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شـخصیت عزیـز به جا نهـاده بود که تـا آخر عمر بـا برکتش وی را اسـتوار می داشـت.
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بزرگـوار ایشـان و نیـز بـه همه  دوسـتان و عالقمنـدان آن مرحوم تسـلیت عـرض می کنـم و رحمت و 

مغفـرت الهی را بـرای وی مسـألت می نمایم.
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سیه مستی نگر کاین راه را همواره پیمودم 
میان هوشیاران جهان، مستانه مستانه

ــا  ــتاد محمدرض ــال اس ــن از ارتح ــه گرفت ــا فاصل ب
حکیمــی در »نگاهــی بــه دریــا از دور«، عبارتــی 
کــه خــود در نگریســتن بــه کرانه هــای شــخص 
ــه  ــر« عالم ــد »الغدی ــعر بلن ــق ش ــخصیت خال و ش
ــی  ــرد، اینــک بیــش از هــر زمان ــه کار می ب ــی ب  امین
می تــوان خــأ او را لمــس کــرد و اندکــی   نــه بیشــتر   
بــه حقیقــت وجــودی و میــزان اثرگــذاری اش وقــوف 
یافــت؛ مــردی کــه ســخنگوی خســتگی ناپذیر حقایق 
مغفــول اســالم در قرون و براهین کاوش نشــده تشــّیع 
در اعصــار بــود؛ حکیمــی کــه در تمــام عمــر بــر گفتن 
ناگفته هــا تمرکــز کــرد و آن هــا را بــا ادبیاتــی جدیــد 

ــان آورد.  ــه زب ــدی ب ــی اب و ادب
آنچــه پــس از کــوچ همیشــگی او در خــالل اقبــال، 
ــه زندگــی و شــخصیتش  توجــه ملــی و تمام عیــار ب
خروشــیدن گرفــت، ســیلی تابنــاک و در نــوع خــود 
بی ســابقه بــود. در حقیقــت، مــردی کــه هرگــز 
نخواســته بــود در معــرض دیده هــا و در برابــر 
چشــمها باشــد، از نخســتین ســاعات ارتحالــش 
ناگهــان بــا اشــاره ها، پیام هــا، تســلیت ها، ابــراز 
خالصانــه،  دردگزاری هــای  عمیــق،  تأســف های 
خاطره گویی هــای بی پایــان و ســیل گفتارهایــی 
کوتــاه یــا بلنــد، فاتحانــه ذهن هــا و چشــم ها و 
ــه ده  ــب ب ــرد و قری ــر ک ــیاری را پ ــای بس گوش ه
روز روزنامــه، خبرگــزاری، نشــریه و ســایت کوچــک و 
بــزرگ و رســمی و غیررســمی نبــود که از او ســخنی 
نگویــد. آنانکــه بــه رصــد ســاعت بــه ســاعت آنچــه 
منتشــر می شــد نشســته بودنــد، بــه وضــوح دیدنــد 
ــاد، منطــق،  ــام، ی ــا در خدمــت ن ــه قلم ه کــه چگون
ــای  ــاد و زوای ــه ابع ــود و چگون ــش ب ــت و آرمان معرف
زندگــی و اندیشــه مــردی گریــزان از چشــم ها 
ــالل  ــا از خ ــتند ت ــر نشس ــه تصوی ــا را ب و دوربین ه
ــه را  ــردی یگان ــمایل م ــان، ش ــای متعددش گفتاره
نمایــان کننــد کــه تــا زنــده بــود رضایــت نــداد قلمی 
مــدت  در  آنچــه  قلم فرســایی کنــد.  دربــاره اش 
یادشــده و روزهــای بعــد در فضــای رســانه ای کشــور 
نشــر یافــت، فــارغ از محتــوا، چنــان گســترده، متنوع  
ــا واژه »بی ســابقه«  ــود کــه جــز ب و حتــی متضــاد ب
ــان و  ــخاص، کس ــم. اش ــش کنی ــم توصیف نمی توانی
گروه هایــی زبــان بــه ســخن گفتــن از اســتاد رحیــل 
ــذ  ــان را روی کاغ ــه نامش ــی ن ــه کس ــودند ک گش

دیــده اســت و نــه امضایشــان در متنــی هســت و نــه 
تصویرشــان در یــک قــاب قابــل ثبــت شــده اســت و 
ــن بی گمــان، کرامــت محمدرضــا حکیمــی پــس  ای
از زندگــی ظاهــری اش اســت: نخســتین کرامــت او. 
از نخســتین ســاعت های ســفرش بــه ابدیــت کســانی 
ــدوه گشــودند کــه  ــه حســرت و ان ــان ب ــاره  او زب درب
انتظــار نمی رفــت. کســانی از او ســخن گفتنــد کــه 
ــد  از طیف هایــی ســخت متنــوع و مانعه الجمــع بودن
ــا  ــردی کــه کلمه ه ــاره  م ــود کــه درب ــن ب و این چنی
تــا آن روز دربــاره اش کالمــی جــز ســکوت بــر زبــان 
ــه  ــطرها ب ــا و س ــی قلم ه ــا هم آوای ــد، ب ــده بودن نران
ــه،  ــع و ناگفت ــخن بدی ــا س ــا و صده ــام ده ه انضم
و  رســمی  تحلیل هــای  و  گزارش هــا  مقــاالت، 
ــه روی  ــت. آنچ ــکل گرف ــماری ش ــمی بی ش غیررس
داده، بی گمــان حماســه ای  رســانه ای و حادثــه ای 
»ملــی« اســت کــه برخــالف دیگــر حادثه هــای 
ــردی  ــن م ــور فروت ــول مح ــار ح ــن ب ــانه ای، ای رس
منــزوی انتظــام یافتــه اســت. بی تردیــد جمــع آوری 
ــد  ــا آم ــر زبان ه ــده ب ــام یادش ــه در ای ــام آنچ تم
ــد  ــا چن ــک ی ــاج  ی ــد، محت ــاری ش ــا ج و از قلمه
رســاله مفصــل پــر و پیمــان اســت. امیــد کــه ایــن 
ــرد  ــورت بگی ــتاد ص ــتداران اس ــط دوس ــاق توس اتف
ــالص  ــص و اخ ــری مخل ــت متفک ــانه اصال ــه نش و ب

اندیشــمندی اصیــل در گــذر زمــان و تاریــخ فرهنگ 
ــد.  ــادگار بمان ــه ی ب

در ایــن واقعــه فرهنگــی بــه وضــوح ایــن بخشــی از 
حقیقــت وجــودی اســتاد فقیــد بــود کــه بــا پــرده از 
رخســار برافکنــدن، گوشــه ای از جمــال اثرگــذار او را 
نمایــان کــرد و نشــان داد کــه او در نهایــت فروتنــی 
ســاحت  در  کناره گزینــی  و  گمنامــی  اوج  در  و 
ــود؛ یکــی  ــر ب ــردی ســخت مؤث ــت م عمــل و عینی
از معــدود ســنگ های زیریــن آســیاب فرهنــگ 
ــاقه ها  ــای س ــه ج ــترس، ب ــد و دس ــه دور از دی ک
و شــاخه های فریبنــده، ریشــه ها و بنیادهــا را در 
تصــرف داشــت. آنچــه در ظــرف زمانــی چهــل روزه 
وفــات اســتاد حکیمــی، از طــرف طیف هــای مختلــف 
سیاســی، فکــری، فرهنگــی و دینــی اعــم از حــوزوی 
ــه منصــه ظهــور رســید، همچنانکــه  و دانشــگاهی ب
گفتیــم مصــداق یــک حادثــه ملــی بــود کــه می توان 
بــه »هم نظــری بی شــائبه همــه ســطوح  از آن 
فکــری و فرهنگــی اضــالع یــک ملــت در موضوعــی 
بــه نــام عدالــت« تعبیــر کــرد. حکیمــی کــه عمــری 
بــا صراحــت از عدالــت گفتــه و بــه تصریــح خــودش 
ــود،  ــر نشــنیده« ب »از صــدای ســخن عــدل خوش ت
در نخســتین دمدمه هــای کوچــش بــه جهــان باقــی، 
اثــر ســیره و قــول و فعلــش را در پیشــدید همــگان 
در  صادرشــده  غیابــی  حکم هــای  تــا  گذاشــت 
مــوردش در کمتریــن زمــان قابــل تصــور، حضــوری 

و عینــی شــوند: حکیــم در عینیــت جامعــه. 
نکتــه جالــب ایــن فراینــد قابــل مطالعــه و شایســته 
تعمــق ایــن بــود کــه در خیــل نوشــته ها و گفته هــا، 
ــی  ــد و مخالف خوان ــه نق ــدی ب ــن، اح ــک ت ــز ی ج
برنخاســت کــه خــود آن نیــز بی فــوت وقــت از 
ــرار  ــن ق ــد بنیادی ــورد نق ــد م ــی چن ســوی طیف های
گرفــت تــا نشــان از ایــن باشــد کــه جامعــه فرهنگــی 
عدالت خــواه صادقــش را تــا چــه پایــه و مایــه باالیــی 
قبــول دارد. بــرای نشــان دادن  میــزان موفقیــت ابــدی 
ــر؟  ــن باالت ــه ای از ای ــه قرین ــی چ ــا حکیم محمدرض
تنهــا اندیشــمندی کــه فرهنــگ مــا در ایــن ســال ها از 
ســلک و ســنخ صالحــان صریــح داشــته اســت؛ یگانــه 
مــردی کــه زندگــی اش بــه نحــوی کامــل در خدمــت 
ــدازه  ــن ان ــت. ای ــرار داش ــش ق ــه ها و آرمان های اندیش
تأییــد و تصدیــق در حقیقــت امضایــی اســت زیر اســم 
و رســم و ســلوک فرزانــه فروتنــی کــه آگاهانــه اصالــت 
عدالــت را در روزگاری پیچیــده و دشــوار بــه مطالبــه 
ملــی یــک ملــت بــدل کــرد و عمــل و اراده اش را بــه 

رخ تاریــخ، فرهنــگ و سیاســت کشــید.
آنچــه اکنــون در پیــش داریــد، ویژه نامــه خبرگــزاری 
ــه« در  ــریه »رایح ــا« و نش ــرآن »ایکن ــی ق بین الملل
دوره جدیــدش، در پاسداشــت حــق اســتاد حکیمــی 
و بزرگداشــت مقــام اوســت. مقدورمــان بــود کــه این 
شــماره را پیش تــر از ایــن منتشــر کنیــم امــا از بــاب 
ــاب  ــام گفتــه شــد و از ب ــن ای مالحظــه آنچــه در ای
ثبــت ناگفته هایــی کــه گفتــه نشــد، ترجیــح دادیــم 
کمــی زمــان از دســت بدهیــم، امــا بیــان از دســت 
ندهیــم و بــدون فــوت بیــان دســت بــه انتشــار بزنیم 

تــا چــه قبــول افتــد و چــه در نظــر آیــد.
سردبیر
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ــی  ــی تعریف ــاب زندگ ــؤال در ب ــن س  اولی
ــه داد.  ــوان ارائ ــی می ت ــه از زندگ ــت ک اس
می خواهــم بــا مقدماتــی وارد ایــن بحــث شــوم، 
ــه  ــدون اینک ــم و ب ــم و می فهم ــه می دان ــه ک آنگون
کاری بــه دیدگاه  هــای دیگــر داشــته باشــم. مــا وقتــی 
ــان  ــی انس ــان زندگ ــی« مقصودم ــم »زندگ می گویی
اســت و کاری بــه موجــودات دیگــر نداریــم. از ایــن رو، 
بحــث طبعــاً ناظــر بــه زندگــی انســانی اســت. زندگی 
ــر  ــا اگ ــت. م ــا نیس ــک دوره دنی ــن ی ــان همی انس
بخواهیــم زندگــی را خــوب بفهمیــم، بایــد بــه همــه 

ــم.  ــی توجــه کنی ادوار زندگ
انســان از وقتــی کــه موجود شــده، زنده اســت. انســان 
ــا  ــدا بی انته ــرف ابت ــت و از ط ــی نیس ــودی ازل موج
نیســت؛ بلکــه مخلــوق اســت و بعــد از عــدم، وجــود 
ــه بعــد، موجــودی  ــی از ایــن ســو ب یافتــه اســت، ول
ابــدی اســت. از زمانــی کــه خداونــد انســان را خلــق 
می کنــد، انســان از بیــن رفتنــی نیســت. از اینجاســت 
کــه حضــرت امیــر)ع( می فرمایــد: »خلقتــم للبقــا ال 
للفنــاء«. پــس الزم اســت بــه مجمــوع زندگــی نظــری 
کلــی بیندازیــم تــا بعــد ببینیــم زندگــی در ایــن دنیــا 

چــه مفهــوم و چــه خصوصیتــی دارد.  
ــد،  ــم گفته ان ــزرگان ه ــه ب ــب آنچ ــه حس ــان ب انس
شــش دوره را خواهــد گذرانــد کــه از آن هــا بــه 
»عالــم« تعبیــر شــده اســت، ولــی مــن فکــر می کنــم 
ــدت  ــه م ــرای اینک ــرد. ب ــر ک ــه »دوره« تعبی ــد ب بای
ــت.  ــگی نیس ــود و همیش ــام می ش ــی دارد، تم خاص
ــت از: دوره » ذر« و آن  ــارت اس ــش دوره عب ــن ش ای
زمانــی اســت کــه انســان وجــود ذّری داشــته اســت. 
ــن  ــد دوره ای ــی، بع ــگاه دوره ارحام ــی، آن دوره اصالب
دنیــا، ســپس دوره برزخــی کــه بعــد از مــرگ اســت و 

ــی و حشــر و نشــر.  بعــد هــم دوره قیامت
ــرای انســان مســیر اســت؛  ــن شــش دوره، همــه ب ای
یعنــی انســان از زمــان حرکــت از نقطــه ذر تــا دنیــای 

ــدارد و همــواره در  ــچ کجــا ســکون ن قیامــت، در هی
حــال تحــرک اســت. ســکون تنهــا در مرحلــه هفتــم 
اســت کــه بایــد از آن بــه »عالــم« تعبیــر کنیــم کــه 
عالــم ابدیــت اســت و »فریــق فــی الجنــه و فریــق فی 
الســعیر.« عالــم انســان، ابدیــت اســت، ولــی مراحــل 

پیــش از ابدیــت، راه اســت. 
بــه فــرض اگــر شــما بخواهیــد از تهــران بــه مشــهد 
ــه مشــهد در راه  مقــدس برویــد، پیــش از رســیدن ب
هســتید. پــس مقصــد اصلــی انســان در ایــن حرکــت 
شــش دوره ای، رســیدن بــه آســتانه ابدیــت و زندگــی 

در ابدیــت و عالــم ابــدی اســت. 

ــه  ــت چگون ــی در ابدی ــه زندگ ــد ک  بفرمایی
محقــق می شــود و اساســاً بــه چــه معناســت؟
ــدی را انســان خــودش می ســازد.  ــم اب چگونگــی عال
ــق  ــل و دقی ــای کام ــت، معن ــی ابدی ــن زندگ بنابرای
زندگــی انســانی انســان اســت، چــون چنیــن اســت 
ــت  ــت اس ــان در ابدی ــی انس ــاس زندگ ــل و اس و اص
ــت،  ــود اوس ــت خ ــه دس ــختی آن ب ــا س ــی ی و خوب
الجــرم بــه دوره هــای ششــگانه قبــل از ابدیــت 
برمی گردیــم تــا ببینیــم در کــدام دوره انســان قــدرت 
ســاختن دارد. تردیــد نداریــم کــه انســان در دوره ذّر 
ــدارد. در دوره  ــاختن ن ــدرت س ــام ق ــالب و ارح و اص
بــرزخ و قیامــت نیــز انســان نمی توانــد کاری تکاملــی 
بــرای خــودش انجــام دهــد. می مانــد دوره دنیــا. ایــن 
دوره دنیــا همــان دوره ای اســت کــه حقیقــت حیــات 
ــه »اَن  ــد ک ــا می ده ــود و معن ــیر می ش در آن تفس
لیــس لالنســان اال مــا ســعی.« حقیقتــی کــه در دنیــا 
ــم، دو  ــی می کنی ــالق زندگ ــه آن اط ــا دارد و ب معن
ــراض زندگــی اســت، از  ــک بخــش اَع بخــش دارد: ی
قبیــل جســم، شــکل، عصــر، قــرن، دیــن، جغرافیــا، 
لبــاس، خانــه و ... تمــام ایــن مســائل اعــراض زندگــی 
اســت، ولــی در درون ایــن اعــراض، گوهــر و جوهــری 

نیــز وجــود دارد کــه بخــش دوم مســئله را تشــکیل 
ــت.  ــار اس ــد و آن اختی می ده

 در واقــع حضرتعالــی زندگــی را تعریــف بــه 
ــد؟  ــار« می کنی »اختی

بلــه، بنــده اگــر بــه صــورت خالصــه بخواهــم بگویــم 
زندگــی چیســت، می گویــم کــه زندگــی یعنــی 
ــکیل دهنده  ــان دارد، تش ــه انس ــاری ک ــار. اختی اختی
حقیقــت زندگــی انســان اســت و بــا همیــن اختیــار 
می توانــد ابدیتــش را بســازد؛ ایــن خالصه تریــن 
چیــزی اســت کــه در بــاب تعریــف زندگــی می تــوان 
بــر زبــان آورد. اگــر بخواهیــم بــه آیــات قــرآن 
ــم،  ــهاد کنی ــن)ع( استش ــات معصومی ــم و روای کری
ســخن بســیار طوالنــی می شــود. جامع تریــن و 
کوتا ه تریــن بیان هــا همیــن آیــه »اَن لیــس لالنســان 
ــده و  ــم آم ــرآن کری ــه در ق ــت ک ــعی« اس ــا س اال م
مفــادش ایــن اســت هــر کســی آن درود عاقبــت کار 
کــه کشــت و ایــن زندگــی متکــی بــر اختیــار اســت. 
انســان بــه هــر شــکل کــه اختیــار کنــد بــه آن شــکل 

زندگــی می کنــد. 
پاســخ ایــن ســؤال کــه یــک انســان چگونــه زندگــی 
ــن برمی گــردد کــه چــه چیــزی  ــه ای کــرده اســت ب
ــه  ــد ب ــن رو، انســان بای ــرده اســت. از ای ــار ک را اختی
دنبــال اختیــار ســالم بــرود. انســان در هــر شــش دوره 
از زندگــی اش در حــال ســیر و حرکــت اســت و ابدیت 
خــودش را بــا همیــن شــش دوره می ســازد، امــا تنهــا 
در یــک دوره اختیــار دارد و آن همیــن دنیاســت. البته 
طبــق آیــات قــرآن کریــم، انســان در عالــم» ذر« نیــز 
اختیــاری داشــته اســت و در اثــر همیــن اختیــار بــه 
پرســش خداونــد متعــال کــه پرســیده اســت: »الســت 
ــد  ــی« داده اســت. در دوره جدی ــواب» بل ــم« ج بربک
بــا اکتشــافات جدیــد فعلــی بعیــد بــه نظــر نمی آیــد 
کــه یــک موجــود ذّری، شــعور و اختیار داشــته باشــد. 

ــرای  ــم ب ــل عال ــت اص ــوان گف ــا نمی ت  آی
ــار  ــه اختی ــان نتیج ــل انس ــار و حاص اختی

ــت؟  ــن دنیاس ــتن در همی ــه زیس چگون
دوره ذّر و اصــالب و ارحــام دوره ای کوتــاه اســت. 
بنابرایــن، اصــل عالــم انســان بــرای شــروع صیــرورت 
ــه ســر  و تکامــل همیــن دنیایــی اســت کــه در آن ب
ــال  ــان مث ــا زب ــم موضــوع را ب ــر بخواهی ــم. اگ می بری
بیــان کنیــم، مثــل ایــن اســت کــه انســان بقچــه ای 
ــه یــک  در دســت داشــته باشــد و بعــد از رســیدن ب
فضــای وســیع، آن را بگشــاید و بــه اصطــالح بســاط 
کنــد. ایــن بقچــه دربســته سربســته، عالــم ذّر اســت. 
ــن  ــت. در ای ــود دنیاس ــاز می ش ــه ب ــه بقچ ــی ک جای
دنیــا هــر کســی برحســب اختیــار و بر حســب ســابقه 
ذّری خــودش، زندگــی خــودش را رقــم می زنــد. 
ــی جــدا از  ــت زندگ ــت: حقیق ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــا انســان چــه  ــار اســت ت اعــراض آن، حقیقــت اختی
بخواهــد و چــه اختیــار کنــد و بــرای ابدیــت خــودش 
کــه دوره ای گــذرا نیســت، بلکــه عالــم مانــدگار اســت 

چــه فراهــم بیــاورد. 
در پاســخ بــه ســؤال شــما وقتــی مــا بــه دوره دنیایــی 
ــائل  ــت و مس ــل اس ــوع دارای تفصی ــیم، موض می رس

پاسخ های تفصیلی استاد محمدرضا حکیمی به پرسش های زندگی 

همین زندگی را دوست دارم  
منهای قصور و تقصیر

ــاره زندگــی. ایــن گفت وگــو  ــا اســتاد حکیمــی درب اشــاره: آنچــه می خوانیــد گفت وگویــی اســت ب
ــش  هایی  ــه پرس ــخ های او ب ــاوی پاس ــعید روی داد، ح ــد س ــال آن فقی ــل از ارتح ــالیانی قب ــه س ک
اســت کــه پیرامــون زندگــی از جملــه زندگــی شــخصی او مطــرح اســت. نکتــه جالــب اینکــه اســتاد 
ــه انتشــار ایــن گفت وگــو در عــداد آثــار منتشرشــده اش در قطــع جیبــی نمــود  حکیمــی اقــدام ب
ــود رضایــت  کــه نشــان دهنده ایــن حقیقــت اســت کــه از ایــن گفت وگــو و پاســخ هایی کــه داده ب

کامــل داشــت و آن هــا را نظــر رســمی خــود تلقــی می کــرد.
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گوناگونــی مطــرح اســت، مبنــی بــر اینکــه انســان در 
ایــن دنیــا چگونــه بایــد بیندیشــد و چــه کاری بایــد 
انجــام بدهــد و چگونــه بایــد زندگــی کنــد؟ در ایــن 
قلمــرو بحث هــای زیــادی مطــرح اســت کــه در 
ــا  ــه آن ه ــان ب ــی جه ــب اخالق ــان و کت ــم ادی تعالی
اشــاره شــده اســت.  چیــزی کــه بــه اجمــال می تــوان 
گفــت ایــن اســت که حقیقــت زندگــی همــان دوره ای 
اســت کــه انســان فرصــت دارد تــا اختیــار کنــد و آن 
ــد و شــعور  ــه می توان ــی ک ــن دنیاســت، در مدت همی
و حــواس در وجــودش جمــع اســت. در عیــن حــال، 
انســان در ایــن دنیــا و در ایــن زندگــی بــا چیز هایــی 
ــد.  ــراض زندگی ان ــه اع ــت ک ــم روبه روس ــراوان ه ف
ــرار دارد، انســان  ــی ق ــراض زندگ ــه در وســط اع آنچ
مختــار یــا اختیــار اســت. ایــن خالصــه مطلبی اســت 

ــان کــرد.  ــوان بی ــف زندگــی می ت کــه در تعری

 مهمتریــن مســئله زندگــی بــا تعریفــی کــه 
بیــان نمودیــد چــه چیــزی می توانــد باشــد؟ 
»اختیــار خــوب« نــه اختیــار مطلق مهمترین مســئله 
ــه  ــی ب ــد زندگ ــا باش ــر بن ــت. اگ ــان اس ــی انس زندگ
ــت هــم مرتبــط  ــار برگــردد و سرنوشــت و ابدی اختی
بــا ایــن اختیــار باشــد، طبیعــی اســت کــه مهمتریــن 
مســئله در زندگــی دنیــا، کیفیــت اختیــار و»حســن 
اختیــار« خواهــد بــود و اینکــه انســان چــه چیــزی را 

انتخــاب کنــد و بــه دنبــال چــه چیــزی بــرود. 

 اگــر کســی قائــل بــه اختیــار نباشــد و بــه 
هــر دلیلــی جبــری فکــر کنــد، آیــا او زندگی 

ــت؟  ــروم اس ــی مح ــد و از زندگ را نمی دان
ــم  ــد، می توانی ــار نرس ــه اختی ــر کســی ب ــاً اگ حقیقت
بگوییــم یــک زندگــی بی مفهــوم دارد. در اینجــا 
بایــد در معنــای اختیــار دقــت فــراوان بشــود. اختیــار 
ــا  ــه م ــاری ک ــی اختی ــی دارد، ول ــای فراوان تعریف ه
ــل  ــب اه ــه از مکت ــت ک ــاری اس ــم، اختی می گویی
ــن  ــر بی ــان »ام ــود و هم ــتفاده می ش ــت)ع( اس بی
االمریــن« اســت، بــا آن چیــزی کــه حضــرت امیــر)ع( 

ــت.  ــوده اس ــان فرم ــه بی در نهج البالغ
ــه ای را  ــی کارخان ــی کس ــه وقت ــد ک ــما می دانی ش
می ســازد، حتمــاً اســراری در آن کارخانــه دارد. از 
ایــن رو، نمی  تــوان تصــور کــرد کــه خداونــد متعــال 
اســراری در عالــم نداشــته باشــد. حضــرت امیــر)ع( در 
مــوارد ســخن از اختیــار و جبــر می فرمایــد: »ســّر اهلل 
ــم،  ــدا را بفهمی ــر خ ــم س ــا نمی توانی ــه.« م ال تتکلف
ولــی در همیــن دایــره ســّر اهلل مختاریــم و بــه همــان 

انــدازه کــه مختاریــم مســئولیم. 
در روایــت آمــده اســت: »انمــا یــداق اهلل العبــاد علــی 
ــوم  ــا.« معل ــی الدنی ــول ف ــن العق ــم م ــا آتاه ــدر م ق
ــان  ــه انس ــا ب ــد در دنی ــه خداون ــی ک ــود عقول می ش
داده می تواننــد اختیــار داشــته باشــند و اگــر نتواننــد 
ــه  ــد ک ــوم نمی فرمای ــند، معص ــته باش ــار داش اختی
ــی و  ــه )حساب کش ــل مداق ــزان عق ــه می ــد ب خداون
ــود  ــکار می ش ــا آش ــد. از اینج ــی( می فرمای حسابرس
کــه عقــل واجــد اختیــار و انتخــاب اســت. از ایــن رو، 
ــه  حقیقــت ایــن اســت کــه جبریــون و موجبیــون ب

ــد.  ــی نبرده ان ــات پ ــت حی حقیق

زندگــی از حیــث جوهــر زندگــی، اختیــار خــوب یــا 
حســن اختیــار اســت، امــا از حیــث اعــراض زندگــی، 
بهتریــن زندگــی مشــارکت بــا غیــر در زندگــی 
اســت. اینکــه پیامبــر فرمــوده اســت: »خیــر النــاس 
ــه همیــن زندگــی اعراضــی  انفــع النــاس للنــاس« ب
برمی گــردد. البتــه بنیــان آن بــه »حســن اختیــار« و 

ــردد.  ــار« بازمی گ ــوء اختی »س
کار اصلــی انســان در زندگــی »ســعی« اســت. اساســاً 
زندگــی بــرای ســعی اســت و همیــن ســعی اســت که 
همــه چیــز را می ســازد. انســان بــدون ســعی انســان 
ــدون  ــده نیســت. انســان های ب ــا انســان زن نیســت ی
ــد. کســی کــه در  ــرآن ُمبِطلون ان ــه تعبیــر ق ســعی ب
زندگــی ســعی نکنــد، در واقــع زندگــی را حــرام کرده 
اســت، درســت مثــل کســی کــه ســرمایه ای در اختیار 

داشــت، ولــی آن را حــرام کــرد و از بیــن بـُـرد.

 احســاس مــن ایــن اســت کــه نــگاه 
ــع  ــت و در واق ــوی اس ــی معن ــه زندگ ــما ب ش
ــی  تعریفتــان از زندگــی بیــش از آنکــه عقالن

ــت.  ــوی اس ــی ـ معن ــد معرفت باش
ایــن ســؤال شــما مــا را متوجــه مســئله ای می کنــد 
کــه در ایــن ســال ها مطــرح اســت و می گوینــد کــه 
دنیــا بــا عقالنیــت بایــد اداره شــود و معنویــت چیــزی 
ــان  ــود انس ــی خ ــت، ول ــان اس ــاز انس ــه نی ــت ک اس
می توانــد ایــن نیــازش را تأمیــن کنــد. در اینجــا ایــن 
ــط  ــاز انســان فق ــا نی ــه آی ــد ک ــش می آی مســئله پی

معنویــت اســت یــا معنویــت و تربیــت؟ 
انســان دو نیــاز دارد؛ یکــی معنویــت و یکــی تربیــت. 
انســان اگــر تربیــت نشــود، هــر نــوع تربیتــی، بــه هــر 
حــال بایــد تربیتــی باشــد، فاصلــه عمقــی و جوهــری 
بیــن زندگــی انســان و حیــوان باقــی نمی مانــد، چــون 
تمــام آنچــه در زندگــی انسا ن هاســت در زندگــی 
حیوانــات هــم وجــود دارد؛ مثــل تولیــد مثــل، خانــه 
و النــه، جلــب نفــع، دفــاع، شــهوت، غضــب و... پــس 
وقتــی مــرز زندگــی انســان از حیوانــات جــدا می شــود 

برســد.  تربیــت  مرحلــه  بــه  کــه 
بنابرایــن قــرآن اولیــن رســالت 

پیامبــران را »یزکیهــم« معرفی و 
بیــان کــرده اســت. اگــر تربیت 

هــم  معنویــت  نباشــد، 
حاصــل نمی شــود، چــون 

معنویــت نیــز براســاس 
تربیــت، معنویتــی 
رشــدآمیز می شــود. 

مــا یــک تربیــت رشــدآمیز 
تربیــت  یــک  و  داریــم 
درجازننــده. اینجانــب در 
ــک اصطــالح از  ــا ی اینج
ــه کار  ــم را ب ــوم قدی نج

می گویــم  و  می بــرم 
حرکــت وضعــی و 

ــی.  انتقال

ــار  ــدون اختی ــا ب ــن دنی ــان در ای ــات انس ــر حی اگ
می بــود، اساســاً لغــو بــود و معقــول نبــود. البتــه همــه 
ــه ماوراءالطبیعــه و  ــاد ب ــن بحث هــا در فــرض اعتی ای
ــم اســت. در تشــریح  ــادر حکی ــه خــدای ق ــاد ب اعتق
زندگــی بــرای یــک انســان مــادی بــه گونــه ای دیگــر 
بایــد بحــث کــرد. مــا االن در مقــام بحــث نیســتیم، 
بلکــه مــدار ســخن، بیــان عقیــده و تعریــف در بــاب 
زندگــی اســت. از ایــن رو، انســان در صورتــی کــه در 
ایــن دنیــا اختیــار نداشــته باشــد، بــه دنیــا آمدنــش 
امــری لغــو اســت. در نتیجــه، حکمــت آمــدن بــه این 

دنیــا و زندگــی در آن »اختیــار« اســت. 

ــه  ــار در چ ــا اختی ــوأم ب ــی ت ــی زندگ  زیبای
ــت؟  ــه اس ــزی نهفت چی

ــار  ــن اختی ــه در ُحس ــت ک ــد گف ــت بای ــه صراح ب
و حســن انتخــاب. از ایــن رو، یکــی از متفکــران 
ــت  ــه اس ــت. او گفت ــزده اس ــدی ن ــرف ب ــی ح غرب
کســانی کــه از مــرگ می ترســند، در حقیقــت از 
مــرگ نمی ترســند، از ایــن می ترســند کــه بــد 
ــن  ــار ضام ــن، ُحســن اختی ــد. بنابرای ــی کرده ان زندگ
زندگــی و زیبایــی زندگــی اســت. میــرزای اصفهانــی 
از »حســن اختیــار« و »ســوء اختیــار« ســخن گفتــه 
ــدی انجــام مــی داد،  اســت. ایشــان اگــر کســی کار ب
می گفــت کــه کار را بــا ســوء اختیــارات انجــام داده ای 
نــه اینکــه عاملــی جبــری انســان را بــه بــدی ســوق 

ــد.  بده

ــران  ــا دیگ ــی ب ــاره زندگ ــما درب ــر ش  نظ
ــت؟  چیس

بهتریــن مســئله در زندگــی ایــن اســت کــه انســان 
ســعی کنــد، امــا چــون انســان در زندگــی طبعــاً بــا 
دیگــران نیــز هســت، بایــد بــه غیــر خــود نیــز توجــه 
ــرت  ــی از حض ــه کس ــت ک ــل اس ــد. نق ــته باش داش
امــام رضــا)ع( پرســید کــه بهتریــن زندگــی چیســت؟ 
حضــرت فرمــود کــه زندگــی ای کــه دیگــری نیــز بــا 
ــراض  ــه اع ــوط ب ــن مرب ــد. ای ــریک باش ــو در آن ش ت
ــا  ــوان ب ــه می ت ــال و جــاه ک ــل م زندگــی اســت، مث
آن هــا خیــری بــه دیگــران رســاند. اگــر هــم انســان 
هدایتــی پیــدا کــرده باشــد، می توانــد آن را در اختیــار 

غیــر خــودش بگــذارد. 
ایــن اســت کــه بــه طــور اجمــال بایــد گفــت بهتریــن 

پاسخ این سؤال که
یک انسان چگونه زندگی

 کرده است به این برمی گردد
 که چه چیزی را اختیار کرده
 است. از این رو، انسان باید به

 دنبال اختیار سالم برود. 
انسان در هر شش دوره

از زندگی اش در حال سیر
و حرکت است و ابدیت خودش

 را با همین شش دوره 
می سازد، اما تنها در یک دوره

 اختیار دارد و
آن همین دنیاست
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روح انســان ممکــن اســت دارای حرکت وضعی باشــد؛ 
یعنــی هفتــاد ســال در دنیــا زندگــی کنــد و در جــای 
خــودش باشــد. تعبیــر روایــات در ایــن بــاره »کحمــار 
الطاحونــه« اســت مثــل اســب روغن گــری کــه فقــط 
در جــای خــود می چرخــد. یــک حرکــت هــم انتقالــی 
ــا کمــک  ــه ب ــد ک ــه مقصــد می رس اســت. انســان ب
ســعی و اختیــار از حرکــت وضعــی به حرکــت انتقالی 
منتقــل شــده باشــد. روایــات فوق العــاده عجیبــی هــم 
کــه می گویــد: »ویــل لمــن ســاوی یومــاه« تأکیــدش 
روی ســعی اســت؛ یعنــی وای بــر کســی کــه هــم روز 
اول نمــره اش هجــده باشــد و هــم روز دوم نمــره اش 
هجــده باشــد. روز بعــد نمــره بایــد باالتــر باشــد، حتی 
اگــر چنــد صــدم، وگرنــه در حقیقــت انســان زندگــی 

را باطــل کــرده اســت. 
ــت،  ــت اس ــی درس ــل و عقالن ــد عق ــه می گویی اینک
ولــی عقــل انســان محتــاج تربیــت اســت. ایــن تعبیــر 
ــی  ــر کاف ف ــزرگان اســت: »ان مجــرد العقــل غی از ب
ــن  ــل همی ــتقیم.« عق ــراط المس ــی الص ــه ال الهدای
مقــدار می فهمــد کــه موجــودی آگاه اســت ولــی بــه 
فعلیــت رســیدن ابعــاد ایــن آگاهــی، مشــروط بــه این 

اســت کــه امــداد شــود.

 چه چیزی باید عقل را امداد کند؟ 
وقتــی بــه تاریــخ عــام گذشــته برمی گردیــم، بــزرگان 
فلســفه می گوینــد چیــزی کــه دســت عقــل را 
می گیــرد فلســفه اســت. بــزرگان ریاضت و کشــف نیز 
دســتگیری کننده عقــل را عرفــان و کشــف می داننــد، 
امــا تابعیــن انبیــا)ع( وحــی را دســتگیری کننده عقــل 
ــد دســت آدم  می داننــد. چــرا؟ چــون شــیئی می توان
را بگیــرد و بــاال بیــاورد تــا خــودش هــم بــاال باشــد. 
اگــر خــودش هــم در دریــف آدم باشــد نمی توانــد او 
را بــاال بیــاورد. فلســفه و عرفــان بشــری اســت و چون 
بشــری اســت، نمی توانــد بشــر را ترقــی دهــد. کســی 
ــت  ــد دس ــه بتوان ــد ک ــات بده ــر را نج ــد بش می توان
انســان را بگیــرد و بــاال بیــاورد و ایــن انبیــاء هســتند. 
انســان بــه ســطوح عقلــش مــادی اســت و بــه دفائــن 
عقلــش معنــوی می شــود و وقتــی معنــوی شــد، بــه 

ــد.  ــی می رس ــد تأله رش
طبــق تصریــح نهج البالغــه، »عقــل دفائنــی« را فقــط 
بــه مــردم می شناســانند.  انبیــاء می شناســند و 
بنابرایــن در ایــن ســه مدد کننــد ه ای کــه بــر ای 
عقــل وجــود دارد، خــود عقــل می فهمــد کــه کــدام 
ــانی  ــت مددرس ــت و صالحی ــی اس ــان حقیق مد درس
دارد. از حضــرت امــام صــادق)ع( روایــت شــده اســت 
ــز را  ــه چی ــه هم ــد ک ــودش می فهم ــل خ ــه عق ک
ــس  ــدن دارد. پ ــدد ش ــه م ــاج ب ــد و احتی نمی فهم
عقــل ســه دســتگیری کننده دارد: یــک مــدد کشــف 
ــی  ــف از ریاضــت و کشــف و بودای ــه صــورت مختل ب
ــران  ــر و دیگ ــیحی و دیگ ــان مس ــا راهب ــد ت بگیری
و مراکــز ریاضــت در هنــد و یونــان. یکــی مــدد 
ــق وحــی  برهــان و اســتدالل اســت. یکــی هــم طری
ــد و  ــن تعب ــت بی ــرق اس ــد ف ــه تعب ــرش و ن و پذی
پذیــرش. تعبــد قبــول کــردن اســت بــا فهــم و بــدون 
فهــم، ولــی پذیــرش آن اســت کــه بفهمیــد و قبــول 
ــن  ــد، بهتری ــول کن ــر انســان بفهمــد و قب ــد. اگ کنی

ــد و  ــم می دان ــر ک ــه بش ــرای آنک ــت، ب ــی اس راه وح
ایــن بیــان قــرآن اســت : »و مــا اوتیــم مــن العلــم اال 
قلیــاًل.« از طــرف دیگــر قــرآن می فرمایــد: »و علمنــاه 
ــه پیامبــر از الیتناهــی علــم  ــا علمــاً«؛ مــا ب مــن لدن
ــر  ــه اگ ــد ک ــا می گوی ــه م ــل ب ــا عق ــم. در اینج دادی
می خواهیــد تمســک کنیــد و مددجویــی نماییــد، از 
متناهــی مددجویــی می کنیــد یــا از نامتناهــی؟ خــود 
ــد  ــه می گوی ــن اســت ک ــد؟ روش ــه می گوی ــل چ عق

نامتناهــی. 
ایــن اســت کــه اگــر ما بــه عقــل برگردیــم، عقل مــا را 
بــه طــرف وحــی ســوق می دهــد و بــرای شــأن رفیــع 
انســانیت در شــناخت، هــم فلســفه و هــم عرفــان را 
کــم می دانــد، چــون ایــن هــر دو علــم بشــری اســت، 
ولــی وحــی علــم الهــی اســت و شــأن انســان نیســت 

کــه بــا کــم و کوتــاه مــدد رســانده شــود. 
»و لقــد کّرمنــا بنــی آدم« ایــن تکریــم معنایــش آن 
اســت کــه تربیــت انســان در دســت خداســت. پیامبــر 
اکــرم)ص( هــم می فرمایــد: »ادبنــی ربــی.« خداونــد 
ــی  ــر همــان تربیــت خدای ــرد و پیامب ــرا تربیــت ک م
ــم  ــوزد )یعلمه ــد و می آم ــل می کن ــا منتق ــه م را ب

الکتــاب و الحکمــه(. 
در همیــن جــا مــن بــه اعتقــاد شــیعه در بــاب معصوم 
گریــز می زنــم. اعتقــاد شــیعه در بــاب معصوم نشــانگر 
کرامــت انســانی اســت. از نظــر شــیعه، انســان تــا بــه 
آن حــد شــریف اســت کــه نمی تــوان او را بــه دســت 
غیرمعصــوم ســپرد. نمی تــوان انســان را دســت کســی 
ــل و  ــداری جه ــم، مق ــی عل ــدار اندک ــه مق ــپرد ک س
ــن  ــل از ای ــان اج ــأن انس ــتباه دارد! ش ــداری اش مق
ــود.  ــپرده ش ــوم س ــت غیرمعص ــه دس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــودم ک ــرده ب ــابقاً در جلســه ای شــرکت ک ــن س م
ســخنرانش مرحــوم اســتاد مجتبــی مینــوی بــود. او 
ــک ســاعت  ــک بیــش از ی ــاب خواجــه نظام المل در ب
ســخنرانی کــرد، ولــی همــه را از روی نوشــته خوانــد. 
در آنجــا می گفتنــد کــه در بعضــی از محافــل جهانــی 
اگــر کســی بــدون نوشــته بیایــد، ایــن کار را توهیــن 
ــرای اینکــه ممکــن اســت  ــه حاضــران می داننــد، ب ب

اشــتباه کنــد و اوقــات مســتمعین را تلــف نمایــد. 
اگــر بــا یادداشــت آمــدن حرمــت بــه شــنونده اســت، 
ــه انســان، از ســوی  ــرای حرمت گــزاری ب ــز ب ــا نی انبی

ــس،  ــد. پ ــاب آورده ان ــد و کت ــاب آمده ان ــا کت ــدا ب خ
بزرگ تریــن کرامــت انســان در مکتــب انبیــا تضمیــن 
ــا کتــاب و نوشــته بــه کالس زندگــی  می شــود کــه ب
ــرآن هــم  ــد. ق ــادا خطــا و ســهو کنن ــا مب ــد ت آمده ان
می فرمایــد: »و لــو تقــّول علینــا بعــض اال قاویــل.« اگر 
ــا  ــد: » لقطعن پیامبــر از پیــش خــودش چیــزی بگوی
ــه  ــت انســان و ب ــه کرام ــه ب ــا  هم ــه الوتین«،اینه من
ارزش  زندگــی برمی گــردد کــه ســعی و اختیــار اســت.

 یکــی از بنیادی تریــن ســؤال ها در بــاب 
ــه  ــی چ ــم زندگ ــه فه ــت ک ــن اس ــی ای زندگ

ــذارد؟  ــی می گ ــری در زندگ تأثی
ــرت  ــت. حض ــن اس ــیار روش ــؤال بس ــن س ــخ ای پاس
امیــر)ع( می فرمایــد: »یــا کمیــل! مــا مــن حرکــه ااّل و 
انــت محتــاج فیهــا الــی معرفــه« نــه زندگــی هفتــاد و 
هشــتاد ســاله، حتــی بــرای یــک عمــل یــک لحظه ای 

نیــز انســان بایــد بدانــد چــه می کنــد. 
بــرای اینکــه فــرق بیــن کار دانســته و کار ندانســته، 
فــرق بیــن دانســتن و ندانســتن اســت: »هل یســتوی 
ــان  ــرق می ــون« ف ــن ال یعلم ــن و الذی ــن یعلوم الذی
ــت.  ــمان اس ــا آس ــن ت ــتن از زمی ــتن و ندانس دانس
همیــن مقــدار فــرق بیــن کار دانســته و کار ندانســته 
وجــود دارد. بنابرایــن، انســان بایــد زندگــی را بفهمــد 
ــد ســعی  ــه بای ــد و چگون ــد بکن ــه بای ــد چ ــا بفهم ت
کنــد! اینکــه می گوییــم انســان نیــاز بــه تربیــت دارد 
بــرای ایــن اســت کــه بــرای رســیدن بــه معنویــت نیز 

مــا بایــد بدانیــم از چــه راهــی برویــم. 
در روایــت آمــده اســت کــه در دوره پیامبــر اکــرم)ص( 
ــه  ــد و ب ــا کردن ــان را ره ــه و خانواده ش ــده ای خان ع
ــد.  ــادت کنن ــدا را عب ــا خ ــد ت ــان رفتن ــوه و بیاب ک
ــردم  ــان م ــه می ــد و ب ــت ش ــیار ناراح ــر بس پیامب
آمــد و ســخنرانی کــرد. فرمــود کــه مــن کــه پیامبــر 
ــورم،  ــتم. می خ ــردم هس ــان م ــتم، در می ــما هس ش
ــاز  ــوم، نم ــدار می ش ــم، بی ــب می خواب ــداری از ش مق
می خوانــم، روزه می گیــرم و بعضــی روزهــا روزه 
ــی در  ــوه نکشــید! زندگ ــه ک ــی را ب ــرم. زندگ نمی گی
جمــع اســت نــه در کــوه و صحــرا. زندگــی در کــوه، 
ــا خداســت و فقــط ایــن مطلــوب نیســت.  زندگــی ب
زندگــی بــا خلــق خــدا بــرای خــدا مطلــوب اســت و 
پیــش خــدا قــرب دارد. زندگــی بــا خلــق خــدا بــرای 
خــدا زندگــی ایــده آل اســت کــه تــوأم بــا خدمــت بــه 
ــق،  ــه خل ــا ب ــم خدمت ه ــون اعظ ــت و چ ــق اس خل
ــاس  ــوم الن ــد: »لق ــرآن می فرمای ــت و ق ــت اس عدال
ــد،  ــا دارن ــت را برپ ــا عدال ــد ت ــا آمدن ــط«؛ انبی بالقس
ــد  ــر)ع( می فرمای ــرت امی ــت حض ــن اس ــون چنی چ
کــه تمــام عبــادت »کلمــه عــدل عنــد امــام جائــر« 
وقتــی انســان در برابــر قدرت هــای ظالــم فریــاد 
عدالــت می کشــد، انفجار»ســعی« روی می دهــد و 
ســعی در اینجــا منفجــر می شــود. بنابرایــن، حضــرت 
امیــر)ع( می فرمایــد: »عامــه الصــاله و الصیــام«؛ 
ــه  ــدارد ک ــدر ارزش ن ــا آن ق ــا و روزه ه ــی نمازه یعن
فریــاد عدالــت در مقابل قدرت هــای ظالــم ارزش دارد. 
می دانیــم کــه نمــاز و روزه ســعی اســت، ولــی افضــل 
ــت  ــاد عدال ــا، فری ــعی ها و عبادت ه ــن س ــه ای از هم
اســت، زیــرا فریــاد عدالــت خدمــت بــه همــه بشــریت 

»خوف« و »حزن« ضد آرامش است. 
معلوم می شود که

سعادت انسان رسیدن
به آرامش و نفس مطمئنه است.

آن وقت می توان
چنین نتیجه گیری کرد که

هدف انسان در زندگی
این است که تا آن مقدار که
می تواند به مرحله اطمینان

و نفس مطمئنه برسد
تا هم در دوره های بعدی حیات

و هم در عالم ابدیت صاحب و واجد 
آرامش باشد،

از آن رو که آرامش شاکله
و اساس حیات ابدی انسان است
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اســت، در صورتــی کــه نمــاز و روزه خدمــت شــخص 
ــه خــودش اســت.  ب

 از نظــر شــما، ارزش زندگــی بــه چــه چیــزی 
ــد؟  ــد باش می توان

مقــداری از ایــن ســؤال ها بــه لحــاظ مضمــون حالــت 
تکــرار دارد. بنابرایــن می توانیــم بــاز یــادآوری کنیــم 
کــه ارزش زندگــی بــه »ســعی« و »حســن اختیــار« 
ــل  ــی  باط ــد، زندگ ــعی نکن ــان س ــر انس ــت. اگ اس
خواهــد شــد و اگــر حســن اختیــار نیز نداشــته باشــد، 
ــد. از  ــت می کن ــات حرک ــدف حی ــد ه ــت ض در جه
ــار  ــن اختی ــعی و حس ــه س ــی ب ــن رو، ارزش زندگ ای

اســت یــا حســن اختیــار و ســعی. 

 ممکن اسـت کسـی  این نگاه و ایـن زندگی را 
مکتبی اسـم بگـذارد. برای کسـی کـه در وادی 
زندگـی مکتبـی بـه سـر نمی بـرد، زندگـی را 

چگونـه باید تفسـیر کرد؟ 
بــا عقــل؛ کســی کــه می گویــد نمی خواهــد مکتبــی 
ــل  ــد عاق ــا نمی خواهــد مکتبــی زندگــی کن باشــد ی
اســت یــا عاقــل نیســت؟ اگــر عاقــل نباشــد، حرفــی 
ــل  ــل باشــد، عاق ــم داشــت و اگرعاق ــم نخواهی ــا ه ب
ــه  ــد ک ــت کن ــت حرک ــن جه ــد در ای ــت کم بای دس
عاقالنــه زندگــی کنــد. شــرط زندگــی و تفســیر 
زندگــی بــرای کســی کــه مذهبــی و دینــدار نیســت، 
ــد و  ــی کن ــه زندگ ــد عاقالن ــل بای ــت. عاق ــل اس عق
زندگــی عاقالنه،زندگــی هدفمنــد و خیرمنــد اســت. 
بنابرایــن، کســی کــه مکتبــی نمی اندیشــد، بایــد بــه 
عــرف ســالم یــا عقــل رجــوع کنــد و تــا همــان انــدازه 
کــه عقــل بــه او می گویــد عمــل کنــد. البتــه کســی 
کــه درســت و عمیــق می اندیشــد بــه مکتب)مکتــب 
ــم  ــب ه ــود مکت ــرف خ ــن ح ــد. ای ــد( می رس توحی
هســت کــه از ســعی صحبــت می کنــد و نســبت بــه 

ــد.  ــد می کن ــار تأکی ــن اختی حس

 چیــزی کــه می توانــد بحــث زندگــی را عــام 
و همگانــی کنــد، مقولــه هنــر اســت. جنابعالی 
در بــاب هنــر و زندگــی چــه دیدگاهــی دارید؟ 
ــا  ــم، لوازم التحریرفروش ه ــوان بودی ــا ج ــه م ــابقاً ک س
آن هــا  اســم  کــه  می فروختنــد  را  چیزهایــی 
ــی آب  ــا کم ــا را ب ــی آن ه ــود. وقت ــردان ب عکس برگ
روی کاغــذ می گذاشــتند و برمی داشــتند، عکــس 
در آن صفحــه می مانــد. بــه عقیــده مــن، هنــر 
عکس برگــردان زندگــی اســت. هنرمنــد کســی اســت 
کــه بتوانــد زندگــی را عکس برگــردان کنــد. احتمــاالً 
ایــن تعریــف تعریفــی دقیــق و ظریــف باشــد. بــه دیگر 
ــته  ــود داش ــد وج ــه بخواه ــا ک ــر ج ــر ه ــخن، هن س
باشــد نقــش برگــردان، باطــن زندگــی را ایفــا می کند. 
از اینجاســت کــه مــا اخــالق را نیــز یــک هنــر 
ــی  ــی زندگ ــی نوع ــی اخالق ــی زندگ ــم، یعن می دانی
ــم  ــی نمی توانی ــاب زندگ ــا در ب ــت. م ــه اس هنرمندان
ــال در  ــر ح ــه ه ــون ب ــم، چ ــث کنی ــدی بح تجری
زندگــی احتمــال همــه نــوع برخــورد و اصطــکاک هم 
هســت. زندگــی انــواع برخوردهــا، تکالیــف و مســائل 
دارد. معیــار حرکــت صحیــح در همــه امــواج پرطوفان 

حیــات بشــری و دریــای حیات، اخــالق اســت. پیامبر 
ــر  ــوده اســت: »ه ــون فرم ــن مضم ــه ای ــرم)ص( ب اک
کــس بــا مــردم بــا اخــالق خــوش رفتــار کنــد و بــا 
همــه خوش اخــالق باشــد، ماننــد کســی اســت کــه 
همــه شــب نمــاز بخوانــد و همــه روز را روزه بگیــرد.« 
ــه  ــت ک ــالق اس ــتی اخ ــن کش ــان ای ــد، بادب بی تردی
نوعــی هنــر اســت و اینجاســت کــه امتیــاز مذاهــب 
ــک  ــد کــدام ی ــد دی ــوم می شــود و بای ــب معل و مکات
ــر،  ــر، جامع ت ــی کامل ت ــا اخالق ــب  و مکتب ه از مذاه

عمیق تــر و انســانی تر دارد؟ 

از هنـر بـه میـان آمـد،   حـال کـه سـخن 
می خواهم بپرسـم که نگاه شـما بـه زیبایی های 

هسـتی و طبیعـت چگونه اسـت؟ 
بســیار مشــتاقانه و شــیفته وار. مــن در خیلــی چیزهــا 
ــا  ــل در زیبایی ه ــت تأم ــم، چــون طاق ــل نمی کن تأم
را نــدارم، از جملــه زیبایــی انــواع و اقســام گل. واقعــاً 
ــن  ــوم. بنابرای ــره ش ــگل خی ــک جن ــه ی ــم ب نمی توان
خــودم را منصــرف می کنــم. همچنیــن نمی توانــم در 
یــک دریــا خیــره شــوم یــا در یــک شــب مهتــاب. بــه 
شــوق اینکــه شــب مهتــاب اســت، بیــرون مــی روم، 
ولــی اندکــی کــه نظــاره می کنــم، اشــراق ایــن 
ــر منصــرف  موجــود چنــان مــرا می گیــرد کــه ناگزی
می شــوم. می دانیــد همــه موجــودات از دریــا گرفتــه 
یــا جنــگل تــا مهتــاب و ... اشــراق دارنــد. در المنجــد 
ــم  ــه نمی دان ــت ک ــده اس ــل ش ــی نق ــارت زیبای عب
گوینــده اش کیســت و می گویــد: »جمعــت الطبیعــه 
ــه  ــی ک ــت زمان ــال.« طبیع ــت الجم ــا فکان عبقریته
همــه زیبایی هــا را جمــع کــرد، شــد جمــال انســانی. 
رهــی معیــری شــعری لطیــف بــه ایــن مضمــون دارد 
کــه خداونــد چــه چیــزی را از چــه چیــزی گرفــت و 

چــه را از چــه و زن را خلــق کــرد.  
ــا انســان  ــز گرفــت ت ــز را از همه چی ــد همه چی خداون
را خلــق کنــد. اینکــه قــرآن می فرمایــد: »لقــد 
خلقنــا االنســان فــی احســن تقویــم« ناظــر بــه ایــن 
ــی  ــد، یعن ــم دارن ــات تقوی ــه کائن ــه هم معناســت ک
انــدازه خلقتــی دارنــد و هــر انــدازه زیباســت. از ایــن 
ــکان  ــی االم ــس ف ــود: »لی ــه می ش ــه گفت روســت ک

ــا کان.« ــدع مم اب
بــا ایــن حــال، خداونــد همــه ایــن اندازه هــا و 
ــن  ــام کــرده اســت. بنابرای ــا را در انســان ادغ تقویم ه
همــه عالــم زیباســت، ولــی مــن در حــد خــودم هیــچ 
ــه  ــم ادام ــه تأمل ــود ب ــک موج ــتم در ی ــت نتوانس وق

ــی آورم.  ــت نم ــون طاق ــم، چ بده

 گفتــه می شــود کــه زندگــی چیــزی 
ــا  ــه م ــی ک ــت. درس ــی نیس ــز درس زندگ ج
می توانیــم از زندگــی بگیریــم چیســت؟ 
ــه باشــیم،  ــد گرفت ــا درســی را قبــل از زندگــی بای م
چــون اگــر در حــال زندگــی بخواهیــم درس بگیریــم، 
ــود، مثــل پارچــه ای کــه یــک  بی خســران نخواهــد ب
ــت،  ــه اس ــرع گفت ــذا ش ــرود. له ــدار از آن آب ب مق
ــا  ــی م ــد؛ یعن ــاد بگیری ــف ی ــل از تکلی مســائل را قب
ــد  ــم، بای ــاد بگیری قبیــل از اینکــه از زندگــی درس ی

ــه  ــیم و از جمل ــد باش ــی را بل ــن از زندگ درس گرفت
درس هــا ایــن اســت کــه بایــد از زندگــی درس 
ــه انســان  ــا ایــن حــال، زندگــی حتمــاً ب بیاموزیــم. ب
درس می دهــد. فرمایــش حضــرت امیــر)ع( ناظــر بــه 
ــل  ــل دو عق ــه عق ــد ک ــه می فرمای ــت ک ــن اس همی
ــی  ــوع عقل ــل مطب ــب. عق ــوع و مکتس ــت: مطب اس
ــی  ــت و درس قبل ــا داده اس ــه م ــدا ب ــه خ ــت ک اس
ــه  ــد ب ــا مــدد انبیــاء می توان زندگــی در آن اســت و ب
اوج برســد و عقــل مکتســب هــم درســی اســت کــه 

ــد.  ــا می ده ــه م ــی ب زندگ

 فکر می کنید هدف زندگی چیست؟ 
ــن دوره  ــه ای ــد باشــد ک ــن می توان ــی ای هــدف زندگ
را، کــه دوره چهــارم حیــات ماســت، چنــان بگذرانیــم 
کــه در دو دوره بعــد بــه آرامــش روحــی برســیم، چون 
ــت  ــی اهمی ــش روح ــدازه آرام ــه ان ــزی ب ــچ چی هی
جــدی نــدارد. خداونــد متعــال در قــرآن کریــم 
می فرمایــد: »اال ان اولیــاء اهلل الخــوف علیهــم والهــم 
یحزنــون.« »خــوف« و »حــزن« ضــد آرامــش اســت. 
ــه  ــیدن ب ــان رس ــعادت انس ــه س ــود ک ــوم می ش معل
آرامــش و نفــس مطمئنــه اســت. آن وقــت می تــوان 
ــان در  ــدف انس ــه ه ــرد ک ــری ک ــن نتیجه گی چنی
زندگــی ایــن اســت کــه تــا آن مقــدار کــه می توانــد 
بــه مرحلــه اطمینــان و نفــس مطمئنــه برســد تــا هم 
ــت  ــم ابدی ــات و هــم در عال در دوره هــای بعــدی حی
صاحــب و واجــد آرامــش باشــد، از آن رو کــه آرامــش 
شــاکله و اســاس حیــات ابــدی انســان اســت و اینکــه 
پیامبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: »خیــر مــا القــی فــی 

القلــب الیقیــن« بــر ایــن اســاس اســت. 

ــن و  ــز از یقی ــک نی ــب تفکی ــما در مکت  ش
ــا  ــد. آی ــخن می گویی ــن س ــه یقی ــیدن ب رس
ــی و  ــدف زندگ ــتای ه ــن را در راس ــن یقی ای

ــد؟  ــی می دانی ــرای زندگ ــاز ب کارس
ــرای  ــاز ب ــا کارس ــه تنه ــت ن ــن اس ــه یقی ــی ک یقین
ــا  ــه م ــت. اینک ــاز اس ــود زندگی س ــه خ ــی ک زندگ
می گوییــم تفکیــک بــرای ایــن اســت کــه از مکاتــب، 
ــن  ــن یقی ــه ای ــر، انســان ب فلســفه ها و ســخنان اکاب
نمی رســد. وصــول بــه یقیــن تنهــا از طریــق الهــی و 

از منبــع الهــی ممکــن اســت. 

 بــه بحــث زندگــی برگردیــم. بــه نظــر شــما 
ــد  ــم و جدی ــه قدی ــی را ب ــوان زندگ ــا می ت آی

تقســیم کــرد؟ 
زندگــی قدیــم و جدیــد چیــزی اســت کــه در 
ــد  ــرآن هــم مطــرح شــده اســت. آنجــا کــه خداون ق
ــا  ــام نداولهــا بیــن النــاس« ی می فرمایــد: »تلــک االی
آمــده اســت: »الدنیــا دول« کــه دولــت هــم از همیــن 
ــود دارد؛  ــه وج ــا مداول ــه این ه ــت. در هم ــاده اس م
ــه طــور  ــه در دســت می چرخــد. ب ــزی ک ــی چی یعن
ــت  ــلم اس ــد، مس ــر کن ــان تغیی ــی زم ــی وقت طبیع
کــه خصوصیــات زمــان هــم تغییــر می کنــد. تغییــر 
ــتان  ــت. تابس ــول اس ــر فص ــل تغیی ــرون مث ادوار و ق
خصوصیتــی دارد و بهــار خصوصیتــی دیگــر. فصــول 

ــت.  ــن اس ــم چنی و ادوار ه
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ــی  ــز اله ــک چی ــدد ی ــا تج ــر م ــه نظ ــن، ب بنابرای
ــر  ــز از تقادی ــالم، پرهی ــدد س ــز از تج ــت و پرهی اس
الهــی اســت. خداونــد تقدیــر کــرده اســت کــه بشــر 
بــه ســاختن هواپیمــا موفــق بشــود. ســابق بــر ایــن، 
ــازه  ــا)ع( ت ــام رض ــرم حضــرت ام ــه ح ــه ب ــی ک زمان
ــرم  ــه ح ــب ها ب ــا ش ــد، مقدس ه ــیده بودن ــرق کش ب
ــود کــه چراغ هــا  ــن ب ــه ای نمی رفتنــد و تصورشــان ب
از خــارج آمــده اســت و نجــس اســت! نــگاه مخالــف 
بــه »تجــدد« نگاهــی مخالــف توحیــد اســت، چــون 
اقتضــای توحیــد این اســت کــه خداونــد متعــال عالم 
ــت ها  ــف در درس ــور مختل ــه ص ــد و ب ــه کن را مداول
ــد. پــس تجــدد از کــره دیگــر وارد نمی شــود،  بگردان
بلکــه از افــکار و آداب خــود بشــر بــه وجــود می آیــد 
و خداســت کــه ایــن اســتعداد را به انســان داده اســت 
کــه آدابــش را عــوض کند، بــه ســراغ کار نــو و اختراع 
بــرود و مســائل نــو را کشــف کنــد، امــا چیزهایــی کــه 
در زندگــی بشــر ثابــت اســت نبایــد در تجــدد صدمــه 
ــن اســت کــه شــما  ببینــد. چنیــن چیــزی مثــل ای
بخواهیــد اتاقــی را تعمیــر کنید، ولــی پایه هایــش را از 
بیــن ببریــد! پــس ثبــات حیــات انســان، کــه معنویات 
کلــی و اخــالق واالســت، همــواره در هــر نــوع 
زندگــی بایــد وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن، زندگــی 
ــه غیــر از زندگــی تجــددی اســت. متأســفانه  الاُبالیان
ــال  ــده ای خی ــط شــده اســت. ع ــن دو مفهــوم خل ای
کرده انــد تجــدد مســاوی بــا الاُبالی گــری اســت. 
ــا عقــل، عفــت، شــرف،  ــه، تجــدد هیــچ منافاتــی ب ن
ــد  ــدد را نبای ــدارد. تج ــانیت ن ــار و انس ــی، وق آزادگ
ــات  ــو شــدن حی ــع کــرد. از آن رو کــه تجــدد ن ضای
بشــری در رابطــه بــا اختراعــات و علــوم اســت. تجــدد 
بــه معنــای حــذف گذشــته هــم نیســت، بلکــه نونــوار 
کــردن گذشــته اســت. شــما اگــر پــدری پیــر داشــته 
باشــید و بخواهیــد او را بــه یکــی از جلســاتی کــه خود 
ــد  ــد، لباســش را عــوض می کنی ــد ببری شــما می روی
ــه فــرض اگــر  ــد! ب ــه اینکــه خــودش را دور بیندازی ن
ســابقاً قبــا می پوشــید، حــاال کــت و شــلوار بــه تــن 

می کنــد. 
بنابرایــن ســتون فقــرات حیــات، کــه اتصــال انســان 
بــه خــدا و خلــق خــدا از راه توحیــد و عدالــت 
ــن اســت  ــا هــم همی اســت و عصــاره تعلیمــات انبی
کــه فرموده انــد: »ان اعبــدوا اهلل و اوفــوا الکیــل و 
المیــزان«،  اصالــت خــودش را همــواره داراســت، هــم 

ــد.  ــی جدی ــم در زندگ ــم ه ــی قدی در زندگ
حــاال کــه از توحیــد و عدالــت ســخن بــه میــان آمــد، 
اشــاره بــه ایــن نکتــه را بی فایــده نمی دانــم کــه امــام 
حســین)ع( در دو جبهــه جنگیــده اســت، یکــی جبهه 
توحیــد کــه شــب عاشــورا فرمــود می خواهیــم نمــاز 
بخوانیــم و دیگــری جبهــه عدالــت. در چنــد خطبه ای 
ــد، عمــده ســخن  ــه حضــرت در روز عاشــورا خوان ک
ــا  ــا م ــد ب ــما آمده ای ــه ش ــت ک ــت اس ــاب عدال در ب
بجنگیــد. مــا هــم بــا شــما می جنگیــم. پــس عدالــت 
ــه  ــد ک ــی می جنگی ــما در راه کس ــا ش ــت؟ آی کجاس

عدالــت را اجــرا کــرده اســت؟ 
در بــاب قدیــم و جدیــد زندگــی بــه تعبیــرات اولیــه 
خودمــان برمی گردیــم کــه بــا عنــوان اعــراض 
ــراض  ــم. اع ــرح کردی ــی مط ــر زندگ ــی و جوه زندگ

زندگــی همیشــه در حــال تجــدد و نــو بــه نــو شــدن 
اســت، ولــی جوهــر زندگــی ثابــت اســت. در برخــی 
از ادوار تاریــخ، تجــدد بــه کنــدی پیــش رفتــه اســت. 
در برخــی از ادوار مثــل دوره حاضــر هــم بســیار 
ــم  ــم ه ــال در قدی ــن ح ــی رود. در عی ــش م ــد پی تن
ــد  ــا نبای ــدد آن ه ــر تج ــه از خب ــود ک ــی ب تمدن های
اســتعجاب کــرد، امــا در تمدنــی کــه متصــل بــه آن 
ــع می شــود  ــراض زندگــی واق هســتیم، تجــدد در اع
ــا آن برخــورد  ــه زیباتریــن شــکل ممکــن ب ــد ب و بای
کــرد و نبایــد بــه ســوء اســتفاده و غفلــت گرفتار شــد. 
همچنــان کــه اشــاره هــم کــردم، میــان تجــدد و نفی 

ــود دارد.  ــرق وج ــاً ف ــری حتم ــالق و الاُبالی گ اخ

ــوالً در  ــد اص ــم و جدی ــی قدی ــاوت زندگ  تف
ــت؟  چیس

ــد در اعــراض زندگــی  ــم و جدی ــاوت زندگــی قدی تف
اســت. زندگــی جدیــد بــه طــور مســلم خصوصیاتــی 
ــه از آن  ــت ک ــوده اس ــم نب ــی قدی ــه در زندگ دارد ک
ــتر  ــای بیش ــتر، کیفیت ه ــاه بیش ــت رف ــه اس جمل
ــا هــم در  ــت. منته و احتمــاالً اســتفاده بیشــتر از وق
ــور،  ــد، مح ــی جدی ــم در زندگ ــم و ه ــی قدی زندگ
انســان تکامل یافتــه اســت. بنابرایــن وقتــی از زندگــی 
قدیــم و جدیــد ســخن می گوییــم، نبایــد از ضــرورت 
ــت  ــه غفل ــان تکامل یافت ــانی و انس ــی انس تکامل طلب
ــوع زندگــی، انســان ها بایــد  کنیــم. در ایــن هــر دو ن
بــه طــرف تکامــل پیــش برونــد و هرکســی بــه انــدازه 
تــوان خــودش. مقصــود ایــن اســت کــه انســان هیــچ 
وقــت نبایــد ســعی و اختیــار را فرامــوش کنــد. این دو 

عنصــر مقدمــه تکامــل انســان اســت. 

ــه  ــود ک ــنیده می ش ــاد ش ــه زی ــن جمل  ای
می گوینــد زندگــی ســخت شــده اســت. آیــا 

ســختی زندگــی واقعیــت دارد؟ 
زندگــی ســخت شــده اســت، بــه جهــت غلبــه هــوا و 
هــوس و امیــال انســانی و ظلــم. ســخت شــدن زندگی 
راســت اســت، بــرای اینکــه زندگــی هــر انــدازه کــه از 
مــدار قســط دورتــر بــرود، ســخت تر می شــود. قــرآن 
ــط و  ــا قس ــتاده ایم ت ــاء را فرس ــه انبی ــد ک می فرمای
عــدل را برپــا دارنــد. معلــوم می شــود زندگــی ســالم 
ــدل اســت. شــما  ــر ع ــی ب ــی مبتن خداپســند، زندگ
وقتــی از عدالــت جــدا شــوید، مصداق ســخن حضرت 
ــدل،  ــه الع ــن ضــاق علی ــد: »م ــد ش ــر)ع( خواهی امی
ــش  ــت برای ــه اضیــق«؛ کســی کــه عدال فالجــور علی
ــد.  ــتر آزارش می ده ــتم بیش ــد، س ــاد کن ــا ایج تنگن
ــزی از  ــا ســخت شــدن زندگــی، گری ــرای مبــارزه ب ب
حــذف طاغوت هــا نیســت کــه ســه طاغــوت اســت: 

اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی. 
اینکــه در قــرآن کریــم از حضــرت موســی)ع( فــراوان 
یــاد شــده اســت، ولــی از حضــرت عیســی)ع( کمتــر 
ســخن بــه میــان آمــده، از ایــن روســت کــه همیشــه 
در زندگــی و تاریــخ، انقــالب ضــرورت پیــدا می کنــد، 
ــرت  ــه حض ــه ک ــل، از آن گون ــالب کام ــم انق آن ه
ــل  ــالب کام ــک انق ــی ی ــام داد. موس ــی)ع( انج موس
ــرد.  ــذف ک ــان را ح ــون و هام ــارون و فرع ــرد و ق ک
ــی فرعــون و  ــد: »و ارســلنا موســی ال قــرآن می فرمای

هامــان و قــارون.« ایــن هــر ســه بایــد بــا هــم حــذف 
ــرد و  ــورت بگی ــق ص ــالب موف ــک انق ــا ی ــوند ت ش
زندگــی، ســختی را تجربــه نکنــد. فرعون زدایــی بدون 
ــی  ــختی زندگ ــارش س ــی در کن ــان و قارون زدای هام
ــه بی پناهــی و  ــه ب ــم ک ــالب اســالمی ه را دارد و انق
ســختی زندگــی ملــت ایــران منجــر شــد بــرای ایــن 
ــه،  ــت و... بل ــدف گرف ــوت را ه ــک طاغ ــه ی ــود ک ب
ســختی زندگــی واقعــی اســت و یــک حقیقــت 
اســت و عمدتــاً ســه طبقــه از ســختی زندگــی رنــج 
می برنــد؛ طبقــات محــروم، طبقــات فاقــد فرهنــگ و 

ــل های جــوان. نس

ــاج  ــا در آم ــوالً جوان ه ــر دوره ای معم  در ه
ــتند.  ــی هس ــد از زندگ ــیرهای ب ــوم تفس هج
ــد از  ــیرهای ب ــأ تفس ــما منش ــر ش ــه نظ ب

ــت؟  ــی چیس زندگ
منشــأ تفســیر بــد از هــر چیــزی، جهــل نســبت بــه 
آن چیــز اســت. اگــر کســی قــرآن را هــم بــد تفســیر 
ــد.  ــدا کنی ــد پی ــل نمی توانی ــز جه ــی ج ــد، علت کن
ــوم  ــود، معل ــه ش ــد ارائ ــیر ب ــزی تفس ــر گاه از چی ه
ــت.  ــده اس ــناخته نش ــت ش ــز درس ــود آن چی می ش
ــی را نمی شناســند و متأســفانه  ــا زندگ ــای م جوان ه
عواملــی هــم وجــود نــدارد کــه زندگــی را بــه آن هــا 
بشناســاند. چه بســا مدعیــان زندگــی دینــی و ســالم 
همچنــان عمــل نکننــد کــه جــوان مطمئــن باشــد 
ــد از زندگــی  و سرمشــق بگیــرد. بنابرایــن، تفســیر ب
وجــود دارد و مــن از آن بــه »مصیبــت عظمــا« تعبیــر 
می کنــم و نتیجــه اش ســرخوردگی جوان هاســت کــه 
ــه.  ــک جامع ــرای ی ســنگین ترین خســارت اســت ب

در نهایــت بایــد گفــت کــه هــر جوانــی بایــد خــودش 
ــرمایه  ــات س ــه حی ــد ک ــد و بدان ــر کن ــیند فک بنش
ــد مســائل  ــد آن را در رون ــدی انســان اســت و نبای اب
از دســت داد. از اینجاســت کــه در روایــت  آمــده کــه 
از راه رجــال وارد دیــن نشــوید، چــون ممکــن اســت 
ــد  ــانی بیاین ــال، کس ــد از آن رج ــال و بع ــان رج هم
و عملکردهایــی داشــته باشــند کــه شــما را از دیــن 
برگرداننــد، بلکــه گفته انــد: از راه خــود شــناخت دیــن 

وارد دیــن شــوید.

ــی  ــی غرب ــرقی و زندگ ــی ش ــاب زندگ  در ب
ــد؟  ــی داری ــه دیدگاه چ

و  دارد  واقعیــت  هــم  غربــی  و  شــرقی  زندگــی 
ــوان آن را قبــول نکــرد. تمــدن شــرق و غــرب  نمی ت
بســیار بــا هــم متفــاوت اســت. قدمــت تمــدن غــرب 
ــاد  ــیار زی ــرق بس ــدن ش ــت تم ــم و قدم ــیار ک بس
اســت. عوامــل جغرافیایــی و خصوصیــات دیگــر 
ــوده اســت.  ــر ب هــم در تفــاوت ایــن دو، بالطبــع مؤث
اصــوالً شــرق همیشــه فضایــی معنــوی داشــته اســت. 
برعکــس، فضــای غــرب عمدتــاً مــادی بــوده اســت و 
ــارج  ــطا خ ــرون وس ــا از ق ــه غربی ه ــم ک ــی ه از وقت
شــدند، بــه صنعــت روی آوردنــد. غــرب بــا صنعــت از 
دنیــای قــرون وســطا خــارج شــد. بنابرایــن بــه وجــه 
ــتر  ــم بیش ــان ه ــند و عقلش ــادی می اندیش ــب م غال

ــواری.  ــه ان ــزاری اســت ن عقــل اب
از ایــن روســت کــه می بینیــم متفکــر بزرگــی مثــل 
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ــات راه  ــوزه الهی ــل در ح ــه عق ــد ک ــت می گوی کان
نــدارد و الهیــات را بایــد از طریقــی دیگــر مثــل 
ــناخت، در  ــاس ش ــان و احس ــدان، ایم ــالق، وج اخ
ــی کــه امــام صــادق)ع( حــوزه الهیــات را حــوزه  حال
عقــل می دانــد و می فرمایــد: »العقــل مــا ُعبــَد 
ــی  ــرق زندگ ــد ف ــی بخواه ــر کس ــن.« اگ ــه الرحم ب
شــرقی و زندگــی غربــی را بدانــد، از اینجــا می توانــد 
ــه  ــد ک ــام می گوی ــور ع ــه ط ــرب ب ــه غ ــد ک بفهم
حــوزه الهیــات حــوزه عقــل نیســت. شــرق می گویــد 
ــن  ــات حــوزه عقــل اســت. ای ــاً حــوزه الهی کــه اتفاق
»تفکــر« زندگــی اســت، امــا  آن هــا در تعالیــم زندگی 
آنهــا قطعــاً بــه خاطــر تجربیــات و صنایــع مرفه تــر و 

ــتند.  ــا هس ــرفته تر از م پیش

ــی را  ــی زندگ ــه مخاطرات ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
ــد؟  ــد می کن تهدی

ــراض  ــث اع ــه بح ــودم، ب ــای خ ــاس مبن ــن براس م
جوهــر  برمی گــردم.  زندگــی  جوهــر  و  زندگــی 
زندگــی را هیــچ چیــزی تهدیــد نمی کنــد. بــه 
ــد  ــزی نمی توان ــچ چی ــت هی ــچ وق ــع هی ــور قط ط
ــا  ــی ب ــر زندگ ــون جوه ــد، چ ــد کن ــی را تهدی زندگ
خــود انســان و از خداســت و انســان همیشــه هســت، 
چــون خداونــد ابــدی اســت. انســان در جهــت ســعی 
ــر  ــد جوه ــت می توان ــار همــه جــا و همــه وق و اختی
زندگــی را از خطــر حفــظ کنــد. از اینجاســت کــه مــا 
ــا  ــوا و معن ــادت، تق ــزرگان عب ــی از ب ــم بعض می بینی
بــه دســتگاه ظالمــان رفته انــد و کار کرده انــد، چــون 
غــرض آن هــا جوهــر زندگــی و حفــظ آن بــوده اســت. 
ــم، اعــراض زندگــی در معــرض  از جوهــر کــه بگذری
انــواع خطرهاســت کــه عمــده آن هــا بــه خودخواهــی 
ــردد  ــتعماری برمی گ ــتکباری و اس ــوی اس ــر و خ بش
ــد و  ــرار می دهن ــار ق ــر را در فش ــای دیگ ــه ملت ه ک

ــد.  ــد می کنن ــودی تهدی ــه ناب ــی ب حت

 مــا در ایــن صحبــت بــا نگاه شــما بــه زندگی 
آشــنا شــدیم و از ابعــاد نظاره شــما بــه زندگی 
ــم  ــم بپرس ــم. می خواه ــل کردی ــی حاص آگاه
کــه شــما از چــه زمانــی بــه ایــن نــوع نــگاه و 

بــه ایــن تعریــف از زندگــی رســیدید؟ 
حقیقــت ایــن اســت کــه مــا از جوانــی بــه اســتادانی 
برخوردیــم کــه در فلســفه مجتهــد بودنــد نــه مقلــد؛ 
یعنــی ناقــد فلســفه بودند نــه فقط ناقــل و ناقــد بودند 
نــه بــه نقــد اعتقــادی بــه ایــن صــورت کــه بگوینــد 
ایــن مطلــب فلســفی بــا فــالن آیــه یــا روایت ســازگار 
نیســت، بلکــه نقــد کامــاًل فنــی و فلســفی می کردنــد. 
وقتــی بــا ایــن اســتادها برخــورد کردیــم و در حضــور 
آن هــا یــک دوره فلســفه خواندیــم، تقریبــاً از اینکــه از 
غیــر طریــق معصــوم بــه حقیقتــی از حقایــق برســیم، 
امیدمــان قطــع شــد، آن هــم بــا ایــن فلســفه ها کــه 
هشــتصد ســال بــه »اصالــت ماهیــت« اقامــه برهــان 
ــاال  ــر آن. ح ــرع ب ــئله متف ــا مس ــا ده ه ــد و ب کرده ان
هــم ســیصد ســال اســت کــه از اصالــت وجود ســخن 
می گوینــد و افــکار امثــال فارابــی، ابن ســینا، خواجــه 
ــا  ــم این ه ــد. ه ــل می دانن ــاد را باط ــر و میردام نصی
مدعــی برهــان هســتند و هــم آن هــا مدعــی برهــان 

ــن نتیجــه  ــه ای ــا را ب ــن مســائل کم کــم م ــد. ای بودن
ــر و  ــر، یقین آورت ــد پناهــگاه مطمئن ت رســاند کــه بای

بهتــری را بــرای معرفــت جســت. 
هرچــه تأمــل کــردم، ایــن پناهــگاه را در جایــی غیر از 
طریــق اهــل بیــت)ع( نیافتــم. بــرای رســیدن بــه این 
موضــوع بســیار مطالعــه کــردم. چندیــن ســال پیــش 
در مقدمــه یکــی از کتاب هــا الزم شــد بنویســم کــه 
ــا ایــن  ــده ام. ب ــا امــروز 20 هــزار جلــد کتــاب خوان ت
ــی از  ــی و تفصیل ــه اطــالع اجمال ــه و ب ــدار مطالع مق
ــب  ــمانی و کت ــب آس ــم از کت ــری، اع ــارف بش مع
ــرود  ــر ف ــی س ــتانه وح ــه آس ــفه، ب ــی و فالس زمین
آوردم. مرحــوم پروفســور فالطــوری هــم یــک چنیــن 
ــی،  ــه طباطبای ــق عالم ــه تصدی ــت و ب ــیری داش س
اســتاد فلســفه اســالمی بــود و بعــد بــه غــرب رفــت 
ــز اســتاد شــد و دســت آخــر  ــرب نی و در فلســفه غ

ــه قــرآن برســیم.  نظــرش ایــن بــود کــه بایــد ب
بنابرایــن، کوششــم ایــن اســت کــه آنچــه نظرم بــر آن 
اســت مقتبــس از انــوار قــرآن و اهــل بیت باشــد. البته 
ــق  ــه حقای ــد ک ــا می گوی ــی جاه مالصــدرا هــم خیل
علــم را بایــد از مشــکات نبــوت گرفــت. منتهــا علــوم 
الهــی و انبیایــی چنــان اســت کــه انســان حتــی اگــر 
ــدازه یــک ســر ســوزن نیــز از آن هــا بهره منــد  ــه ان ب
باشــد، خــودش فیضــان می کنــد و در نتیجــه مســائل 

ــادی وارد ذهــن انســان می شــود.  زی
ــن  ــب معــروف، پرســیدند کــه ای از عبدالحمیــد، کات
نــوع نوشــتن را از کجــا یــاد گرفتــی؟ گفــت: »حِفظُت 
ــم فاضــت.« خطبه  هــای  ــع، ففاضــت ث خطــب االصل
ــارم  ــا سرش ــردم. آن ه ــظ ک ــر)ع( را حف ــرت امی حض

کــرد و سرشــار...
توجــه بــه علــوم انبیایــی و اوصیایــی چــون بــه مبــدأ 
الیــزال متصــل اســت نــه بــه عقــول جزئــی بشــری، 
ــی را  ــا ممکــن اســت حقایق ــی وقت ه ــن خیل بنابرای
در نفــس القــا کنــد. بــرکات و رشــحات قــرآن کریــم و 

اهــل بیــت را نبایــد ســاده و نادیــده گرفــت. 

 سـؤال های پایانـی مـن درباره شـخص شـما 

و زندگـی خـود حضرتعالـی اسـت. می خواهـم 
بپرسـم اسـتاد محمدرضـا حکیمی ایـن روزها 

بیشـتر بـه چـه چیـزی فکـر می کند؟ 
مــن بــه ایــن فکــر می کنــم کــه آیــا در طــول عمــر 
ــا  ــه وظایفــی کــه برعهــده  داشــتم عمــل کــردم ی ب
نــه. بیشــتر بــه ایــن فکــر می کنــم کــه آیــا کوتاهــی 
کــرده ام؟ فکــر دیگــرم دربــاره حقیقــت صــالت اســت 
و از ایــن حیــث مقــداری هــم ناراحتــم، چــون نمــاز 
ــه  ــت ک ــریت اس ــه بش ــد ب ــه خداون ــن هدی بزرگتری
ــا داده  ــه م ــرب او ب ــره ق ــر و خاط ــروی پیامب ــه آب ب
ــر  ــی فک ــاره حقیقــت صــالت خیل شــده اســت. درب
می کنــم. در روایــت آمــده اســت کــه انســان وقتــی 
تکبیره االحــرام می گویــد، خــدا خــود متوجــه او 
می شــود، امــا وقتــی حواســش پــرت می شــود، 
مالئکــه می گوینــد کــه خــدا بــه او توجــه دارد، 
ولــی حــواس تــو بــه در جایــی دیگــر اســت! بنابرایــن 
ــم امــری عظیــم اســت، خصوصــاً اگــر  صــاله در عال
ــن  ــرد کــه در ای انســان جــالل خــدا را در نظــر بگی
صــورت متوجــه می شــود کــه ایــن خیلــی عظمــت 
دارد کــه مــا رو بــه خــدا بایســتیم و بــا خــدا ســخن 
ــه  ــتعین« را ب ــاک نس ــد و ای ــاک نعب ــم و »ای بگویی
ــا  ــن حرف ه ــا و ای ــی کج ــم. بشــر خاک ــان بیاوری زب
کجــا؟ نمــاز حقیقــت محمدیّــه اســت کــه از برکــت 
حضــرت و از قابلیــت آن حضــرت و بــه قــول عامیانــه، 
ــرار گرفتــه  از صدقــه  ســر حضــرت در اختیــار مــا ق
اســت. کوتاهــی بزرگــی اســت کــه از نمــاز حداکثــر 

ــم.  بهــره را نبری
ــراج  ــن هــم هســت. در اینجــا مع ــراج مؤم نمــاز مع
اســم آلت اســت نــه مصــدر. صــالت عــروج المؤمنین 
نیســت، نردبــان مؤمــن بــرای معــراج اســت. معــراج با 
حضــور قلــب اســت. نردبــان بــرای گذاشــتن نیســت، 
بــرای بــاال رفتــن اســت. عــده ای شــکایت می کننــد 
کــه مــا یــک عمــر نمــاز خوانده ایــم، ولــی اتفاقــی در 
مــا نیفتــاده اســت. بایــد بــه اینــان گفــت کــه شــما 
ــراج  ــد. مع ــاال نرفته ای ــی ب ــته اید ول ــان را گذاش نردب
مثــل مفتــاح اســم آلــت و بــه معنــای نردبــان اســت. 
معراجیــت نمــاز بــا حضــور قلــب محقــق می شــود. 

ــتاد  ــه اس ــت ک ــن اس ــؤال ای ــن س  آخری
حکیمــی اگــر یــک بــار دیگــر بــه دنیــا بیاید، 

ــد؟  ــاب می کن ــی را انتخ ــه راه چ
یــک  عالــم  در  کــه  اســت  ایــن  مــن  عقیــده 
حقیقه الحقایــق وجــود دارد کــه خداســت. جلــوه 
ایــن حقیقــت قــرآن و چهــارده معصوم انــد. گذشــته 
از این هــا، هیــچ چیــز دیگــر در عالــم هســتی چنــدان 
ارزش نــدارد کــه حیــات آدمــی صــرف آن هــا شــود. از 
ایــن رو، زندگــی ایــن بنــده ناچیــز خداونــد بــر ایــن 
تقدیــر گذشــت کــه پیونــدی هرچنــد بســیار ابتدایــی 
ــن)ع(  ــت طاهری ــل بی ــارف اه ــم و مع ــرآن کری ــا ق ب
ــم،  ــا بیای ــه دنی ــاره ب ــر دوب ــن اگ ــم.  بنابرای ــدا کن پی
همیــن زندگــی را دوســت دارم، منهــای تقصیرهــا و 
قصورهــا، چــون کمــال اقصــی ایــن اســت کــه انســان 
در زندگــی متوجــه خــدا و پرتوهــای خداوندی باشــد.

منبع» از زندگی تا ابدیت«



ویژه نامه بزرگداشت
استاد محمدرضا حکیمی

شماره 146

دیماه141400

اهــل  و  از مؤلفــان  آشــنایان و دوســتانی چنــد 
مطبوعــات از حــدود ســی ســال پیــش از ایــن بنــده 
ــد  شــرمنده شــرح  حــال و عکــس و... خواســته بودن
و بنــده طفــره می رفتــم و پاســخی نمــی دادم. در 
چنــد ســال اخیــر برخــی از دوســتان از بــاِب محبــت 
ــرح  ــت ش ــد نیس ــه ب ــد ک ــی گفتن و مصلحت اندیش
ــت  ــی خواس ــر کس ــا اگ ــا بعده ــید ت ــی بنویس حال
چیــزی بنویســد، مطلــب مســتندی در دســت باشــد. 
ایــن بــود کــه پذیرفتــم و ایــن دســت کم مایــه طلــب 

ــی هســت.  مغفرت
و  حــال  شــرح  کــه  می کنــم  عــرض  پیش تــر 

دارد:  بخــش  دو  اشــخاص  »بیوگرافــی« 
مختلـف  دوران  متعـارف،  و  عـادی  بخـش  یـک( 
تحصیـالت کـه اغلـب در زندگـی اشـخاص اهل فضل 
)چـه حـوزوی و چـه دانشـگاهی( شـبیه هـم اسـت. 
ــن بخــش اســت،  ــه اصــل ای ــاوت ک دو( بخــش متف
زیــرا اشــخاص در ایــن بخــش خــود را نشــان داده انــد 

ــن  ــتفاده از ای ــدادادی و اس ــب خ ــه در مواه از آنک
مواهــب و در زندگــی و اندیشــه متفاوت انــد 
و گاه تفــاوت بســیار اســت. ایــن بخــش از 
ــی  ــه در زندگ ــت دارد ک ــت اهمی ــن جه ای
برخــی از کســان، نکته هــا و خصوصیــات 

ــن  ــه ممک ــت ک ــی هس و ویژگی های
اســت ســرمایه تربیــت دیگــران 

خودســازان  خودســازی  و 
شــود و در ســطح جامعــه 
فرهنــگ  و  تاریــخ  و 
ــد.  ــته باش ــت داش اهمی
چنــد  خــودم  بنــده 
ــته ام  ــال نوش ــرح ح ش
ــه اصــوالً هیچ کــدام  ک
شــرح  جنبــه 
حال نویســی ندارنــد، 
بلکــه بــه طــور خــاص 
ــاد  ــل ابع غرضــم تحلی
ــد  ــخصیت هایی چن ش
ــر  ــه فک ــت ک ــوده اس ب

می کنــم هــر کــدام از جهاتــی می تواننــد سرمشــق و 
نمونــه باشــند و ایــن بنــده بــه دنبــال همیــن نکته هــا   
در زندگــی ایــن بزرگــواران   بــوده ام نــه اینکــه بخواهم 
صرفــاً تاریــخ تولــد و وفــات   و بــه قــول قدمــا »زایجه« 
شــخصـ  را ترســیم کنــم و از اوالد و احفــاد نــام ببرم، 

ــه:  ــی ک ــاً آنان مخصوص
پسر کو ندارد نشان از پدر 

تو بیگانه خوانش مخوانش پسر
بخــش اول را خــود شــخص می توانــد بنویســد و بلکــه 
ــات،  ــاس واقعی ــد براس ــان بنویس ــود انس ــر از خ بهت
لیکــن بخــش دوم کــه مربــوط بــه مواهــب و ویژگی ها 
می شــود آســان نیســت، بــه ویــژه در محیط هــای مــا 
ــود  ــا وج ــوص ب ــت، به خص ــه  نیس ــر پذیرفت ــن ام ای
ــات  ــان از خصوصی حاســدان، کوته نظــران و بی اطالع
شــخصی  کــه شــرح حــال او نوشــته می شــود، و آثــار 
مــورد تجلیــل قــرار می گیــرد، و از تأثیــرات مختلــف 
او در فرهنــگ، جامعــه، عرصــه دیــن و 

ســاختن نســل ســخن مــی رود. 
آری، در محیط هــای بســیاری اگــر 
کســی از خــود بگویــد   اگرچــه 
بحــق و بــه واقــع و بــرای فایــده  ای 
ــه  ــام ب ــر اته ــه ای   از خط و نتیج
خودســتایی، توصیــف خــود کردن 
و...  انداختــن  جــا  را  خــود  و 
ــی  ــت، در صورت ــون نیس مص
کــه ممکــن اســت اگــر 
دربــاره  خــود  شــخص 
پــاره ای از خصوصیــات 
ــا  ــات خــود، ی ــا اقدام ی
افــکار خــود ســخن 
نگویــد، بســیاری از 
زوایــا مجهــول بماند 
ــکار  ــیاری از اف و بس
ــل خدشــه جلوه  قاب

ــد. کن
پــس، در نگاشــتن 
شــرح حــال و ثبــت 

ــده  ــه عم ــان آنچ ــی کس ــات برخ ــوال و خصوصی اح
اســت همیــن اســت، یعنــی چیزهایــی کــه در همــه 
نیســت وگرنــه آنچــه در همــه هســت چندان نوشــتن 

ــدارد. و ثبــت کــردن ن
اندیشــه ها،  افــکار،  کلیــت  روشــنگر  آنچــه 
ــی  ــای اجتماع ــا، حضوره ــی ها، آگاهی ه زمان شناس
ــای انســانی و  ــی و سیاســی و فرهنگــی، دیده و دین
نیــز موضع گیری هــای زندگی ســاز و تعالی بخــش 
ــد از  ــور بای ــن ام شــخص اســت نگاشــتنی اســت. ای
ــتنباط  ــار شــخص اس ــکار و آث ــی، اف ــه زندگ مجموع
ــاره  ــده درب ــن جهــت، بن شــود و ثبــت گــردد. و بدی
»بخــش دوم« چیــزی نمی گویــم و شــاید چیــز قابــل 
ــب  ــی اینجان ــش از زندگ ــن بخ ــم در ای ــی ه گفتن
ــاره  وجــود نداشــته باشــد، امــا ســخنی باجمــال درب

ــش اول:  بخ
اسم: محمدرضا حکیمی

تولّد:  شمسی، مشهد مقدس
پــدر: حــاج عبدالوهــاب حکیمــی از محترمیــن 
ــر  ــازار مشــهد، اهــل معرفــت دینــی و مواظبــت ب ب
اعمــال)م 1369شـ  در حــدود 95 ســالگی( مدفــون 
در یکــی از غرفه هــای شــرقی صحــن آزادی)صحــن 
نــو(. ناگفتــه نبایــد نهــاد کــه در خویشــان و اجــداد 

ــد. ــم بوده ان ــی عال ــادری برخ ــدری و م پ
ــم و  ــرآن کری ــن ق ــالگی آموخت ــش س ــدود ش از ح
ــا ترجمــه منظــوم و ســپس مقــداری  صــد کلمــه ب
ــالی  ــد س ــد چن ــا و بع ــظ و آداب انش ــوان حاف از دی

ــد. ــی جدی ــدارس ابتدای ــل در م تحصی
ــه  ــوزه علمی ــه ح ــالگی ورود ب ــدود دوازده س از ح
خراســان، مدرســه نــّواب کــه مهمتریــن مدرســه آن 
ــالب  ــتی ط ــت و سرپرس ــود و تولی ــهد ب روزگار مش
ــرزا  ــاج می ــی، ح ــم ربان ــت عال ــه دس ــه ب آن مدرس

علی اکبــر نوقانــی، )م 1370ق(. 
ایشــان از عالمــان و خطیبــان برجســته و پرهیــزکار 
ــود. پــس از تحصیــل در نجــف از محضــر مرحــوم  ب
ــدس  ــه مشــهد مق ــد خراســانی )م 1329ق( ب آخون
ــده  ــدان زب ــاگردان و مری ــمار ش ــردد، و در ش باز گ
مرحــوم آمیــرزا مهــدی اصفهانــی )م: 1365ق( قــرار 
می گیــرد. مرحــوم نوقانــی از معنویــت، توجــه، 
تعهــد، آگاهــی و تقــوا برخــوردار بــود. مربــی ای بــس 
ــی  ــعری لطیف ــع ش ــود. طب ــذار ب شایســته و تأثیرگ
داشــت و در مناظــرات دینــی و اعتقــادی اســتاد بود. 
مرحــوم نوقانــی تأثیــر تربیتــی عجیبــی بــر طــالب 
ــری و  ــت ظاه ــت. هیئ ــوزه گذاش ــالی کل ح و فض
انــدام درشــت و متناســب او نیــز باشــکوه بــود. 
اخمــی شــکوهمند و دلپذیــر داشــت و در عیــن حال 
ــود، همــواره دارای  بذله گــو و بســیار خوش محضــر ب
ــمانی  ــا چش ــار، ب ــب و پُروق ــته و مرت ــری آراس ظاه
نافــذ و مســلّط، نگاهــی صمیمــی و پرمحبــت و 
ــینا، دارای  ــن س ــر اب ــه تعبی ــت و ب ــری باابه منظ

ــید«بود.  ــمِت رش »َس
وی چنــد ســال متولــی مــدرس »نــواب« بــود 
و طــالب بســیاری زیــر نظــر او تربیــت شــدند، 
ــه  ــه حــوزه علمی ــه ب ــان   ک ــی برخــی از آن کــه حت
ــردی )م  ــی بروج ــت اهلل العظم ــر آی ــد   نظ ــم آمدن ق

1340ش( را بــه خــود معطــوف داشــتند. 

حکیم به قلم حکیم 

»اسم : محمدرضا حکیمی«
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــتاد حکیم ــت اس ــه خودنوش ــد زندگینام ــر می خوانی ــه در زی ــاره: آنچ اش
هشــتاد شمســی بــه میــل خــود بــه قلــم آورد و اجــازه داد کــه همــان ســال در کتــاب فیلســوف 
عدالــت منتشــر شــود. بنابرایــن تنهــا نوشــته ای اســت کــه اســتاد حکیمــی دربــاره خــود، زندگــی، 

ــه قلــم آورده اســت. تحصیــالت و اســتادان خــود ب
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اینجانــب بــه هنــگام ورود بــه حــوزه و مدرســه نــواب 
ــی  ــان یک ــدم و ایش ــپرده ش ــان س ــت ایش ــه دس ب
ــدرس  ــم و م ــوان معل ــه  عن ــتعد را ب ــالب مس از ط
ــغول درس  ــد و مش ــن کردن ــب تعیی ــرای اینجان ب
ــود  ــزد خ ــد ن ــی بع ــدم و مدت ــات ش جامع المقدم
ــزه ای از دســت مبــارک  ایشــان امتحــان دادم و جای

آن مربــی فراموش ناشــدنی گرفتــم. 
ــن از  ــد ت ــزد چن ــا را ن ــن کتاب ه ــه ای ــس از اینک پ
ــات،  ــدم: جامع المقدم ــواب خوان ــه ن ــالن مدرس فاض
شــرح ســیوطی، ُمغنی)تــا آخــر بــاب چهارم(، حاشــیه 
مالعبــداهلل، شــرح شمســیه، شــرح بــاب حادی عشــر، 
ــرح  ــول و ش ــداری از معالم االص ــدوق، مق ــد ص توحی
مطــّول تفتازانــی )و مطالعــه جنبــی بســیار و تدریــس 
ــدن دوره  ــرای خوان برخــی از کتاب هــای یادشــده(، ب
ــه کالس درس »ادیــب نیشــابوری«  ــی ادبیــات، ب عال
رفتــم. در مدرســه خیراتخــان در محلّــی کــه در 
ــده  ــذاری ش ــب« نامگ ــاالر ادی ــام »ت ــه ن ــازی ب بازس

اســت.
ــن از مشــاهیر  ــد ت ــه ذکــر چن ــد، ب ــه بع از اینجــا ب

ــردازم:  ــود می پ ــتادان خ اس

یک. شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری
)م 1355ش( 

ــود؛  ــال ب ــان دو س ــده در درس ایش ــور بن دوره حض
ــه جــز دهــه عاشــورا فقــط  ــاً ب دو ســالی کــه تقریب
ــی  ــده برخ ــت. بن ــی داش ــت روز تعطیل ــالی بیس س
ــزد برخــی فاضــالن  ــه پیشــتر ن ــی را ک از کتاب های
ــرده  ــز ک ــس نی ــی را تدری ــودم )و بعض ــده ب خوان
ــدم. همچنیــن  ــزد ادیــب نیــز خوان ــاره ن ــودم( دوب ب
در نــزد ایشــان، بــا جمعــی از همدرســان، عــروض و 
قافیــه را نیــز خواندیــم از روی تألیــف خــود ایشــان 
ــاپ نشــده  ــوز چ ــه هن ــش« ک ــر دان ــام »گوه ــه ن ب
ــه  ــنبه و جمع ــای پنجش ــن درس در روزه ــود. ای ب
ــر  ــد از ظه ــا 2/5 بع ــدود 8/5 ت ــاعت ح ــود، از س ب
و گاه 20 دقیقــه بــه ســاعت 3)یکســره( و هــم متــن 
کتــاب را می نوشــتیم کــه هــر یک نســخه ای داشــته 
باشــیم، هــم توضیحــات مفّصــل و شــواهد و امثالــی 
را کــه ذکــر می کردنــد. درس جالــب و عجیبــی 
بــود و شــاید هیــچ احســاس گرســنگی یــا خســتگی 
بنــده  را  ایشــان  دروس  تقریــرات  نمی کردیــم. 
ــک  ــّد ی ــه در ح ــوری ک ــه ط ــتم، ب ــل می نوش مفّص

ــر شــد! چمــدان دفت
چــون قبــل از ایشــان، ادیــب حــوزه خراســان مرحوم 
میــرزا عبدالجــواد ادیــب نیشــابوری)م 1344ق( 
ــته ترین  ــم از برجس ــب ه ــوم ادی ــود مرح ــود و خ ب
شــاگردان ادیــب اّول بودنــد، اســتاد مــا بــه »ادیــب 

ثانــی« مشــهور شــد. 
دوره تحصیــل اینجانــب نــزد ایشــان دو ســال طــول 
کشــید، دو ســالی بســیار بســیار فشــرده و بنــده پس 
از پایــان ایــن دوره، از بــاب ارادت بــه اســتاد و ادای 
حّقــی، قصیــده ای بــه عربــی ســرودم، شــامل حــدود 
ــه  ــا ایــن ابیــات شــروع می شــود )ب 50 بیــت کــه ب

قافیــه میــم در بحــر بســیط(: 
الحمُد هلِلِ ربّی باریءِ النََّسِم

ُمعطی العطایا الحکیم العدِل فی الِقَسِم 

هو الّذی وهَب الّذوَق الّسلیَم لَنا
َعِم  و الّذوُق ذلک عندی اَعظُم الَنّ

ثُّم الّسالُم َعلی هادی األنام اِلی
الم نبیًّ جامِع الَکلِِم دارا السَّ
ایــن قصیــده را در شــب عیــد نــوروز 1333 بــه حضور 
ــاج  ــالم ح ــرادرم حجت االس ــیله ب ــه وس ــان   ب ایش
شــیخ محّمــد حکیمــی  تقدیــم کــردم. روز عیــد کــه 
حضورشــان رفتــم، تشــویق بســیار کردنــد. از جملــه 
ــدازه  ــن ان ــه ای ــما را ب ــات ش ــه معلوم ــد:  »ن گفتن

ــد!«  ــن ح ــما را در ای ــِع ش ــه طب ــتم ن می دانس
و بــه دوســتان دیگــر در ضمــِن تعریــف از قصیــده   بــا 
اینکــه مرحــوم ادیــب کمتــر از چیــزی و اثــری تعریف 
می کردنــد   از بنــده تعبیــر کــرده بودنــد بــه »متنّبــِی 
ــده،  ــن قصی ــرودن ای ــگام س ــه هن ــده ب ــوان«. بن ج
حــدود 19 ســال داشــتم. تمــام قصیــده در »یادنامــه 
ادیــب نیشــابوری« بــه همــراه شــرح حالــی کــه بــرای 
اســتاد نوشــته ام، بــه چــاپ رســیده اســت)به کوشــش 

دکتــر مهــدی محّقــق(. 

دو. حاج میرزا احمد مدّرس
)م 1350ش(

از عالمــان زاهــد و مدّرســان پرتــوان حــوزه مشــهد که 
گفتــه می شــد شــصت دوره »شــرح لُمعــه« را تدریس 
کرده انــد. ایشــان »قوانیــن االصــول« و دو جلــد 
ــاب«  ــب )و گاه »خالصه الحس ــه و مکاس ــرح لُمع ش
ــان  ــزد ایش ــد. ن ــس می کردن ــی( را تدری ــیخ بهای ش
)ایشــان  »قوانیــن« و »لمعتیــن« را می خوانــدم. 
دایــی والــده اینجانــب نیــز بودنــد و در میــان مــا بــه 
ــد. قبــر ایشــان در رواق  »حــاج دایــی« معــروف بودن
منحنــی میان»دارالوالیه« و »دارالّســیاده« واقع اســت 
ــه  ــر گشــوده شــد. عاّلم ــن ســال های اخی ــه در ای ک
شــیخ محّمــد صالــح ســمنانی و حــاج ســّید عّبــاس 
ــتاد  ــی و اس ــد کفای ــرزا احم ــاج می ــاهرودی و ح ش
دکتــر ســّیدعلی اکبر فّیــاض نیــز در آنجــا مدفوننــد(.

سه. حاج شیخ هاشم قزوینی خراسانی
)م 1339ش( 

وی فقیهــی آگاه بــود و متفّکــری وســیع اندیش و 
زاهــدی وارســته و معارف دانــی بصیــر و از جملــه 
ــان  ــزد ایش ــی. در ن ــدی اصفهان ــرزا مه ــاگردان آمی ش
»اصــول« خوانــدم، ســطح و مقــداری از »خــارج کفایه« 
کــه پــس از اینکــه آیــت اهلل العظمی حــاج ســّیدمحّمد 
ــدند و درس  ــّرف ش ــهد مش ــه مش ــی ب ــادی میالن ه

ــاً و  ــان تواضع ــد، ایش ــروع کردن ــول« ش ــارج اص »خ
اخالقــاً درس خــارج خــود را، کــه ســال ها می گفتنــد، 
بــه ســطح بــدل کردنــد و چنیــن بودنــد، آن بــزرگان و 

ــوا و اعــراض از شــئون. پیشــتازان زهــد و تق

چهار. حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی
)م 1346ش(

ــد  ــول، واج ــول و منق ــع معق ــه جام ــت اهلل عالم آی
اســرار و غرایــب و اســماء و عزایــم و تســخیرات 
ــه ... و  ــفات عظیم ــه و مکاش ــات مهّم ــره و کرام قاه
ــه مقــام تشــّرف و صاحــب دعــاِی مســتجاب  ــز ب فائ
و بی مانندتریــن ناقــِد فلســفه و مــدّرس فلســفه 
اجتهــادی و عرفــاِن انتقــادی بــه روش علمی.  نوشــتن 
شــرح حــال و خصوصّیــات ایشــان مشــکل اســت. بــه 
ــال در  ــم. دوازده س ــنده می کن ــارت بس ــن اش همی
خدمــت ایشــان بــودم و جلدیــن »کفایــه«، مقــداری 
خــارج فقــه و شــرح منظومــه، شــرح اشــارات و اســفار 
و برخــی علــوم دیگــر را نــزد ایشــان خوانــدم. ایشــان 
فلســفه را اجتهــادی و انتقــادی و بــا کمــال مواظبــت 
ــد.  ــس می کردن ــوم تدری ــتدالالت ق ــان و اس ــر بی ب
همچنیــن روزهــای پنجشــنبه و جمعــه، درس معارف 

ــالق«. ــتند و گاه »درس اخ ــی داش ــص قرآن خال
و در ایــن درســها ابتــدا دربــاره هــر مســئله ای 
مبــدأ  و»علــِم  »اراده«  نفــس«،  »حــدوِث  مثــاًل 
متعــال«، »معــاِد جســمانی« و... نظــر فالســفه را 
بیــان می کردنــد و خــوب توضیــح می دادنــد و 
ــان  ــات را بی ــات و روای ــر آی ــد نظ ــکافتند، بع می ش
می کردنــد و نقــاِط اختــالف را بــه روش علمــی 
روشــن می  نمودنــد و اعتــال و عظمــت و تفــّوق 
ــارف  ــر مع ــر دیگ ــی را ب ــارف وحیان ــتغنای مع و اس
از دیگــر نحله هــا بــه وضــوح نشــان می دادنــد و 
»مبانــی تفکیکــی« را اســتوار می ســاختند. تقریــرات 
ــه  ــتم. اینک ــن می نوش ــان را م ــی از دروس ایش برخ
اخیــراً برخــی از آقایــان و اســتادان فاضــل بــه ضرورت 
آن توّجــه کرده انــد، و مجلّــه وزین»خردنامــه صــدرا« 
ــد  ــی »نق ــت، یعن ــته اس ــاره آن نوش ــی درب مطالب
فلســفه« ایــن کار را بــه صورتــی ژرف و بــاز هــم ژرف، 
مرحــوم حــاج شــیخ اســتاد، از حــدود هفتــاد ســال 
پیــش در حــوزه مشــهد مقــّدس آغــاز کــرده و پــی  

ــد.  ــانیده بودن ــر رس ــه ثم ــه و ب ریخت
ــژه  ــه وی ــرآن ب ــات ق ــم آی ــان در فه ــن، ایش همچنی
ــال کــردن آن هــا  ــه فّع برخــی »اســرارِ آیــات« کــه ب
ارتبــاط دارد، بــا بعضــی از اســرار طبیعــی اّطالعاتــی 

ــتند.  ــر داش بی نظی
ــه نظــر  ــر آنچــه ب منشــأ ایــن اطالعــات ایشــان   بناب
می رســد   اعجوبــه روزگار مرحــوم آســّید موســی 
ــه  ــد. ایــن مقول ــادی قزوینــی )م 1353ق( بوده ان زرآب
کــه عــرض می کنــم، بســیار مهــّم اســت و تــا اســرار 
مقّطعــات و احیــای موتــی و تصّرفــاِت مهــّم در اشــیاء 
ــه بنــده در آن هــا اّطالعــات کافــی  ــی ن می رســد، ول
دارم، و نــه مطالــب از مقــوالت گفتنــی و نوشــتنی بــه 
صــورت عــاّم اســت. مــن هیــچ بزرگــی را، از بــزرگان 
ــاره  ــده ای درب ــار ارزن ــه آث ــان ک ــی آن ــر حّت معاص
ــی  ــد مراحل ــه واج ــدم ک ــد، ندی ــم دارن ــرآن کری ق
ــا  ــدم کســی را  ب ــه باشــند. چنانکــه ندی ــن مقول از ای

مؤلفان و اهل مطبوعات
از حدود سی سال پیش

از این بنده شرمنده
شرح  حال و عکس و... 

خواسته بودند و بنده طفره می رفتم 
و پاسخی نمی دادم.
در چند سال اخیر

برخی از دوستان از باِب
محبت و مصلحت اندیشی

گفتندکه بد نیست
شرح حالی بنویسید
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این همــه اّدعــا کــه هســت   یــا تألیفــی را کــه از اســرار 
دو نمــط آخــر »اشــارات« ســخنی گفتــه باشــد و از 
قّصــه فلســفی »ســالمان و ابســال« یــا »فلــک نــاز و 
خورشــید آفریــن« بویــی بــرده باشــد و شــیخ اســتاد 
ــرُّ  ــود و »س ــوادر روزگار ب ــز، از ن ــوالت نی ــن مق در ای

أهــل الســرَّ مّمــا الیُبــاح«.

پنج. حاج سّید محّمد هادی میالنی
)م 1395ق( 

ــر و  ــی کبی ــزرگ و اصول ــه ب ــی، فقی ــت اهلل العظم آی
فلســفه دان ســترگ، و صاحــب اخــالق واال، در مــورد 
اقامــت ایشــان در مشــهد، بنــده نیــز  بــه اشــاره شــیخ 
اســتاد، کــه خیلــی مایــل بــه اقامت ایشــان در مشــهد 

و شــروع درس خــارج بودنــد  از افــراد فّعــال بــودم. 
ایــن چگونگــی باعــث انــس بنــده بــا ایشــان شــد، بــه 
طــوری کــه هنگامــی کــه حــاج شــیخ اســتاد، درس 
ــد، کتــاب در آن زمان هــا کــم  »اســفار« شــروع کردن
ــی را از  ــی میالن ــت اهلل العظم ــفارِ آی ــده اس ــود و بن ب
ــا  ــود. و ت ــده ب ــزد بن ــا ن ــم و مّدت ه خدمتشــان گرفت
هنگامــی کــه در جهــِت مبــارزه و انقالب قرار داشــتند، 
برخــی مشاوراتشــان بــا بنــده بــود و از علــِل عمــده ای 
کــه بعدهــا باعــِث اختــالف میــان حاج شــیخ و ایشــان 
شــد، همیــن خــروج ایشــان، از دایــره مبــارزات و قیــام 
شــد کــه حــاج شــیخ سرســختانه در راه پیشــبرد آن 
ــت   ــام را در آن وق ــس ام ــی عک ــیدند و حّت می کوش
ماننــد برخــی از طــاّلب جــوان  در اتــاِق خــود زدنــد. 
بــاری، بنــده جمعــاً ده ســال در درس »خارج« بســیار 
ــث  ــه و بح ــه و عملّی ــول لفظّی ــان )اص ــده ایش پرفای
ــه  ــی روزی ک ــک روز  حّت ــدم. و ی ــر ش ــاره( حاض اج
مرحــوم ابــوی از کربــال بازگشــته بودنــد و در منــزل 
ــرات  ــردم و تقری ــرک نک ــتند  درس را ت ــوس داش جل

ــتم.  ــل می نوش ــق و مفّص ــان را، دقی ــول ایش اص
ــر«(  ــداری از آن نوشــته ها را )در باب»اوام ســپس مق
بــه عربــی ترجمــه کــردم و مقّدمــه ای بــر آن 
ــردم،  ــان ک ــردم و تقدیمش ــان ب ــزِد ایش ــزودم و ن اف
تــا مالحظــه ای بفرماینــد. پــس از چنــد روز کــه بــه 
ــب  ــد: »اگــر شــما مطال خدمتشــان رســیدم، فرمودن
ــب  ــه بنویســید و تعری ــه همین گون درس اصــول را ب
ــه« را  ــود و »کفای ــی می ش ــا درس ــد، در حوزه ه کنی

نســخ می کنــد.«
ایــن ســخنی بود کــه ایشــان فرمودند. لیکــن اینجانب 
بعدهــا، بــه دالیلــی بــه تعریــب و نشــر آن تقریــرات 
مفیــد و عمیــق موّفق نگشــتم. نخســتین نــوروزی که 
ایشــان در مشــهد مقیــم گشــته بودنــد، مصادف شــد، 
ــال 1334ش( در آن روز   ــارک مبعث)س ــد مب ــا عی ب
کــه هنــوز چنــدی بیــش نبــود کــه ایشــان در مشــهد 
ــرض  ــرای ع ــردم ب ــد  م ــر می بردن ــه س ــدس ب مق
ــد و  ــم کردن ــی عظی ــا هجوم ــه حضــور آق ــک ب تبری
تــاالر بســیار بــزرگ منــزل مرحــوم نوقانــی )کــه در 
ســال اّول، مرحــوم میالنــی در آنجــا اقامــت داشــتند( 

ــی می شــد.  ــر و خال پیوســته پ
ــِر  ــب نظ ــی و جل ــای میالن ــویق آق ــرای تش ــده ب بن
بیشــتر ایشــان بــه حــوزه مشــهد، قصیــده ای دربــاره 
ورود ایشــان و ماندنشــان در مشــهد و فضایــل ایشــان 
ــه قافیــه همــزه  و عظمــت مقــام فقاهــت ســرودم )ب

ــان عربــی، در  کــه از قافیه هــای مشــکل اســت در زب
90 بیــت( کــه در آن روز و در آن جمعّیــت، دوســت 
حــاج  مجاهــد، حضــرت حجت االســالم  فاصــل 
ســّیدمحّمد مظلومــی خراســانی قصیــده را بــا صــدای 
ــد و موجــب تأثیــر فــراوان شــد و چــون  غــّرا خواندن
ــز  ــعر نی ــات و ش ــل ادبی ــی اه ــت اهلل میالن ــود آی خ
ــد، و در آن  ــب را خیلــی تشــویق کردن ــد، اینجان بودن
روز عیــد، بــرای صــرف ناهــار نــزد خــود نگاه داشــتند. 
نســخه قصیــده، فقــط نــزد آقــای مظلومــی بــود کــه 
بعدهــا، در یــورش ســاواک بــه منــزل ایشــان و بــردن 
نوشــته های موجــود در منــزل، آن قصیــده هــم گــم 
ــه از آن  ــون ک ــد. اکن ــت نیام ــه دس ــر ب ــد و دیگ ش
ــد  ــز چن ــزی   ج ــذرد، و چی ــال می گ ــخ 46 س تاری
بیــت از آغــاز و میانــه قصیــده   یــادم نمانــده اســت، 
ــد  ــادگار آن روزگاران، و تجدی ــه ی همــان بیت هــا را ب

ــی آورم:  ــا م ــال، در اینج ــتاد بی هم ــره آن اس خاط
یا طوُس هل لِک صادُق االنباِء

عن ساکناِت منازل األنواء 
ولِم الّثویّا فی ُعلوَّ مسیرها

ببشارًة تَمشی علی استحیاِء
و تری برؤیِِته الذیَن تَقّدموا

فکأنَّ فیه اکابُرالفقهاِء 
و شَکَکُت فی أّن الوظیفَة هل أتَت

فیا الشتغاِل اقول ال االءجزاِء

شش. شیخ آقا بزرگ تهرانی
)م 1389ق(

عاّلمــه بزرگــوار، نمونــه زبــده علــم و عمــل و 
ــِب  ــت، صاح ــتکارداری و هّم ــد پش ــوی کم مانن الگ
ــارِ فــراوان از جملــه کتــاب عظیــم »الّذریعــه الــی  آث
تصانیــف الشــیعه« و کتــاب عظیــم دیگــر »طبقــات 
ــزرگان معاصــر؛ از  ــازه ب ــیخ اج ــیعه« و ش ــالم الّش أع
جملــه: آیــت اهلل العظمــی بروجــردی)م 1340ش( 
شــرف الدین  سّیدعبدالحســین  مجاهــد  عاّلمــه 
1390ق(،  امینــی)م  عاّلمــه  1370ق(،  عاملــی)م 
عاّلمــه ســّیدهبه  الّدین شهرســتانی)م 1386ق(، عالــم 

ادیــب و فاضــل زاهــد شــیخ محّمــد علــی اردوبــادی 
)م 1380ق(، عالمــه طباطبایــی)م 1402ق(، ایشــان، 
ــب نیــز هســتند.  ــث اینجان اســتاد اجــازه نقــل حدی
پــس از اجــازه شــفاهی ای کــه در جمــادی االول 
ــام  ــر حضــرت ام ســال 1380 قمــری در حــرم مطّه
ــد،  ــده دادن ــه بن ــالم ـ ب ــا ـ علیه الس ــن الّرض ابوالحس
ــتند؛ و ســپس در  ــب نوش ــرای اینجان ــه ای ب اجازه نام
ســال 1383، اجازه نامــه ای، در نجــف اشــرف، مرقــوم 
ــن اجازه نامــه در  ــد، کــه ای داشــتند و ارســال فرمودن
کتــاب »شــیخ آقــا بــزرگ« بــه چــاپ رســیده اســت، 
ــارک ایشــان اســت.  ــز از خــّط مب ــه ای نی ــه نمون ک

هفت. شیخ غالمحسین محامی بادکوبه ای خراسان
)م 1333ش( 

ــم و حکیــم و متفّکــری بســیار بســیار وارســته و  عال
ــتغنا)در  ــر و اس ــا فق ــوأم ب ــی ای ت ــد، دارای زندگ زاه
ــردم،  ــر ک ــش ذک ــه در پی ــم ک ــتادانی ه ــان اس می
بودنــد...(  همین گونــه  زندگــی  نظــر  از  برخــی 
ــا  ــه آق ــود، از جمل ــرده ب ــی را درک ک ایشــان، بزرگان
ــرانجام از  ــهیدی)م 1355ق( و س ــم ش ــزرگ حکی ب
مســتفیدان تحقیق گــر و پرشــور دروس مرحــوم 
ــاج  ــوم ح ــا مرح ــد. ب ــده بودن ــی ش ــرزای اصفهان می
شــیخ حســنعلی اصفهانــی )م 1361ق( نیــز دوســتی 

ــتند.  ــک داش نزدی
ــی از  ــا یک ــم  ب ــان می رفتی ــه منزلش ــان  ک ــزد ایش ن
ــم.  ــی می خواندی ــه« تحلیل ــتان، »شــرح منظوم دوس
در حــوزه مشــهد، در آن  روزگار، تدریــس فلســفه 
تقلیــدی  کــه فقــط آرای فلســفی را بفهمــی و خــود 
حــّق اجتهــاد و نظــر نداشــته باشــی  رســم نبــود و بــه 
ــیخ  ــپس ش ــی و س ــرزای اصفهان ــوم می ــِت مرح برک
مجتبــی قزوینــی، روِح نقــد مســائل عقلــی و اجتهــاد 
فلســفی در حــوزه دمیــده شــده بــود، کــه از آن پــس، 
ــی را  ــادی و روش علم ــه اجته ــن روحی ــی، ای بعض
ــارِف اهــل بیــت)ع( و  ــاره مع ــد، و دوب تضعیــف کردن
تعّقــل وحیانــی را افــت دادنــد. بعدهــا کــه ســالیانی از 
تحصیــالت بنــده گذشــته بــود، حــاج شــیخ محامــی، 
ــم« و  ــد: »حکی ــده می فرمودن ــه بن ــف ب ــِر لط از س
ــد،  ــی برداری ــام فالن ــبت از ن ــای« نس ــد: »ی می گفتن
ــد و  ایشــان دیگــر، »حکیمــی« نیســتند، »حکیم«ان
ایــن لطفــی بــود اســتادانه؛ روح آن اســتادان مهربــان 

ــاد.  مشــّوق شــاد ب

هشت. حاج سّیدابوالحسن حافظیان
)م 1360ش( 

ایشـان از نـوادرِ روزگار بودنـد و از اصحـاب اسـتقامت و 
مداومـت در ریاضات مهّمه شـرعّیه بدون هیچ انحرافی 
در سـلوک، نـه در عقیـده، نـه در عمـل و از اسـتادان 
مسـلّم »علـوم غریبه« بودنـد، و واجد »طـّی االرض« و 
صاحـب نََفـس و تأثیری بسـیار قـوی، و در تسـخیرات 
بسـیار مسـلّط. بنده سـال ها خدمت ایشـان می رسیدم 
و بیشـتر جنبه معاشـرت، جنبـه دوسـتی و ارادت بود. 
لیکن در این سـال ها ، اسـتفاده  های بسـیار هم از ایشان 
در بـاب »اوفـاق« و آیـات و ادعیـه ختومـی کـردم، و از 
جملـه دعـای »حـزب البحـر« را از ایشـان آموختم که 
سـال ها بر آن مداومت داشـتم و خود از ایشان )چنانکه 
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از مرحـوم حـاج شـیخ اسـتاد( کراماتی دیـدم، از جمله 
اینکـه، ایشـان هشـت ماه پیـش از درگذشتشـانـ  که 
سـالم و شـاد و سـرحال بودندـ  مرگ خود را فرمودند.

نه. حاج شیخ عبدالّنبی ُکجوری
)م1377ش( 

ایشـان عالمـی وارسـته و بی توّجـه بـه شـئون دنیـوی 
بـود و جامـع معقـول و منقـول و اخالق عملـی. پس از 
سـال ها تحصیـل در حوزه های مختلـف از جمله؛ نجف 
اشـرف و سـامرا، بـه حـوزه مشـهد می آید و بـا مرحوم 
میـرزای اصفهانی، مأنوس می شـود، و به توصیه ایشـان 
همان گونـه  معـارف،  در  ایشـان  می مانـد.  مشـهد  در 
ماهرانـه، بـه نقِد فلسـفه و عرفـان می پرداخـت و علوم 
قرآنـی را، ورای معـارف بشـری می دانسـت، و بـه »نّقاد 

فلسـفه« معروف گشت. 
بـاری، اینجانـب بـه ایشـان ارادت داشـتم و ایشـان 
بـه بنـده لطـف. »شـرِح تجریـد« عاّلمـه را با یکـی از 
خلیل الواعظیـن  محّمدرضـا  شـیخ  دوسـتان)مرحوم 
گوارشـکی  م 1368( در نـزد ایشـان می خواندیم)کـه 
البّتـه تا آخر نرسـید( در همان ایّـام، با خلیل الواعظین 

کتـاب »رهبـر خـرد« را نیـز مباحثـه می کردیـم. 
ــه  ــیاری مراجع ــی بس ــای منطق ــه کتاب ه ــده ب و بن
ــن ســینا، »اســاس  ــه« اب ــه »منظوم داشــتم، از جمل
ــه«  ــر الّنصریّ ــی، »البصائ ــه طوس ــاس« خواج االقتب
قاضــی زین الدیــن عمــر بــن ســهالن ســاوی از 
دانشــمندان و فالســفه ســده 6 و خــود، »شــرِح 

منطــق اشــارات« تدریــس می کــردم.

ده. شیخ علی اکبر الهیان تُنکابنی
)م 1340ش( 

ــی  ــر، ول ــداِل ظاه ــن، و از اب ــای باط ــزرگان علم از ب
بســیار کم آشــنا و گمنــام. ایشــان گاه گاه بــه مشــهد 
ــکنی  ــه ای س ــدند و در گوش ــّرف می ش ــّدس مش مق
ــزل  ــل، من ــام تعطی ــّواب، در ایّ ــه ن می گزیدند)مدرس
حــاج شــیخ اســتاد، کــه خواهــرزاده مرحــوم الهیــان 
بودنــد و ...( و بــه زیــارت و عبــادات و ریاضــت اشــتغال 

داشــتند. بنــده در یکــی از ســفرها، بــه وســیله شــیخ 
ــپس  ــدم. س ــی ش ــان معّرف ــورِ ایش ــه حض ــتاد ب اس

»انــس« همــواره بیشــتر شــد. 
ــود  ــاتید خ ــمارِ اس ــان را در ش ــاً ایش ــب تیّمن اینجان
آوردم وگرنــه حضــورِ بنــده بــه محضــِر ایشــان حضــوِر 
ارادتمنــد بــود، بــه پیشــگاه مــردی بــس بــزرگ. البّته 
خــالل همیــن حضورهــای انــدک، مطالبــی از ایشــان 
آموختــم، بــه ویــژه خــواّص بعضــی »ســور« کــه گاه با 
خوانــدِن بســم اهلل آن ســوره، بــه نتیجــه می رســیدم.
ــاه  ــا م ــه مصــادف ب ــفرهای ایشــان ک ــی از س در یک
مبــارک رمضــان بــود، به پیشــنهاد خودشــان، مقداری 
از »تفســیر برهــان« را خدمتشــان خوانــدم. کراماتــی 
ــه از اســتادان و  ــادی )ک از مرحــوم آسّیدموســی زرآب
مربّیــان مرحــوم الهیــان بودنــد( از ایشــان شــنیدم، از 
جملــه تشــّرفات مرحــوم آقــا سّیدموســی بــه حضــور 

ــج(. ــرت ولیّ عصر)ع حض

یازده. حاج شیخ اسماعیل نجومیان مشهدی
)م 1356ش( 

ایشــان از ذاکــران مخلــص حضرت سّیدالشــهداء بودند 
و اهــل اذکار و اوراد و در اجدادشــان، نجوم دانــان 
ــم  ــن عل ــز، از ای ــان نی ــود ایش ــد. خ ــی بود ه ان بزرگ
)نجــوم و تقویــم( بهــره  داشــتند و بنــده مقــداری از 
مقّدمــات علــم تقویــم و نجــوم را نــزد ایشــان خوانــدم 
ــاب »شــجره و ثمــره« در  ــداری عمــده ای از کت و مق
»علــم نجــوم« را کــه تألیــف جّدشــان بــود و خطــی 
ــود  ــرای خ ــن ب ــد؛ و م ــرار دادن ــارم ق ــود، در اختی ب

نســخه برداری کــردم. 

دوازده. حاجی خانم مخّیری
)م ح 1350ش( 

از اســتادان متبّحــر علــم رمــل، بنــده مقــداری 
» اوفــاق  و  رمــل«  مقّدمــات »علــم  و  ریاضّیــات 

ذوالکتابــه« را نــزِد ایشــان آموختــم.

منبع: فیلسوف عدالت

دیدگاه

آقـای حکیمی بی شـک آشـناترین شـخصیت 
دینـی بـا ادب و ادبیـات جدیـد و قدیـم بـود و 
از بنیانگـذاران ویرایـش و ویراسـتاری در ایران 
محسـوب می شـد. او با بزرگانی همچون احمد 
سـمیعی گیالنـی، نجـف دریابنـدری، مهـرداد 
بهـار، عنایت اهلل رضا و جهانگیـر افکاری همکار 
بـود و نشسـت و برخاسـت و مـراوده علمـی 
همچـون  صاحب نظرانـی  آثـار  بـر  و  داشـت 
او  تقاضـای خـود  بـه  عنایـت  دکتـر حمیـد 
یادداشـت هایی نوشـت و بسـیار نکات بر کتاب 
پطروشفسـکی با ترجمـه کریم کشـاورز افزود.

در سـال های پس از انقـالب عالوه بر آن مرجع 
جوانـان و سیاسـتگذاران فرهنگی نیز بود و من 
بـه هـر دو واسـطه سـابقه آشـنایی و جایـگاه 
دولتـی بـا وی آمد و شـد داشـتم. در دیدار ها و 
گفت وگو هـا هرگز بـه یاد نـدارم آقای حکیمی 
دربـاره سیاسـت های فرهنگـی، چـون و چـرا 
کـرده و خواهان اعمـال محدودیت هایی شـده 
باشـد اما او پیوسـته جویای حال و روز مردم از 

نظـر مالی و رفاهـی بود.
حتـی دربـاره کتاب هـم، افزون بـر کیفیت، به 
بهـای آن توجـه ویـژه داشـت و بر آن بـاور بود 
کـه کتـاب بایـد هـم با کیفیـت عرضه شـود و 
هـم ارزان باشـد و گاهـی خود او هـم در تأمین 
ایـن اهـداف از حق التألیفش می گذشـت. رفتار 
این دانشـمند اسالم شـناس به ویژه ایـن روز ها 
کـه از نزدیک بیشـتر به زندگـی او تأمل کردم، 
برایـم پرسـش های جدیـدی پیـش آورد. آقای 
حکیمـی میـان ایمـان و وضـع رفاهـی مـردم 
نسـبت مسـتقیمی می دید، به همین دلیل در 
طـول عمر کوشـید که بـه دو اصل انسـانیت و 

عدالـت تأکید کند.
زهـد  نهایـت  در  هـم  او  شـخصی  زندگـی 
بـر  بنـا  گذشـت.  فرودسـتان  بـا  همدلـی  و 
نشـانه هایی پیداسـت زندگـی زاهدانـه آقـای 
حکیمـی به ویـژه بعـد از انقالب کـه همراهان 
سـابق او به قـدرت رسـیده بودند تقـوای مالی 
دوچندانـی یافت. آقای حکیمـی الگوی خود را 
دوره زمامـداری امیرالمؤمنین علی)ع( قرار داده 
بـود، زیـرا در میان ائمه اثنی عشـر تنها ایشـان 

بـه قـدرت دسـت یافت.

جویای حال و روز مردم بود
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ــا  ــت ب ــروع نشس ــویم ش ــگزار می ش  سپاس
بیــان ســیر تحصیــالت حــوزوی شــما باشــد.

مــن در ســال 1314 شمســی در مشــهد متولــد 
شــدم. در 6 ســالگی مکتــب رفتــم و ســپس دبســتان 
و آنــگاه در نوجوانــی در ســن 12 ســالگی طلبــه شــدم 
و تحصیــالت حــوزوی خــود را در مشــهد آغــاز کــردم. 
ــن  ــه بهتری ــواب ک ــه ن ــود را در مدرس ــای خ درس ه

مدرســه علمیــه مشــهد بــود، آغــاز کــردم.
ــر  ــرزا علی اکب ــت اهلل می ــواب، آی ــه ن ــر مدرس   مدی
نوقانــی از شــاگردان برجســته آیــت اهلل میــرزا مهــدی 
اصفهانــی بــود و در تربیــت علمــی و معنــوی طــالب 
ســخت کوشــا بــود. شــرح حــال ایشــان را در کتــاب 
»مکتــب تفکیــک« ذیــل عالمــان تفکیکــی آورده ام.

  در ابتــدای ورود بــه مدرســه مــرا بــه آیــت اهلل 
ــان  ــد و ایش ــی کردن ــی معرف ــر نوقان ــرزا علی اکب می
ــس  ــرای تدری ــیدان را ب ــیدجعفر س ــت اهلل س ــز آی نی
»جامع المقدمــات« بــه مــن معرفــی کردنــد. امثلــه و 
شــرح امثلــه را کــه بخشــی از جامع المقدمــات اســت 
ــان  ــر ایش ــرادر بزرگ ت ــزد ب ــه را ن ــان و بقی ــزد ایش ن
مرحــوم آیــت اهلل آقــا ســیدعباس ســیدان فراگرفتــم . 
ایــن دو بــرادر در آن زمــان از فضــالی مدرســه نــواب 
ــوزه  ــام ح ــته و بن ــاتید برجس ــا از اس ــد و بعده بودن
ــا در  ــا آن ه ــا ب ــن بعده ــدند. م ــهد ش ــه مش علمی
درس هــای آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی و آیت اهلل 

ــم درس شــدم.  ــم دوره و ه ــی ه ــی میالن العظم
پــس از خوانــدن کتــاب جامع المقدمــات،  کتاب هــای 
ســیوطی، مغنــی ، حاشــیه مالعبــداهلل و... را نــزد برخی 
دیگــر از فضــالی آن روز آقایــان میرزا محمد اشــکذری 
و شــیخ رحمــت اهلل فشــارکی فراگرفتــم و پــس از اتمام 
ایــن مباحــث، بــرای تبحــر بیشــتر در ادبیــات عــرب، 
بــه محضــر درس ادیــب نیشــابوری رفتــم و در مــدت 
تقریبــاً دو ســال و نیــم ادبیــات عــرب را دوبــاره مــرور 
کــردم و آنچــه فرامی گرفتــم می نوشــتم؛ قبــل از 
شــرکت در درس ادیــب نیشــابوری خــودم مطــول و... 
تدریــس می کــردم و بــا ایــن شــرایط در درس ادیــب 

نیشــابوری شــرکت کــردم.
ــعری ام را  ــع ش ــب ، ذوق و طب ــور در درس ادی   حض
شــکوفا کــرد تــا آنجــا کــه عــالوه بــر اشــعار فارســی ، 
بــه عربــی نیــز شــعرهایی ســرودم. مــن پــس از اتمــام 
ــل  ــتاد، در تجلی ــزد اس ــرب ن ــات ع ــالت ادبی تحصی
ــه ایشــان  ــی  ســرودم و ب ــه عرب از ایشــان اشــعاری ب
تقدیــم کــردم کــه باعــث خوشــحالی ایشــان شــد و 

مــن را »متنبــی جــوان« خطــاب فرمــود.

»ســرود جهش هــا« را در جهــت تأییــد انقــالب 
ســروده ام کــه شــهرت فــراوان دارد،  همچنیــن قصیده 
عینیــه و... بــه عربــی کــه مــورد توجــه اهــل ادب قــرار 
گرفتــه اســت . دکتــر ســیدعلی اکبر فیــاض ، ریاســت 
ــود و  ــی ب ــرد مالی ــه ف ــهد ک ــات مش ــکده ادبی دانش
ــس در  ــرای تدری ــن ب ــت ؛ از م ــی داش ــن لطف ــه م ب

دانشــکده ادبیــات ، دعــوت کــرد امــا نپذیرفتــم.
ــد  ــرزا احم ــت اهلل می ــزد آی ــن« را ن ــه« و »قوانی »لمع
ــم.  ــود فراگرفت ــادرم ب ــی م ــه دای ــزدی ک ــدرس ی م
»مکاســب« و »رســائل« را نــزد آیــت اهلل حــاج شــیخ 
هاشــم قزوینــی و کفایــه را نــزد آیــت اهلل حــاج شــیخ 
ــور  ــه ط ــه« را ب ــم.  »کفای ــی آموخت ــی قزوین مجتب
ــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی در  ــزد آی خصوصــی ن
مــدت یــک ســال فراگرفتــم. آیــت اهلل شــیخ مجتبــی 
ــد:  ــه مــن فرمودن قزوینــی پــس از اتمــام تدریــس ب
ــی از  ــودت می توان ــدی و خ ــوب فهمی ــه را خ »کفای
ــه ای  ــن طلب ــی. م ــس کن ــه را تدری ــس کفای ــن پ ای
ــدم  ــر دی ــما کمت ــد ش ــدی مانن ــتعداد و ج خوش اس
ــه را  ــن کفای ــم جلدی ــال ه ــک س ــد در ی ــه بتوان ک

ــی بفهمــد.« ــه خوب ــد و هــم ب ــد و تمــام کن بخوان
ــی در درس  ــه، مدت ــطوح عالی ــل س ــس از تکمی   پ
خــارج کفایــه آیــت اهلل شــیخ هاشــم قزوینــی و خــارج 
فقــه آیــت اهلل حــاج شــیخ  مجتبــی قزوینــی شــرکت 

ــتم. ــز نوش ــن دروس را نی ــرات ای ــردم و تقری ک
   در مهــر ســال 1333ش آیــت اهلل العظمــی میالنــی 
ــد.  ــروع کردن ــارج ش ــد و درس خ ــهد آمدن ــه مش ب
آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی کــه نقــش اصلــی و 
عمــده را در اقامــت ایشــان در مشــهد داشــتند، مــن و 
ســایر شــاگردان را بــه شــرکت در درس خــارج ایشــان 
ــارج  ــت در درس خ ــا جدی ــن ب ــد. م ــویق نمودن تش
ــدت 10  ــردم. م ــه و اصــول  ایشــان شــرکت می ک فق

ــدم کــه  ســال در دروس خــارج ایشــان حاضــر گردی
ــن مــدت 10 ســال آن خــارج فقــه و 7 ســالش  از ای
خــارج اصــول بــود. تقریــرات ایــن درس هــا را دقیــق 
ــه  می نوشــتم خصوصــاً اصــول را و بخشــی از آن را ب
ــی  ــت اهلل العظم ــت آی ــه خدم ــده، ب ــی برگردان عرب
میالنــی بــردم ؛ ایشــان وقتــی ایــن تقریــرات را مطالعه 
نمودنــد، فرمودنــد: »اگــر بــه همیــن دقــت و بــه عربی 
نوشــته شــود، مــن هــم کمــک می کنــم تــا منتشــر 
ــده و  ــول گردی ــم اص ــب مه ــت، از کت ــود و آن وق ش

کفایــه را منســوخ خواهــد نمــود.«

ــت اهلل  ــارج آی ــرات درس خ ــن تقری ــا ای  آی
ــد؟ ــر ش ــی منتش میالن

خیــر، چــون می دیــدم کتــب اصولــی بســیاری 
نوشــته و چــاپ می شــود. درس اصــول آیــت اهلل 
ــیخ  ــت اهلل ش ــتادم آی ــود. اس ــل ب ــم مفص ــی ه میالن
مجتبــی قزوینــی نیــز معتقــد بودنــد بــه انــدازه الزم و 
کافــی بــه اصــول پرداختــه شــده و کتــاب هایــی نیــز 
منتشــر شــده اســت و بیــش از ایــن دیگر الزم نیســت 
ــرات اصــول  ــه انتشــار تقری ــذا ب ــدارد ؛ ل ــی ن و ضرورت
آیــت اهلل میالنــی و چــاپ آن، چنــدان مایــل نبودنــد و 

مــن نیــز آن هــا را منتشــر نکــردم.

 شــنیده ایم حضرتعالــی اشــعار بســیار زیبــا 
ــت اهلل  ــت آی ــدای اقام ــی در ابت و پرمحتوای
ــان  ــروده اید و از ایش ــهد،  س ــی در مش میالن
بســیار تجلیــل کرده ایــد کــه معــروف اســت. 
ــاص  ــت خ ــف و عنای ــما لط ــه ش ــان ب ایش

داشــته اند ؟
ــتم و دارم و در  ــی داش ــان ارادت خاص ــه ایش ــن ب  م
نگــه داشــتن ایشــان در مشــهد نیــز تأثیرگــذار بــودم 
و اشــعاری در وصــف ایشــان و تشــویق ایشــان بــرای 
اقامــت در مشــهد خوانــدم کــه مــورد توجــه ایشــان 
ــان  ــای ایش ــت. در درس و بحث ه ــرار گرف و فضــال ق
نیــز بــا جدیــت حاضــر می شــدم و تقریــرات درس را 
ــودم،  ــدی ب ــث ج ــون در درس و بح ــتم و چ می نوش
ایشــان نیــز بــه مــن لطــف و عنایــت خاصی داشــتند. 
یــک بــار در درس ایشــان جایــی نشســته بــودم کــه 
ایشــان مــن را ندیدنــد. درس را شــروع نکردنــد. طالب 
پرســیدند: چــرا درس را شــروع نمــی کنیــد؟ فرمودند: 
»منتظــر آقــای حکیمــی هســتم. افالطــون تــا وقتــی 

ــرد.« ــروع نمی ک ــد، درس را ش ــطو نمی آم ارس
   مــن بــه تحصیــل علوم مختلــف نزد اســاتید جدیت 
ــذا  ــاد و متنوعــی می کــردم. ل داشــتم و مطالعــات زی
ــد : »مــن وقتــی  ــاره مــن فرمــوده بودن ــار درب یــک ب
ــیخ  ــای ش ــتادم آق ــم، اس ــی را می بین ــای حکیم آق
ــم  ــی( برای ــی )کمپان ــروی اصفهان ــین غ محمدحس

ــود.« ــی می ش تداع

 راجع بــه اســتادانتان آیــت اهلل شــیخ هاشــم 
ــی  ــی قزوین ــیخ مجتب ــت اهلل ش ــی و آی قزوین

بیشــتر توضیــح بفرماییــد.
ایــن دو بزرگــوار از شــاگردان برجســته آیــت اهلل میــرزا 
ــه  ــد و فقی ــر دو مجته ــوده و ه ــی ب ــدی اصفهان مه
بودنــد و بــه مرحــوم آیــت اهلل میــرزا مهــدی اصفهانــی 

گفت و گوی روح اهلل عربشاهی و حسن طالبیان با استاد حکیمی

عالقه داشتم بنویسم

پس از اتمام تدریس اسفار
 رفقا رفتند و من هم آمدم بروم

حاج شیخ فرمودند:
آقای حکیمی!

شما بمانید تا آقای میالنی را برسانید. 
قبول کردم و بیرون منزل

حدود نیم ساعت منتظر بودم .
وقتی جلسه آن ها تمام شد. 

درشکه گرفتم و حرکت کردیم؛
به محض حرکت، فرمودند :

عجب درس پاکیزه ای 
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عالقــه خاصــی داشــتند و بــا شــرکت در درس میــرزا 
اشــکاالت علمــی ایشــان بــر مبانــی فلســفی و عرفانی 
را بررســی نمــوده، آن هــا را وارد دانســتند. لــذا از ایــن 
ــال های  ــان س ــه خودش ــا اینک ــتند؛ ب ــی برگش مبان
زیــادی نــزد اســاتید برجســته معقــول، ایــن مبانــی را 
فراگرفتــه و جامــع معقــول و منقــول بودنــد؛ هــر دو 
بزرگــوار نقــش برجســته و ارزنــده ای در حــوزه علمیــه 

مشــهد داشــتند. 
ــرزا  ــه می ــبت ب ــی، نس ــم قزوین ــیخ هاش ــت اهلل ش آی
تعبیــری فوق العــاده دارد: »بابــی انــت و امــی«؛ یعنــی 
پــدر و مــادرم بــه فدایــت. ارادت و عالقه خاص ایشــان 
بــه مرحــوم میــرزا مهــدی اصفهانــی خیلــی زیــاد بود .

 آیــا شــما خودتــان آیــت اهلل میــرزا مهــدی 
اصفهانــی را مالقات و از درس ایشــان اســتفاده 

کرده ایــد ؟
   مــن ایشــان را در نوجوانــی در مدرســه نــواب کــه 
محــل تدریــس و رفــت و آمدشــان بــود، دیــده بــودم 
و گاهــی ســالم و علیکــی نیــز می کــردم امــا محضــر 
درســی ایشــان را درک نکــردم و هنگامــی کــه آیت اهلل 
ــم  ــود ،  در مراس ــات نم ــی وف ــدی اصفهان ــرزا مه می
تشــییع جنــازه ایشــان شــرکت کــردم کــه در حــرم 
ــه  ــالم در رواق دارالضیاف ــا علیه الس ــام رض ــر ام مطه
ــی  ــر علم ــه محض ــدند. اگرچ ــپرده ش ــاک س ــه خ ب
ــات ایشــان،  ــس از وف ــی پ ایشــان را درک نکــردم ول
توفیــق داشــتم از محضــر علمــی و معنــوی شــاگردان 
برجســته ایشــان ماننــد حضــرات آیــات شــیخ هاشــم 
قزوینــی، شــیخ مجتبــی قزوینــی، شــیخ غالمحســین 
ــوری و...  ــی کج ــیخ عبدالنب ــه ای،  ش ــی بادکوب محام
اســتفاده کنــم. در کتــاب »مکتــب تفکیــک«  در 
ــزرگان  بخــش عالمــان تفکیکــی شــرح حــال ایــن ب

آورده ام. را 

 فرمودیــد آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی، 
ــرزا  ــت اهلل می ــته آی ــاگردان برجس ــز از ش نی
مهــدی اصفهانــی بوده انــد. نــزد ایشــان 
چــه مــدت تحصیــل نمــوده و چــه علومــی را 

فراگرفته ایــد ؟
ــردم. از  ــل ک ــال تحصی ــان دوازده س ــزد ایش ــن ن م
ــی  ــول و مدت ــه را در اص ــطح کفای ــول س ــه و اص فق
خــارج فقــه ایشــان شــرکت کــردم. از متــون فلســفی 
ــه«  ــرح منظوم ــارات«،  »ش ــرح اش ــاب »ش ــز کت نی
ــدم  ــزد ایشــان خوان ــل ن ــه طــور کام و »اســفار« را ب
ــی فلســفی و عرفانــی توســط ایشــان  ــا نقــد مبان و ب
ــرکت  ــز ش ــارف ایشــان نی ــدم. در درس مع ــنا ش آش
ــا  ــالمی ت ــارف اس ــن در مع ــات م ــردم و اطالع می ک
ــر  ــما دیگ ــد: »ش ــن فرمودن ــه م ــه ب ــید ک ــا رس آنج
خــودت بایــد درس معــارف بدهــی و شــروع کنــی.« 
همچنیــن نــزد ایشــان در علوم غریبــه و امــور معنوی 

ــودم. ــرده ب ــاص ب ــای خ ــرده و بهره ه ــز کار ک نی

 ایشــان در علــوم غریبــه و ختومــات و اذکار 
و... نیــز کار کــرده بودنــد ؟

ــر .  ــد و بی نظی ــاده بودن ــور  فوق الع ــن ام ــه و در ای   بل
هیــچ کــس را در ایــن امــور معنــوی و علــوم غریبــه 

بــا ایشــان قابــل مقایســه نمــی دانم؛ ایشــان بســیاری 
از علــوم محتجبــه را از آیــت اهلل سیدموســی زرآبــادی 
فراگرفــت و ریاضت هــای شــرعی زیــادی کشــید و در 
علــوم غریبــه و ســیر و ســلوک  بســیار ممتــاز بودنــد. 
امتیــازات و اســراری داشــتند کــه  راضــی نبودنــد  مــا 
حتــی بخشــی از آن هــا را بــه دیگــران بازگــو کنیــم. 
تجریــد و خلــع بــدن بــرای ایشــان ملکــه شــده بــود 
ــز می توانســت  ــه تنهــا خــود  بلکــه دیگــران را نی و ن
خلــع بــدن نمایــد. یکبــار هم خــود  مــن را خلــع بدن 
نمودنــد. بــرای ایشــان ایــن کارهــا بســیار کار آســان 
و ســاده ای بــود . این هــا مطالــب پاییــن ایشــان بــود. 
ــدر آســان  ــرای ایشــان این ق ــدن ب ــع ب ــد و خل تجری
ــر  ــه مختص ــتند ب ــر می خواس ــه اگ ــود ک ــت ب و راح
توجهــی  برایشــان تجریــد و خلــع بــدن حاصــل 
می شــد. از ایشــان شــنیدم کــه تجریــد عــن التجریــد 

و خلــع عــن الخلــع نیــز داریــم.
ــم و  ــط نه ــینا در نم ــی س ــارات بوعل ــاب اش   در کت
ــان از آن آگاه  ــه ایش ــت ک ــه اس ــراری نهفت ــم اس ده
ــان  ــفه دانی را در زم ــان فلس ــی از مدعی ــود و کس ب
معاصــر، ندیــده ام کــه حتــی بویــی از آن اســرار بــرده 

باشــد.

 فرمودیــد ایشــان در علــوم غریبــه و ســیر 
و ســلوک شــرعی و... بســیار ممتــاز بودنــد و 
ــوم  ــن عل ــان در ای ــاص از ایش ــی خ بهره های
ــان  ــه از ایش ــود ک ــده ب ــا ش ــته اید. آی داش

ــع کننــد؟ ــد و از شــما من مطلبــی را بخواهی
 خیــر. ایشــان بــه مــن لطــف خاصــی داشــتند و هــر 
آنچــه درخواســت می کــردم  بــا بزرگــواری در اختیــارم 
قــرار می دادنــد و هیچ گونــه منعــی از مــن نداشــتند.

ــدی  ــرزا مه ــت اهلل می ــاگردان آی ــط ش  رواب
ــی  ــیخ مجتب ــت اهلل ش ــص آی ــی باالخ اصفهان
ــود؟ ــه ب ــی چگون ــت اهلل میالن ــا آی ــی ب قزوین

روابطشــان خــوب بــود و بــه خصــوص آیــت اهلل شــیخ 
مجتبــی قزوینــی کــه علــت عمــده و اصلــی اقامــت 

آیــت اهلل العظمــی میالنــی در مشــهد بودنــد و مــن و 
ســایر شــاگردان را تشــویق می کردنــد کــه بــا جدیــت 
ــوق  ــان ش ــا ایش ــوید ت ــر ش ــان حاض در درس ایش
اقامــت در مشــهد پیــدا کنــد و بدانــد مشــهد فضــالی 
جــدی در درس و بحــث دارد؛ مــن نیــز امتثــال امــر 
نمــوده، بــا جدیت در درس ایشــان شــرکت کــردم، در 
ایــن اواخــر روابــط آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی با 
ایشــان، قــدری کاهــش یافته بــود که بخــش عمده ای 
از آن، بخاطــر ایــن بــود کــه آیــت اهلل شــیخ مجتبــی 
ــه  ــتند ک ــع داش ــی،  توق ــت اهلل میالن ــی، از آی قزوین
ــی، همراهــی بیشــتری  در کارهــای سیاســی و انقالب
کننــد. گاهــی هــم در ایــن بیــن، ســوء تفاهم هایــی 
ــه  ــی داد ک ــن مباحــث رخ م ــن ایشــان در ای ــز بی نی
علتــش برخــی از طــالب بودنــد کــه مطالــب را خــوب 

ــد. ــن دو بزرگــوار منتقــل نمی کردن بیــن ای

 آیــت اهلل میالنــی عقایــد فلســفی و عرفانــی 
ــان  ــط ایش ــش رواب ــت کاه ــتند ؟  و عل نداش
ــن مباحــث برنمی گــردد چــون برخــی  ــه ای ب

ــد ؟ ــا می کنن ــن ادع چنی
  خیــر. آیــت اهلل میالنــی تحصیــالت فلســفی و عرفانی 
نــزد اســاتیدی از جملــه آیــت اهلل شــیخ محمدحســین 
ــتند و  ــی داش ــه کمپان ــروف ب ــی مع ــروی اصفهان غ
ــفی و  ــد فلس ــی عقای ــد ول ــول بودن ــر معق ــلط ب مس
عرفانــی نداشــتند. یــک روز، نظــر ایشــان را در مــورد 
ــه  ــت ، طلب ــت اس ــد: صنع ــیدم. فرمودن ــفه پرس فلس

بدانــد خــوب اســت.
 آیــت اهلل میالنــی اوایل اقامتشــان در مشــهد، گه گاهی 
بــه منــزل آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی می آمدنــد 
بــرای مشــورت و گاهــی نیــز بــرای اســتفاده از امــور 
ــی،  ــت اهلل میالن ــم و... آی ــم اعظ ــد اس ــوی مانن معن
فلســفه دانی آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی را قبــول 
ــت اهلل  ــزل آی ــه من ــار کــه شــخصاً ب ــک ب داشــتند. ی
شــیخ مجتبــی قزوینــی آمدنــد، حــاج شــیخ مشــغول 
ــای درس  ــد و مــن و ســایر رفق تدریــس اســفار بودن
ماننــد آیــت اهلل ســیدمحمود مجتهــدی نیــز حضــور 

داشــتیم.
حــاج شــیخ از آیــت اهلل میالنــی اجــازه گرفتنــد کــه 
درس را ادامــه دهنــد. پــس از اتمــام تدریــس بحــث 
از اســفار رفقــا رفتنــد و مــن هــم آمــدم بــروم. حــاج 
ــا  ــد ت ــما بمانی ــی! ش ــای حکیم ــد: آق ــیخ فرمودن ش
ــردم و  ــول ک ــزل . قب ــانید من ــی را برس ــای میالن آق
ــودم .  ــر ب ــاعت منتظ ــم س ــدود نی ــزل ح ــرون من بی
ــم و  ــا تمــام شــد. درشــکه گرفت وقتــی جلســه آن ه
ــض  ــه مح ــم؛ ب ــت کردی ــیدم و حرک ــی را کش کروک
ــس  ــزه ای . پ ــب درس پاکی ــد : عج ــت، فرمودن حرک
چطــور رد هــم نمی کردنــد؟ شــنیدم ایشــان فلســفه 
را رد می کنــد. گفتــم: اگــر بــه شــما گــزارش دادنــد 
ــی فلســفه را مطــرح  ــا شکســته مبان کــه دســت و پ
می کننــد تــا بعــد بتواننــد راحــت رد کننــد ؛ ایشــان 
این گونــه نیســتند؛ ابتــدا حــق تدریــس فلســفه را ادا 
می کننــد بعــد علمــی نقــد می کننــد .  فرمودنــد: نــه. 
ــت اهلل  ــه آی ــزه. خالص ــت پاکی ــزه اس ــان پاکی درسش
ــی  ــیخ مجتب ــت اهلل ش ــلط آی ــر و تس ــی، تبح میالن

ــد. ــد می نمود ن ــفه را تأیی ــر فلس ــی ب قزوین
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 شــما بــا مرحــوم اســتاد عالمــه محمدرضــا 
حکیمــی اختــالف ســنی اندکــی داشــتید؛ از 
ــه   ــده اید. ب ــزرگ ش ــم ب ــا ه ــاً ب ــن  رو حتم ای
همیــن ســبب نخســتین پرســش مــن ناظــر 
ــما از  ــرات ش ــا و خاط ــتین تصویره ــه نخس ب
مرحــوم اخــوی اســت تــا در ادامــه به مســائل 
دیگــر از جملــه مجموعــه »الحیــات« برســیم.

ــالف ســنی  ــد اخت ــه اشــاره کردی ــه، همان طــور ک بل
ــه  ــه  نحــوی ک ــم اســت؛ ب ــوم اخــوی ک ــا مرح ــا ب م
ایشــان چهــار ســال از بنــده بزرگ تــر هســتند و مــن 
هــم بســیاری از دروس مقدماتــی حــوزه را نــزد ایشــان 
خوانــدم؛ بــرای نمونــه می توانــم بــه کتــاب »صمدیــه« 
اثــر شــیخ بهایــی اشــاره کنــم.  بــه  خاطــر دارم زمانــی 
ــزده ســال داشــتم و مرحــوم اخــوی  ــه حــدوداً پان ک
ــک  ــدت ی ــال ســن داشــت، در م ــدوداً بیســت س ح
اســفندماه؛ یعنــی بیســت و نــه روز، ایشــان »صمدیه« 
را بــه بنــده آموخــت و تــا آخــر اســفند آن ســال هــم، 

دو نفــری ایــن کتــاب را خواندیــم.
یکــی از مســائلی کــه در اینجــا باید بــه آن اشــاره کنم 
وجــوه تفــاوت بنــده بــا مرحــوم اخــوی اســت کــه در 
بســیاری از مســائل ایــن تفــاوت وجــود داشــت؛ بــرای 
ــت.  ــی اس ــوع زندگ ــا در ن ــی از تفاوت ه ــه یک نمون
مرحــوم اخــوی در اوایــل دوران طلبگــی، بســاط 
ــواب  ــه ن ــه مدرس ــرد و ب ــع ک ــه جم ــود را از خان خ

ــر  ــگام ظه ــط هن ــد و فق ــت. شــب ها آنجــا می مان رف
ــف  ــد. توق ــزل می آم ــه من ــار ب ــوردن ناه ــرای خ و ب
ظهرگاهــی اش هــم در همیــن حــد بــود کــه غذایــی 
می خــورد و مجــدداً بــه مدرســه بازمی گشــت. در 
آن زمــان هــم، اتاق هــای مدرســه نــواب دونفــره بــود 
امــا تولیــت مدرســه موافقــت کــرده بــود کــه مرحــوم 
اخــوی بــه  تنهایــی یــک اتــاق در اختیار داشــته باشــد؛ 
از ایــن  رو ایشــان یــک اتــاق داشــت و برخــالف بنــده، 
بیشــتر در مدرســه نــواب نشــو و نمــا یافــت و همیــن 
امــر موجــب شــده بود تــا مــا شــب ها از حضور ایشــان 
محــروم شــویم. بــه اعتقــاد بنده ســکوی پرش ایشــان 
هــم همــان مدرســه نــواب و در خفــا و تنهایــی زندگی  
کــردن بــود؛ چــه  اینکــه خانــواده مــا هــم پُرجمعیــت 
بــود و ایشــان در مدرســه بهتــر می توانســت خلــوت را 

حاصــل کنــد.
ــل  ــان اوای ــوی در هم ــوم اخ ــه مرح ــه دوم اینک نکت
دوره طلبگــی پایه هــای ادبیــات را بــه  خوبــی اســتوار 
ــه ایــن معنــا کــه در درس ادیــب نیشــابوری  کــرد؛ ب
حاضــر شــد و ایــن در حالــی بود کــه ادیب نیشــابوری 
بــرای جلســاتش وجهــی را دریافــت می کــرد و مرحوم 
اخــوی نیــز بــا وجــود چنیــن شــرایطی، دو یا ســه دور 
در ایــن جلســات شــرکت کــرد و همیــن موجــب شــد 

تــا پایه هــای ادبیــات خــود را مســتحکم کنــد.
ــا مرحــوم اخــوی در نحــوه  ــده ب ــاوت بن ســومین تف

برادر به روایت برادر، در گفت وگو با استاد حجت االسالم محمد حکیمی

دیدید چه کردند؟

ــود. توضیــح اینکــه؛ مرحــوم اخــوی  ــدن ب درس  خوان
از همــان اوایــل،  بــه طلبگــی و درس  خوانــدن بیــش 
ــود  ــن ب ــش ای ــی از دالیل ــود. یک ــد ب ــن عالقه من از م
ــه  ــد و ب ــده پزشــک بودن ــای بن ــه برخــی از عموه ک
پــدر مــا می گفتنــد: از خانــواده شــما یــک نفــر 
طلبــه شــده و کفایــت می کنــد؛ بنابرایــن بگذاریــد تــا 
محمــد بــه تحصیــل دروس نویــن و پزشــکی بپــردازد. 
از ایــن  رو ایــن حرف هــا را در گــوش مــا می خواندنــد 
و تعبیرشــان ایــن بــود کــه الزم نیســت شــما شــیخ 
بشــوید بلکــه شــما بــه دروس جدیــد اشــتغال داشــته 
ــه  ــا حــرص، عالق ــن مرحــوم اخــوی ب باشــید؛ بنابرای
ــا زور درس  ــده ب ــا بن ــد ام ــتیاق درس می خوان و اش
ــدرم هــم مــن را  ــدم؛ چــه اینکــه پ طلبگــی می خوان

ــود. ــه دبیرســتان منــع کــرده ب از رفتــن ب

 اینکــه می فرماییــد در درس  خوانــدن شــما، 
ــال زور  ــن اِعم ــت، ای ــش داش ــار نق زور و اجب
از جانــب چــه کســی بــود؟ پــدر یــا مرحــوم 

اخــوی؟
ابــداً مرحــوم اخــوی چنیــن تحمیلــی نداشــت و اجبار 
از ناحیــه پــدر بــود. همیــن مســئله موجــب شــد کــه 
ــه  ــه مهدی ــا را ب ــا م ــیدند ت ــه ای کش ــا نقش ــرای م ب
حاجــی عابــدزاده ببرنــد. ایــن مهدیــه هــم برزخی بین 
دروس طلبگــی، دبیرســتان و دانشــگاه بــود؛ چراکه در 
ایــن مدرســه افــراد بــه  صــورت کت وشــلواری بودنــد و 
نــه معمــم. محیــط مهدیــه خــوب بــود و اندک انــدک 
در همــان محیــِط بینابیــن بیــن دبیرســتان و مدرســه 
ــم  ــه« را ه ــه، »صمدی ــم. در ادام ــواب درس خواندی ن
مرحــوم اخــوی بــرای بنــده تدریــس کردنــد. ســپس 
بــه ایــام عیــد رســیدیم و اندکــی هــم »ســیوطی« و 
»مغنــی« را بــرای مــا خوانــد و در ادامــه، مــا هــم بــه 

درس ادیــب نیشــابوری راه یافتیــم.
ایــن در حالــی بــود کــه اخــوی شــاگرد خــوب ادیــب 
نیشــابوری محســوب می شــد و درس ادیــب هــم 
چنــان بــود کــه ایــن بیــت برایــش مصــداق داشــت: 
ــه  ــه ب ــی/ جمع ــه محبت ــَود زمزم ــر بُ ــب اگ درس ادی

ــای را ــل گریزپ ــب آورد طف مکت
ایشــان در جــذب مــا بــه دروس طلبگــی نقــش مؤثری 
ــوال  ــه همیــن من ــل کار ب ــن اوای ــا کــرد؛ بنابرای را ایف
گذشــت و وقتــی هــم کــه وارد شــدیم و راه افتادیــم، 
ــت  ــت تربی ــرد و تح ــا نک ــا را ره ــوی م ــوم اخ مرح
خــود قــرار داد؛ بــه  نحــوی کــه افــزون بــر درس هایــی 
کــه ادیــب نیشــابوری مــی داد، ایشــان هــم بــرای مــا 
ــوان  ــه می ت ــه از جمل ــب داد ک ــی را ترتی کالس های
ــه کتــب  ــرد ک ــه »صــرف و نحــو رضــی« اشــاره ک ب

عمیقــی هــم بودنــد.

  اخــوی دیگــر شــما یعنــی شــیخ علــی چــه 
زمانــی بــه شــما ملحــق شــدند؟

ایشــان بــه فاصلــه چهــار یــا پنــج ســال بعــد بــه مــا 
ملحــق شــدند. امــا در مــورد تأثیــر پذیرفتــن از مرحوم 
محمدرضــا بایــد بگویــم کــه ایشــان طلبگــی را بــرای 
مــا جــا انداخــت، واال مــا چنــدان بــه دروس طلبگــی 
ــا  ــه م ــم ک ــد ه ــم. در ســال های بع ــد نبودی عالقه من
ــواب مســتقر شــدیم، اخــوی شــب ها را  در مدرســه ن
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در مدرســه می مانــد و مــا بــه منــزل می آمدیــم. ایــن 
ــر  ــه مــدارج باالت ــا اینکــه ب ســیر ادامــه پیــدا کــرد ت

دســت یافتیــم.

 یکــی از مهم تریــن نقــاط زندگــی شــما و بــه 
 خصــوص مرحــوم اخــوی، آشــنایی بــا مرحوم 
شــیخ مجتبــی قزوینــی اســت. در ایــن زمینه 

ــا بفرمایید. ــرای م ب
بلــه، همان طــور کــه اشــاره شــد مــا دروس طلبگــی 
را ادامــه دادیــم و در یــک مقطعــی بــه  واســطه 
ــنا  ــی آش ــی قزوین ــیخ مجتب ــای ش ــا آق ــتی ب دوس
ــان؛  ــه ای خودم ــه هم مباحث ــد ب شــدیم. در اینجــا بای
ــم کــه واســطه  ــای فردوســی پور اشــاره کن ــی آق یعن
آشــنایی بــا شــیخ مجتبــی قزوینــی شــد کــه تــا ایــن 
اواخــر بــا ایشــان ارتبــاط داشــتیم. ماجــرا از ایــن قــرار 
اســت کــه مرحــوم اخــوی بــرای مــا دو نفــر، پیــش از 
اینکــه بــه درس ادیــب نیشــابوری برویــم، »ســیوطی« 
شــیخ  شــدیم.  هم مباحثــه  ســپس  و  می گفــت 
مجتبــی قزوینــی هــم در ایــام مــاه مبــارک رمضــان 
ــث  ــاز، حدی ــن نم ــت و بی ــر می رف ــردوس منب در ف
ــن  ــای فردوســی پور ای ــن آق ــام ای ــد. در آن ای می خوان
ــن موجب شــد  ــرد و همی ــث را یادداشــت می ک احادی
تــا بــا شــیخ مجتبــی آشــنا و طلبــه شــود. در ادامــه 
ــا شــیخ مجتبــی  ــا را ب ــای فردوســی پور م همیــن آق
ــوان  آشــنا کــرد؛ هرچنــد کــه در آن زمــان ایشــان ت
پرداخــت هزینــه کالس درس ادیــب نیشــابوری را 
ــوی  ــوم اخ ــده و مرح ــات بن ــت و در آن جلس نداش

شــرکت می کردیــم.
بــه هــر تقدیــر موجبــات آشــنایی بــا شــیخ مجتبــی 
قزوینــی فراهــم شــد امــا نکتــه اینجــا بــود کــه وقتــی 
ــده و  ــردن بن ــنا ک ــئله آش ــی پور مس ــای فردوس آق
اخــوی بــا شــیخ مجتبــی را مطــرح کــرده بود، ایشــان 
ــک  ــدود ی ــوی ح ــه اخ ــد ک ــا بع ــدند ام ــت ش ناراح
ســاعت بــا ایشــان نشســت، شــیخ مجتبــی بــه آقــای 
ــا  ــرای م ــی ب ــود: »خــوب رفیق ــه ب فردوســی پور گفت
آوردیــد« و ایــن، ماجــرای نخســتین برخــورد با شــیخ 

مجتبــی قزوینــی بــود.
از آنجــا بــه  بعــد ایــن آشــنایی اســتمرار پیــدا کــرد و 
اخــوی، »اشــارات« ابن ســینا را هــم تــا مراتــب عالــی 
نــزد شــیخ مجتبــی تلمــذ کــرد. ذکــر ایــن نکتــه هــم 
ضــروری اســت کــه اشــارات دارای 10 نمــط اســت که 
بــه دالیلــی دو نمــط توســط اســاتید گفتــه نمی شــود 
و بــرای نمونه؛ داســتان »ســالمان و ابســال« اســت که 
ــرع  ــد: »و اذا ق ــه می گوی ــن زمین ــیخ الرئیس در ای ش
ســمعک فیمــا یقرعــه و ســرد علیــک فیمــا تســمعه 
قصــه لســالمان و ابســال فاعلــم ان ســالمان مثــل لک 
و ابســال مثــل ضــرب لدرجتــک فــی العرفــان ان کنت 
ــا را  ــت ...« این ه ــز ان اطق ــل الرم ــم ح ــه ث ــن اهل م
شــیخ مجتبــی در ابتــدا بــه صــورت ســطحی مطــرح 
ــرای  ــا را ب ــه این ه ــت ک ــوی گف ــا اخ ــود ام ــرده ب ک
ایشــان بــه صــورت کامــل تدریــس کــرده بــود و ایــن 
مطالــب همــان مطالبــی اســت کــه اخــوی گفتنــد بلد 
ــا  ــد ب ــم و بای ــه کســی بگوی ــم ب ــا نمی توان هســتم ام

خــودم ببــرم.
غــرض اینکــه؛ شــیخ مجتبــی قزوینــی، شــاگرد 

ــام محمدرضــا حکیمــی پیــدا می کنــد  خاصــی بــه ن
ــرار  ــی ق ــری و باطن ــوم ظاه ــم عل ــت تعلی و او را تح
ــه  ــم ک ــاره کن ــد اش ــم بای ــه را ه ــن نکت ــد. ای می ده
بنــده بــا اخــوی در علــوم ظاهــری پیــش آمــدم امــا در 
علــوم باطنــی بــه جایــی نرســیدم؛ یعنــی اصــالً دنبال 

نکــردم.

ــه منشــأ طلبگــی   اکنــون پرسشــم ناظــر ب
ــه  ــدر در طلب ــا پ ــت. آی ــوی اس ــوم اخ مرح

ــت؟ ــش داش ــان نق ــدن ایش  ش
ــه؛ چه اینکــه مرحــوم اخــوی چهــار کالس بیشــتر  بل
در مدرســه درس نخوانــد و بعــد فکــر می کنــم مدتــی 
مریــض شــد و چنــد روزی اســتراحت کــرد و بعــد کــه 
بهتــر شــد، پــدر مــا ایشــان را بــه مغــازه خــودش بــرد 
ــوی  ــود. اخ ــه ب ــروش البس ــد و ف ــص تولی ــه مخت ک
بــرای بنــده تعریــف می کــرد، یکبــار کــه بــا پــدر بــه 
ــت  ــه حال ــدر گفــت: حــاال ک ــزل بازمی گشــتیم پ من
بهتــر شــده، دوســت داری بــروی طلبــه شــوی؟ اخوی 
می گفــت: مــن از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــردم و در 

ادامــه، پــدر ایشــان را بــه مدرســه نــواب فرســتاد.

ــه  ــوی ک ــش اخ ــه من ــد ب ــاره کردی  اش
ــه   ــد و ب ــواب می مان ــه ن ــب ها در مدرس ش
ــا  ــدر ب ــد. پ ــزل می آم ــه من ــر ب ــگام ظه هن

ــت؟ ــکلی نداش ــه مش ــن روی ای
ــت: از راهــی  ــا می گف ــر، مشــکلی نداشــت و باره خی

کــه آقــا محمدرضــا رفتــه اســت راضــی هســتم.

 پدر از شما چه انتظاری داشت؟
انتظــارش از مــن ایــن بــود کــه بــه نجــف بــروم و در 
آنجــا مجتهــد شــوم و در نهایــت بــا یک رســاله عملیه 

توضیح المســائل در زیــر بغــل بــه ایــران بازگــردم!

 آیــا پــدر از مرحــوم اخــوی انتظــار مجتهــد 
شــدن نداشــت؟

ــود  ــت راضــی ب ــه ایشــان می رف ــر، از مســیری ک خی
ولــی بــه بنــده می گفــت: شــما بایــد فقیــه بشــوی و 
ایــن در حالــی بــود کــه مــا بــا مباحــث روشــنفکرانه 
ــن  ــم در ای ــوز ه ــم و هن ــده بودی ــنا ش ــی آش طلبگ
فضاهــا هســتیم! البته مرحــوم اخوی هــم در مطالعات 
ــا  جدیــد آشــنایی زیــادی داشــت و از ســوی دیگــر ب
فقــه و فلســفه هــم عجیــن بــود؛ بــه  مثــل یکبــار آقای 
میالنــی در درس ســراغ اخــوی را گرفتــه بــود و گفتــه 
بــود جــای ایشــان خالــی اســت امــا مــا بــدون اینکــه 

بــه پــدر بگوییــم فضــای روشــنفکری را دنبــال کردیم 
ــم. از  ــم می خواندی ــارش دروس حــوزوی را ه و در کن
جملــه کتبــی کــه زیــاد می خواندیــم و در مســتحکم 
ــای  ــت، کتاب ه ــری داش ــش مؤث ــا نق ــم م ــدن قل  ش

ــدم. ــود. شــخصاً خیلــی رمــان می خوان رمــان ب

ــاره  ــو اش ــاز گفت وگ ــه در آغ ــور ک  همان ط
کردیــد، رابطــه علمــی شــما بــا مرحــوم اخوی 
بــا تدریــس »صمدیــه« آغــاز شــد. می خواهــم 

ببینــم روش تدریــس ایشــان چگونــه بود؟
بســیار خــوب. مطالــب را خیلــی خــوب تفهیــم 
می کــرد؛ تــا حــدی کــه هنــوز هــم پــس از ســال ها، 
جزئیاتــی از »صمدیــه« را بــه  خاطــر دارم و حــال آنکه 
ــن  ــوار اســت؛ بنابرای ــی موجــز و دش ــه« متن »صمدی
اخــوی در شــیوه درس  دادن و برخوردهایــش بــه 
 نحــوی بــود کــه مــا را جــذب طلبگــی کــرد و در ادامه 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــه م ــود ک ــابوری ب ــب نیش ــم ادی ه

کامــل جــذب کــرد.

 یکـی از برهه هـای مهم زندگی مرحوم اسـتاد 
حکیمـی، مهاجـرت ایشـان بـه تهـران اسـت. 
ایشـان از طرفـی شـاگرد ادیـب نیشـابوری و 
شـیخ مجتبـی قزوینـی بـود و از سـوی دیگـر 
در درس آقـای میالنـی شـرکت می کـرد. یکبار 
آقـای میالنـی گفتـه بود اگـر با این سـبکی که 
درس ها را می نویسـید ادامه دهید، کفایه نسـخ 
می شـود و همچنیـن یکبار هـم خود اسـتاد به 
بنـده تعریف می کرد کـه وقتی آقـای حافظیان 
از شـیخ مجتبـی قزوینـی سـراغ یـک اسـتاد 
را گرفتـه بود، شـیخ مجتبـی ایشـان را معرفی 
کـرده بـود. با ایـن اوصـاف چطور آقـای میالنی 
راضـی شـد که ایشـان بـه تهـران بیا یـد و راه 

طلبگـی را ادامـه ندهد؟
یکــی از نــکات مهــم در ایــن زمینــه، توصیه های شــیخ 
مجتبــی بــه مرحــوم اخــوی اســت کــه دو مــوردش را 
بــه خاطــر دارم؛ یکــی تجــرد و دیگــری مهاجــرت بــه 
ــا را خواســت  ــدر م ــی، پ ــار شــیخ مجتب ــران. یکب ته
و مــا هــم در منــزل شــیخ مجتبــی خدمــت ایشــان 
رســیدیم. در آنجــا اشــاراتی بــه مقامــات روحــی اخوی 
ــی در  ــا و عل ــما؛ رض ــدان ش ــد: فرزن ــتند و گفتن داش
کنــار مباحــث فقهــی و فلســفی در مســائل ســلوکی 
و باطنــی هــم پیــش رفته انــد و ســپس توصیه هایــی 

کــه اشــاره کــردم را تجویــز فرمودنــد.
ــیخ  ــورد ش ــد در م ــه بای ــی ک ــر از نکات ــی دیگ یک
مجتبــی قزوینــی اشــاره کنــم اینکــه ایشــان از عواقب 
کار مــا باخبــر بــود؛ بــرای نمونــه یــک درس اخــالق 
ــل  ــار آن را تعطی ــت یکب ــد وق ــر چن ــه ه ــت ک داش
ــار عــذر دو نفــر را می خواســت و در  می کــرد و هــر ب
نهایــت دیدیــم فقــط مــن و آقــای فردوســی پور در آن 
درس اخــالق باقــی مانده ایــم و یکــی از مشــکالت مــا 
هــم ایــن بــود کــه باطــن قضایایــی کــه ایشــان مطرح 
می کــرد را متوجــه نمی  شــدیم. در ادامــه مطلــع 
شــدیم کســانی کــه از درس اخــالق ایشــان بازمانــده 
بودنــد از فضــای طلبگــی خــارج شــده بودنــد و ایــن 
نشــان مــی داد کــه شــیخ مجتبــی، از عاقبــت کار آن ها 

یکبار شیخ مجتبی،
پدر ما را خواست و ما هم

در منزل شیخ مجتبی
خدمت ایشان رسیدیم.

در آنجا اشاراتی به مقامات روحی 
اخوی داشتند و گفتند:

فرزندان شما؛ رضا و علی
در کنار مباحث فقهی و فلسفی
در مسائل سلوکی و باطنی هم

پیش رفته اند
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ــه  ــور در جلس ــان را از حض ــه عذرش ــوده ک ــر ب باخب
اخــالق بــه همیــن دلیــل خواســته اســت.

بنابرایــن؛ ایــن توصیــه شــیخ مجتبــی موجــب  شــد 
کــه اخــوی بــه تهــران آیــد. زمانی کــه شــیخ مجتبی 
ــه مشــهد  ــود، مرحــوم اخــوی ب در بســتر بیمــاری ب
آمــد و بــه  اتفــاق یکدیگــر بــه دیــدن شــیخ مجتبــی 
ــت:  ــی گف ــیخ مجتب ــه ش ــوی ب ــوم اخ ــم. مرح رفتی
بنــده بناســت بــه تهــران بــروم و اخــوی بــه نجــف؛ از 
ایــن  رو شــما تأملــی بفرماییــد و بــه مــا بگوییــد کــه 
تکلیــف چیســت، مــا برویــم یــا خیــر. فرداشــب کــه 
مجــدداً بــه مالقــات شــیخ مجتبی رفتیــم، ایشــان به 
ــرود و شــما هــم  ــه نجــف ب اخــوی گفــت: محمــد ب
ــت همین طــور هــم شــد  ــد. در نهای ــه تهــران بروی ب
و زمانــی کــه اخــوی بــه تهــران آمدنــد مالقات هــای 
ــده  ــده  بن ــا ایشــان انجــام می شــد و عقی بســیاری ب
ــران  ــوی در ته ــای اخ ــه اثرگذاری ه ــت ک ــن اس ای

بیشــتر بــود تــا مشــهد.

ــوم  ــار مرح ــتین آث ــر، نخس ــئله دیگ  مس
ــان  ــه از ایش ــری ک ــن اث ــت. اولی ــوی اس اخ

ــود؟ ــر ب ــدام اث ــد ک خواندی
ــا  ــه بعده ــود ک ــا« ب ــرود جهش ه ــم »س ــر می کن فک

ــام داد. ــر ن ــا« تغیی ــه »جهش ه ب

 بــرای نخســتین بار کــه ایــن اثــر را خواندید، 
حس وحــال و برداشــتتان چــه بــود؟

اصــل ایــن کتــاب بــه صــورت بخش بخــش بــود و هــر 
ــد،  ــزل می آم ــه من ــواب ب ــه از مدرســه ن ــر ک روز ظه
ایــن مقــاالت را هــم بــرای مــا می خوانــد کــه بســیار 
هــم زیبــا بودنــد. بایــد بگویم اگــر بنــده از نثر فارســی 

چیــزی بلــدم، دلیلــش تأثیرپذیــری از ایشــان اســت.

ــیم.  ــات« برس ــه »الحی ــه مجموع ــال ب  ح
ــارف  ــن دایره المع ــف ای ــه تألی ــد ک بفرمایی
چگونــه آغــاز شــد و بــا چــه ســیری منتشــر 

ــد؟ ش
جزئیــات نــگارش »الحیــات« مفصــل اســت؛ در اوایــل 
ــی  ــه دلیــل فعالیت هــای مبارزات دهــه 1350 بنــده ب
ــان  ــادم. در آن زم ــدان افت ــه زن ــاه ب ــم ش ــه رژی علی
خفقــان شــدیدی حاکــم بــود. در همــان ایــام بــا کتب 
ــر: »تحف العقــول«، »خصــال« و  ــی نظی کوچــک روای
ــن  ــدم و از ای ــنا ش ــه« آش ــن و تمام النعم »کمال  الدی
کتاب هــا یادداشــت برداری می کــردم. زمانــی کــه 
ــه ای  ــه مرحــوم اخــوی نام ــدم ب ــرون آم ــدان بی از زن
نوشــتم و گفتــم: بــا ایــن خفقــان شــدیدی کــه حاکم 
ــام  ــه کاری انج ــد چ ــه بای ــرم ک ــن متحی ــت  م اس
ــروم  ــه تهــران ب ــا ب دهیــم. ایشــان از مــن خواســت ت
ــه آن را  ــیده ک ــن رس ــن م ــه ذه ــت: طرحــی ب و گف
نوعــی توفیــق می دانــم. مــا بــه تهــران آمدیــم و عیــن 
تعبیــر مرحــوم اخــوی ایــن بــود کــه »برویــد روایــات 
خاکی خونــی را جمــع کنیــد«؛ یعنــی روایــات انقالبــی 

ــد. ــه و... را بیابی ــاد، جامع ــای اقتص در زمینه ه
ــی  ــیخ عل ــی ش ــر؛ یعن ــوی دیگ ــده و اخ ــپس بن س
در مشــهد ایــن کار را بــا مطالعــه و فیش بــرداری 
از »بحاراالنــوار« آغــاز کردیــم. روش کار مــا هــم 

ــا دو  ــک ی ــت ی ــر روای ــرای ه ــه ب ــود ک ــور ب این ط
عنــوان می گذاشــتیم و در نهایــت حــدود ســه ســال 
بــه طــول انجامیــد تــا ایــن کار تمــام شــد. چنــد مــاه 
ــن فیش هــا را روی صفحــه  ــا ای هــم طــول کشــید ت
بــه  هــم بچســبانیم و در نهایــت کارهــای مربــوط بــه 
ــم. ســپس مرحــوم  ــم انجــام دادی ــدی را ه موضوع  بن
ــه  ــه کاری را ک ــتاد ک ــام فرس ــران پیغ ــوی از ته اخ
انجــام دادیــد بــه تهــران بیاوریــد. البتــه از مشــهد بــه 
تهــران آمــدن هــم همــراه بــا مشــکالت و معجزاتــی 
بــود؛ یــک نمونــه اش اینکــه ســاواک مــا را در گــرگان 
گرفــت و ایــن در حالــی بــود کــه نوشــته های مــا در 
صنــدوق عقــب ماشــین بــود. یکــی از آن هــا روایــات 
ــاً  ــا تمام ــم این ه ــه او گفت ــد. ب ــم« را دی »غررالحک
ســخنان امــام علــی)ع( اســت و او هــم مــا را رهــا کرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر مــا را نگــه می  داشــت، 
حداقــل کاری کــه می کــرد، نابــودی فیش هــای 

ــود. ــات« ب »الحی
ــک  ــتیم، ی ــه داش ــی ک ــاس احتیاط های ــه براس البت
نســخه فشــرده تر از کارمــان هــم داشــتیم و همچنیــن 
یــک نســخه هــم در قالــب فهرســت نامه نوشــته 
ــتیم  ــیره ها گذاش ــزل همش ــا را در من ــم و آن ه بودی
کــه اگــر فیش هــای اصلــی »الحیــات« و نســخه دوم 
از بیــن رفــت، اقــالً ایــن نســخه فهرســت باقــی بمانــد.

بــا همــه مشــکالت بــه تهــران رســیدیم و در منــزل 
اخــوی ســاکن شــدیم. ایشــان عصرهــا کــه می آمــد 
تــا آخــر شــب کارهــای مربــوط بــه فصل بنــدی و... را 
روی روایــات انجــام می دادیــم. ســپس یکبــار اخــوی 
ــک  ــن کار می شــود ی ــه ای ــا گفــت: از مجموع ــه م ب
ایدئولــوژی نوشــت و مــا هم چنیــن کاری را بــه امید 
ایشــان گذاشــتیم و در نهایــت مجلــدات اول و دوم را 
ــی نوشــت و آمــاده انتشــار کــرد. در ادامــه،  ــه عرب ب
شــرایط بــه  نحــوی رقــم خــورد کــه بــه قــم رفتیــم و 
چنــد ســال بــا شــیخ علــی و مرحــوم اخــوی در قــم 
ــات بحــث  ــن روای ــک ای ســاکن شــدیم و روی تک ت
ــا  ــوم ت ــدات س ــوص روی مجل ــه  خص ــم؛ ب می کردی
ــالل  ــود. در خ ــاد ب ــه اقتص ــوط ب ــه مرب ــم ک شش
ــا هــم   ــزرگ و کوچــک ب ــن ب ــات، اخوی ــن مباحث ای
ــم  ــوا ه ــد و دع ــدا می کردن ــم پی ــی ه اختالف های
ــه  ــتر ب ــردم و بیش ــی می ک ــن زرنگ ــد و م می کردن
ــن بحث هــا   نظــاره می نشســتم! در نهایــت، همــه ای

و گفت وگوهــا بــه تنظیــم ایــن چهــار جلــد انجامیــد 
کــه در قــم تنظیــم شــد.

بــه  خاطــر دارم وقتــی بنــا شــد ایــن فیش هــا را تایــپ 
کنیــم ، بــرای اینکــه مســئله در جایــی درز نکنــد، همه 
متــن را بــه یکجــا نمی دادیــم تــا تایــپ یــا کپــی کنند 
ــپردیم.  ــا می س ــه یکج ــه را ب ــد صفح ــر چن ــه ه بلک
ــه  ــان صفائی ــرب در خیاب ــک ع ــه ی ــت ک ــادم هس ی
ــر  ــای مهاج ــت و از عرب ه ــی داش ــه فتوکپ ــود ک ب
ــا  ــم و در انته ــه ایشــان دادی ــد صفحــه را ب ــود. چن ب
ــه  ــا 12 تومــان ب ســر اینکــه صفحــه ای 10 تومــان ی
ایشــان بدهیــم، بــه اختــالف برخوردیــم. آن عــرب بــه 
مــا گفــت: همیــن کتابــی کــه داریــد چــاپ می کنیــد، 

ــد! ــن را بدهی ــد حــق م ــد بای می گوی

ــوی  ــوم اخ ــا مرح ــه را ب ــن قضی ــب! ای  عج
ــد؟ ــرح کردی ــم مط ه

ــت:  ــی خوشــحال شــد و گف ــم خیل ــه و ایشــان ه بل
ــک  ــه ی ــا اســت ک ــا موجــب تشــویق م ــن حرف ه ای
عرب زبــان کتــاب را برداشــته و چنیــن چیــزی را 
گفتــه اســت. در نهایــت مــا هــم پولــی را کــه ایشــان 
ــه  ــوی ب ــوم اخ ــه مرح ــم. در ادام ــت دادی می خواس
ــد بعــدی را آمــاده  تهــران رفــت و ســپس شــش جل

ــم. انتشــار کردی

ــات«  ــه »الحی ــئله ترجم ــی مس ــه زمان  چ
ــد؟ ــرح ش مط

پــس از اینکــه شــش جلــد نهایــی آمــاده چــاپ شــد 
بــه ترجمــه رســیدیم و مرحــوم اخــوی هــم در ابتــدا 
بــه ســراغ احمــد آرام رفــت کــه بــه دو یــا ســه زبــان 
مســلط بــود؛ بــرای نمونه تفســیر ســیدقطب را ترجمه 
ــه انگلیســی و فرانســوی هــم تســلط  ــود و ب کــرده ب
داشــت. ایشــان شــش جلــد را ترجمــه کــرد. در اینجــا 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه او فقــط حــدود 
ــی  ــت اصل ــام داد و زحم ــد از کار را انج ــزده درص پان
برعهــده خــود مرحــوم اخــوی بــود و ترجمــه شــش 
ــت  ــاد. یک وق ــر افت ــده حقی ــم برعه ــدی  ه ــد بع جل
ــرای مــن از قــول مرحــوم اخــوی  هــم شــیخ علــی ب
رضــا تعریــف کــرد کــه ایشــان گفتــه: ترجمــه شــما 
از ترجمــه آقــای آرام بهتــر اســت. بــرای ترجمــه هــم 
در ایــام تابســتان بــه اطــراف مشــهد می رفتیــم و بــه 
صــورت چندشــیفته کار می کردیــم کــه همــه این هــا 
ــت دوازده  ــه در نهای ــم ک ــه)ع( می دان ــات ائم را عنای

جلــد آن بــه ایــن صــورت منتشــر شــد.
بــا همــه ایــن اوصــاف، مــن معتقــدم کــه هنــوز کــه 
ــت و  ــده اس ــناخته نش ــات« ش ــت، »الحی ــوز اس هن
ــه بخــش اخــالق آن اشــاره  ــم ب ــه می توان ــرای نمون ب
کنــم کــه اگــر آن را بــا دیگــر کتــب اخالقــی مقایســه 
کنیــد خواهیــد دیــد کــه ایــن مطالــب در هیــچ کتاب 
ــث  ــات« مباح ــاً »الحی ــت. انصاف ــده اس ــری نیام دیگ
اخالقی تــر  و  اصولی تــر  صــورت  بــه  را  اخالقــی 
مطــرح کــرده اســت؛ بــرای نمونــه مــا از عناویــن نویی 
اســتفاده کرده ایــم از جملــه اخــالق کارگــری، اخــالق 
ــن  ــی ای ــب اخالق ــر کت ــما در دیگ ــی و... ش کارفرمای
عناویــن را نمی توانیــد ببینیــد. از ایــن  رو اگــر اخــالق 
»الحیــات« مــورد توجــه قــرار گیــرد، روشــن می شــود 

برخالف بنده،
بیشتر در مدرسه نواب

نشو و نما یافت و همین امر
موجب شده بود

تا ما شب ها از حضور ایشان
محروم شویم.

به اعتقاد بنده سکوی
پرش ایشان همان مدرسه نواب

و در خفا و تنهایی زندگی  کردن بود؛ 
چه  اینکه خانواده ما
هم پُرجمعیت بود

و ایشان در مدرسه
بهتر می توانست خلوت را

حاصل کند
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کــه ایــن اخــالق بــا دیگــر اخالق هایــی کــه تاکنــون 
مطــرح  شــده، چقــدر فاصلــه دارد.

ــات«  ــورد »الحی ــد در م ــر می رس ــه نظ  ب
یــک حجــاب معاصرتــی وجــود دارد و اجــازه 

ــد. ــاب بتاب ــن کت ــد ای نمی ده
بلــه، همین طــور اســت. اگــر مثــالً ایــن کتــاب 
دویســت ســال قبــل نوشــته می شــد، شــاید االن بهتر 
ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــد. نکت ــناخته می ش ش
»الحیــات« مســائل مهــم مربــوط بــه زندگــی مطــرح 
ــای  ــه ویژگی ه ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــده و از جمل  ش
جامعــه فاســد و صالــح اشــاره کــرد کــه بــرای جامعــه 
امــروز مــا هــم کاربــرد دارد و اساســاً جلــد هفتــم ایــن 
مجموعــه مربــوط بــه انســان اســت و ابعــاد مختلفی از 

ــود. ــامل می ش ــان را ش ــات انس حی

ــه   ــوده کــه ب  یکــی از توفیقــات مــن ایــن ب
ــا »الحیــات« توانســته ام تمــام  ســبب انــس ب
ایــن مجموعــه را یــک  دور مــرور کنــم. فــارغ 
ــه  ــورد توج ــات« م ــه در »الحی ــی ک از روایات
ــه  ــه آن توج ــران ب ــه دیگ ــه ک ــرار گرفت ق
ــب و  ــن تبوی ــود ای ــته اند، خ ــری داش کمت
طبقه بنــدی روایــات بــه  تعبیــر بنــده معرکــه 
اســت؛ چراکــه تــا پیــش از »الحیــات« چنیــن 

مجموعــه ای نداشــته ایم.
بــه  راســتی کــه همیــن اســت و ایــن کار هــم از برکات 

نََفــس مرحــوم اخــوی بود.

ــن کار  ــر ای ــدر در براب ــش پ ــد واکن  بفرمایی
ــر از اوالد  ــه نف ــره س ــود؟ باالخ ــه ب ــزرگ چ ب
ایشــان چنیــن مجموعــه ای را گــرد آورده انــد 
ــه  ــان چ ــم ایش ــه بدانی ــت ک ــب اس و جال

ــتند. ــی داش واکنش
پــدر مــا یــک بــازاری متدیــن بــود و در ایــن زمینــه 
درســت اســت کــه چیــزی بــه مــا نگفــت امــا 
ــن حــال چیــزی کــه دوســت  ــا ای ــود، ب خوشــحال ب
داشــت اتفــاق بیفتــد، مجتهد شــدن بنــده بود کــه در 
ادامــه هــم بتوانــم رســاله ای بنویســم! پــدر مــا تولیدی 
ــار مرحــوم اخــوی  ــود. یکب داشــت و در کار البســه ب
بــه بنــده گفــت: نظــر پــدر ایــن اســت کــه روی ایــن 
ــف  ــای مختل ــه جاه ــه ب ــی ک ــای لباس های کارتن ه
می فرســتد، یــک نســخه از رســاله  شــما را هــم 
بگــذارد و بگویــد: پســرم مرجــع تقلیــد شــده اســت. 
همچنیــن وقتــی مــن بنــده بــه زنــدان افتــادم، پــدرم 
بــا اینکــه خیلــی اهــل مبــارزه علیــه نبــود امــا چیــزی 
ــه   هــم نمی گفــت و می دانســت کــه مــا راهمــان را ب

ــم. ــتی برگزیده ای درس

 یــک نکتــه دیگــر عبــارت از رابطــه شــما بــا 
مرحــوم اخــوی فــارغ از رابطــه بــرادری اســت. 
ــس  ــه پ ــه  اینک ــود؟ چ ــور ب ــه چط ــن رابط ای
ــا  ــخصی از دنی ــد: ش ــان فرمودی ــوت ایش از ف

رفــت کــه دومــی نداشــت.
واقعــاً عقیــده بنــده همیــن اســت. تســلط ایشــان بــه 
علــوم ظاهــری، نثــر فارســی یــا ســرودن اشــعار عربــی 

ــلوک  ــرف و سیر وس ــف، یک ط ــب مختل ــف کت و تألی
ایشــان یک طــرف؛ بــرای نمونــه ایشــان قصیــده 
»عینیــه« را دارد کــه در آن رمزهایــی هــم وجــود دارد 
و بایــد بگویــم کــه در کتــب ایشــان رمزهایــی وجــود 
دارد و این هــا همــان حرف هایــی اســت کــه از شــیخ 
مجتبــی قزوینــی آموخــت و بــه کســی هــم نگفــت و 

مــا هــم الیقــش نبودیــم کــه بــه مــا بگویــد.  
ــاره  ــتانی اش ــک داس ــه ی ــت ب ــوب اس ــا خ در اینج
ــود،  ــی  خ ــران طلبگ ــان در دوران بح ــه ایش ــم ک کن
یکبــار آمــد و در چنــد گلــدان نخــود کاشــت. ســپس 
ــرار  ــی ق ــا را در ظرف های ــت و آن ه ــی را می نوش آیات
مــی داد و آن هــا را بــا زعفــران مخلــوط می کــرد. آبــی 
ــدر  ــود. پ ــا ب ــی داد از همین ه ــا م ــای گلدان ه ــه پ ک
ــری  ــوی در یکس ــوم اخ ــه مرح ــت ک ــا نمی خواس م
مســائل بیفتــد و از همیــن  رو از ایشــان پرســید این هــا 
ــرای درِد ســر  چیســت؟ مرحــوم اخــوی پاســخ داد ب
ــن  ــه م ــه صــورت خصوصــی ب ــداً ب خــوب اســت! بع
گفــت کــه اگــر ایــن کار انجــام شــود بــرای خفــا خوب 
اســت و اگــر این هــا را کســی در دهــان بگــذارد دیــده 
نمی  شــود؛ بنابرایــن از ایــن مســائل در زندگــی ایشــان 
ــم. همچنیــن اراده ایشــان هــم بســیار  ــاد می دیدی زی
نافــذ بــود و اگــر بــه کســی توجــه می کــرد دگرگــون 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــم بگوی ــن  رو می خواه ــد؛ از ای می ش

روحــی بســیار قــوی و خودســاخته بــود.
چنــدی قبــل بــا آقــای ســیدان صحبــت می کردیــم و 
ــرادر از دســت دادم کــه  ــه ایشــان گفتــم: مــن دو ب ب
ــد  ــم گفتن ــدا نمی شــود و ایشــان ه ــا پی ــد آن ه مانن
راســت اســت؛ بنابرایــن ابعــاد ظاهــری مرحــوم 
ــاد  ــب و... یک طــرف و ابع ــر نگاشــتن کت اخــوی نظی
ــه  ــرف ک ــم یک ط ــان ه ــی ایش ــلوکی باطن سیر وس
ــی  ــی قزوین ــی هــم از شــیخ مجتب حرف هــای عجیب

ــود. ــان ب در اختیارش

 حضرتعالــی خودتــان را تــا چــه میــزان متأثر 
از ایشــان می دانیــد؟

ــه  ــان ک ــان زم ــت. از هم ــان اس ــودم از ایش ــن وج م
ــری  ــت، تأثیرپذی ــا گف ــرای م ــه« را ب ایشــان »صمدی
ــده را  ــای بن ــی کتاب ه ــه برخ ــا اینک ــد ت ــاز ش آغ
ویرایــش کردنــد و توانســتم نــکات ظریــف نثر فارســی 
را از ایشــان بیامــوزم. البتــه چــون ایــن نــکات را 
ــرای ویرایــش خدمــت  آموختــم بعدهــا کتاب هــا را ب
ــیخ  ــت ش ــم خدم ــار ه ــتادم و یکب ــان نمی فرس ایش
ــرای  ــش را ب ــد کتاب های ــد: محم ــوده بودن ــی فرم عل
ــه از  ــود ک ــن ب ــم ای ــش ه ــتد و دلیل ــن نمی فرس م
ایشــان آموختــه بودیــم کــه چطــور بنویســیم. آقــای 

ــود. ــب ب ــبک و مکت ــک س ــوی دارای ی اخ

  بــه غیــر از »الحیــات« بیــن کارهــای اخــوی 
کــدام را بیشــتر می پســندید؟

ــالً و  ــا فع ــرده ام ام ــر نک ــی فک ــه خیل ــن زمین در ای
عجالتــاً می توانــم بــه »خورشــید مغــرب« اشــاره کنم.

ــوم  ــره ای از مرح ــم خاط ــما می خواه  از ش
اخــوی نقــل بفرماییــد کــه بــه صــورت مکــرر 

ــد. ــاد آن می افتی ــه ی ب

تمــام وجــود و زندگــی مــا خاطــرات اخــوی اســت. اما 
ــه  خاطــر  ــار ب ــم؛ یکب ــن خاطــره اشــاره می کن ــه ای ب
ــی  ــم یک ــالب نمی دان ــل انق ــان اوای ــه در هم دارم ک
ــش  ــه مضمون ــود ک ــی زده ب ــه حرف ــئولین چ از مس
ــود. آن روز اخــوی آن قــدر  حمایــت از ســرمایه دارها ب
ــود و  ــش ســفید شــده ب ــه رنگ وروی ــود ک ناراحــت ب
ــد  ــد! دیدی ــه کار کردن ــد چ ــت: دیدی ــب می گف مرت
ــا  ــه م ــود ک ــوری ب ــش ط ــد؟ وضع ــی زدن ــه حرف چ

ــد. ــکته کن ــد س ــیدیم نکن می ترس
بــه  راســتی طرفــدار انســان های محــروم بــود و 
همین کــه در مــورد ایشــان از تعبیــر »فیلســوف 
عدالــت« اســتفاده می شــود، حرفــی راســت تر از ایــن 
نداریــم. واقعــاً بــه مســتضعفین می اندیشــید و زندگــی  
خــودش هــم بــه همیــن صــورت بــود. مرحــوم اخــوی 
را نمونــه راســتین ایــن فراز از ســخن حضــرت امیر)ع( 
می دانــم کــه فرمــود: »و مــا أَخــَذ اهلّلُ  َعلـَـی الُعلَمــاءِ أن 

ــِة ظالـِـٍم و ال َســَغِب َمظلــوٍم«. ال یُقــارُّوا علــی ِکظَّ

 یکــی دیگــر از مســائل مربــوط بــه مرحــوم 
ــالب  ــا انق ــان ب ــبت ایش ــی نس ــتاد حکیم اس
اســالمی اســت. ایشــان از ارکان انقــالب 
اســالمی بــود و خــود بنــده از ایشــان شــنیدم 
کــه می گفتنــد: پیــش از ســال های 1342 
جلســات »الغدیــر« داشــتیم و حرف هــای 
ــود  ــی ب ــان حرف  های ــات هم ــا در آن جلس م
کــه امــام خمینــی پــس از ســال 1342 مطــرح 
ــا  ــم ب ــال 1342 ه ــس از س ــان پ ــد. ایش کردن
ــام  ــد شــیخ مجتبــی قزوینــی پشــت ام تأیی
را گرفتنــد، تــا اینکــه بــه انقــالب رســیدیم و 
»تفســیر آفتاب« را نوشــتند. ســپس »الحیات« 
را می نویســند کــه مانیفســت جمهــوری 
ــم  ــو می بینی ــر س ــت و از دیگ ــالمی اس اس
تنهــا کســی کــه َعَلــم انتقــاد را بلنــد 
می کنــد اســتاد حکیمــی اســت. در حقیقــت 
ــد  ــی بگوی ــه کس ــد ک ــجاعت می خواه ش
مــن انقالبــی بــودم و هســتم امــا اگــر ببینــد 
ــتباه  ــم آن اش ــرد ه ــورت می گی ــتباهی ص اش
را فریــاد بزنــد. ایــن شــجاعت اخــوی را چطور 

ــد؟ ــل می کنی تحلی
بلــه، ایشــان از بـُـن جان و بـُـن دندان طرفــدار محرومان 
بــود و زندگــی اش هــم همین طــور بــود و وقتــی هــم 
کــه آرمان هــای انقــالب در برخــی زمینه هــا کمرنــگ 
شــد، مرحــوم اخــوی همیــن کتاب هــا را نوشــت و در 

واقــع، فریــاد بــرآورد.

 می تــوان گفــت کــه ایشــان از زمــان 
ــه  ــرب« ک ــید مغ ــاب »خورش ــگارش کت ن
اوایــل دهــه شــصت اســت، علــم اعتــراض را 

ــرد. ــد ک بلن
ــه  ــن اســت ک ــه مهــم ای ــا نکت همین طــور اســت ام
نمی تــوان گفــت ایشــان ضــد انقــالب بــود. اتفاقــاً دو 
جلــد از »الحیــات« بحــث حکومــت اســالمی و والیت 
فقیــه اســت کــه بــه صــورت مشــروح ایــن مباحــث 
ــی  ــرد برخ ــه عملک ــان ب ــا ایش ــم ام ــرح داده ای را ش
ــی را وارد می دانســت. مســئولین و اشــخاص نقدهای
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وقتــی در تیرمــاه امســال اســتاد علــی حکیمــی دار 
فانــی را وداع گفــت، اســتاد حکیمــی در بیمارســتان 
بســتری بــود. خبــر منتشــر شــد، امــا کســی چیــزی 
ــزی  ــی چی ــه کس ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــت تنه ننوش
ــه  ــزاری ای ک ــا خبرگ ــه تنه نمی دانســت. در آن واقع
مطلبــی دربــاره مرحــوم علــی حکیمــی منتشــر کرد، 
خبرگــزاری ایکنــا بــود کــه درج آن در ایــن ویژه نامــه 

خالــی از لطــف نیســت.
دریافــت خبــر ارتحــال اســتاد علــی حکیمــی، بــرادر 
ــتی  ــه راس ــی ب ــا حکیم ــه محمدرض ــی عالم گرام
خبــری غمبــار اســت. فقیــد ســعید از عالمــان عالــم 
ــی  ــود؛ عالم ــدس ب ــهد مق ــته مش ــذب و وارس و مه
ــر کســی  ــروز کمت ــه ام ــدار ک ــاری نام ــده از تب برآم
ــت.  ــه اس ــان بیگان ــرکات حیات بخشش ــار و ب ــا آث ب
آن بزرگــوار یکــی از ســه مؤلــف گــران ارج »الحیــاه« 
در  شــیعه  حدیثــی  دایره المعــارف  بزرگ تریــن 

ــت. ــر اس روزگار اخی
ــم  ــن عال ــت، علمیــت و وجاهــت ای ــن در فضیل همی
ــم از  ــه می دانی ــم ک ــر از عل ــد. فرات ــت می کن کفای
ــیر  ــث و تفس ــول و حدی ــه و اص ــزرگان فق ــر ب محض
درس آموختــه بــود، او در وادی عمــل نیــز مــردی بــه 
واقــع خودســاخته و مهــذب بــود و بی هیــچ مجامله ای 
ــت  ــی« ثب ــداد »عالمــان ربان ــام او را در ع ــوان ن می ت
ــز  ــاداری و پرهی ــا و دنی ــر دنی ــرد. دوری از مظاه ک

ــم و  ــل در عل ــزی کــه خدشــه و خل ــق از هرچی مطل
عمــل محســوب می شــود، در بــاب او جــزو مســلمات 
قطعــی اســت، بــه گونــه ای کــه در تمــام عمر، جــز در 
آســتان دیــن و عمــل بــه تکلیــف و گام زدن در وادی 
قــرآن و اهــل بیــت دیــده نشــد. او هرگــز در محفلــی 
حاضــر نشــد و هرگــز بــه عکــس و تفصیــالت متعارف 
و شــهرت و معروفیــت تــن در نــداد. اهــل مصاحبــه و 
حتــی مصاحبــت نبــود و در حصــار ســلوک اخالقــی و 
عرفانــی خویــش چنــان فــرو رفتــه بــود کــه همــواره 
شــوق دیــدار بــا »ســومین نویســنده الحیــات« را بــر 

ــت. ــدگان می گذاش دل جوین
نگارنــده کــه از بیســت ســال قبــل توفیــق آشــنایی 
ــدان معظــم حکیمــی را  ــه خان ــه ب و ارادت همه جانب
ــل  ــه بی بدی ــاگردی عالم ــق ش ــته اســت و توفی داش
ــی اش  ــارات زندگ ــزو افتخ ــی ج ــا حکیم محمدرض
ــاد اســتاد علــی حکیمــی  محســوب می شــود، زنده ی
ــود  ــی ب ــارت کــرده ام و آن زمان ــار زی ــک ب ــا ی را تنه
کــه در زمســتان ســال 1387 بــه امــر اســتاد عالمــه 
حکیمــی بــرای نــگارش شــرح حــال تفصیلــی مرحوم 
سیدابوالحســن حافظیــان و عرفــان و ســلوک خــاص 
ــزم  ــودم و مل ــرده ب ــفر ک ــدس س ــهد مق ــه مش او ب
بــودم تمــام کســانی را کــه در دایــره مســتفیدان آن 
ــم. در  ــو کن ــم و گفت وگ ــد، ببین ــزرگ بودن ــارف ب ع
آن ســفر، از جملــه کســانی کــه توفیــق مصاحبتــش 

یادی از حجت االسالم علی حکیمی
 برادری که اندکی قبل از استاد عالمه رحلت کرد

مردی از سالله حکیمان

را یافتــم، فقیــد ســعید اســتاد علــی حکیمــی بــود.
ــزل ســاده و طلبگــی آن مرحــوم  ــدار در من ــن دی ای
روی داد و در ســاعاتی کــه فیــض حضــورش را 
داشــتم، او را نســخه ای از یــک حکیــم الهــی یافتــم، 
مــردی کــه بســیار آرام و بــا متانــت حکیمانــه ســخن 
ــرد،  ــمرده ادا می ک ــمرده ش ــات را ش ــت، کلم می گف
تأنــی و تأمــل را حتــی یــک لحظــه از یــاد نمی بــرد 
ــاط را  ــت احتی ــی آورد، نهای ــان م ــر زب ــه ب و در آنچ
بــه کار می بســت و جالــب اینکــه در خــالل آن 
ــرادر  ــل ب مصاحبــت، هرگــز خــودش را از ظــل و ذی
ــر  ــوه ای دیگ ــرد و جل ــارج نک ــزرگ خ ــدر ب جلیل الق
ــام  ــه در مق ــن ک ــر م ــش را ب ــی خوی از تربیت یافتگ
مقایســه اخــوان حکیمــی و کشــف مراتبشــان بــودم، 

مســلم کــرد.
اینــک بــر مــا نمی مانــد جــز اینکــه بگوییــم: 
ــان  ــالله حکیم ــردی از س ــی، م ــی حکیم ــتاد عل اس
بــود. ارتحــال غمبــار ایشــان را پیــش از هــر فــردی 
بایــد بــه محضــر عالمــه محمدرضــا حکیمــی و 
ســپس دوســتداران و ارادتمندانــش تســلیت گفــت. 
ــت  ــان الزم اس ــا زم ــال ها و دهه ه ــک س ــدون ش ب
ــختکوش،  ــل، س ــم، عام ــن عال ــردی این چنی ــا م ت
بی ادعــا و دارای اجتهــاد در مبانــی پدیــد بیایــد کــه 
حاصــل قلمــش »الحیــات« باشــد. روحــش شــاد و در 

ــاد. ــم ب ــران الهــی متنع غف

دیدگاه

خاندان محترم و معزز حکیمی
درگذشـت جنـاب حجت االسـالم آقای شـیخ 
علـی آقـای حکیمـی رحمـه اهلل علیـه را بـه 
خانـواده  مکـرم و نیز بـه اخوان بزرگوار ایشـان 
تسـلیت عـرض می کنم. آن مرحـوم همه  عمر 
را بـا آزادگـی و سـالمت نفـس و پرهیـزگاری 
گذرانیـد و امیـد اسـت کـه اکنـون در پنـاه 
رحمـت و رضـوان الهـی قـرار گرفتـه اسـت 

ان شـاءاهلل.

سیدعلی خامنه ای
بیست و سوم تیر هزار و چهارصد
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یـــک. بعـــد از ســـال ها مبلمـــان خانـــه را عـــوض 
ـــام آن  ـــود. تم ـــا ب ـــان م ـــان مهم ـــم. ایش ـــرده بودی ک
ـــاده،  ـــر س ـــن تغیی ـــا همی ـــه آی ـــودم ک ـــران ب روز را نگ
در نظـــرش »اشـــرافیت« تلقـــی می شـــود یـــا نـــه؟ 
چراکـــه غالـــب مـــا، مجموعـــه ای آرمان هـــای 
منفصـــل و پراکنـــده بـــه همـــراه خـــود، نقـــل و انتقـــال 
می دهیـــم و در هـــر مجلـــس و محفـــل، بســـاطی  
ـــن و آن  ـــرای ای ـــان ب ـــط و نش ـــم و خ ـــن می کنی په
ـــوت  ـــه خل ـــی، ب ـــر موضع ـــا ه ـــه ب ـــا هم می کشـــیم، ام
ــی  ــم. زندگـ ــر می کنیـ ــم آن کار دیگـ ــه می رویـ کـ
ـــه اســـتاد محمدرضـــا حکیمـــی  ـــی ک ـــو رضـــا )نام عم
را بـــه آن می خواندیـــم(، عینیـــت آرمان هایـــش 
ـــدر  ـــی. آنق ـــی و فراموش ـــت، جدای ـــدون رخص ـــود، ب ب
ـــر  ـــا ب ـــه تنه ـــه ن ـــود ک ـــاس ب ـــتی، حس ـــه ساده زیس ب
ـــی اطـــراف  ـــت، حیطـــه اجتماع خـــود ســـخت می گرف
ـــاده و  ـــخصی اش س ـــی ش ـــون زندگ ـــز چ ـــود را نی خ
ـــه کاری  ـــارف و محافظ ـــدون تع ـــت و ب ـــر می خواس براب

دائـــم گوشـــزد می کـــرد. 
دو. بعضـــی خلـــق بـــرادر حاتـــم طائـــی را دارنـــد. خـــود 
ـــه ســـرمان  ـــه ب ـــد ک ـــم ندارن ـــی ه ـــد و گل کاری نکردن
بزننـــد، بـــرای مدیریـــت کشـــور، بـــه  جـــز کاســـه 
ـــای  ـــته ای از انگ ه ـــا بس ـــم، تنه ـــه کن ـــم چ ـــه کن چ
بی ربـــط دارنـــد کـــه بـــه ایـــن و آن بزننـــد و بـــه  
ـــی  ـــت را نف ـــاد عدال ـــی فری ـــتدل، حت ـــد مس ـــای نق ج
ـــت، کار  ـــه حـــرف از عدال ـــه ک ـــن بهان ـــه ای ـــد ب می کنن

شـــاقی نیســـت و شـــعارهایی بی ثمـــر اســـت. 
ـــک  ـــه ی ـــت فاصل ـــرار نیس ـــه ق ـــد ک ـــا نمی دانن این ه
ـــر  ـــر پ ـــک نف ـــا ی ـــی شـــدن آن را تنه ـــا عملیات ـــده ت ای
کنـــد. سیستم ســـازی، تعییـــن ســـازوکار، اصـــالح، 
ــوع  ــیر در مجمـ ــه مسـ ــرفت و ادامـ ــر، پیشـ تغییـ
چندیـــن و چنـــد رســـالت اســـت کـــه پیشـــتر برعهـــده 
ـــی  ـــی اندک ـــه خروج ـــت ک ـــمی اس ـــران رس بودجه بگی
داشـــته و در مســـئولیت خـــود، کوتاهـــی کرده انـــد. 
ســـه. کاری کـــه محمدرضـــا حکیمـــی در خدمـــت بـــه 
ـــع  ـــری ســـهل و ممتن ـــت اســـالمی انجـــام داد، ام عدال
ــان و  ــیاری دین شناسـ ــان بسـ ــه در میـ ــود چراکـ بـ
ــادی  ــائل عبـ ــه توضیح المسـ ــه بـ ــئله دان ها کـ مسـ
و شـــخصی اکتفـــا کردنـــد، از توضیح المســـائل 
ـــل  ـــر)ص( و اه ـــرام پیامب ـــی در م ـــی و حکومت اجتماع
ــه  ــی کـ ــم  مذهبیانـ ــت و علی رغـ ــش)ع( گفـ بیتـ
ــچ  ــور، هیـ ــوردار و پرخـ ــتان برخـ ــا سرمایه پرسـ بـ
تعـــارض منافعـــی ندارنـــد و بـــر ســـر یـــک ســـفره 

ـــب را در  ـــه مذه ـــرعینی ک ـــا متش ـــده اند و ی ـــع ش جم
قشـــری گری و اکتفـــا بـــه احـــکام معـــدود عبـــادی 
ـــر  ـــار دیگ ـــک ب ـــه ی ـــود ک ـــردی ب ـــد، م ـــور کردن محص

ـــرد: ـــادآوری ک ـــا ی ـــه م ب
ــطوح  ــدی، از سـ ــکنت و نیازمنـ ــر و مسـ ــر فقـ »اگـ
ـــت عمـــال اجـــرا نشـــده  جامعـــه، برطـــرف نشـــود، عدال

ـــت«. ـــه اس ـــق نیافت ـــران تحق ـــدف پیامب و ه
او دینـــی و تشـــیعی را بازتعریـــف کـــرد کـــه 
ـــه در کیفیـــت ادای حـــروف نمـــاز )کـــه  ســـختی اش، ن
آن هـــم مهـــم اســـت( بلکـــه در مســـئولیت پذیری 
ـــدگان  ـــه بن ـــه هم ـــبت ب ـــادی نس ـــی و اقتص اجتماع
خـــدا، رفـــاه و آســـایش انســـان ها، تنظیـــم منافـــع 
ـــک  ـــر و در ی ـــو فق ـــرا، مح ـــع فق ـــه نف ـــدان ب ثروتمن

کلمـــه »عدالـــت« اســـت. 
اینکـــه در تحقیـــر عدالت خواهـــی، موعظـــه شـــود کـــه 
»مهـــم نیســـت اگـــر نـــان نـــداری، دیـــن داشـــته بـــاش« 
ـــه  ـــود. او ب ـــا ب ـــکل بی معن ـــی او بال ـــوس اهل بیت در قام
ـــراً  ـــیاری از ظاه ـــه بس ـــد ک ـــد و فهمان ـــتی فهمی درس
ـــت ندانســـتن پاســـخ نظـــری  ـــه  عل ـــی، ب ـــبهات دین ش
آن نیســـت، بلکـــه الابالی گـــری و بهانه گیری هـــای 
عقیدتـــی از غـــم نـــان و مشـــکل ازدواج و ناتوانـــی 
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــه و تحقی ـــای اولی ـــن نیازه در تأمی

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــا تحمی ـــاً بدان ه احیان
ـــا  ـــزل م ـــری در من ـــب دیگ ـــاد دارم ش ـــه ی ـــار. ب چه
خانمـــی از اقـــوام هـــم آمـــده بـــود کـــه پایبنـــدی 
کاملـــی بـــه حجـــاب نداشـــت. آن شـــب کنجـــکاو 
شـــدم کـــه واکنـــش عمـــو رضـــا را ببینـــم. برایـــم 
بدیهـــی بـــود کـــه تذکـــری خواهنـــد داد امـــا آن 
ـــن  ـــی از ای ـــتقیم و صریح ـــخن مس ـــدون س ـــب ب ش
جنـــس گذشـــت. بعدهـــا کـــه بـــا ســـرفصل »اهلل 
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از زندگی و آثار عمویم

ـــه  ـــتم ک ـــدم، دانس ـــنا ش ـــات« آش ـــاس« در »الحی الن
جنـــس ایـــن نـــگاه شـــیعی بـــه انســـان و احـــکام 
ـــد.  ـــرق می کن ـــا ف ـــان م ـــهورات می ـــا مش ـــداری ب مق
انســـان محوری دینـــی در غالـــب فصـــول الحیـــات 
ـــده  ـــان آم ـــای انس ـــرای احی ـــن ب ـــد. دی ـــوج می زن م
ـــن  ـــا ای ـــنایی ب ـــس از آش اســـت. شـــخصیت انســـان، پ
ـــاال  ـــان ب ـــن چن ـــات، در نظـــر م ـــات و روای دســـته از آی
رفـــت کـــه بعدهـــا هـــر بـــار خواســـتم بـــا کســـی 
ـــه هـــدف اســـالم،  ـــی آوردم ک ـــاد م ـــه ی ـــم، ب بحـــث کن
نجـــات و رســـتگاری انســـان اســـت، انـــگار کـــه حافـــظ 

ـــت.  ـــد اس ـــم او خداون حری
ـــه رو  ـــی روب ـــا نگاه ـــا، ب ـــات حکیمی ه ـــج. در الحی پن
ـــر  ـــت و زی ـــز و واالس ـــان در آن عزی ـــه انس ـــتیم ک هس
ــرد  ــخصیتش کار خـ ــگاه و شـ ــردن جایـ ــؤال بـ سـ
و آســـانی نیســـت و خداونـــد از حـــق خـــود کـــه 
ـــاش  ـــرا مع ـــه چ ـــذرد و اینک ـــق او نمی گ ـــذرد از ح بگ
ــگاه  ــان ها در نـ ــی انسـ ــادی زندگـ ــکل اقتصـ و مشـ
ـــا  ـــت دارد، ب ـــدر اهمی ـــی این ق ـــتاد حکیم ـــی اس دین
ـــد.  ـــن تر ش ـــم روش ـــث برای ـــات و احادی ـــرور آن آی م
ـــی  ـــا آن همـــه تعهـــد در مرزبان حتـــی اینکـــه چطـــور ب
ـــازه  ـــا ب ـــه ب عقیدتـــی و حساســـیت اعتقـــادی اش چگون
ـــفی  ـــی و فلس ـــرب های علم ـــراد از مش ـــیعی از اف وس
مختلـــف و ســـالیق عقیدتـــی و سیاســـی متنـــوع 
ـــد.  ـــادار ش ـــم معن ـــت برای ـــتی داش ـــرت و دوس معاش
همــه  رســتگاری  دیــن  هــدف  نــگاه،  ایــن  در 
انسان هاســت و انســان بمــا هو انســان، گرانبهــا و عزیز 
اســت و بــرای هدیــه زندگــی شــرافتمندانه بــه بندگان 

ــرد. ــذار ک ــد فروگ ــی نبای ــچ خدمت ــدا از هی خ
ـــی  ـــی را نوع ـــی آرمان ـــه عدالت خواه ـــا ک ـــش. آن ه ش
ــاالً  ــد، احتمـ ــی می داننـ ــعارزدگی و غیرعملیاتـ شـ
ـــد  ـــوع نکرده ان ـــه رج ـــه نهج البالغ ـــی  ب ـــون، حت تاکن
ــد،  ــده باشـ ــی را خوانـ ــار حکیمـ ــه آثـ ــرا هرکـ زیـ
ــات و  ــه آیـ ــات او بـ ــام ارجاعـ ــه تمـ ــد کـ می دانـ

روایـــات اســـت.
 آری بـــرای اهـــل زر و تزویـــر، ســـخنان خـــود 
ــن  ــدنی و غیرممکـ ــعاری، ناشـ ــز شـ ــی)ع( نیـ علـ
ـــه  ـــود ب ـــان خ ـــد در ایم ـــا بای ـــم آن ه ـــه گمان ـــت. ب اس

علـــی)ع( نیـــز تجدیـــد نظـــر کننـــد.
ـــن  ـــی م ـــر خـــودش »والســـالم عل ـــه تعبی ـــان، ب در پای

ـــذات الحـــق« یخـــدم الحـــق ل
ـــرام  ـــه احت ـــاً ب ـــق« صرف ـــه »ح ـــه ب ـــر ک ـــر ه  درود ب

ـــد. ـــت کن ـــق« خدم ـــود »ح خ

به یاد دارم شب دیگری
در منزل ما خانمی از اقوام

هم آمده بود که پایبندی کاملی
به حجاب نداشت.

آن شب کنجکاو شدم
که واکنش عمو رضا را ببینم.

برایم بدیهی بود
که تذکری خواهند داد
اما آن شب بدون سخن

مستقیم و صریحی از این
جنس گذشت
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حکیمــی از نظــر دروس حــوزوی و آشــنایی بــا 
معــارف اســالمی در ســه حــوزه زحمــت کشــیده بــود 
ــول  ــه و اص ــوزه فق ــی در ح ــود؛ یک ــر ب و صاحب نظ
بــود کــه در حــدود 10 ســال در درس خــارج اســاتید 
بــزرگ ماننــد آیــت اهلل میالنی شــرکت کــرده بــود و در 
ایــن حوزه هــا اهــل نظــر شــده بــود. حــوزه دوم، حــوزه 
کالم بــود کــه ایشــان تبحــری در مباحــث کالمــی هم 
ــود.  ــث ب ــارت از حدی ــز عب ــوم نی ــوزه س ــتند. ح داش
ــود و  ــر ب ــق و نظ ــل تحقی ــوزه اه ــه ح ــان در س ایش

مباحثــی را نیــز بــه صــورت مکتــوب داشــت.
برداشــت بنــده ایــن اســت کــه مــا اســتاد حکیمــی را 
نبایــد از نســل فقهــا، محدثیــن یــا متکلمیــن بدانیــم 
ــات  ــن جریان ــه ای ــد ب ــری او را نبای ــه های فک و ریش
متصــل کنیــم، هرچنــد در ایــن علــوم تبحر داشــتند. 
ایشــان فرزنــد یــک طبیعــت دیگــری اســت و فکــر و 
ــاً  ذهنــش در ســرزمین دیگــری رشــد کــرده و اتفاق
ــن  ــه همی ــوط ب ــم مرب ــی ه ــزرگ حکیم ــاز ب امتی
ــینه  ــد پیش ــه بای ــت ک ــن اس ــت و آن ای ــه اس جنب
و نیــاکان ایشــان را در جریــان مصلحــان دینــی 

ــم. ــت وجو کنی جس
کســانی از قبیــل ســیدجمال الدیــن اســدآبادی کــه 
ــع  ــتند و وض ــی را داش ــر دین ــالح تفک ــه اص دغدغ
ــالح  ــدد اص ــد و در ص ــالمی را می دیدن ــه اس جامع
ــتاد  ــی اس ــه اصل ــد. دغدغ ــلمانی بودن ــت مس زیس
حکیمــی ایــن موضــوع بــود و بنــده نیــز از ایــن حیث 

ایشــان را بــزرگ می شــمارم.
ــم،  ــم نداری ــن دوره ک ــر اســالمی در ای ــم و متفک عال
ــا دغدغه هایــی کــه اســتاد حکیمــی  امــا متفکــری ب
داشــتند، کمتــر داریــم. بنابرایــن ایــن امتیــاز را 
ــراد در  ــی دو ای ــرار داد. حکیم ــل ق ــورد تأم ــد م بای
ــود  ــد ب ــه معتق ــد؛ اول اینک ــلمین می دی ــن مس بی
مســلمین از اندیشــه نــاب اســالمی فاصلــه گرفته انــد. 
مســلمان ها،  فهــم  یــا  اســالمی  اندیشــه های 
ــه ای از اســالم و غیراســالم اســت و عناصــری  آمیخت
از فکــر غیراســالمی در میــان مســلمین به نــام اســالم 
ــالم  ــه اس ــا را ب ــد آنه ــت و بای ــده اس ــناخته ش ش

ــد.  ــی برگردان حقیق
ــت  ــر وق ــر عم ــای آخ ــان در دهه ه ــه ایش ــی ک کتاب
خــود را بــه آن صــرف کــرد، یعنــی الحیــات بــا ایــن 
نــگاه نوشــته شــده کــه بــه کتــاب و ســنت برگردیــم 
و ببینیــم کتــاب و ســنت در زمینــه انســان و زندگــی 

ــد. ــه می گوی ــان چ انس

امــا حکیمــی صرفــاً یــک متفکــر نبــود کــه در کتــب 
ــی ســر و کار داشــته  ــم ذهن ــا مفاهی ــد و ب ســیر کن
باشــد. حکیمــی یــک متفکــر اجتماعــی هــم بــود و 
وضــع جامعــه را نیــز می دیدیــد و معتقــد بــود جامعه 
مــا بــه ظاهــر اســالمی اســت، امــا مــا از شــاخص های 
اســالمی عمــاًل فاصلــه داریــم. بنابرایــن ایشــان 
مباحثــی را نیــز در ایــن زمینــه مطــرح می کــرد کــه 
ایــراد زیســت مســلمانی مــا در کجاســت. ایــن ســیر 
ــار  ــود. آث ــی ب ــتاد حکیم ــی اس ــی و اجتماع کار علم
ایشــان را نیــز بایــد در همیــن جهــت فهــم کــرد. مثاًل 
یکــی از موضوعاتــی کــه مــورد توجه ایشــان بــود و در 
آثــار مختلــف آن را مطــرح کردنــد، مســئله روحانیــت 
ــا  ــته اند، ام ــت نوش ــورد روحانی ــا در م ــود. خیلی ه ب
معمــوالً نــگاه آنهــا از ایــن حیــث اســت کــه روحانیت 
نهــادی اســت کــه بایــد از آن در برابــر دشــمنانی کــه 
ــود.  ــگاه حکیمــی متفــاوت ب ــاع کــرد، امــا ن دارد، دف
او در مــورد ایــن نهــاد بحــث می کــرد، امــا نگاهــش 
ــد و  ــتی ها را می دی ــا و کاس ــود و کمی ه ــی ب اصالح

بــرای رفــع ایــن عیــوب نظــر مــی داد.
عدالــت و مســاوات آنطــور کــه اســتاد حکیمــی 
ــه  ــم در جامع ــا و ه ــه م ــم در فق ــد، ه ــر می کن فک
مــا غایــب شــده اســت و دغدغــه او همیــن دغدغــه 
عدالــت بــود و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــه 
کتــاب و ســنت برگردیــم و دیــن را بــر اســاس عدالت 
ــت اداره  ــاس عدال ــر اس ــز ب ــه را نی ــم و جامع بفهمی
ــر  ــالش ایشــان در ســال های عم ــم. محصــول ت کنی
ــن  ــا همی ــه ب ــت ک ــات اس ــاب الحی ــان کت علمی ش
انگیــزه و نیــت تألیــف شــده اســت. بحث محــوری در 

ــت اســت. ــاب موضــوع عدال ــن کت ای
عدالتــی کــه اســتاد حکیمی مطــرح می کــرد، عدالتی 

استاد سروش محالتی از عالمه حکیمی می گوید

فرزند طبیعت دیگری بود
بــود کــه از نصــوص دینی اســتفاده می شــود و ایشــان 
وقــت زیــادی بــرای ایــن گذاشــت کــه این نصــوص را 
ــا در قرن هــای  ــد. م ــف اســتخراج کن ــع مختل از مناب
گذشــته محدثینــی را داشــتیم کــه نصــوص مربــوط 
بــه احــکام فقهــی را اســتخراج کــرده  بودنــد؛ ماننــد 
کلینــی در فــروع کافــی و محدثیــن بعــدی تــا 
ــائل  ــب وس ــوم صاح ــه مرح ــت ب ــه نوب ــان ک در پای
ــوط  ــات مرب ــه روای ــی هم ــر باب ــه در ه ــد ک می رس
بــه یــک مســئله را جمــع می کنــد و در اختیــار 
فقیــه قــرار می دهــد. امــا مرحــوم حکیمــی ایــن کار 
ــی  ــلمانی کاف ــی مس ــوی زندگ ــان دادن الگ را در نش
ــام  ــه اهتم ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب نمی دانس
داشــت از قــرآن و ســنت الگویــی را بــرای اســتنباط 

ــد. ــق اســالم عرضــه کن زندگــی مطاب
... آنچــه را کــه اســتاد در بــاب عدالــت مطــرح 
ــاً  ــا صرف ــه دارد، ام ــی ک ــه ارزش ــا هم ــد، ب می کنن
ــت را  ــی عدال ــت. یعن ــی اس ــوص دین ــرو نص در قلم
ــا تلقــی از شــرع  ــی کــه م ــوان یــک امــر نقل ــه عن ب
می کنیــم، مطــرح می کنــد. امــا آنچــه ناگفتــه مانــده 
مبانــی عقلــی عدالــت اســت. هنــر متفکریــن بــزرگ 
ماننــد شــهید مطهــری ایــن بــود کــه در صــدد اثبات 

ــد. ــی عقلــی بودن مبان
ــه درک هــای او  ــاً ب ــاز حکیمــی صرف ــه کــه امتی البت
نیســت، بلکــه بــه درک هــای آمیختــه بــا دردهــای او 
ــود، امــا آیــا ایــن درک  اســت و او عالمــی دردمنــد ب
ــر نصــوص و دردی از واقعیت هــای جامعــه  مبتنــی ب
ــرای  ــی ب ــای کاف ــه راه حل ه ــه ارائ ــا را ب ــد م می توان
حــل مشــکل تکاثــر و رفــع فقــر و تبعیــض برســاند؟ 
آیــا ایــن روایــات ناظــر بــه مســئله امــروز مــا هســت 
یــا نیســت و اینجــا اســت کــه راه متفکرینــی نظیــر 
شــهید مطهــری از حکیمــی جــدا می شــود. بنابرایــن 
تحلیــل دوم ایــن اســت کــه بایــد ببینیــم ایــن روایات 

چطــور بایــد بــه درد امــروز مــا بخــورد.
الحیــات ریشــه در اصالح طلبــی اســتاد حکیمــی 
ــک  ــق علمــی باشــد. ی ــک تحقی ــه اینکــه ی دارد و ن
انگیزه هــای  انگیزه هــا،  امــا  اســت  علمــی  گام 
ایــن  امتیــاز شــخصیتی  و  اســت  اصال ح گرایانــه 
ــوع  ــن موض ــه همی ــه ب ــا و توج ــم اعتن ــوار ه بزرگ
اصــالح در فهــم دینــی و اصــالح در وضــع اجتماعــی 
ــراز  ــا اب ــن کتاب هــای ایشــان همــراه ب اســت. بنابرای
ــرای ایــن اســت کــه بایــد  و اظهــار درد و تحریــک ب

کاری انجــام داد.

یکی از موضوعاتی که
مورد توجه ایشان بود

و در آثار مختلف آن را مطرح کردند، 
مسئله روحانیت بود.

خیلی ها در مورد
روحانیت نوشته اند،
اما معموالً نگاه آنها

از این حیث است که روحانیت
نهادی است که باید از آن

در برابر دشمنانی که دارد، دفاع کرد، 
اما نگاه حکیمی متفاوت بود
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گفــت: بــه بــه، آقــا ســام علیکــم. روبوســی 
کردنــد. مــن هــم بــا اســتاد روبوســی کــردم و 
ــتاد  ــد. اس ــد ش ــد بلن ــد، بفرمایی ــد آوای بفرمایی بع
ــه دوم ورودی  ــش را روی پل ــی عصای ــی وقت حکیم
ــت:  ــه گف ــد بافاصل ــا اهلل. بع ــت: ی ــت، گف می گذاش
ــد  ــه ش ــل ک ــد. داخ ــا اهلل نمی خواه ــه ی ــا ک اینج
ــفیعی دم  ــر ش ــت. دکت ــی نشس ــن صندل روی اولی
آشــپزخانه گفــت: آقــا خــوش آمدیــد. چایــی بیــاورم 
خدمتتــان؟ آقــای حکیمــی بــا کمــی مکــث گفــت: 
ــت:  ــی گف ــفیعی کدکن ــر ش ــدارد. دکت ــی ن ضرورت
چــرا، یکــی کــه اشــکالی نــدارد و رفــت کــه چــای 
بریــزد. در ایــن فاصلــه مــن خواســتم چایــم را مقابل 
اســتاد حکیمــی بگــذارم کــه دکتــر شــفیعی گفــت: 
نــه، آن ســرد شــده. تــا دکتــر شــفیعی از آشــپزخانه 
برگــردد، دســت های اســتاد حکیمــی روی میــز 
روزنامه هــا را کنــار زد، بــه کتابهــا رســید و بــا 
ــن موضــوع در  ــدن. ای ــه خوان چشــم شــروع کــرد ب
چنــد ســاعتی کــه ایشــان نشســته بــود، چنــد بــار 
دیگــر تکــرار شــد کــه نشــان مــی داد بیمــاری همــه 
اهــل علــم را ایــن بــزرگ هــم دارد: کشــیده شــدن 

ــاب .  ــه ســمت کت ــار ب ــی اختی ب
ــی  ــتاد حکیم ــل اس ــای را مقاب ــفیعی چ ــر ش دکت
ــه  ــپزخانه آورد ک ــه ای را از آش ــد جعب ــت. بع گذاش
وقتــی بــازش کــرد، دیــدم زولبیــا بامیــه اســت؛ آقای 
ــه  ــه در دســت داشــت، داد ب ــی را ک ــی پاکت حکیم

ــرزاده.  ــای باق ــت آق ــت: امان ــفیعی و گف ــر ش دکت
ادامــه  ایشــان گرفــت و نــگاه کــرد. حکیمــی 
داد: بیــکار اســت. نشســته منــزل، ایــن چیزهــا 
ایــن  در  کــه  اســت  نامه  هایــی  می نویســد.  را 
ــش  ــف برای ــخاص مختل ــال اش ــاه  س ــل پنج چه
ــوده،  ــتش ب ــم دس ــا ه ــه م ــد نام ــتاده اند. چن فرس
یــک نامــه هــم از شــما. همــه را چــاپ کــرده اســت. 
ــای  ــت: عجــب کاری، نامه ه ــا شــعف گف شــفیعی ب
ــی  ــوان ... کار خوب ــس اخ ــت. عک ــم هس ــوان ه اخ
اســت. در ایــن لحظــه دکتــر شــفیعی خیلــی جــدی 
ــل از  ــت: قب ــه محمد رضــا حکیمــی و گف ــرد ب رو ک
ایــن کــه شــما تشــریف بیاوریــد، مــن غیبــت شــما 
را کــردم و گفتــم: اگــر اســتاد حکیمــی قبــول کنــد 
کــه بنشــیند و خاطراتــش را از ابتــدا بگویــد، بســیار 
ــم  ــدا ه ــان ابت ــد.ا ز هم ــد ش کار ارزشــمندی خواه
ــادر، مســائل  ــدر، م ــد، کودکــی، پ ــد شــروع کنی بای

ــا ...  ــها، بحثه ــواده، درس ــی خان درون
محمد رضــا حکیمــی گفــت: مــن یــادم می آیــد 
ــا شــیخ محمــود حلبــی می رفتــم،  وقتــی پیــش آق
می گفتــم ایــن مرد بــا ایــن مشــخصات و خصوصیات 
بایــد خاطراتــش ضبــط شــود حیف اســت کــه ضبط 
نشــود. بعدهــا هــم پرســیدم کــه : آیــا ضبــط شــده 
گفتنــد: بلــه، مقــداری از حرف هایــش را ضبــط 
ــا امــروز  ــود، ت کرده ایــم. مــن گفتــم: اگــر چیــزی ب
ــه  ــه ب ــت: بل ــی گف ــتاد حکیم ــد. اس ــر می ش منتش
ــد،  ــری نش ــی خب ــت ول ــر می یاف ــما نش ــول ش ق
ــت و  ــه ســخن خــودش را گرف ــفیعی ادام ــر ش دکت
گفــت: آقــا شــیخ محمــود حلبــی جــای خــود را دارد 
ــد،  ــن کار را بکنی ــر ای ــن شــما اگ ــه نظــر م ــی ب ول
یک چیــز دیگــر خواهــد شــد. حتــی بــه آقــای 

گزارش دیدار استاد حکیمی و دکتر شفیعی کدکنی به روایت یک شاهد

دو محمدرضا در کنار هم

دایــره رفاقت هــا، دوســتی ها و دوســتداری های اســتاد حکیمــی برخــاف تصــور، بســیار وســیع بــود. 
او نــه تنهــا در ســال های جوانــی و ایــام کار در مؤسســه ای ماننــد فرانکلیــن )علمــی  فرهنگــی امــروز( 
کــه حتــی تــا آخریــن ســالهای عمــر و واپســین روزهــای حیــات نیــز بــا طیــف هایــی ســخت مختلف 
و بــه غایــت متضــاد ارتبــاط دوســتانه داشــت و هرگــز تحــت هیــچ شــرایطی دوســتی خــودش را بــا 
افــراد قطــع نمــی کــرد. بــه همیــن دلیــل دایــره دوســتان او از روشــنفکران محــض تــا روشــنفکران 
دینــی و از عالمــان برجســته تــا اصنــاف دیگــر فکری توســعی شــناور داشــت. حلقــه دوســتان او چنان 
وســیع بــود کــه در یــک ســر طیــف آن دکتــر حمیــد عنایــت و نجــف دریــا بنــدری ایســتاده بــود و در 
ســر دیگــر آن، شــهید مطهــری و عامــه جعفــری. از یــک ســو، بــا مصطفــی عالــی نســب مأنــوس بود 
و از ســوی دیگــر بــا ســید جعفــر شــهیدی. از یــک ســو بــا اخــوان ثالــث رفاقــت مــی کــرد و از ســوی 
دیگــر بــا پروفســور فاطــوری. هــم بــا جــال آل احمــد آشــنا بــود، هم بــا بدیــع الزمــان فروزانفــر. هم 
بــا دکتــر شــریعتی دوســت بــود هــم بــا دکتــر شــفیعی کدکنی. هــم بــه فیــدل کاســترو عاقه داشــت، 
هــم بــه ســید حســن نصــراهلل. دکتــر محمدابراهیم باســتانی پاریــزی مــی گویــد: محمدرضــا حکیمی را 

تنهــا یــک بــار دیــده اســت، آنهــم در ختــم حســین خدیــو جــم کــه ماننــد صاحبــان عــزا بــود.  
در نوشـته ای کـه مـی خوانید، یکـی از دیدارهـای او با اسـتاد بزرگ و شـاعر نامـدار روزگار مـا محمدرضا 
شـفیعی کدکنی عیناً گزارش شـده اسـت، تا نشـانه ای باشـد از سـلوک و رفاقـت مردی بزرگ نـه با یک 
طیـف کـه با همـگان. جالب اینکـه در همیـن گفت وگو وقتـی نام دوسـتی دیگر بـه میان می آید، اسـتاد 
حکیمـی یادآوری می کند با وجود اختاف شـدید در مشـرب اعتقادی و سیاسـی، سـالها بـه رابطه خویش 
بـا آن شـخص ادامـه داده اسـت، درسـت همانگونه که سـید رضی جامـع »نهج الباغـه« به رابطـه اش با 

ابواسـحاق صابی دهـری معروف بـا افتخار ادامه مـی داد.

وقتــی زنــگ خانــه بــه صــدا درآمــد مــن  و 
ــتاد  ــه اس ــتیم ک ــی می دانس ــفیعی کدکن ــر ش دکت
دکتــر  اســت.  در  پشــت  حکیمــی  محمد رضــا 

ــم  ــن ه ــت. م ــا برخاس ــرعت از ج ــه س ــفیعی ب ش
ــدم.  ــاط آم ــه حی برخاســتم و پشــت ســر ایشــان ب
ــد  ــدای بلن ــا ص ــت و ب ــن رف ــا پایی ــان از پله ه ایش

نی
دک

ی ک
فیع

ا ش
رض

مد 
مح

اد 
ست

ا



ویژه نامه بزرگداشت
استاد محمدرضا حکیمی
شماره 146

29    د ی ماه 1400

ــات«  ــش از »الحی ــن کار اهمیت ــم: ای ــی گفت فیض
ــع  ــواد و مناب ــه م ــن ک ــل ای ــه دلی ــر نیســت ب کمت
الحیــات موجــود اســت و هرکســی بــه ایــن تعالیــم و 
ــه هــر حــال می توانــد کاری  معــارف آشــنا باشــد، ب
مثــل آن را انجــام بدهــد، خصوصــاً بــا ایــن امکانــات 
ــی  ــری و اینترنت ــدی کامپیوت ــه بن ــزات طبق و تجهی
ــت  ــتثنایی اس ــی اس ــک زندگ ــما ی ــی ش ــا زندگ ام
ــری  ــزد دیگ ــدارد و در ن ــر آن را ن ــی دیگ ــه کس ک
نیســت، در نــزد شماســت. حکیمــی گفــت: ببینیــم 
چطــور می شــود، بعضــی از دوســتان هــم کــه 
ــن طــرف و آن طــرف کارهــای ناقــص  ــد ای می بینن
ــت  ــن اس ــش ای ــد عاج ــود، می گوین ــام می ش انج
کــه خــود شــما شــروع کنیــد و ایــن الزمــه اش ایــن 
اســت کــه ضبــط شــود. دکتــر شــفیعی گفــت: فقــط 
ضبــط کافــی نیســت بلکــه بایــد مکــرر ســوال شــود 
ــب  ــش ادی ــن پی ــد: م ــما می گویی ــی ش ــًا وقت مث
ــروض  ــول و ع ــی و مط ــیوطی و مغن ــابوری س نیش
خوانــدم، بایــد پرســید: چطــور خواندیــد، چــه ســالی 
ــد و ...  ــود، کــی شــروع کردیــد، چــه کســانی بودن ب
ــم  ــرد. نمی دان ــم نمی ب ــک شــب خواب ــراً ی ــن اخی م
ــون شــده  ــم دگرگ ــه چــه مناســبت ســاعت خواب ب
بــود. بیــدار شــدم، شــروع کــردم بــه نوشــتن 
ــان  ــا ایش ــا ب ــه م ــد ک ــب. می د انی ــم از ادی خاطرات

ــم. ــوم و خویــش هــم بودی ق
ــن  ــه م ــه عم ــتم، بل ــه نمی دانس ــت: ن ــی گف حکیم
خواهــر رضاعــی ادیــب بــود. بعــد هــم کــه مــادرم در 
جوانــی از دنیــا رفــت، زن، یــا دختــر ادیــب )تردید از 
مــن اســت( چنــد مــاه بــه منــزل مــا می  آمــد چــراغ 
ــرد  ــت می ک ــی درس ــد و غذای ــوش نمان ــه خام خان
کــه بــه هــر حــال بــدون زن بــودن خانــه مقــداری 
ــی  ــد 50 صفحــه حکیم ــتم، ش ــود، نوش ــران ش جب
گفــت: خــوب اســت . شــفیعی ادامــه داد: علتــش هم 
ــار  ــب چندب ــای ادی ــا و نوه ه ــه بچه ه ــود ک ــن ب ای
پیــش مــن آمدنــد و خواســتند کــه بــه دکتــر محقق 
تلفــن کنــم تــا او در ســری بزرگداشــت هایش، بــرای 
ــت:  ــی گف ــرد، حکیم ــت بگی ــه بزرگداش ــب هم ادی
ســراغ مــن هــم آمدنــد. شــفیعی ادامــه داد: گفتــم: 
ــر محقــق، او  ــد پیــش دکت تلفــن نمی خواهــد، بروی
ــر  ــد دکت ــه بودن ــد. رفت ــام می ده ــن کار را انج ای
محقــق چنــد روز بعــدش بــه مــن تلفــن کــرد کــه 
ــر  ــس؛ دکت ــزی بنوی ــک چی ــم ی ــودت ه ــس خ پ
شــفیعی در اینجــا توضیــح داد کــه محقــق هر ســال 
ــار  ــی اظه ــرد حکیم ــت می گی ــدود 10 بزرگداش ح
ــل  ــل هت ــان مح ــت: در هم ــرد و گف ــی ک بی اطاع
پــاس؛ گفــت: نــه، آنجــا دفتــر دانشــگاه مــک گیــل 
اســت. ایــن بزرگداشــت در انجمــن مفاخــر فرهنگــی 
صــورت می گیــرد کــه قبــل از انقــاب انجمــن 

مفاخــر ملــی نــام داشــت. 
جایــش هــم خانــه امیــر بهــادر اســت. خیلــی کارهــا 
یخوبــی هــم بــود. آخریــن بزرگداشــت را هــم بــرای 
ــی گرفتنــد، کتــاب شــما را  ــزرگ تهران ــا ب شــیخ آق
ــا  ــد، گفــت: کتــاب شــیخ آق هــم چــاپ کــرده بودن
ــزرگ.  ــا ب ــه ای از شــیخ آق ــه، مقال ــت: ن ــزرگ؟ گف ب
گفــت : ندیــدم شــفیعی رفــت ســراغ کتابهایــش آن 
ــم  ــدا می کن ــت: پی ــرد، گف ــدا نک ــی پی ــاورد ول را بی

برایتــان می فرســتم. گفتــم: مــن دارم و تقدیــم 
ــرای  ــت ب ــرار اس ــاال ق ــت: ح ــفیعی گف ــم. ش می کن
ادیــب نیــز بزرگداشــت بگیرنــد مــن خاطــرات 
خــودم را نوشــتم شــما هــم حتمــاً بنویســید. مــن 
آنجــا هــر چــه می دانســتم، گفتــه ام و در شــاگردان و 
همدوره هــا هــم اول از جنابعالــی نــام بــرده ام. حــاال 
می خواســتم از شــما بپرســم کــه در دوره قبــل از مــا 
آقــای مطهــری هــم حضــور داشــت و شــاگرد ادیــب 
بــود؟ حکیمــی گفــت: بایــد پرســید. فکــر نمی کنــم 
ــی  ــفیعی کدکن ــد، ش ــوده باش ــب ب ــاگرد ادی او ش
ــری دارم  ــای مطه ــی از آق ــک ماجرای ــن ی ــت: م گف
ــه درس  ــر ب ــه دیگ ــی ک ــم. زمان ــرض می کن ــه ع ک
ــارغ  ــات ف ــاح از ادبی ــه اصط ــم و ب ــب نمی رفت ادی
ــه درس هــای فقــه و اصــول و  ــازه ب ــودم و ت شــده ب
ــه  ــری ب ــای مطه ــک روز آق ــم، ی ــه می رفت منظوم
ــان  ــه خیراتخ ــم مدرس ــر می کن ــد ) فک ــه آم مدرس
گفــت( و مــرا شــناخت و خیلــی اظهــار محبــت کرد. 
ــار مــن  ــم، دوســتی هــم درکن مقــداری حــرف زدی
بــود، آقــای مطهــری پرســید: آقــای ادیــب بــاز هــم 
تدریــس می کنــد؟ گفتــم : بلــه، گفــت: چــه درســی 
می دهــد، جــواب دادیــم کــه مغنــی و  مطــول 
ــای  ــه، آق ــت: قیاف ــه، گف ــه جــای قافی و.. دوســتم ب

مطهــری پرســید: قیافــه؟ گفــت: قیافــه!
ــب  ــاره درس ادی ــا درب ــری از م ــای مطه ــؤال آق س
به گونــه ای بــود کــه انــگار از شــاگردان ادیــب بــوده 

وقتی داشت اولین گام های
رفتن را برمی داشت،

گفت: حرف هایی هم اگر هست، 
حرف های الحیاة

و اهل بیت شیعه است
واال ما که کسی نیستیم

و دو محمدرضاروبوسی کردند و 
محمدرضای دوم

با بدرقه محمدرضای اول
وارد حیاط شد

ــای  ــه آق ــد ک ــت. بع ــده اس ــش او درس خوان و پی
ــه آن دوســت گفتــم: قیافــه چــه  مطهــری رفــت، ب
ــی  ــردم ول ــتباه ک ــت اش ــی؟ گف ــه می گفت ــود ک ب
دیگــر نخواســتم حرفــم را پــس بگیــرم، عرضــم ایــن 
اســت کــه آقــای مطهــری از مــا دربــاره درس ادیــب 
ــای  ــز در درس ه ــه نظــرم ایشــان نی ــرد. ب ســوال ک

ــوده اســت.  ــب ب ادی
محمد رضــا حکیمــی گفــت: توقــف آقــای مطهــری 
ــود، بعــدش هــم  ــاد نب ــدان زی درحــوزه مشــهد چن
آمــد بــه حــوزه علمیــه قــم و رســید بــه درس هــای 
ــه  آقــای طباطبایــی. شــفیعی گفــت: بلــه، ایشــان ب
ــم و  ــه ق ــم بعــد از شــهریور 20 آمــده اســت ب گمان
چندســال از شــاگردان آقــای طباطبایــی بــود، ولــی 
قبــل از 20 بــه گمانــم در مشــهد بــوده، حکیمــی بــا 
لحــن جــدی گفــت: از احــواالت ایشــان قبــل از دوره 
ــدان  ــت و چن ــت نیس ــی در دس ــاع چندان ــم اط ق
مشــخص نبــود کجــا بــوده و چــه می کــرده، بعدهــا 
هــم کــه بــه مشــهد می آمــد، می رفــت حــرم، 
ــد  ــی و بع ــی قزوین ــیخ مجتب ــا ش ــزل آق ــد من بع
ــهد  ــراً در مش ــان. ظاه ــهر خودش ــت ش ــم می رف ه
ــر  ــز اواخ ــرد ج ــف نمی ک ــت و توق ــی نداش تعلقات
ــون دعــوت کــرد  ــه کان کــه اســتاد شــریعتی او را ب
ــرد  ــت آن م ــوب و درس ــت خ ــی و نی ــن از پاکدل ای
بــود کــه طلبه هــا را مــی آورد بــه کانــون. کانــون در 
ــتاد  ــود. اس ــی ب ــای مذهب ــور فعالیت ه آن دوره مح
ــه یکیــش  ــه آنجــا آورد ک ــر را ب ــد نف شــریعتی چن
آقــای مطهــری بــود. دکتــر شــفیعی ایــن ســخن را 
تصدیــق کــرد و گفــت: بلــه ، مــن در ســخنرانی های 
کانــون حاضــر می شــدم و اســتاد شــریعتی در کانــون 
اتاقــی بــرای آقــای مطهــری در نظــر گرفتــه بــود که 
آنجــا توقــف می کــرد. درآن دوره ایشــان هنــوز مثــل 
بعدهــا معــروف نشــده بــود. بعــد کــه »اصول فلســفه 
و روش رئالیســم« منتشــر شــد، ایشــان معروف شــد. 
انتشــار اصــول رئالیســم در آن زمــان، در حــوزه یــک 
ــه،  ــت: بل ــی گف ــتاد حکیم ــود. اس ــم ب ــاق مه اتف

ــن اســت. ــش ازمت ــیه بی ــد حاش ــده می گفتن یکع
ــی  ــیخ مجتب ــا ش ــش آق ــری پی ــای مطه ــه آق البت
ــود واال  ــی ب ــد، از روی ارادت تقوای ــه می آم ــم ک ه
ــیخ  ــاج ش ــری ح ــا روش فک ــری ب ــاظ فک ــه لح ب
موافــق نبــود. در اینجــا اســتاد ادامــه داد: خود اســتاد 
ــود.  ــب ب ــای اول ادی ــاگردان دوره ه ــریعتی از ش ش
شــفیعی کدکنــی گفــت: بلــه در دوره هــای پیــش از 
مــا چنــد نفــر بودنــد. یکــی آیــت اهلل سیســتانی بــود. 
ــاره شــاگردی اســتاد  یکــی هــم آیــت اهلل قمــی، درب
ــادم  ــودم. ی ــرا ب ــک ماج ــاهد ی ــن ش ــریعتی م ش
می آیــد زمانــی کــه فعالیت هــای کانــون اوج گرفتــه 
بــود یــک روز اســتاد شــریعتی بــه مــن گفــت: شــما 
ــاره ســهم دانشــمندان اســامی در  ــه درب ــک مقال ی
علــم و دانــش بنویــس و در جلســه عمومــی بخــوان. 
ــتان  ــه آس ــه کتابخان ــم ب ــردم رفت ــت ک ــن اطاع م
ــم و  ــخ عل ــه تاری ــوط ب ــای مرب ــدس و ...  و کتابه ق
تاریــخ اســام و دانشــمندان اســامی و هــر چیــزی 
ــتم،  ــد را نوش ــوط می ش ــوع مرب ــن موض ــه ای ــه ب ک
یــک مقالــه  کــردم و آمــدم بــرای اولیــن بــار در عمرم 
آن را در یــک جمــع چنــد صــد نفــره خوانــدم. ایــن 
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مقالــه خیلــی جلــب توجــه کــرد و مــورد اســتقبال 
واقــع شــد. یــادم می آید کــه آن زمــان فخــر حجازی 
)فخرالدیــن حجــازی( تــازه امتیــاز مجلــه »آســتانه« 
ــام  ــه، پی ــت: بل ــود. اســتاد حکیمــی گف ــه ب را گرفت
ــه  ــد ک ــه ایشــان آم ــه داد: بل آســتانه. شــفیعی ادام
ــم.  ــاپ کن ــه چ ــن مجل ــن در ای ــده م ــه ات را ب مقال
مــن هــم دادم و چیــزی کــه نوشــته بــودم، چــاپ و 
منتشــر شــد. در جایــی از مقالــه نوشــته بودم اســتاد 
ــی  ــن م ــًا چنی ــریعتی مث ــی ش ــه محمد تق عام
فرمایــد. نگــو مقالــه بــه دســت ادیــب افتــاده و آن را 
بــه دقــت خوانــده اســت. آن روزهــا، وقتــی بــه منزل 
ادیــب رفتــم، دیــدم مثــل اینکــه بــا مــن سرســنگین 
اســت. تعجــب کــردم کــه بــر خــاف همیشــه کــه 
ــت و  ــل می گرف ــرد و تحوی ــتقبال می ک ــی اس خیل
ــت و  ــزی نگف ــرا چی ــور چشــمی و ... چ ــت ن می گف
ســکوت کــرد؟ اوضــاع را کــه اینطــور دیدم، نشســتم 
و چیــزی نگفتــم. کمــی کــه گذشــت، مرحــوم 
ادیــب بــه حــرف آمــد و گفــت: ایــن شــخصی کــه 
ــوده  ــا ب ــاب م ــه، او از اصح ــتاد عام ــته ای اس نوش
اســت. فهمیــدم از چــه چیــزی ناراحــت شــده اســت. 
ــاب،  ــت: اصح ــودش می گف ــاگردان خ ــه ش ــب ب ادی
یــا اصحــاب مــا. اســتاد حکیمــی بــا مقــداری تعجــب 
گفــت: درمیــان شــاگردها، کســی کــه بیــش از همــه 
ــب را  ــوم ادی ــد و راه مرح ــروف ش ــات مع ــه ادبی ب
ادامــه داد، اســتاد حجــت هاشــمی اســت. شــفیعی 
ــات در  ــمی ادبی ــدرس رس ــان م ــه، ایش ــت: بل گف
مشــهد اســت و اصــًا اســم و لقــب حجــة الحــق و 
... را انتخــاب کــردن، از روی تأســی بــه ادیــب بــود. 
اســتاد حکیمــی گفــت: مــن چنــد وقــت پیــش کــه 
رفتــه بــودم مشــهد، یکــروز بــه درس ایشــان رفتــم 
تــا هــم ایشــان را ببینــم و تجدیــد دیــدار کنیــم هــم 
ــود، آن  ــده ش ــم زن ــوای آن دوره در ذهن ــال و ه ح
ــاق تاریــک و ســقف پاییــن و ... ســخن حکیمــی  ات
در اینجــا وصفــی شــاعرانه پیــدا کــرد کــه نمونــه اش 
ــتم،  ــم نشس ــد. رفت ــوان دی ــته هایش می ت را در نوش
ــب درس  ــه ادی ــن اســت ک ــل ای ــدم درســت مث دی

می دهــد. درس اولــش مطــول بــود. تمــام کــه 
شــد، ســیوطی را شــروع کــرد. شــفیعی کدکنــی بــا 
اشــتیاق پرســید: شــما را نشــناخت؟ حکیمــی گفت: 
مــن آخــر درس، پشــت دیــوار نشســته بــودم، قصــد 
ــا  ــی از طلبه ه ــروم، یک ــو ب ــان درس جل ــتم پای داش
ــن  ــه م ــد ک ــث ش ــاع داد و باع ــه اط ــل اینک مث
رفتــم جلــو و همدیگــر را دیدیــم... حــاال شــنیده ام از 
مشــهد بــه  کردســتان رفتــه، بــرای ریاضــت و عرفان 
و ســلوک. مثــل اینکــه آنجــا عارفــی پیــدا کــرده و 
رابطــه دارد. شــفیعی گفــت: شــنیده بــودم دعاهایــی 
ــه  ــی ب ــینعلی نخودک ــیخ حس ــل ش ــد و مث می ده
افــراد ذکــر می دهــد. حکیمــی گفــت: بلــه، یــک هــوا 
ــوه دختــری شــیخ  ــن کارهــا می کــرد، چــون ن از ای
ــا  ــی ب ــفیعی خیل ــت. ش ــی اس ــینعلی نخودک حس
تعجــب پرســید: جــداً؟ ... مــن نمی دانســتم. عجــب! 
پــس ایشــان از نــوادگان شــیخ حســینعلی نخودکــی 
اســت. حکیمــی گفــت: بلــه، نســخه های هم از شــیخ 
ــاال  ــد. ح ــا می ده ــر و دع ــا ذک ــق آنه ــه طب دارد ک
کــه دیگــر رفتــه اســت، طرف هــای کردســتان، مثــل 
اینکــه وقتــی آقــای طبســی آمــده جامعــه مدرســین 
ــد  ــم گفته ان ــه او ه ــد، ب ــت کن ــهد درس را در مش
ــرار  ــر مجموعــه همیــن جامعــه مدرســین ق کــه زی
ــرد، او هــم قبــول نکــرده و درســش را تعطیــل  بگی
ــیار  ــت بس ــه نمی دانس ــفیعی ک ــه. ش ــرده و رفت ک
ابــزار تاســف کــرد. حکیمــی گفــت: بــد نیســت از او 
دربــاره ادیبــی چیــزی بگیرنــد. اگــر بنویســد، چــون 
او بیــش از همــه از ادیــب اســتفاده کــرد. ســخن بــه 
پســر مرحــوم نخودکــی کشــید. شــفیعی گفــت: یادم 
می آیــد او را در مشــهد می دیــدم. یــادم هســت کــه 
ــش  ــبیلهایش بی ــت و س ــوص می گذاش کاه مخص
ــنیدم  ــه ش ــخن را ک ــن س ــود. ای ــص ب ــد ترخ از ح
خنــده ام گرفــت، آقــای حکیمــی گفــت: بلــه او 
ــر  ــر س ــه ب ــه عمام ــن ک ــا ای ــذارد و ب ــارب می گ ش
ــرون  ــه بی ــی کاهــی هــم دارد کــه از عمام دارد. ول
می زنــد. او در تهــران اســت و مراجعــات هــم دارد و 
کار خیلــی خوبــی کــرد کــه »نشــان از بــی نشــانها« 

را نوشــت کــه مســتند اســت. 
دکتــر شــفیعی گفــت: شــنیده ام کتــاب موفقــی هــم 
ــه  ــی دارد ک ــه، او مراحعات ــت: بل شــد، حکیمــی گف
دعــا میگ یرنــد، خــوب هــم هســت، شــفیعی گفــت: 
مــن یــک چیــزی دربــاره اثــر نفــس او شــنیدم کــه 

موثــق اســت.
یکــی از همــکاران مــا بــه نــام دکتر احســان اشــراقی 
کــه اســتاد تاریــخ اســت و در کار خــودش آدم ارزنده 
ــرادرم  ــر ب ــال پس ــت ح ــت، می گف ــی اس ــا فضل و ب
بســیار بــد بــود، بــه گونــه ای کــه دکترهــا قطــع امید 
کردنــد. پــدر و بچــه بســیار پریشــان بودند. شــخصی 
ــی    ــای نخودک ــدادی   پســر آق ــای مق ــه آق ــا را ب آنه
داللــت مــی کنــد. او بچــه را می  بینــد، بعــد از جعبــه  
ــا  ــن را ب ــد ای ــی آورد و می گوی ــات در م ــداری نب مق
شــیر مــادر بدهیــد بچــه بخــورد. ایــن کار را میکننــد 
و بچــه خــوب می شــود. ایــن را خــود دکتــر اشــراقی 
ــود از اینکــه بچــه ای  می گفــت و بســیار متعجــب ب
ــم  ــر چش ــت، در براب ــت می رف ــت از دس ــه داش ک
همــه زنــده شــد. آن وقــت ایــن را بگویــم کــه ایــن 
ــابق  ــای س ــت. از اعض ــی نیس ــًا مذهب ــخص اص ش

حــزب تــوده بــوده و...
ــات  ــان مراجع ــر، ایش ــت: نخی ــی گف ــای حکیم آق
ــه قــدر آقــای قنبــری کــه پیــش  ــه ب دارنــد ولــی ن
ــر  ــراً دکت ــرده . ظاه ــاگردی ک ــان ش ــای حافظی آق
ــی  ــان نبات ــری هم ــه قنب شــفیعی متوجــه نشــد ک
ــه  ــش ک ــت در تجری ــخصی هس ــید ش ــت. پرس اس
ــد  ــم می گوین ــروف اســت. او ه ــی مع ــه اســم نبات ب
ــه  ــت: بل ــی گف ــا حکیم ــد رض ــت. محم ــوب اس خ
ــود  ــا« ب ــوم »آق ــش مرح ــال پی ــن س ــان چندی ایش
ــت  ــادم هس ــید. ی ــت می کش ــم زحم ــی ه و خیل
کــه او آن اوایــل خیلــی در خدمــت آقــا بــود و 
ــای  ــن از آق ــک روز م ــرد. ی ــرام می ک ــی احت خیل
ــرام  ــی ادب و احت ــان خیل ــیدم ایش ــان پرس حافظی
می کشــد،  زحمــت  خیلــی  گفــت:  می گذارنــد، 
ــت  ــد. آن وق ــی بفرمای ــاء اهلل مرحمت ــد ان ش خداون
کــه آقــا از پاکســتان بــه ایــران می آیــد یــا از ایــران 
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بــه پاکســتان می رفــت، ســفرها مســتقیماً از مشــهد 
نبــود. بنابرایــن ایشــان بــه تهــران می آمــد و از 
ــری  ــای قنب ــزل آق ــران من ــت، در ته ــران می رف ته

وارد می شــد. 
ــه او  ــدم ب ــب خوابی ــن ش ــت م ــار گف ــان یکب ایش
ــم ب  ــا ض ــواب را ب ــواب )بخ ــرو بخ ــم ب ــم گفت ه
تلفــظ کــرد: بُخــواب( ســاعتی گذشــت دیــدم پشــت 
نمی خوابــی؟ گفــت:  ایســتاده، گفتــم: چــرا  در 
می ترســم شــما کاری داشــته باشــید و چیــزی 
بخواهیــد مــن بیــدار نباشــم. در اینجــا محمــد رضــا 
حکیمــی وارد قضایایــی از حافظیــان و قنبــری هــم 
شــد کــه فکــر می کنــم ســومین و یــا چهارمیــن بــار 
بــود می شــنیدم. اینکــه قنبــری کارمنــد مخابــرات و 
بیســیم بــوده مغــازه ای زده بــوده بــرای خط نوشــتن 
و بســیار آدم خــوش خــط و هنرمنــدی اســت. یکروز 
حافظیــان می آیــد. شــب قبلــش خــواب دیــده کــه 
ســیبی کنــده و خــورده، پرســیده از کجاســت، گفتــه  
از بــاغ آقــای حافظیــان. آن روز حافظیــان بــه خط ها 
نــگاه می انــدازد. بعــد می پرســد: ایــن شــخص 
ــیند و  ــی رود می نش ــردا م ــان. ف ــود؟ حافظی ــه ب ک
ــرای  ــن راه ب ــد: بهتری ــود و می پرس ــش می ش نوبت
ــد  ــتوری می ده ــان دس ــت و حافظی ــیدن چیس رس
کــه او بــه مشــاهداتی می رســد تــا پایــان و داســتان 
بچــه ای بــه نــام حســین را گفــت کــه ضمایــر افــراد 
ــان ده  ــوم حافظی ــه: مرح ــت ک ــده و گف را می خوان
ــن  ــره شــد و ای ــه چشــم های حســین خی ــه ب دقیق
حالــت گرفتــه شــد و دیگــر نمی فهمیــد، چــه جــور 
ــه  ــن آن بچ ــان درباط ــای حافظی ــرد آق ــی ک تصرف
کــه او دیگــر هیــچ چیــزی نمی فهمیــد، دکتــر 
ــا نمی گفــت؟ گفــت:  ــد ی شــفیعی پرســید: نمی فهی
نمی فهمیــد، اگــر می فهمیــد کــه می گفــت او را 
ــرد.  ــور باطــن ک ــد، ک ــی می دی ــه چیزهای نســبت ب
ــت،  ــزی نگف ــاً چی ــلباً و ایجاب ــی س ــفیعی کدکن ش
ــی او  ــد ول ــه می گوی ــه چ ــود ک ــع ب ــم جم حواس

فقــط گــوش مــی داد. 
آقــای حکیمــی گفــت: میــرزا محمــد غــروی را کــه 
می شناســید؟ گفــت: پســر میــرزا مهــدی اصفهانــی؟ 
ــرزا  ــه می ــه رابط ــیدم ک ــه. از ایشــان پرس ــت: بل گف
بــا مرحــوم نخودکــی چطــور بــود؟ ظاهــراً همــدوره 
ــا میانشــان ارتباطــی  ــه آی ــیدم ک ــن پرس ــد. م بودن
ــل  ــد نق ــد، بع ــق بودن ــه ، رفی ــت: بل ــود؟ گف ــم ب ه
ــرب زد.  ــی را عق ــا کس ــزل م ــک روز در من ــرد ی ک
ــه.  ــز و الب ــه عج ــرد ب ــروع ک ــا ش ــی از خانم ه یک
ــی را  ــت: کس ــد، گف ــر دادن ــدی خب ــرزا مه ــه می ب
بفرســتید ســراغ شــیخ حســنعلی نخودکــی. ایشــان 
در نخــودک بــود کســی را می فرســتند، شــیخ 
ــد، او  ــداری آب می ده ــخص مق ــه آن ش ــا ب همانج
ــود،  ــرب او را زده ب ــه عق ــی ک ــن کس ــورد. ای می خ
ــدرم  ــت: از پ ــرزا می گف ــر می ــود. پس ــوب می ش خ
ــت؟ آدم  ــوری اس ــه ج ــا چ ــن ماجرا ه ــیدم ای پرس
ــه  ــت: بل ــد؟ گف ــات برس ــن درج ــه ای ــد ب می توان
ــق  ــا خل ــر از اینه ــرای باالت ــی انســان ب ــد ول می توان

شــده اســت. 
دکتــر شــفیعی گفــت: کمــال کــه دوســت مشــترک 
هــردوی مــا بــود، می گفــت چنیــن ماجرایــی بــرای 

یکــی از نزدیکانــش پیــش آمــد، کســی را فرســتادند 
پیــش شــیخ حســینعلی نخودکــی، آبــی داد او 
ــدرم  ــن پ ــم چنی ــد. ه ــوب ش ــدوم خ ــورد، مص خ
ــه  ــت ک ــری داش ــخص دخت ــه ش ــرد ک ــل می ک نق
مریــض بــود و مشــرف بــه مــوت. بردنــد پــس شــیخ 
حســینعلی. ایشــان دعایــی خوانــد خوب شــد. ســالها 
ــزرگ شــد،  گذشــت چنــد ســال بعــد کــه دختــر ب
ــاره  ــر دوب ــی، آن دخت ــای نخودک ــوت آق ــس از ف پ
ــر  ــن دخت ــدر ای ــرد. پ ــدا ک ــاری را پی ــان بیم هم
مســتاصل شــد ولــی دیگــر مرحــوم نخودکــی زنــده 
ــک  ــت. ی ــه هــر دری زد نتیجــه نگرف ــرد ب ــود، م نب
روز مــی رود بــه قبــر شــیخ حســینعلی بــه ذهنــش 
ــای روی  ــرد و خاک ه ــداری از گ ــه مق ــد ک می رس
قبــر شــیخ را بــردارد و بیــاورد بــرای دختــرش. وقتی 
ــت آورده ام  ــرم داروی برای ــد: دخت ــی  آورده می گوی م
کــه اگــر بخــوری، خــوب می شــوی، دختــر همــان 

گــرد و غبــار را خــورد و خــوب شــد.
شــفیعی مقــارن بــا بیــان ایــن ســخن چنــان 
دســتش را شــور و هیجــان بــاال و پاییــن کــرد کــه 
ــت را در  ــن به ــرده م ــکوت ک ــاگاه س ــه ن ــی ب وقت

ــدم. ــره اش دی چه
ــا اعتقــاد  محمــد رضــا حکیمــی گفــت: بلــه، اگــر ب
ــذارد.  ــرش را می گ ــه اث ــد ک ــر باش ــه تاثی ــاور ب و ب
می کشــید،  زحمــت  خیلــی  نخودکــی  مرحــوم 
ــرف  ــهد ب ــه در مش ــب هایی ک ــد در آن ش می گفتن
می باریــد، خــدام بایــد هــر شــب ســه بــار برف هــای 
اطــراف گنبــد را پــارو می کردنــد تــا یــک وقــت بــه 
داخــل حــرم رطوبــت نزنــد و نــم پــس ندهــد. نقــل 
ــی  ــاال ول ــد ب ــت می رفتن ــک وق ــه ی ــد ک می کردن
ــا  ــه ج ــت، هم ــرف نشسته اس ــر ب ــم مت ــد نی دیدن
ــود.  ــده می ش ــته دی ــک پش ــی ی ــت ول ــاف اس ص
می رفتنــد جلــو می دیدنــد شــیخ زیــر برف هــا 
مشــغول ذکــر اســت؛ مرحــوم  نخودکــی، هــم کلیــد 
ــجد  ــد مس ــم کلی ــت ه ــرم را داش ــام ح ــت ب پش
ــد،  ــد می دانی ــم الب ــان را ه ــر ایش ــتان قب را. داس
دکتــر شــفیعی گفــت: ســر خــاک ایشــان رفتــه ام و 
ــی  ــای حکیم ــم، آق ــتانی نمی دان ــی داس ــی روم ول م
ــر  ــج مت ــه پن ــود ک ــرده ب ــت ک ــت: ایشــان وصی گف
گودتــر دفنــش کننــد، بعدهــا کــه قــرار شــد زمیــن 
ــون  ــده و کامی ــیب دی ــا اس ــه قبره ــد هم را بکنن

کامیــون از آنجــا اســتخوان بردنــد ولــی قبــر شــیخ 
ــی  ــه س ــی را ک ــد، مردهای ــی مان ــت نخورده باق دس
ــر  ــی قب ــد ول ــود، درآوردن ــده ب ــپری ش سالشــان س

ــده اســت.  ــوظ مان ــالم و محف ــی س ــای نخودک آق
بلــه، آقــای نباتی هــم در این مســائل خیلی دســتش 
بــاز اســت و چندیــن ســال اســت کــه بعــد از مرحوم 
آقــا ایشــان هــر روز چنــد صــد نفــر آدم می بینــد و 
ــاز  ــه اش ب روزهــای یکشــنبه و چهــار شــنبه در خان
ــد و نتیجــه  ــه کرده ان ــم مراجع ــا ه اســت و خیلی ه
ــب اســت کــه ایشــان از ایــن کارهــا  ــد. جال گرفته ان
یــک ریــال پــول نمی گیــرد و اگــر می خواســت 
پــول بگیــرد، امــروز خــدا شــده بــود. بلــه ایشــان بــه 
انــدازه چنــد بیمارســتان کار می کنــد، بــدون اینکــه 
ــش  ــد ســال پی ــن چن ــرد، م ــی بگی از احــدی مبلغ
کمــی برای ایشــان از مشــهد زعفــران آوردم. بوســید 
ــد  ــازه بدهی ــت: اج ــودم، گف ــب خ ــت در جی گذاش
مــن نگیــرم، گفتــم ایــن کــه چیــزی نیســت، گفــت 
مــن عهــد کــرده ام از هیچکــس هیــچ چیــزی قبــول 
ــان  ــید: ایش ــی پرس ــفیعی کدکن ــر ش ــم، دکت نکن
چنــد ســالش اســت؟ حکیمــی جــواب داد: ده ســال 
از مــن بزرگتــر اســت می شــود هشــتاد و ســه ســال. 
ایشــان هــر چــه دارد از آقــای حافظیــان دارد و مــع 
الواســطه از آقــای نخودکــی، چــون شــیخ حســنعلی 
را درک نکــرد. پســر آقــا شــیخ حســنعلی هــم وقتــی 
ــال  ــانزده س ــت، ش ــا رف ــی از دنی ــوم نخودک مرح
ــای  ــاً بهره ه ــن قاعدت ــن ای ــت بنابرای ــتر نداش بیش
ــه  ــی ک ــن کارهای ــرده. بنابرای ــدر نب ــی از پ چندان
ــدر  ــه از پ ــت ک ــخه های اس ــاس نس ــد، براس می کن
برایــش مانــده اســت. می گفتنــد: شــیخ گفتــه 
اســت: نســخه هایی بــرای علــی گذاشــته ام کــه اگــر 

بــه آنهــا عمــل کنــد، نتیجــه خواهــد گرفــت. 
ــت و  ــراً ایشــان در هیئ ــت: ظاه ــر شــفیعی گف دکت
ــن  ــد. ای ــرق می کن ــینعلی ف ــیخ حس ــا ش ــواره ب ق
چندیــن بــار بــود کــه شــفیعی کدکنــی حســنعلی را 
»حســینعلی« تلفــظ می کــرد کــه ایــن بــار حکیمــی 
ــر  ــنعلی، دکت ــیخ حس ــت: ش ــرد و گف ــح ک تصحی
شــفیعی هــم زود تصحیــح کــرد. حکیمــی گفــت: بله 
ــد و از ایــن شــارب  ایشــان ظاهــراً زیــاد درس نخوان
را  او  درویش هــا  کــه  می شــود  معلــوم  اینهــا  و 
ــی پرســید:  ــر شــفیعی کدکن ــد. دکت جــذب کرده ان
ــه کــدام  ــه لحــاظ سلســله ب آقــا شــیخ حســنعلی ب
ــای  ــود؟ آق ــه ب ــدام حلق ــردد و از ک ــله برمی گ سلس
ــوم  ــت: مرح ــی گف ــدی و قطع ــی ج ــی خیل حکیم
ــی از  ــای نخودک ــه آق ــت ک ــان می گف ــای حافظی آق
انتســاب بــه همــه ساســل ابــا داشــت و هیــچ وقــت 
ــد  ــوب کنن ــله منس ــه سلس ــی داد او را ب ــازه نم اج
ــود.  ــود و متشــرع ب ــل تشــریع ب ــه اه ــر اینک و دیگ
ــچ  ــت هی ــه حال ــت ک ــم پیداس ــش ه از عکس های
ــه نظــرم یــک ارتباطــی  ــا ب سلســه ای را نداشــت ام
بــا چشــتیه داشــت و در واقــع اوایــل از چشــتیها بــود 

ــرد. ــان می ک ــه پنه ک
دکتــر شــفیعی گفــت: چشــتی ها در ایــران نیســتند 
و بیشــتر در هنــد و آن طرف هــا هســتند. مــن 
فکــر می کــردم شــیخ از از ذهبی هاســت کــه در 
ــت:  ــی گف ــتند. حکیم ــم هس ــی ه ــد و مذهب ایرانن

از ایشان پرسیدم
که رابطه میرزا با مرحوم نخودکی

 چطور بود؟
ظاهراً همدوره بودند.

من پرسیدم که آیا میانشان
ارتباطی هم بود؟

گفت: بله ، رفیق بودند،
بعد نقل کرد یک روز در منزل ما

کسی را عقرب زد.
یکی از خانم ها شروع کرد

به عجز و البه.
به میرزا مهدی خبر دادند،

گفت: کسی را بفرستید سراغ
شیخ حسنعلی نخودکی
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بلــه، ذهبی هــا کــه خیلــی شــرعی و خیلــی مذهبــی 
ــد  ــتند، تقلی ــم هس ــی ه ــای خوب ــتند و آدم ه هس
هــم می کننــد، شــفیعی تاییــد کــرد و گفــت: آقــای 
شــریفی کــه خاطرتــان هســت، بســیار آدم مقیــدی 
بــود، حکیمــی گفــت: بلــه ، او بعــد از انقــاب احــوال 
و توجــه بــه مســائل ســلوک کارش را کنــار گذاشــت، 
مغــازه اش را اجــاره داد و از محــل درآمــد آن زندگــی 
می کــرد و بــه اصطــاح مشــغول تــرک مافــات بــود، 
بعــد کــه برگشــت، دیدنــد کــه فــرق کــرده اســت و 
تــا زمانــی کــه زنــده بــود، بســیار متشــرع و اخاقــی 
بــود، دکتــر شــفیعی گفــت: بلــه، یــادم هســت، یــادم 
ــرا  ــار هــم مرحــوم شــریفی م ــد کــه اولیــن ب می آی
بــه جلســه ادبــی مشــهد بــرد، داســتانش هــم ایــن 
بــود کــه کنــار حــوض مســجد گوهرشــاد بــا کســی   
ــه آن  ــتم ک ــودم. نمی دانس ــتاده ب ــرد   ایس ــم ب اس
شــخص کــه پشــت ســر مــا وضــو می گیــرد مرحــوم 
ــی  ــت اهلل میان ــا منتظــر درس آی شــریفی اســت م
بودیــم. همینجــور کــه ایســتاده بــودم، بــه آن 
دوســتم غزلــی را کــه تــازه ســروده بــودم، خوانــدم. 
ــما را  ــزل ش ــت غ ــد و گف ــو آم ــریفی جل ــای ش آق
شــنیدم. بســیار خــوب بــود و بعــد از مــن خواســت 
کــه ســه شــنبه ها بــه جلســه ادبــی بــروم و او بــود 
ــود و البتــه  ــده ب ــه جلســه ســرگرد نگارن کــه مــرا ب
آنجــا کــه رفتــم، دوســتان خــودم را در آنجــا دیــدم 
ــد.  ــش کن ــدا رحتم ــال و... خ ــی و کم ــل قدس ،مث
ــای  ــا آدم ه ــه ذهبی ه ــود. بل ــی ب ــرد خوب ــی م خیل
ــش  ــواد نوربخ ــر ج ــاف دکت ــد، برخ ــی بودن خوب
ــرد  ــی ف ــاظ اخاق ــه لح ــد و ب ــیار آدم فاس ــه بس ک
ــان در  ــم ایرانی ــه از اعاظ ــتی ک ــود. دوس ــی ب تباه
جهــان اســت و شــما را می شناســد و از ارادتمنــدان 
شماســت و مــن از آوردن اســمش معــذورم )احتمــاالً 
پروفســور فصــل اهلل رضــا یــا کســی در آن ردیف هــا( 
می گفــت: فرقــه نعمت اللهــی در دنیــا پانصــد مرکــز 
ــر  ــود دکت ــم خ ــه اس ــان ب ــند همه ش ــه س دارد ک

نوربخــش اســت.
او می گفــت کــه کنگــره ای در آمریــکا برگــزار کــرده 

بودنــد کــه همــه روســای نعمت اللهــی از تمــام نقــاط 
جهــان جمــع شــده بودنــد یــک دفعــه اف. بــی. آی، 
بــا حکــم قضایــی آمــد دکتــر نوربخــش رابــه جــرم 
چندیــن تجــاوز بــه عنــف دســتگیر کنــد، چــون او 
بــه چندیــن زن و دختــر تجــاوز کــرده بــود. آن وقــت 
ــد از  ــاعتی بع ــد و س ــی کردن ــش او را مخف اطرافیان
ــرودگاه جــان  ــه ف ــد و ب یــک در دیگــر خــارج کردن
اف کنــدی فرســتادند و بعــدش هــم از آمریــکا خارج 
ــاده  ــاه و فوق الع ــی تب ــد. جــواد نوربخــش خیل کردن

کثیــف بــود. حکیمــی چیــزی نگفــت. 
دکتــر شــفیعی یــک دفعــه پرســید: راســتی آقا ســید 
حســن قمــی زنــده اســت؟ حکیمــی گفــت: نــه؛ دو 
ســال پیــش از دنیــا رفــت. خیلــی هــم عمــر کــرد. 
شــفیعی گفــت: فکــر می کنــم او بیــش از صــد ســال 
ــا درس  ــی م ــه وقت ــد ک ــادم می آی ــن ی زیســت و م
ــن  ــردی مس ــی داد، پیرم ــم و او درس م می خواندی
ــی  ــود. حکیم ــفید ب ــش س ــرو و صورت ــه س ــود ک ب
گفــت: بلــه، مــن یــادم هســت کــه او پنجــاه ســال 
قبــل پیرمــردی بیــش از شــصت ســاله بــود و ایــن 
ــی  ــنود و خیل ــر نمی ش ــه دیگ ــد ک ــر می گفتن اواخ

هــم نورانــی شــده بــود. 
چنیــن می گویــد کریــم فیضــی کــه مــن در ســفرم 
ــی را  ــن قم ــید حس ــال 1383 س ــهد در س ــه مش ب
ــات  ــر ماق ــه در دفت ــردم ک ــات ک ــش ماق در منزل
ــو  ــه نگ ــود ک ــده ب ــوت ش ــدری فرت ــته ام. او بق نوش
و نپــرس ولــی چشــمانش بــه طــرزی عجیــب 

می درخشــید.
ــک  ــی ی ــای قم ــواده آق ــید: از خان ــفیعی پرس  ش
ســید شــیکپوش هــم بــود کــه بــا ســید علــی آقــای 
ــان هســت؟ اســمش  ــود. خاطرت ــق ب ــه ای رفی خامن
ــر را  ــید جعف ــا س ــت: آق ــی گف ــود؟ حکیم ــه ب چ
ــود.  ــر ب ــید جعف ــم س ــه گمان ــت: ب ــد؟ گف می گویی
ــود و در  ــم ب ــا ه ــق خــود م ــت: او رفی حکیمــی گف
جوانــی از دنیــا رفــت. بــه ســکته مرحــوم شــد او در 
ــم شــجاعتی از خــودش  ــزده خــرداد ه داســتان پان
ــا ایــن عنــوان: شــاه و  نشــان داد و اعامیــه ای داد ب

ــید حســن  ــا او پســر س ــده اند، گوی ــه ش ــم دیوان عل
ــود. قمــی ب

ــی  ــوش وخیل ــیک پ ــی ش ــت: او خیل ــی گف حکیم
زیبــا و برازنــده و رشــید و آقــازاده بــود. یــک جلســه 
هــم درس ادیــب آمــد. فکــر کــرده بــود مثــل همــه 
جاهایــی کــه مــی رود و در صــدر می نشــانند، اینجــا 
هــم همــه بــه احترامــش بلنــد خواهنــد شــد. وقتــی 
ــا  ــت، ج ــش نگرف ــی تحویل ــب کس ــد درس ادی آم
ــر  ــد دیگ ــت، بع ــا نشس ــار کفش ه ــود، کن ــم نب ه
نیامــد، چــون در شــان خــودش نمی دیــد کــه 
چنیــن درســی ایــن چنیــن بــی محــل باشــد گفتــه 
ــه  ــی کســی ک ــم ول ــه آن درس نمی آی ــن ب ــود: م ب
مــی رود، بیایــد هــر روز بــه مــن درس بدهــد. چنــد 
نفــر مــرا معرفی کــرده بودنــد. دیــدم او آقازاده اســت 
و ممکــن اســت روحیاتمــان بــه هــم نخــورد، قبــول 
نکــردم. غــرض او فقــط یــک جلســه در درس ادیــب 
ــا  ــره از آقازاده ه ــد. باالخ ــر نیام ــد و دیگ ــر ش حاض
بــود و آقازاده هــا روحیه هــای عجیــب و غریبــی 

داشــتند.
ــم  ــان گفت ــاگاه گفــت: خدمتت ــه ن ــر شــفیعی ب دکت
کــه ناصــر عاملــی را پیــدا کــرده ام؟ آقــای حکیمــی 
پرســید: کجــا پیدایــش کردیــد؟ برخاســت و کتابــی 
ــن  ــود. م ــتاده ب ــم فرس ــن را برای ــت: ای را آورد و گف
از کســی کــه آورده بــود خواســتم شــماره اش را 
ــم.  ــت کردی ــگ زدم صحب ــت زن ــه نوش ــد ک بنویس
ــرد و  ــگاه ک ــه حکیمــی داد و ن ــاب را ب شــفیعی کت
گفــت: فتــح اهلل خــان شــیبانی! همــان موقــع هــم 
عاملــی شــعرهای او را خیلــی می خوانــد. روی جلــد 
ــان  ــح اهلل خ ــعار فت ــده اش ــدم: گزی ــاب را خوان کت
شــیبانی، بــا انتخــاب شــاعر، اهتمــام ناصــر عاملــی. 
در ایــن لحظــه تلفــن منــزل دکتــر شــفیعی بــه صدا 
ــت: از  ــرد و گف ــگاه ک ــه شــماره ن ــد، ایشــان ب درآم
ــت:  ــت و گف ــی را برداش ــد گوش ــت، بع ــهد اس مش
الــو  مــن دیگــر بــه حرف هــای دکتــر شــفیعی 
ــا  ــد رض ــون محم ــم چ ــوش بده ــتم گ نمی توانس
حکیمــی می خــورد کــه داشــت کتــاب ناصــر عاملــی 
را ماحظــه می کــرد. مطالبــی هــم می گفــت: از 
جملــه ایــن کــه ایشــان از دوســتان تــوده ای مــا در 
ــم،  ــی بودی ــیار صمیم ــود و بس ــران ب ــهد در ته مش
بــه حــدی کــه شــخصی می گفــت دوســتی شــما دو 
نفــر مــرا یــاد دوســتی ســید رضــی و فــان دهــری 
ــیار  ــه بس ــدازد ک ــی-  می ان ــحاق صاب ــا ابواس - گوی
دوســت صمیمــی بودنــد. می گفتنــد کــه وقتــی آن 
ــده در  ــه قصی ــیدرضی س ــت، س ــا رف ــری از دنی ده
ــه از  ــم ک ــع ه ــر موق ــد ه ــای او ســرود. می گفتن رث
ــاده می شــد و  ــر او رد می شــد، از اســب پی ــار قب کن
ــا او  ــن در ادب ب ــت: م ــرد می گف ــرام می ک ادای احت
دوســت هســتم، نــه در مذهــب، مــا و آقــای عاملــی 
ــود،  ــت و ... ب ــه کمونیس ــا اینک ــم. ب ــوری بودی اینط
اصــًا بــه مذهبی هــا توهیــن نمی کــرد و بــه عقایــد 
غیــر خــودش خیلــی هــم احتــرام می گذاشــت 
ــار  ــی کن ــتی مذهب ــود و دوس ــاز ب ــت نم ــر وق و اگ
ــت،  ــک اس ــجد نزدی ــت: مس ــود، می گف ــتش ب دس

نمــازت ار همیــن جــا بخــوان.
ــن حــرف  ــا تلف ــان داشــت ب ــر شــفیعی همچن دکت
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مــی زد گفــت: آقــای دکتــر چنــد مــاه قبــل می گفت 
کــه گویــا شــما ایشــان )یعنــی ناصــر عاملــی( را در 
ــه ،  ــت: بل ــد؛ گف ــده بودی ــدان دی ــید خن ــی س حوال
دیــدم ولــی فرصــت نشــد بــروم جلــو حــرف بزنــم، 
آن روز داشــت بــا خــودش حــرف مــی زد، مراحمــش 
ــوری  ــا اینط ــی رود، آدم ی ــاال م ــه ب ــن ک ــدم. س نش
ــدم  ــه دی ــم ک ــر. حــا ه ــا طــوری دیگ ــود، ی می ش
ــه  ــرده، خوشــحال شــدم ک ــاب را چــاپ ک ــن کت ای
یــادگاری از خــودش بــه جــا گذاشــته اســت. خــوب 
شــد کــه اســمی از ایشــان هــم در جایــی آمــد. در 
ــد  ــت محم ــم و درش ــت های حجی ــان، دس ــن می ای
ــی روی  ــار متوال ــن ب ــرای چندمی ــی ب ــا حکیم رض
ــا را  ــت و آنه ــز رف ــده  روی می ــش ش ــای پخ کتابه
ــان  ــنامه جه ــاب دانش ــه کت ــرد و از جمل ــس ک لم
ــوب  ــت: خ ــرد، گف ــی ک ــت تورق ــه برداش ــام ک اس
ــدر  ــه، چق ــش رفت ــد پی ــن کار ده جل ــه ای ــت ک اس
هــم تــر و تمیــز چــاپ شــده اســت. یــادم بــود کــه 
وقتــی ایــن دانشــنامه در حــال شــکل گیــری بــود، 
بــه دســتور کســی کــه صاحــب ایــن کار بــود، اســم 
محمــد رضــا حکیمــی در صــدر اســم ها بــود ولــی او 
قبــول نکــرد و آیــت اهلل جعفــر ســبحانی را بــه جــای 
ــد. فکــر می کنــم در یــک پاورقــی از  او از قــم آوردن
فیلســوف عدالــت بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده ام. 
ــت،  ــن را گذاش ــی تلف ــی گوش ــفیعی وقت ــر ش دکت
گفــت: ایشــان نــوه ســید یونــس اردبیلــی بــود، آقای 
حکیمــی گفــت: ســید یونــس خودمــان؟ گفــت: بله، 
می گفــت دختــرم در مشــهد اســتاد دانشــگاه اســت 
ــد شــما  و امشــب در تهــران اســت. می خواهــد بیای
را ببینــد، کاری دارد کــه گفتــم: تلفــن کنــد، در ایــن 
لحظــه هــر دو گفتنــد کــه: خــود ســید یونــس آدم 
خــوب و ســاده ای بــود ولــی پســرش بــد عمــل کــرد. 
ــای  ــر ضــد آق ــای حکیمــی اشــاره کــرد کــه او ب آق
میانــی هــم دســت بــه اقداماتــی کــرد ولــی خــود 
ســید یوســن کــه شــانش از ایــن حرف هــا اجــل بــود 
و شــاید اصــًا نمی دانســت اینهــا در بیــرون چــه کار 
می کننــد و شــاید تــا آخــر هــم مطلــع نشــد. دکتــر 
شــفیعی گفــت: یــادم هســت اعامیــه ای زده بودنــد 
ــوار کــه »الیجــوز الصــاة خلــف االمــام  ــر در و دی ب
الکوســج« آقــای حکیمــی گفــت: همیــن کار خــود 

پســر آقــا ســید یونــس بــود. 
ــه  آقــا حکیمــی، پــس از چنــد لحظــه ســکوت، روب
ــم:  ــد؟ گفت ــما تشــریف داری ــت: ش ــرد و گف ــن ک م
بلــه، گفــت؛ مــن کــم کــم می خواهــم رفــع زحمــت 
ــرد،  ــرح ک ــی ط ــه حکیم ــزی ک ــن چی ــم. آخری کن
ــاب را  ــما آن کت ــر! ش ــای دکت ــه : آق ــود ک ــن ب ای
چــه کار کردیــد؟ دکتــر شــفیعی گفـــت: حقیقتــش 
ایــن اســت کــه مــن هنــوز بــا آقــای علمــی صحبــت 
ــم،  ــت کن ــه صحب ــن هفت ــد دارم ای ــرده ام و قص نک
ــه  ــم ماحظ ــان ه ــت: خودت ــی گف ــتاد حکیم اس
نفرمودیــد؟ ایــن جوانــی اســت کــه خیلــی زحمــت 
ــرار  ــه ق ــورد مقایس ــر را م ــوع تفک ــیده و دو ن کش
ــم  ــه تخصص ــن ک ــت: م ــفیعی گف ــر ش داده. دکت
ــدارم  ــته ن ــر رش ــدان س ــت و چن ــا نیس ــن بحثه ای
امــا چنــد روز پیــش یکــی از اســتادهای اقتصــاد از 
دانشــگاه لنــدن آمــده بــود، دادم کار را دیــد، نظــرش 

را پرســیدم، گفــت کار خوبــی اســت و بحث هــا 
ــاره  ــدم درب ــه ش ــی زود متوج ــت. خیل همین هاس
ــم  ــه او را نمی شناس ــخصی ک ــه ش ــت ک ــی اس کتاب
ــاره اندیشــه های محمــد رضــا حکیمــی و جــان  درب
رالــز و مطالعــه تطبیقــی ایــن دو تفکر نوشــته اســت. 
فکــر می کنــم آقــای حکیمــی ایــن موضــوع را قبــًا 
ــا مــن در  ــه صورتــی سربســته و در حــد عنــوان ب ب

ــود. میــان گذاشــته ب
ــک  ــر شــفیعی گفــت: حــاال مــن می خواهــم ی دکت
خواهشــی از شــما بکنــم و یــک پیشــنهاد هــم 
ــوف  ــم کار»فیلس ــه اس ــت ک ــن اس ــم و آن ای بده
ــوع دو  ــک موض ــم: ی ــه بگویی ــد، بلک ــت« نباش عدال
ــوان را  ــن عن ــوان ای ــم می ت ــر ه ــد در زی ــر، بع نظ
ــرف  ــم ح ــن ه ــت: ای ــی گف ــای حکیم ــت. آق نوش
ــما  ــور ش ــود . هرج ــم می ش ــن ه ــت. ای ــدی نیس ب
ــرای ایــن اســت کــه  صــاح بدانیــد، ایــن بیشــتر ب
ــن لحظــه اســتاد  ــن جــوان تشــویق بشــود. در ای ای
حکیمــی از جایــش برخاســت و عصایــش را کــه بــه 
دیــوار تکیــه داده بــود، برداشــت. لحظــه ای ایســتاد 
بــا مــن دســت داد و گفــت: مــن مرخــص می شــوم 
. دکتــر شــفیعی گفــت: ایــن کتــاب ســی دی دارد؟ 
ــه  ــاید ب ــم، ش ــم می پرس ــت: نمی دان ــی گف حکیم
ــل  ــایل تبدی ــت: وس ــفیعی گف ــر نخــورد، ش همدیگ
ــور  ــر ج ــی دی اش ه ــه س ــت ک ــوری اس اآلن ج
ــد  ــازه می دهی ــی اج ــد، ول ــش می کنن ــد تبدیل باش
کــه اســمش تغییــر کنــد؟ حکیمــی گفــت: هرجــور 
شــما نظرتــان باشــد، همــان خــوب اســت. باالخــره 
یــک جــوان تشــویق می شــود. وقتــی داشــت اولیــن 
ــی  ــت: حرف های ــت، گف ــن را برمی داش ــا رفت گام ه
هــم اگــر هســت، حرف هــای الحیــات و اهــل 
ــتیم و  ــی نیس ــه کس ــا ک ــت واال م ــیعه اس ــت ش بی
دو محمدرضــا روبوســی کردنــد و محمدرضــای 
ــد.  ــاط ش ــای اول وارد حی ــه محمدرض ــا بدرق دوم ب
ــی  ــه کتابهای وقتــی حکیمــی چشــمش در بالکــن ب
افتــاد کــه داخــل چنــد ده نایلــون جــا شــده بــود و 
روی هــم قــرار داشــت گفــت: ایــن کتاب هــا را چــرا 

اینجــا گذاشــته اید؟
شــفیعی همانطــور کــه در کنــار حکیمــی گام 
برمی داشــت، جــواب داد: مــا می خواســتیم ایــن 
خانــه را خــراب کنیــم و بســازیم امــا... در ایــن 
لحظــه شــعری خوانــد کــه مضونــش ایــن بــود: تــو 
اگــه بــه فکــر اســباب ســفر هســتی، مــن عــزم ســفر 
ــرای  ــن ب ــتیم. م ــا را نداش ــاخت اینج ــول س دارم. پ
ــا  ــردم. آنه ــه ک ــر تهی ــک جــای دیگ زن و بچــه ام ی

ــار  ــن اینجــا هســتم و اینجــا انب آنجــا هســتند و م
ــن  ــا ای ــی ب ــای حکیم ــت. آق ــن اس ــای م کتاب ه
ــود، یــک لحظــه  ــه دم در خروجــی رســیده ب کــه ب
برگشــت و گفــت: غــذا را چــه کار می کنیــد؟ بــرای 
شــما غــذا و خــوراک می آوردنــد؟ آقــای دکتــر 
شــفیعی بــا لحنــی حماســی و خیلــی جــدی گفــت: 
ــه  ــی را ک ــر غذای ــپزم و ه ــن آش ــودم بهتری ــن خ م
ــه  ــه ک ــا، طلب ــم م ــزم. طلبه ای ــم بپ ــم می توان بخواه

ــد.  ــش در نمی مان ــرای غذای ب
ــر  ــه دکت ــود ک محمــد رضــا حکیمــی در کوچــه  ب
ــی  ــد؟ حکیم ــین داری ــما ماش ــید: ش ــفیعی پرس ش
ــوری  ــه ج ــما چ ــت: ش ــفیعی گف ــداد. ش ــی ن جواب
می رویــد؟ گفــت: پیــاده. گفــت: چــرا پیــاده؟ اجــازه 
ــن  ــه! ای ــرم. حکیمــی گفــت: ن ــد ماشــین بگی بدهی
برنامــه هــر شــب مــن اســت. هــر روز چهــل و پنــج 
دقیقــه در خانــه راه مــی روم حــاال امشــب در بیــرون 
ــه ســرعت خــودش  ــم. دکتــر شــفیعی ب قــدم می زن
را کشــید داخــل حیــاط و گفــت: پــس اجــازه بدهید 
مــن و آقــای فیضــی هــم بــا شــما بیاییــم. مــن االن 
ــه  ــرد، ب ــول نک ــی حکیمــی قب ــاس می پوشــم ول لب
راه افتــاد و مــا برگشــتیم. وقتــی از پله هــا بــاال 
می رفتیــم، گفتــم: عجــب شــبی بــود! شــفیعی 
کدکنــی گفــت: شــب خوبــی بــود. مــا خیلــی وقــت 
بــود همدیگــر را ندیــده بودیــم. بیشــتر تلفنــی حرف 
می زدیــم. امشــب بعــد از مدت هــا ایشــان را دیــدم. 
وقتــی شــفیعی داشــت در هــال را می بســت تلفــن 
ــار خــود ســید  زنــگ زد. بــی اختیــار گفتــم: ایــن ب

یونــس اردبیلــی اســت.
شــفیعی کــه متوجــه نشــده بــود مــن چــه گفتــه ام، 
ــد.  ــد باش ــس بای ــید یون ــوه س ــود ن ــه، خ ــت: بل گف
ــادر  ــه م ــم، بل ــام علیک ــت و س ــی را برداش گوش
ــن  ــل ای ــا مث ــم، م ــت کردی ــگ زد، صحب ــما زن ش
ــوم و خویــش هــم هســتیم، شــما کجاییــد؟  کــه ق
ــر وقــت اســت.  ســید خنــدان... خــب حــاال کــه دی
ــتخدامی در  ــاظ اس ــه لح ــد؟ ب ــکار می کنی ــما چ ش
اســتخدام کجــا هســتید؟ .. دانشــگاه پیــام نــور خوب 
اســت. توســعه پیــدا می کنــد... حــاال صحبــت 
تهــران  در  فــردا  دارد  احتمــال  مــن  می کنیــم. 
نباشــم و بیــرون از تهــران بــروم.. احتمــال اســت. گاه 
از پنــج صبــح بیــدارم ولــی شــما هشــت صبــح زنــگ 
ــن  ــه م ــن جــا خان ــم. ای ــر را می بینی ــد همدیگ بزنی
نیســت. انبــار کتاب هایــم هســت. زن و بچــه ام اینجا 
نیســتند. بلــه مــن هــر روز همیــن جــا هســتم... نــه 

ــم، چــون خویشــاوندیم...  ــم شــما را ببین مایل
ــه ایــن کــه ایــن جلســه بیــش از یــک  ــا توجــه ب ب
ــری از  ــرای جلوگی ــت، ب ــه داش ــر ادام ــاعت دیگ س
تفصیــل بیشــتر و وفــاداری بــه عنوانــی کــه زدم: بــا 
شــفیعی کدکنــی در حضــور محمــد رضــا حکیمــی، 
ایــن ســخن را همین جــا بــه پایــان می بــر م و 
ــر  ــن و پ ــب تری ــاً از عجی ــه اتفاق ــرا را ک ــه ماج بقی
اهمیت تریــن مســائل ممکــن بــود و در واقــع ســوالی 
بــود از ناحیــه مــن و جوابــی شــگفت از طــرف اســتاد 

ــم. ــه می نویس ــفیعی، جداگان ش

برگرفته از » دفتر ماقات«

درآن دوره ایشان هنوز
مثل بعدها معروف نشده بود.بعد که
»اصول فلسفه و روش رئالیسم« 
منتشر شد، ایشان معروف شد.

انتشار اصول رئالیسم
در آن زمان، در حوزه یک

اتفاق مهم بود.
استاد حکیمی گفت: بله،

یک عده می گفتند
حاشیه بیش ازمتن است
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بــاز پــای رفاقــت در میــان اســت. رفاقتــی بی پایــان و 
دیرینــه کــه حتــی بعــد از مــرگ دوســت نیــز پایــان 
ــا  ــود و همچنــان ادامــه داشــت و داشــت ت نیافتــه ب
محمدرضــا حکیمــی پــای از قلمــرو هســتی بیــرون 

کشــید... 
مهیــب  زلزلــه ای  وقتــی  قبــل  ســال  شــصت 
بویین زهــرا را لرزانــد، جهان پهلــوان تختــی بــه 
عنــوان قهرمــان ملــی در اقدامــی نمادیــن در یکــی از 
ــرای  ــا ب ــت ت ــن نشس ــران روی زمی ــای ته خیابان ه
ــان  ــت در هم ــد. درس ــع کن ــول جم ــه زدگان پ زلزل
زمــان و در همــان حادثــه، اتفاقــي دیگــر روي داد کــه 
کســي از آن مطلــع نشــد و آن تجلــي عاطفــه  مــردي 
ــاي  ــن لحظه ه ــت در اولی ــه درس ــود ک ــادي ب اقتص
ــوری  ــای کش ــه گروه ه ــش از آنک ــانحه، پی ــوع س وق
و ملــی خودشــان را بــه آنجــا برســانند، بــه تنهایــي 
ــز  ــي ج ــت. او کس ــش گرف ــرا را در پی راه بویین زه
ــی  ــت قدیم ــود، دوس ــب نب ــیدمصطفي عالي نس س
محمدرضــا حکیمــی. محمدرضــا حکیمــی بــا تمــام 
ــزی  ــراه و پرهی ــام اک ــا تم ــازی اش و ب ــد و بی نی زه
ــیفته  ــت، ش ــروت داش ــدرت و ث ــاب ق ــه از اصح ک
مرحــوم عالی نســب بــود و در همیــن موضــوع، بســی 
ــش  ــش درخش ــه آخرین ــت ک ــه اس ــا نهفت نکته ه
چهــره نورانــی یــک مــرد در حــوزه رفاقــت اســت یــا 

ــه دیگــر  ــه ســبک محمدرضــا حکیمــی. ب ــت ب رفاق
ســخن کمتریــن رهــاورد گفت وگویــی کــه پیــش رو 
دارد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه محمدرضــا 
حکیمــی در ســاحت دوســتی و رفاقــت چگونــه 
انســانی اســت؟ از دوســت چــه تلقــی ای دارد و از او 
ــه  ــا چ ــش را ت ــعل نام ــد و مش ــاد می کن ــه ی چگون

ــرد؟  ــد می گی ــدازه بلن ان
ــوم  ــه مرح ــش از آنک ــال ها پی ــي س ــتاد حکیم اس
عالي نســب از دنیــا بــرود، از عالي نســب ســخن 
می گفــت. ایــن امــر، از ناحیــه کســي کــه هرگــز در 
ــد،  ــي نمي گوی ــلبي و ایجاب ــران ســخن س ــاب دیگ ب
ــود،  ــات ب ــد حی ــوز در قی ــه هن ــي ک ــق کس در ح
شــگفتي آفرین بــود. امــا شــگفت تر از ایــن، مطالبــي 
ــا روحیاتــي سرشــار از  ــود کــه مي گفــت؛ مــردي ب ب
انســان مداري و قلبــي بــه بزرگــي محبت هــاي 
ــردي  ــان م ــدن عالي نســب از زب ــت ش ــران. روای بیک
ــد،  ــزاف نمي گوی ــه گ ــخن ب ــد س ــه مي دانن ــه هم ک
کافــي بــود تــا شــک نکنــم کــه عالي نســب از 
ــم  ــاید ه ــت و ش ــرارزش روزگار ماس ــاي پ پدیده ه
ــن  ــت و م ــان گذش ــدا. زم ــادر و کم پی ــده اي ن پدی
ــب  ــوص عالي نس ــي در خص ــتاد حکیم ــه از اس هرچ
شــنیده بــودم، بــه خاطر ســپردم. درســت در بحبوحه  
ــات نهــم ریاســت جمهوري، آن ســید بزرگــوار  انتخاب

پــس از یــک دوره  جانــکاه بیمــاري رخــت از هســتي 
برکشــید. هنــوز خبــر رســماً اعــام نشــده بــود کــه 
دوســتي از طرف اســتاد حکیمــي پیغــام آورد: »زود و 
هرچــه زودتــر خــودت را بــه منــزل اســتاد برســان!« 
وقتــي بــه منــزل اســتاد رفتــم، خبــر ارتحــال ایشــان 
را بــه مــن داد و خواســت همــه  روزنامه هــا، نشــریات 
و اخبــاري را کــه دربــاره  زندگــي و مــرگ آن مرحــوم 
منتشــر مي شــود، تهیــه کنــم و بــا نیــت اداي دیــن 
بــه مــردي کــه بــه اســام و ایــران و انســان خدمــت 
کــرده اســت، بــه فکــر تألیــف یــک یادنامــه یــا کتابي 
باشــم کــه از قــوت تألیــف و اســتناد علمي برخــوردار 

باشــد.
آنچــه از مطالــب منتشــره جمــع آوري کــردم، عــاوه 
بــر تکــراري بــودن، فاقــد هــر نــوع عمــق و اتقــان بود 

و از اظهــار تأســف فراتــر نمي رفــت.
چند ســال دیگــر گذشــت و او همچنان از عالي نســب 
می گفــت. روزی نیــز از میــان قفســه کتاب هــاي 
ــش نوشــته  ــرون آورد کــه روی ــي را بی ــش پاکت خوی
شــده بــود: مطالــب مرحــوم عالي نســب. شــگفتا کــه 
تمــام آنچــه را کــه مي شــد از بریده هــاي روزنامه هــا 
جمــع کــرد، شــخصاً جمــع کــرده  بــود. خــود همیــن 
ــتاد  ــه اس ــي نگذاشــت ک ــد باق ــام، جــاي تردی اهتم
ــه اي دارد  ــب دغدغ ــوص عالي نس ــي در خص حکیم
ــش  ــه رهای ــرده بلک ــا فکــرش را مشــغول ک ــه تنه ن
نمي کنــد. در میــان آنچــه آن روز اســتاد در اختیــارم 
گذاشــت، مجلــه اي نســبتاً پرحجــم بــود کــه در آن با 
همــه مصاحبــه شــده بــود، جــز محمدرضــا حکیمي.
اســتاد خواســت عــاوه بــر اســتفاده از تک تــک 
گفتارهــاي آن مجلــه، بــا مصاحبه شــونده هاي آن 
مجلــه مجــدداً و کســاني دیگــر نیــز گفت وگــو شــود 
ــود  ــا خ ــردم ب ــنهاد ک ــود. پیش ــف ش ــي تألی و کتاب
ــم  ــته باش ــي داش ــه گفت وگوی ــن زمین ــتاد در ای اس
ــد حاصــل آن گفت وگوســت،  و آنچــه پیــش رو داری
گفتارهایــي عمیــق و پرمعنــا از ناحیــه  دوســتي 
همچــون حکیمــي در حــق دوســتي همچــون 
ــش  ــي روایت ــه حکیم ــردي ک ــت م ــب. روای عالي نس
را بــه مثابــه  یــک تکلیــف ســال ها  بــر دوش 

می  کشــید. 

 موضــوع صحبــت مــا زندگــي و شــخصیت 
روابــط  و  رفاقــت  و  عالي نســب  مرحــوم 

ــت. شماس
ــه  ــاً ب ــا، واقع ــان م ــه در زم ــان هایي ک ــي از انس یک
ــي خــود  ــروت و دارای ــال از ث ــه درجــه کم حــق و ب
ــت  ــراي خدم ــروت را ب ــع ث ــرد و در واق ــتفاده ک اس
ــي آورد،  ــت م ــه دس ــروم ب ــان مح ــه انس ــک ب و کم
بــود.  عالي نســب  ســیدمصطفي  حــاج  مرحــوم 
ــال در راه  ــرف م ــت ص ــرد در جه ــا ک ــوان ادع مي ت
مــردم و انســان هاي محــروم و فکــر و فرهنــگ، نظیــر 
او دیــده نشــده اســت. مثــًا تعــداد زیادي دبیرســتان 
کــه ایشــان در روســتاها ســاخته اســت، عــدد باالیــي 
اســت. ایــن اواخــر هــم بیمارســتاني در تبریز ســاخت 
ــداري  ــده مق ــت. بن ــر اس ــه بي نظی ــه در خاورمیان ک
ــراي همــه  ــدوارم ب ــه امی خاطــرات از ایشــان دارم ک

سرمشــق باشــد.

گفت وگوی استاد حکیمی درباره یک دوست: سیدمصطفی عالی نسب 

این مرد باید 
در کتاب های درسی ثبت شود
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ــي و  ــه زمان ــان چ ــا ایش ــما ب ــنایي ش  آش
ــد؟ ــروع ش ــه ش چگون

اول آشــنایي مــا بــا ایشــان ســال 1334 بــود. آیت اهلل 
میانــي در ســال 1333، در مشــهد مســتقر شــدند. 
در 34 ایشــان بــا مرحــوم عامــه جعفــري بــه مشــهد 
آمــد و همانجــا آشــنا شــدیم و ایــن آشــنایي ادامــه 

پیــدا کــرد و کــرد تــا همیــن اواخــر.
ــروف اســتاد  ــاب مع ــان کت ــه آن زم ــادم هســت ک ی
ــاپ  ــوز چ ــان« هن ــان   جه ــاط انس ــري »ارتب جعف
نشــده بــود و خطــي بــود، در پوشــه اي در دستشــان 
بــا خطــي زیبــا روي کاغذهــاي بــزرگ. بعــد مرحــوم 
آقــاي حــاج شــیخ محمد آخونــدي ایــن کتــاب را در 
تهــران چــاپ کــرد. بعدهــا کــه مــن بــه تهــران آمــدم 
ــودم.  ســه روز در منــزل آقــاي عالي نســب مهمــان ب
ــي  ــه گفتن ــود ک ــز ب ــدري تمی ــه ق ــزل ایشــان ب من
نیســت. امــا ســفره کــه پهــن مي شــد، خیلــي ســاده 
ــک روز،  ــذا. ی ــوع غ ــک ن ــا ی ــارچ آب ب ــک پ ــود، ی ب
مقــداري ماســت هــم اضافــه شــده بــود کــه گفتنــد: 

»ایــن را پســرم سیدحســین خریــده اســت.«
ایشــان اصــًا بــا اســراف و تجّمــل میانــه اي نداشــت 
ــد  ــام ندارن ــه ش ــتند ک ــي هس ــت: »مردم و مي گف
ــذا  ــور غ ــد ج ــا چن ــي دارد م ــه معنای ــد، چ بخورن
ــذا  ــوع غ ــک ن ــه ی ــه ب ــن همیش ــم؟« بنابرای بخوری

اکتفــا مي کــرد.
بــه نظــرم رســید کــه چــون آقــاي عالي نســب 
ــوز تهــران را  ــد، مــن هــم هن ماشــین و راننــده دارن
ــد نیســت از ایشــان بخواهــم تهــران  نمي شناســم، ب
را بگــردم و بــا جاهــاي مختلــف آشــنا شــوم. چــون 
ــودم.  ــده ب ــران نیام ــه ته ــتر ب ــفر بیش ــي دو س یک
صبــح نشســته بودیــم تــا راننــده بیایــد و کمــي هــم 
دیــر شــد. یــک دفعــه یــک شــخصي بــه نــام آقــاي 
ــرام گذاشــتند و  ــه او احت ــي ب ــه خیل ــد ک ــه آم زّرین
بــاال نشــاندند و چایــي دادنــد. مــن فکــر کــردم ایــن 
ــر  ــت. دیگ ــان اس ــي از همکارانش ــد یک ــخص الب ش
ــد:  ــد فرمودن ــه بع ــد دقیق ــد و چن ــم نیام ــي ه کس
ــن  ــده همی ــب! رانن ــدم عج ــم!« دی ــد بروی »بفرمایی
آقــاي زّرینــه اســت. دیــدم بــا ایــن عــزت و احتــرام 
و »آقــاي زّرینــه بفرماییــد!« ایــن آن راننده اي نیســت 
ــینش  ــوار ماش ــم، س ــم بروی ــر مي کردی ــا فک ــه م ک
ــزن!  ــا دور ب ــت، آنج ــا بایس ــم: اینج ــویم و بگویی بش
ــده  ــیدیم و رانن ــه رس ــبزه میدان ک ــه س ــن ب بنابرای
ایشــان را پیــاده کــرد کــه بــه محــل کارشــان برونــد، 
مــن هــم پیــاده شــدم و گفتــم: »حاج آقــا! تغییراتــي 
در برنامــه  مــن به وجــود آمــد، برنامــه دیــدن تهــران، 
ــي  ــا خداحافظ ــر.« همانج ــي دیگ ــراي وقت ــد ب بمان
کــردم و رفتــم چــون آن شــخص راننــده اي نبــود کــه 

ــم. ــه او بگوی ــم چیــزي ب مــن بتوان

 اخــاق و منــش کاري مرحــوم عالــی نســب 
چطــور بــود؟ آیــا مشــخصه  خاصــي در ایــن 

زمینــه داشــتند کــه بــه آن اشــاره کنیــد؟
از خاطره هــاي فوق العــاده جالبــي کــه از ایشــان 
دارم، ایــن اســت کــه یکــي از مهندس هــاي کارخانــه 
ایشــان، زیــر گــوش یکــي از کارگــران کم ســن 
ــي  ــب وقت ــاي عالي نس ــود. آق ــیلي زده ب ــال س و س

ــه  ــدس را ب ــود، مهن ــع مي ش ــان مطل ــن جری از ای
دفتــرش مي خوانــد و بــه او کــه تحصیل کــرده 
ــي! شــما  ــد: »فان ــود، مي گوی دانشــگاه هاي خــارج ب
ــراي مــن طــا  ــه از پنجه هــاي شــما، ب ــد ک مي دانی
مي ریــزد. امــا دســتي کــه زیــر گــوش کارگــر بزنــد، 
آن دســت دیگــر بــراي مــن ارزشــي نــدارد. بفرماییــد 
ــردا  ــد و از ف ــاب کنی ــابداري و تصفیه حس ــه حس ب

ــد!« تشــریف نیاوری
از طــرف دیگــر ایــن خصوصیــت را هــم داشــتند کــه 
چنــد ده متــر مانــده بــه کارخانــه از ماشــین پیــاده 
ــرش  ــد و نظ ــه مي ش ــاده وارد کارخان ــد و پی مي ش
ایــن بــود: »یــک وقــت خــداي نکــرده، غــروري مــرا 
ــا  ــا آن ه ــن ب ــد م ــران احســاس نکنن ــرد و کارگ نگی
فــرق دارم.« بنابرایــن هیــچ وقــت ســواره و بــا 
ــط  ــه محی ــد ک ــش نمي ش ــین وارد کارخانه های ماش

ــّدس اســت! کار مق

کارتن سـازي  کارخانـه  کـه  اسـت  معـروف   
مرحـوم عالـي نسـب در یـک حادثـه طعمـه 
حریق شـد. آیـا از جوانب آن چیـزي مي دانید؟ 

واکنـش مرحـوم عالي نسـب چـه بـود؟
ــوم  ــي مرح ــم زندگ ــتان هاي مه ــر از داس ــي دیگ یک
آقــاي عالي نســب، همیــن ســوختن و خاکســتر 
ــه  ــد ک ــه  کارتن ســازي اســت. مي دانی شــدن کارخان

مي شود گفت ایشان
یک متفکر بود.

عالي نسب از نظر
ذهن حاد و مسائل انساني

خیلي عجیب بود.
خیلي عجیب.

من فکر مي کنم چنین ذهني
یک مقدارش موهبت الهي بود.
یعني خداوند این ذهن بیدار

و این عقل نوراني را
به او بخشیده بود

ایشــان در اصــل صاحــب کارخانــه سماورســازي بــود 
و کارشــان هــم ســاختن ســماورهاي خانگــي بــود و 
ــان مســئله  ــه کارتن ســازي نداشــتند.  آن زم کاري ب
ــران در حــال مطــرح شــدن  ــازه در ای بســته بندي ت
بــود و االن هــم کــه بــه حــد افــراط رســیده اســت! 
کارتــن مســئله مهمــي شــده بــود. آن وقت هــا 
بــه  متعلــق  ایــران  در  کارتن ســازي  کارخانــه 

یهودي هــا بــود.
ــه  ــازار مســلمانان ب ــد ب ــه نکن ــرس اینک ایشــان از ت
دســت یهودي هــا بیفتــد و مســلمانان محتــاج آن هــا 
ــد  ــر کن ــه اي دای ــرد کارخان ــم مي گی ــوند، تصمی بش
ــد،  ــرد و راه بیفت ــا بگی ــراي اینکــه پ ــي هــم ب و خیل
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای زحمــت می کشــد و سعي شــان ه
کار کارخانــه  ایشــان خیلــي بهتــر از کارخانــه دیگران 
باشــد؛ اّمــا از آن جهــت کــه آقــاي عالي نســب 
ــي شــدن  ــان نهضــت مل ــوابقي داشــت و در جری س
نفــت از مرحــوم دکتــر مصــدق حمایــت کــرده بــود، 
دولــت میانــه  خوبــي بــا ایشــان نداشــت و مســاعدت 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــس در مس ــي برعک ــرد؛ ول نمي ک
گمــرک و... بــه آن کارخانــه خیلــي آســان مي گرفــت 

ــود. ــاق مي نم ــت ارف ــر جه و از ه
ایشــان مي گفــت: رقابــت را بــه جایــي رســاندیم کــه 
معادلــه برعکــس شــد و دیگــر نمي توانســتند بــه مــا 
ــن  ــده کارت ــد عم ــدت بع ــک م ــد و ی ــخت بگیرن س
بــازار را مــا مي دادیــم. کارخانــه در اوج فعالیــت 
ــک  ــه اي غیرمنتظــره شــد و ی ــار حادث خــودش دچ
فانتــوم ســقوط کــرد و درســت روي همیــن کارخانــه 
ــرد.  ــل ک ــتر تبدی ــه خاکس ــز را ب ــه چی ــاد و هم افت
ــت  ــرف دول ــه، از ط ــن حادث ــد: ای ــده اي مي گفتن ع
بــراي صدمــه زدن بــه ایشــان صــورت گرفتــه اســت؛ 
ــه قیمــت  ــا توجــه ب ــن بعیــد اســت، چــون ب ــا ای ام
ــه  ــاده اي ک ــان فوق الع ــوم و خلب ــک فانت ــنگین ی س
آن را هدایــت مي کــرد، نمي تــوان آن را عمــدي 
دانســت. بنابرایــن یــک اتفــاق طبیعــي بــوده، منتهــا 
عجیــب بود کــه درســت روي کارخانه ایشــان ســاقط 
شــد و کارخانــه اي کــه تــار و پــود آن کاغــذ و کارتــن 
ــت و خاکســتر  ــش گرف ــل آت ــه صــورت کام ــود، ب ب
ــر  ــاي عالي نســب خب ــه آق ــه را ب ــي  حادث شــد. وقت
ــن  ــد، ای ــه مي پرس ــزي ک ــتین چی ــد، نخس مي دهن
ــي  ــید؟« وقت ــه اي نرس ــي صدم ــه کس ــا ب ــود: »آی ب
مي گوینــد: نخیــر، مي گویــد: الحمــدهلّل! یعنــي تنهــا 
چیــزي کــه در یــک چنیــن موقعیتــي بــراي ایشــان 
ــي کســي خــون  ــه از بین ــود ک ــن ب ــود، ای مطــرح ب

نیامــده باشــد.
یــک روز بــه خــود مــن گفتنــد: از بیــن رفتــن ایــن 
کارخانــه، بــراي مــن درســت مثــل ایــن بــود که ســر 
نهــري نشســته باشــم و مشــغول شســتن پارچــه اي 
کهنــه و کثیــف باشــم و یک دفعــه آب آن را از دســتم 

بگیــرد و ببــرد. اهمیتــش بــراي مــن این قــدر بــود.
کارخانــه نابــود شــد و حــدود صــد نفــر بیــکار شــدند 
ولــي همچنــان از ایشــان حقــوق مي گرفتنــد. گفتــه 
ــد  ــه  اســتخدامي بیاوری ــه ورق ــي ک ــا زمان ــد: »ت بودن
ــوق شــما پیــش مــن محفــوظ اســت.« کم کــم  حق
ایــن اشــخاص بــراي خودشــان کار پیــدا کردنــد، جــز 
ــري  ــت ســن و پی ــه دلیــل کهول ــر کــه ب بیســت نف
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نتوانســتند در جایــي شــاغل شــوند. کســي بــه 
آن هــا کار نمــي داد و حقوقشــان را همچنــان مرحــوم 

عالي نســب پرداخــت مي کــرد.
ــي چنیــن انســاني  ــق کــرد، ول نمي شــود نفــي مطل
میــان  در  ویــژه  بــه  مي شــود؟  پیــدا  کجــا  در 
کارخانــه داران و ســرمایه داران؟ ایشــان اصــوالً در 
خصــوص ارزش انســان، کار و کارگــر خیلــي حســاس 

ــي داد. ــرج م ــه خ ــراوان ب ــاي ف ــود و دقت ه ب

ــان  ــتگیري هاي ایش ــا و دس ــوع کمک ه  ن
چگونــه بــود؟

 فرامــوش نمي کنــم کــه یکــي از آقایــان اهــل علــم 
تهــران مي خواســت دختــرش را عــروس کنــد، ولــي 
تمکــن جهیزیــه نداشــت. از بنــده خواســت بــه آقــاي 
عالي نســب اطــاع دهــم. ایشــان بــه محــض اطــاع 
ــم  ــد: »ک ــتاد. گفتن ــخص فرس ــراي آن ش ــي ب مبلغ
اســت!« دوبــاره فرســتاد. بــاز گفتنــد: »کــم اســت!« 
ــراي ســومین مرتبــه فرســتاد. بعــد کــه کار تمــام  ب
شــد، ایشــان بــه مــن گفــت: فانــي را زن هــا گــول 
ــه  ــت جهیزی ــد دس ــال پانص ــر س ــن ه ــد. م مي زنن
ــه  ــه جهیزی ــون هزین ــن از چندوچ ــم. بنابرای مي ده
بي اطــاع نیســتم، همــان مبلــغ اول بــراي جهیزیــه 

ــرد. ــت مي ک ــارف کفای متع

 تجلـي عاطفـه و انسـانیت ایشـان را در کجا 
دیدیـد و کدام حادثـه مي تواند انسان دوسـتي 

و مهـر و فقیرنوازي ایشـان را نشـان دهد؟
ــن اواخــر شــنیدم منــزل مسکوني شــان را عــوض  ای
ــد.  ــه کرده ان ــر تهی ــي بهت ــه اي در جای ــرده و خان ک
نشــاني گرفتــم و بــه دیدنشــان رفتــم. نشســته 
بودیــم کــه در ضمــن صحبــت گفتنــد: فانــي! 
ــه  ــه توضیحــي دارم ک ــن خان ــه ای ــدن ب ــن در آم م
بایــد بدهــم. بعــد گفتنــد: از مدتــي قبــل، احســاس 
ــد در  ــه کــه بای ــکان مــن آن گون مي کــردم کــه نزدی
ــد؛  ــکاري نمي کنن ــن هم ــا م ــران ب ــه دیگ ــک ب کم
مثــًا اگــر مي گفتــم: ده هــزار جفــت کفــش بخریــد 
ببریــد بــه مــدارس پایین شــهر، پانصــد جفــت 
مي خریدنــد، یــا در ســاختن دبیرســتان ها و... دیــدم 
همــکاري نمي کننــد. نشســتم فکــر کــردم کــه ایــن 
ــه  ــدم ک ــد داشــته باشــد. فهمی ــي مي توان چــه دلیل
ممکــن اســت فکــر کننــد مــن آن قــدر خواهــم داد و 
بخشــش خواهــم کــرد کــه چیــزي بــراي آن هــا باقي 
نخواهــد مانــد. بنابرایــن آمــدم ایــن خانــه را خریــدم 
تــا مطمئــن باشــند کــه اینجــا هســت و بــا دلگرمــي 

ــن کارهــا را انجــام دهنــد! و طیــب خاطــر ای
ــصد  ــت شش ــه قیم ــان ب ــان آن زم ــه را ایش آن خان
ــادل  ــد: مع ــا  گفتن ــد، ام ــده بودن ــان خری ــزار توم ه
همیــن پــول، تــا شــش خانــه هــر کــدام بــه قیمــت 
صــد هــزار تومــان بــراي نیازمنــدان تهیــه نکــردم و 
خانوارهایــي را نبــردم و در آن خانه هــا ننشــاندم، 
نیامــدم اینجــا بنشــینم. ایشــان واقعــاً این طــور بــود. 
ــه  ــد ب ــان را ببرن ــردم ایش ــه آرزو مي ک ــن همیش م
ــتي و  ــا درس انسان دوس ــي ت ــز علم ــا و مراک حوزه ه
انســان مداري یــاد بدهنــد و آقایانــي از ایشــان رقــت 

ــد! قلــب و عاطفــه و انســانیت بیاموزن

 از دیگــر کمک هــاي ایشــان بــه مــردم چــه 
ــد؟ مي دانی

از جملــه کارهــاي آموزنــده  مرحــوم عالي نســب 
ــده  ــه ش ــاي دوخت ــتانها پالتوه ــه زمس ــود ک ــن ب ای
در  و  مي گذاشــت  ماشــین  پشــت  و  مي خریــد 
محله هــاي جنــوب شــهر بــه راه مي افتــاد. هــر کــس 
را کــه مي دیــد در زمســتان پالتویــي بــه تــن نــدارد، 
ــا  ــت، ب ــار او مي گذاش ــا را کن ــته از پالتوه ــک بس ی
ایــن اســتدالل که:»اگــر کســي پالتــو داشــته باشــد، 
مگــر مي شــود کــه در زمســتان آن را نپوشــد؟ پــس 

ــدارد.« ــدارد، پالتــو ن ــه تــن ن هرکــس کــه پالتــو ب
ماحظــه مي فرماییــد کــه ایــن رفتارهــا چنــان 
انســاني هســتند کــه اضافــه بــر خودشــان نمي تــوان 
توضیح شــان داد. یــادم هســت همــان اوایــل و 
مهمانــي بــار اول یــک شــب بــه مــن گفتنــد: »فاني! 
یــک وقــت فکــر نکنــي چــون شــما طلبــه هســتي 
ــن  ــم. ای ــات نمي کن ــن مراع ــدي، م ــهد آم و از مش
آداب مــن اســت و هرکــس مهمــان مــن باشــد، مــن 
ــد  ــه گذاشــتن چن ــم. ب ــي مي کن ــه پذیرای همین گون

ــدارم.« ــادت ن ــذا ع ــوع غ ن

 آیــا ایشــان در حــوادث و ســوانح ملــي نیــز 
وارد عرصــه  کمــک و خدمــت مي شــد؟

بلــه، در زلزلــه  بویین زهــرا ایشــان خــودش بــه آنجــا 
رفــت؛ ولــي پیــش از اینکــه از تهــران خــارج شــود، 
هرچــه در کمــد خانــه از لبــاس و اســباب و وســایل 
بــود، برداشــت و بــا خــودش بــرد، تــا آنجــا کــه اهــل 
ــد  ــم بگذاری ــزي ه ــک چی ــد: »ی ــه بودن ــه گفت خان
بــراي خودمــان بمانــد.« ایــن ســانحه در ســال 1346 
روي داد و زلزلــه  عجیبــي بــود. مي گفتنــد: ســه 
ــرون  ــازه بی ــا جن ــر آواره ــا از زی ــه م ــد از آنک روز بع
ــد! ــا آم ــین از بعضــي جاه ــازه ماش مي کشــیدیم، ت

و  نویسـنده  یـک  عنـوان  بـه  حضرتعالـي   
اسام شـناس چـه تأثیـري از ایشـان گرفتید؟

ــود کــه  ــن ب ــود ای ــب ب ــراي مــن جال ــه ب ــزی ک چی

ایشــان ســر ســال بــه جــاي اینکــه خمــس بدهنــد، 
ــروف  ــد! مع ــه را مي دادن خمــس برمي داشــتند و بقی
بــود کــه ســرمایه دارند، ولــي بــراي خــودش چیــزي 
نداشــت، چــون آنچه داشــت، بــراي انفاق و بخشــیدن 
بــود. مرحــوم عّامــه جعفــري کــه بــا ایشــان مأنــوس 
از  اقتصــادي  جهت هــاي  در  را  نکته هایــي  بــود، 
ایشــان اســتفاده مي کــرد. مــا نیــز همین جــور 
مي رســیدیم،  کــه  ایشــان  خدمــت  و  بودیــم 
ــان  ــز مردمي م ــاح مغ ــه اصط ــادي و ب ــز اقتص مغ
ــتي و  ــر مردم دوس ــن مختص ــورد و ای ــس مي خ واک
ــان  ــاي ایش ــتیم، حرف ه ــه داش ــداري را ک محروم م
ــا  ــه تمام معن ــي ب ــب فرهنگ ــي داد. عالي نس ــا م ج
هــم بــود. کســي بــود کــه در شــکل گیري کتابخانــه 
ــه  ــه وســیله  عام ــه در نجــف ب ــن)ع( ک امیرالمؤمنی
امینــي ســاخته شــد، خیلــي کمــک کــرد. عجیــب 
ــون تشــیع  ــز و کان ــوان مرک ــه عن ــه نجــف ب ــود ک ب
و مهــد علمــي شــیعه کتابخانــه نداشــت! تنهــا 
کتابخانــه اي کــه نجــف بــه صــورت رســمي داشــت، 
ــل  ــود، مث ــا ب ــر از علم ــد نف ــه شــخصي چن کتابخان
ــران  ــزرگ و دیگ ــیخ  آقاب ــف الغطاء و ش ــوم کاش مرح
ــد و  ــا بیاین ــا طلبه ه ــتند ت ــه درش را بازمي گذاش ک

ــد. اســتفاده کنن
کتابخانــه اي کــه عامــه امینــي از آن اســتفاده 
ــر  ــتري ها، ه ــینیه  شوش ــي حس ــرد، در نزدیک مي ک
روز فقــط چهــار ســاعت بــاز بود کــه آن هم بســیاري 
ــروصدا  ــم و س ــس خت ــه و مجل ــا روض ــا ب از روزه
همــراه مي شــد و  کســي نمی توانســت مطالعــه 
ــه  ــدي آن کتابخان ــه متص ــان ب ــن ایش ــد. بنابرای کن
ــود: »مــن مي خواهــم اجــازه بدهیــد وقتــي  گفتــه ب
ــما در  ــم و ش ــد بیای ــه بروی ــد ک ــما در را مي بندی ش
ــه  ــرد و در را ب ــول ک ــد.« و او قب ــت ببندی را از پش
ــد در را  ــح مي آم ــردا صب ــا ف ــت ت ــن مي بس روي م
بــاز مي کــرد.  از اینجــا تصمیــم گرفتنــد بــراي نجــف 

ــد. ــه اي درســت کنن کتابخان
در نتیجــه همیــن کتابخانــه آبرومنــدي کــه االن هــم 
ــزي و  ــار تبری ــده اي از تج ــد و ع ــاخته ش ــت س هس
ــا  تهرانــي هــم کمــک کردنــد. مرحــوم عالي نســب ب

مرحــوم امینــي خیلــي مأنــوس بــود.
 

 از روابــط و مســائل مرحــوم امینــي و 
ــد؟ ــم داری ــري ه ــرات دیگ ــب خاط عالي نس

یکبــار کــه ایشــان بــراي زیــارت بــه نجــف مشــرف 
ــي  ــه امین ــه عام ــد ک ــاهده مي کن ــود، مش ــده ب ش
ــا و  ــا عمله ه ــه و ب ــاختمان رفت ــه  دوم س ــه طبق ب
بنــا حرفــي دارد. آقــاي عالي نســب متوجــه مي شــود 
کــه ایشــان از چیــزي ناراحــت اســت. شــب بــه منزل 
ــه  ــاال چ ــما آن ب ــد: »ش ــي رود و مي پرس ــان م ایش
کار مي کردیــد؟« آقــاي امینــي جــواب مي دهــد: 
ــن  ــا ای ــد ت ــا را مي دهن ــن پول ه ــه ای ــاني ک »کس
کتابخانــه ســاخته شــود، مــرا امیــن مي داننــد و مــن 
بایــد بــه نحــوي این هــا را خــرج کنــم کــه ضایعــات 

نداشــته باشــد«.
صحبــت مرحــوم آقــاي امینــي دربــاره پاره آجرهایــي 
ــا مقــدار  ــود کــه عملــه و بنــا دور مي انداختنــد و ی ب
ســیماني کــه کنــار دیــوار مي ریــزد و اینکــه ریخــت 
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ــا  ــب اینج ــوم عالي نس ــرد. مرح ــورت نگی ــاش ص و پ
چکــي بــه مبلــغ چهــل هــزار تومــان مي کشــد کــه 
»ایــن مــال آن ریخــت و پاشــها!« و بــه مرحــوم امیني 
ــت  ــث راح ــن حی ــان از ای ــما خیالت ــد: »ش مي گوی
باشــد. ایــن وجــه بــراي ضایعــات. شــما کــه مي توانید 
وقــت خودتــان را بــراي تکمیــل الغدیــر بگذاریــد، چه 

کار بــه عملــه و آجــر و ســیمان داریــد؟«
ــي  ــم خیل ــاب ه ــام و انق ــه ام ــب ب ــاي عالي نس آق
اعتقــاد داشــت، منتهــا بــه منظورهــاي انقابــي، نــه 
بــه چیزهــاي دیگــر... متأســفانه از اهــل علــم کســي 
ــوم  ــز مرح ــناخت، ج ــت نمي ش ــب را درس عالي نس
ــن  ــتي. ای ــهید بهش ــوم ش ــري و مرح ــاي جعف آق
ــاي  ــتند. آق ــم داش ــا ه ــه اي ب ــس دوجانب ــر ان دو نف
عالي نســب مي گفتنــد: مــن در بیســت و ســوم 
ــراي  ــه ب ــاز جانان ــت نم ــال دو رکع ــر س ــان ه رمض

ــم. ــتي مي خوان ــاي بهش آق

ــوص  ــب در خص ــوم عالي نس ــع مرح  موض
ــود؟  ــه ب ــي چ ــادي و اجتماع ــوالت اقتص تح

ــت؟ ــي داش ــر خاص ــا نظ آی
بــه عنــوان مثــال نســبت بــه قالــي دســتباف 
خیلــي حساســیت نشــان مــي داد و از آن بــا عنــوان 
مال التجــاره اي ضدانســاني یــاد مي کــرد، از آن  رو 
ــر  ــي زج ــان ها خیل ــام آن انس ــه و انج ــه در تهی ک
ــم  ــیني ک ــرش ماش ــا ف ــه آن وقت ه مي کشــند، البت

ــود. ــتباف ب ــا دس ــده  فرش ه ــود و عم ب
ــن خصــوص داشــت کــه مــن  ــان عجیبــي در ای  بی
مي گفــت:  نمي کنــم.  فرامــوش  را  آن  هیچ وقــت 
کارش  وقتــي  ظریــف،  دســتباف  فــرش  »یــک 
تمــام مي شــود و آخریــن گره هایــش بــا دســت 
یــک قالیبــاف زحمتکــش زده مي شــود، از زیــر 
چنیــن دســتي کــه بیــرون رفــت، زیــر پــاي اعیــان 
ــس و  ــاي لوک ــرها و دخترخانم ه ــراف و آقاپس و اش
مشکل پســند مــي رود.« بنابرایــن نســبت بــه مســائل 
انســاني خیلــي دقــت عجیبــي داشــت. واقعــاً و بــدون 
اغــراق بــه ریزتریــن و دور از ذهن تریــن مســائل 
ــرد و  ــر مي ک ــان فک ــائل انس ــان و مس ــور انس در ام

ــي داد. ــت م اهمی

دقیق النظــري  نویســنده   حضرتعالــي   
هســتید. در طــول رفاقــت بــا مرحــوم 
عالي نســب آیــا بــه دقت نظــر خاصــي 
ــد؟ ــگفت آور باش ــي ش ــه خیل ــد ک برنخوردی
دربــاره  هتل هــا و ســاختمان هاي لوکــس توجــه 
ظریفــي داشــت کــه واقعــاً عجیــب اســت. مي گفــت: 
»یــک هتــل وقتــي ســاخته مي شــود و آمــاده 
ــه کــف  ــن اســت کــه ب ــن کارش ای مي گــردد، آخری
آن بــرق مي اندازنــد. آخریــن مرحلــه اي کــه پــس از 
هــزاران کار کوچــک و بــزرگ وجــود دارد، دســت آن 
ــا انگشــت هایي  کارگــر الغــر و یتیمــي اســت کــه ب
ــد  ــاب مي زن ــل را س ــاي هت ــتخواني، موزائیک ه اس
ــش  ــت هاي زحمتک ــن، دس ــود. بنابرای ــراق ش ــا ب ت
ــل  ــک هت ــه ی ــن دســتي اســت ک ــر آخری ــک فقی ی
ــا  ــه پ ــي ک ــن پای ــت اولی ــد، آن وق ــاده مي کن را آم
ــان  ــردان و زن ــاي م ــذارد، پ ــل مي گ ــن هت ــه ای ب

ــز و  ــه چی ــر از هم ــیک پوش بي خب ــنه بلند و ش پاش
همــه جاســت کــه مي آینــد و اینجــا دور هــم جمــع 

ــد!« ــاب کنن ــي را انتخ ــه زیبای ــا ملک ــوند ت مي ش
ــان معمــول  ــود کــه آن زم ــه رســمي ب اشاره شــان ب
بــود و هــر ســال زیباتریــن زن را انتخــاب مي کردنــد 
و اســمش را مي گذاشــتند: ملکــه  زیبایــي. شــما 
دقــت کنیــد و ببینیــد ایشــان بایــد داراي چــه دقــت 
نظــر و چــه حساســیت روحــي باشــد کــه بــه چنیــن 
ــد  ــان کن ــور بی ــن ج ــد و ای ــه کن ــئله اي توج مس
کــه آخریــن دســتي کــه کار یــک هتــل اشــرافي را 
ــي کــه  ــد، دســت کیســت و اولیــن پای تمــام مي کن
وارد مي شــود و روي آن موزائیک هــاي بــراق پــا 
مي گــذارد، پــاي کیســت! خیلــي عجیــب بــود. واقعــاً 
خداونــد بــه ایشــان مغــز عجیبــي داده بــود، از نظــر 
دقــت و تفکــر، فوق العــاده دقیــق و تــوأم بــا عواطــف 

انســاني و مبــادي دینــي.
مــا تــا حــاال کــه بــه ایــن ســن رســیده ایم، ندیده ایــم 
کــه کســي ایــن ســه مؤلفــه را بــا هــم داشــته باشــد: 
ــه زندگــي  مغــز آن قــدر دقیــق و حســاس نســبت ب
ــدر  ــل آن ق ــي، و عق ــدر عاطف ــب آن ق ــان و قل انس

پرشــعاع و متکــي بــه عقانیــت دینــي و قرآنــي.

ــم  ــه ق ــم ب ــا ه ــم ب ــافرتي ه ــراً مس  ظاه
ــد. ــت کنی ــافرت صحب ــتید. از آن مس داش

مرحــوم عالي نســب نســبت بــه جمــع کــردن و 
ــا  ــه و خیابان ه ــه در کوچ ــي ک ــامان دادن فقیران س
هســتند و دادن کار بــه آن هــا اصــرار داشــت. شــرعاً 
هــم ســائل بــر کــف مذمــوم اســت؛ بنابرایــن بــه ایــن 
فکــر مي کــرد کــه کار درســت کند و بــه بیــکاران کار 
بدهــد. بنابرایــن از کمــک کــور بــه ســائان احتیــاط 
ــت، در کار و  ــه مي توانس ــا ک ــا آنج ــي ت ــرد، ول مي ک
تولیــد مي کوشــید.  یــک وقتــي ایشــان را بردیــم قــم 
و چنــد برنامــه برایــش گذاشــتند و ایشــان هــر کجــا 
مي رفــت دربــاره  مســائلي کــه بایــد انجــام بشــود در 
ــي مي کــرد. صبح هــا هــم  ــان صحبت های جمــع آقای
بــا هــم بــه حــرم مي رفتیــم. هــر وقــت کــه ســائلي 
متأثــر  ایشــان  مي آمــد و دســت دراز مي کــرد، 
ــفر  ــه س ــد ک ــت. بع ــر فرومي رف ــه فک ــد و ب مي ش
ــه  ــه تهــران برمي گشــتند، ب تمــام شــد و داشــتند ب
ــد و گفتنــد:  پــول آن زمــان پنــج هــزار تومــان دادن
ــن  ــت. ای ــتحق اس ــي مس ــه کس ــم چ ــن نمي دان م

مبلــغ را شــما بــه مســتحقان برســانید.
ــر مشــي خــودش  ــا اواخــر عمــر همــواره ب ایشــان ت

ــان  ــم، ایش ــان رفت ــه دیدنش ــار ک ــن ب ــود. آخری ب
مریض احــوال بــود. آقــاي موســوي هــم حضــور 
ــوي  ــاي موس ــه آق ــي ک ــه چیزهای ــت. از جمل داش
گفــت، ایــن بــود کــه خطــاب بــه آقــاي عالي نســب 
در  شــما  زحمت هــاي  بابــت  از  »مــردم  گفــت: 
دوران جنــگ و اداره  جنــگ و اقتصــاد کشــور خیلــي 
ممنــون و قــدردان هســتند.« ولــي آقــاي عالي نســب 
نمي شــنید. آقــاي موســوي چنــد بــار تکــرار کــرد تــا 
ایشــان متوجه شــد و گفــت: »نــه، قابلیت و اســتعداد 
خــود شــما بــود. مــن کاري نکــردم.« بــا ایــن حــال 
ــه   ــد، در هم ــت کار کن ــه مي توانس ــي ک ــا زمان او ت
عیــن  در  و  کنــد  مي کوشــید خدمــت  مراحــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــت دارد، ای ــي اهمی ــه خیل ــال آنچ ح
ــاد  ــد و اقتص ــل کن ــام عم ــه اس ــت ب او مي خواس

ــاند. ــور برس ــه  ظه ــه منص ــامي را ب اس
از  نفــر  چنــد  جلســه اي،  در  وقتــي  بنابرایــن 
غرب گرایانــه  نظریــات  غربــي،  تحصیل کــردگان 
ــا  ــي ب ــد، ایشــان خیل ــرده بودن ــراز ک اقتصــادي را اب
ــد،  ــان مي گوین ــه آقای ــود: »آنچ ــه ب ــت گفت ماطف
نظریه هایــي اســت کــه مــن رفتــه و از نزدیــک 
ــا  ــن از آن ه ــده ام. بنابرای ــي دی ــاي غرب در کارخانه ه
ــزارش  ــد جــزوه  گ ــر و بي اطــاع نیســتم.« بع بي خب
الحیــاه را کــه آیــات و روایــات اقتصــادي در آن جمــع 
شــده، از جیبــش درآورده بــاال گرفتــه بــود کــه »مــا 
شــهید داده ایــم کــه بــه این هــا عمــل شــود و این هــا 
عملــي شــود، وااّل ایــن نظریــات غربــي چیــزي اســت 

ــي داد.« ــام م ــم انج ــاه ه ــا را ش ــي از آن ه ــه یک ک

ــت  ــه از ظراف ــود ک ــد ب ــا خواه ــیار بج  بس
ــد. ــت کنی ــب صحب ــاي عالي نس آق

ــرد:  ــل مي ک ــودش نق ــود. خ ــي ب ــان آدم ظریف ایش
ــدان یکــي از  ــز. فرزن ــه تبری ــودم ب ــه ب ــار رفت ــک ب ی
تاجــران بــزرگ تبریــز پیــش من آمدنــد و از امســاک 
پدرشــان گایــه کردنــد کــه بــه هیــچ قیمتــي حاضر 
نمي شــود خــرج کنــد و از مــن خواســتند بــا او 
صحبــت کنــم. مــن بــه دیــدن او رفتــم. تازه نشســته 
ــت:  ــن گف ــه م ــت، ب ــازاري برگش ــه آن ب ــم ک بودی
فانــي! شــنیده ام خیلــي پــول خــرج مي کنــي! 
ــه  ــدر ب ــه این ق ــي را ک ــد پول ــت مي آی ــور دل چط
ــرج  ــوري خ ــد، همین ج ــت مي آی ــه دس ــت ب زحم
کنــي و از دســت بدهــي؟ دیــدم رفتــه ام او را نصیحت 
ــدر  ــه این ق ــد ک ــت مي کن ــرا نصیح ــم، او دارد م کن

پــول خــرج نکــن!

 درســت اســت کــه بــا هــم ماقاتــي نیــز بــا 
ــهریار داشتید؟ ش

بلــه، یــک ســفر بــا هــم بــه تبریــز رفتیــم و ایشــان 
ــم ایشــان وارد  ــه منــزل پدرخان ــد و ب ــز بودن در تبری
شــدیم کــه یــک فــرد محتــرم بــازاري بــود، ســید و 
ــا  ــل ســنت برخــي از بازاري ه ــود، مث ــم ب ــم ه معم
ــه  ــودم ک ــل ب ــیار مای ــد. بس ــم بودن ــم ه ــه معم ک
ــاي  ــام آق ــه  ن ــي ب ــم. آقای ــهریار را ببین ــوم ش مرح
ــا  ــود، ب ــق ب ــهریار رفی ــا ش ــه ب ــود ک ــي زاده ب حبش
ــود. ایشــان تمــاس  آقــاي عالي نســب هــم دوســت ب
گرفــت و عصــري، دو ســاعت بــه منــزل آقــاي 

یکي از انسان هایي که
در زمان ما، واقعاً به حق

و به درجه کمال از ثروت و دارایي 
خود استفاده کرد

و در واقع ثروت را براي
خدمت و کمک به انسان محروم به 

دست مي آورد،
مرحوم حاج سیدمصطفي

عالي نسب بود.
مي توان ادعا کرد

نظیر او دیده نشده است
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شــهریار رفتیــم. در منــزل شــهریار، گلــي در طاقچــه 
بــود کــه خیلــي زیبــا بــود؛ ولــي نمي توانســتم بفهمم 
واقعــي اســت یــا مصنوعــي. پرســیدم: »اســتاد! ایــن 
گل واقعــي اســت؟« گفــت: »نخیر، مصنوعي اســت.« 
ــي  ــن مصنوع ــدم نمي شــود ای ــردم، دی ــگاه ک ــن ن م
ــي اســت. آن  ــر، مصنوع ــت: نخی باشــد. شــهریار گف
ــا دســت خــودش ســاخته  ــزي ب ــم تبری را یــک خان
ــه در  ــي ک ــن، پرهای ــن و لطیف تری ــت، از نرم تری اس
ــه  ــت ک ــب اس ــد. عجی ــا مي روی ــال پرنده ه ــر ب زی
ــه  ــت ک ــه اي گف ــد شــهریار جمل ــود. بع ــن گل ب عی
ــود. گفــت: »اینجــا گل و بلبــل  یــک دیــوان شــعر ب
ــا  ــراي م ــم ب ــعر ه ــا ش ــد ت ــده اند!« چن ــي ش یک

ــادم نیســت. ــه االن ی ــد ک خوان
گفــت:  عالي نســب  آقــاي  ســفر  همیــن  در 
ــاي  ــام آق ــه ن ــت ب ــز هس ــم در تبری ــمندي ه دانش
ــل و  ــم و فض ــل عل ــه اه ــي ک ــلطان القرائ جعفرس
کمــال بــود، کتاب هایــي هــم نوشــته بــود، بــه دیــدن 
او هــم رفتیــم. در مجمــوع ســفری بســیار خــوب و 

بــود. فراموش نشــدني 

ــاي  ــورم از آق ــاب ت ــه اي در ب ــما جمل  ش
عالي نســب نقــل نموده ایــد بــا ایــن مضمــون: 
»تــورم مالیاتــي اســت کــه اغنیــا، بــه میــل 
ــاي  ــد.« آق ــرا مي بندن ــردن فق ــه گ ــود ب خ
ــت،  ــات نداش ــه تحصی ــا اینک ــب ب عالي نس
ــد؟ ــان مي کردن ــه بی ــب را چگون ــن مطال ای

 اتفاقــاً مســئله مــا همیــن اســت. ایشــان خیلــي مغــز 
عجیــب و غریبــي داشــت و مطالــب مهمــي را بیــان 
ــاً هــر  ــود و انصاف ــاده ب ــش هــم فوق الع مي کــرد. بیان
مطلبــي را کــه مي خواســت بگویــد، واقعــاً عالــي بیــان 
مي کــرد. ایــن جملــه  ایشــان خیلــي ظریــف اســت.

ــي  ــت کس ــک وق ــرد: ی ــل مي ک ــري نق ــاي جعف آق
گفــت: »مــن دارم شــعرهاي مزخــرف و به دردنخــور 
ــه  ــه چ ــد ک ــدگان بدانن ــا آین ــم ت ــع مي کن را جم
حرف هــاي مفتــي زده شــده اســت!« یکدفعــه آقــاي 
عالي نســب برگشــت گفــت: احتیاجــي بــه ایــن 
کار نیســت، چــون در آینــده هــم کســاني خواهنــد 
ــاي جعفــري نســبت  ــود کــه مزخــرف بگوینــد! آق ب
ــه هــوش ایشــان اعجــاب داشــت و همــواره عقــل  ب

ایشــان را مي ســتود.

 قبـول دارید که آنچه ایشـان دربـاره  آخرین 
دسـتي کـه کار هتـل را تمـام مي کنـد و اولین 
پایي کـه به روي سـنگفرش هاي هتـل مي آید، 
بیـان کـرده اسـت، آدم را یـاد شـخصي مثـل 
ویکتـور هوگـو مي انـدازد و از ظرافـت هنـري 

مي زند؟ مـوج 
همین طــور اســت. واقعــاً جملــه ای غیرعــادي اســت. 
شــما فکــر کنیــد کــه ایــن را کســي مي گویــد 
ــد و نویســنده و شــاعر نیســت.  ــب و هنرمن ــه ادی ک
ــرف  ــغله و ح ــا مش ــان هزاره ــت آن را در می آن وق
ــه چنیــن مســئله اي توجــه  ــد، و ب و حدیــث مي گوی
مي یابــد. مــن بــا شــما موافقــم: بلــه، مي شــود گفــت 
ایشــان یــک متفکــر بــود. عالي نســب از نظــر ذهــن 
حــاد و مســائل انســاني خیلــي عجیــب بــود. خیلــي 

ــک  ــي ی ــن ذهن ــم چنی ــر مي کن ــن فک ــب. م عجی
ــد ایــن  ــود. یعنــي خداون مقــدارش موهبــت الهــي ب
ذهــن بیــدار و ایــن عقــل نورانــي را بــه او بخشــیده 
بــود، منتهــا او از آن اســتفاده مي کــرد و بــه اصطــاح 
ــد و  ــه اســتفاده کن ــن خــط ک ــوي ای ــود ت ــاده ب افت

اســتعدادش را شــکوفا ســازد.
در روایــت هــم آمــده اســت کــه خداونــد بــه کســاني 
ــد.  ــتعدادهایي مي بخش ــد و اس ــي مي ده موهبت های
ــد  ــمه مي مان ــل آب چش ــد، مث ــتفاده کردن ــر اس اگ
کــه هرچــه بکشــند و اســتفاده کننــد، زیــاد مي شــود 
ــروک  ــز مت ــک چی ــل ی ــد، مث ــتفاده نکنن ــر اس و اگ

ــدد. ــار مي بن ــه آن ت ــوت ب ــود و عنکب مي ش
عالي نســب در نهایــت حــد ممکــن از عواطــف 
انســاني اش اســتفاده مي بــرد. چــون نظــام عالــم بــر 
مــوت اســت: »انــک مّیــت و انهــم میتــون.« بنابرایــن 
ــه  ــان همیش ــه کس ــد، کاش این گون آدم آرزو مي کن
بودنــد و جاودانــه مي ماندنــد. یعنــي همیشــه و 
همــواره حضــور داشــتند. ولــي نظــام عالــم بــر ایــن 
نیســت. آدم هایــي هســتند مثــل صــدام کــه هرچــه 
ــود.  ــحال تر مي ش ــد، آدم خوش ــا برون ــر از دنی زودت
آرزو مي کنــد  آدم هایــي هــم هســتند کــه آدم 
ــد و سخنشــان  ــا را ببین همیشــه باشــند و آدم آن ه
را بشــنود. مثــل مرحــوم عالي نســب کــه انســان آرزو 
مي کنــد کاش مــرگ در زندگــي ایــن مــرد نبــود و او 

ــرد. ــت نمي م ــچ وق هی
ــه ســیادت  ــه ب ــود ک ــاي عالي نســب از کســاني ب آق
عمیقــاً بــاور داشــت و همــواره هــم بُعــد ســید بــودن 

ــود. ــات مي نم ــش را مراع ــیادت خوی و س
در ایــن خصــوص هــم ایشــان یــک دقتــي داشــت. 
ــم از  ــوان ه ــه ج ــدش را ک ــه فرزن ــت ک ــادم هس ی
ــین«  ــا »سیدحس ــین« ی ــت، »آقاسیدحس ــا رف دنی
ــک  ــا حســین آقا. ی ــه حســین ی ــرد، ن خطــاب مي ک
ــرا ایشــان را  ــن چ ــد م ــت: مي دانی ــن گف ــه م ــار ب ب
ــراي اینکــه ســیادتش  سیدحســین صــدا مي زنــم؟ ب

ــید اســت! ــه س ــد ک ــرود و بدان ــادش ن ی

 خاطـره اي نداریـد که خیلي خـاص و عجیب 
باشـد، در عیـن حـال جنبـه اي از شـخصیت 

مرحـوم عالي نسـب را نمایـان کنـد؟
امینــي ـ  یــادم مي آیــد وقتــي مرحــوم آقــاي 
ــت،  ــا رف ــر«  از دنی ــم »الغدی ــاب عظی ــنده کت نویس
تجلیــل خاصــي از ایشــان نشــد. تنهــا تجلیلــي کــه 
ــود  در تهــران از ایشــان صــورت گرفــت، مجلســي ب
کــه آیــت اهلل طالقانــي و شــهید مطهــري در مســجد 
هدایــت برگــزار کردنــد کــه طبیعتــاً مــا هــم شــرکت 
کردیــم. در چهلــم ایشــان مجلــس تذکــري در 
ــام  ــه حجت االس ــد ک ــه ش ــاد گرفت ــینیه  ارش حس
ــوم  ــس مرح ــرد. در آن مجل ــخنراني ک ــفي س فلس
ــگام  ــه هن ــود. ب ــرده ب ــرکت ک ــم ش ــب ه عالي نس
از حســینیه درآمدیــم، مرحــوم  ختــم مجلــس 
ــي  ــم و کم ــاده بروی ــد پی ــت: مایلی ــب گف عالي نس
حــرف بزنیــم. قبــول کــردم و بــه راه افتادیــم و 
ــي )تخت جمشــید  ــي فعل ــان طالقان ــا خیاب ــم ت آمدی
 ســابق( و شــرکت نفــت. آنجــا خداحافظــي کردیــم. 
تقریبــاً 6 کیلومتــر آن روز بــا هــم پیــاده راه رفتیــم. 
ــود.  ــاز ب ــک بستني فروشــي ب ــود. ی غــروب جمعــه ب
ــم؟« و  ــک بســتني بخوری ــا هــم ی ــم ب گفــت: »بروی
ــرون،  ــم بی ــي آمدی ــم. وقت ــتني خوردی ــم بس رفتی
ــا  ــن خرج ه ــن از ای ــت: »م ــرد و گف ــن ک ــه م رو ب
ــن کار  ــم، ای ــته بودی ــون خس ــروز چ ــم. ام نمي کن
ــه بســتني یعنــي چــه؟! مــن از ایــن  را کــردم، وگرن
ــن  ــودم از ای ــراي خ ــدارم و ب ــخصي ن ــاي ش خرج ه

نمي کنــم.« خرج هــا 
ــول  ــال پ ــال ری ــه ری ــود و ب ــور ب ــم این ط ــاً ه واقع
ــي داد  ــت م ــد، اهمی ــي کن ــد ط ــه بای ــیري ک و مس
ــد  ــي کاري مفی ــراي کس ــود ب ــن ب ــش او ای و کوش
انجــام دهــد و همــه کار مفیــد انجــام دهنــد. بنابراین 
ــاً اســراف و تجمــل وجــود  در زندگــي ایشــان مطلق
نداشــت و ایــن عروســي ها را کــه مي دیــد چــه 
ــه  ــا تهی ــه لباس ه ــا و چ ــه پارچه ه ــد و چ مي خرن
ــر و  ــي فقی ــه!؟ وقت ــي چ ــت: یعن ــود، مي گف مي ش
محــروم داریــم، ایــن کارهــا چیســت؟ اگــر دختــري 
ــوردي نداشــت؛  ــود، م ــه نب ــه بي جهیزی ــتیم ک نداش
ولــي وقتــي هســت، چــرا بایــد ایــن کارهــا را انجــام 
داد؟ ایــن چیزهــا خیلــي اذیتــش مي کــرد. بنابرایــن 
ــي آورد،  ــه درم ــرد و هرچ ــت کار مي ک ــا مي توانس ت

ــد. ــان برمي گردان ــه انس ب

 لطفـاً از آخریـن ماقـات بگوییـد و جایگاه و 
نقـش عالي نسـب در سـاختمان اقتصـاد ملي.

ــوال  ــر مریض اح ــان دیگ ــات، ایش ــن ماق در آخری
ــت و  ــور داش ــوي حض ــین موس ــاي میرحس ــود. آق ب
ــد،  ــر آیینه ون ــاد دکت ــد و دام ــادق آیینه ون ــر ص دکت
ــد؛  ــم گرفتن ــس ه ــد عک ــه چن ــدري ک ــاي حی آق
ــه  ــناخت و ب ــی را نمي ش ــر کس ــان دیگ ــي ایش ول
ــنید و  ــن می ش ــار گفت ــد ب ــس از چن ــختي و پ س
می شــناخت. یــادم هســت کــه وقتــي مــرا شــناخت، 
ــم.«  ــما را مي خوان ــاي ش ــب ها کتاب ه ــت: »ش گف
ایشــان بــه بنــده لطــف زیــادی داشــت و مــن ایشــان 
را بــه جهــت روحیاتــش دوســت داشــتم. مــن یــک 
ــردم و آن  ــول ک ــه قب ــان هدی ــرم از ایش ــار در عم ب
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ــا آورد و  ــراي م ــه ب ــود ک ــن ب ــک ســماور عاءالدی ی
ــب  ــاال جال ــم. ح ــتفاده کردی ــا از آن اس ــا مدت ه م
ــه  ســماور هــم  اســت بدانیــد کــه در همیــن کارخان
ایشــان بــه اقتصــاد ملــي و قطــع وابســتگي بــه خارج 
ــان  ــي در جری ــه وقت ــود ک ــروف ب ــت. مع ــر داش نظ
ــل  ــه دالی ــا مدت هــا ب نهضــت ملــي شــدن نفــت، ت
حقوقــي و سیاســي کســي از ایــران نفــت نمي خریــد 
و ایــن مي توانســت نهضــت را از حیث هــاي مختلــف 
ــود: جــاي  دچــار آســیب ســازد، عالي نســب گفتــه ب
نگرانــي نیســت، مــن بــراي نفتمــان مصــرف داخلــي 
ــماورها را وارد  ــن س ــت ای ــم و آن وق ــت مي کن درس
خانه هــا کــرد کــه بــا نفــت روشــن مي شــد و ســبب 
ــت در آن  ــي دول ــکات مال ــداري از مش ــد مق مي ش
زمــان کمتــر شــود و اقتصــاد بــدون نفــت بــا مصــرف 

داخلــي کمــي جلوتــر بــرود.
هنــوز ابعــاد زیــادي در شــخصیت مرحوم عالي نســب 
هســت کــه بایــد از آن هــا صحبــت کــرد. و تحلیــل 
ایــن صفــات و احــواالت و صفــات روحــي غیرمتعارف 
و ممتــازي کــه ایشــان داشــت، کاري درخــور ارزش 
اســت. البتــه آنچــه تعالیــم اســامي اقتضــا مي کنــد، 
عالي نســب بــودن اســت نســبت بــه مــردم و امــوال، 
ــرآن  ــد. ق ــال را مــال خــودش بدان ــد م و آدمــي نبای
ــي  ــم اهلل.« یعن ــوا ممارزقک ــد: »وانفق ــم مي فرمای ه
ــد،  ــان نمي دهی ــد، از ارث پدرت ــاق مي کنی ــي انف وقت
ــاق  ــت، از آن انف ــما داده اس ــه ش ــد ب ــه خداون هرچ
ــرود  ــدارد انســان خــودش ب ــد توقــع ن کنیــد. خداون
از یــک جایــي خــارج از حــوزه  قــدرت خداونــد مالــي 
بــه دســت آورد و انفــاق کنــد. ممکــن اســت عــده اي 
جاهــل بگوینــد: خــوب خــود مــا زحمــت مي کشــیم 
و صاحــب و مالــک امــوال مي شــویم. خیلي هــا 
ــک  ــي مال ــند ول ــت مي کش ــه زحم ــتند ک ــم هس ه
چیــزي نمي شــوند. پــس ایــن عنایــت خداســت. در 
فرمایشــي از امــام صــادق هــم آمــده اســت کــه اغنیــا 
ــته اند  ــي داش ــدا کرامت ــزد خ ــه در ن ــد ک ــر نکنن فک
کــه بــه آن هــا داده و بــه دیگــران نــداده اســت. نخیر، 
ایــن را بــراي امتحــان داده اســت تــا بــه وظایفشــان 
ــر  ــات خی ــب در جه ــوم عالي نس ــد. مرح ــل کنن عم
ــه  ــود، در مرتب ــارف ب ــي متع ــرد و خیل ــرج مي ک خ
ــخیص  ــود و او تش ــن ب ــاي دی ــا پ ــن. هرکج اول، دی

ــرد. ــه نمي ک ــرج مضایق ــي داد، از خ م
زیــاد  تعــداد  آن  آثــار  کــه  فرهنــگ  دوم،   
ــا  ــدد آن ه ــاخته و ع ــه س ــت ک ــتان هایي اس دبیرس
کــم نیســت. خصوصــاً در آذربایجــان و اطــراف تبریــز.

سـوم، انسـان محـروم بـود کـه نابغـه  رسـیدگي بـه 
محرومیـن بـود، اگـر تعبیـر نبـوغ در اینجـا درسـت 
باشـد و توجـه و رسـیدگي بسـیار خاص مي نمـود. به 
کشـورهاي خـارج هـم کـه مي رفت برخاف بسـیاري 
از اغنیـا کـه بـه دنبـال تفریـح و سـرگرمي مي رونـد، 
و  مي رفـت  کارخانه هـا  و  کارگرهـا  و  کارهـا  سـراغ 
نمي رفـت در اتـاق مدیـرکل و پذیرایـي خوب. راسـت 

مي کـرد. بررسـي  را  کارخانه هـا  درون  مي رفـت 
زیــادي  بســیار  کمــک  فرهنــگ  خصــوص  در 
در  امیرالمؤمنیــن)ع(  مکتبه  االمــام  و  داد  انجــام 
ــه  ــر از جمل ــخاص خّی ــاعدت هاي اش ــا مس ــف ب نج
ــاي  ــادم هســت کــه آق ایشــان ســاخته شــد. مــن ی

ــرم  ــیار محت ــرین بس ــي از ناش ــه یک ــب ب عالي نس
تهــران کــه خدمــات بســیار زیــادي بــه لحــاظ دینــي 
و فرهنگــي انجــام داد، مقادیــر فراوانــي کمــک مالــي 
کــرده بــود. مدت هــا بعــد آن ناشــر ورشکســت شــد. 
ــه  ــه از او مطالب ــاي اینک ــه ج ــب  ب ــاي عالي نس آق
ــن اطــاع داد  ــه م ــاب برداشــت و ب ــد، کت ــول کن پ
کــه مي خواهــد آن هــا را بفرســتد بــه مشــهد تــا بــه 
ــم و گفــت: کاري نداشــته باشــید کــه  طــاب بدهی
از طــرف کیســت و نگوییــد چــه کســي داده اســت.
ــائل و  ــاً رس ــا عمدت ــه آن کتاب ه ــت ک ــادم هس ی
ــم  ــاب »تعاون العل ــم کت ــداري ه ــود و مق مکاســب ب
ــا  ــري. کتاب ه ــاي جعف ــه آق ــن« مرحــوم عام والدی
ــار  ــم در اختی ــا ه ــد و م ــم بودن ــاد ه ــید و زی رس
طــاب قــرار دادیــم. و بــراي اینکــه یــادي از ایشــان 
بشــود، مهــري دادیــم درســت کردنــد: اهدایــي حــاج 
ــم در  ــه االن ه ــزي ک ــب تبری ــي عالي نس میرمصطف
دســت طــاب مشــهد بایــد باشــد. کتاب هــاي آقــاي 
جعفــري را هــم کــه یگانــه کتــاب عربــي ایشــان بود، 
ــه  ــت ک ــادم هس ــه ی ــم. از جمل ــخاص دادی ــه اش ب
ــا  ــه ب ــتیاني ک ــیدجال الدین آش ــاي س ــوم آق مرح
هــم رفاقتــي بــا مــا داشــتیم، بــه مــن گفــت: چنیــن 
کتابــي از آقــاي جعفــري منتشــر شــده اســت، شــما 
ــم. بعــد  ــراي شــما هــم داری ــه، ب ــد؟ گفتــم: بل نداری
ایشــان بــه مدرســه نــواب آمــد و مــن هــم یــک جلــد 
بــه ایشــان دادم. غــرض، آقــاي آشــتیاني هــم تمایلي 

بــه داشــتن آن کتــاب داشــت.

ــاي  ــه آق ــما ب ــدن ش ــذوب ش ــت مج  عل
عالي نســب چــه بــود؟

دیانــت او و انســانیت او کــه هــر دو در حــدي 
ــه  ــود و ب ــن ب ــان متدی ــود. ایش ــه ب ــاال و واالمرتب ب
ــت  ــزام داش ــودش الت ــیادت خ ــت و س ــي دیان مبان
و تمــام زندگــي اش، یــک زندگــي دینــي بــود. 
یعنــي عالي نســب درســت اســت کــه صبــح وقتــي 
ــش  ــازار را در پی ــد، راه ب ــارج مي ش ــه اش خ از خان
ــي  ــه گوی ــود ک ــن ب ــاً چنی ــي حقیقت ــت، ول مي گرف
راه جبهــه را در پیــش مي گرفــت. چــون در تمامــي 
ــا  ــن جــوش و خــروش و کار کوشــش و کارخانه ه ای
ــا  ــي این ه ــازي، در تمام ــه  کارتن س ــه کارخان از جمل
جــوش و خــروش او علي الــّدوام مي شــود گفــت 
بــراي اهتمــام بــه امــر مســلمین بــود. عــرض کــردم 
کــه ایشــان کارخانــه کارتــن را صرفــاً بــه ایــن انگیــزه 
دایــر کــرد، کــه بــازار مســلمین محتــاج یهــود نشــود.

جنس هایــي کــه االن مــردم مي خرنــد، 50   60 
ــود.  ــته بندي ها نب ــت و بس ــن کیفی ــل، ای ــال قب س

ــتمالي  ــود دس ــراي خ ــدام ب ــر ک ــا ه ــب مرده اغل
برمي داشــتند. اول، پاکــت ســاخته شــد، بعــد پاکــت  
کاغــذي و پاســتیکي و تــا امــروز کــه کیفیــت 
ــاال  ــام ب ــًا عــوض شــده اســت. آن وقــت در اق کام
ــل از  ــد. قب ــرح ش ــن مط ــاي کان، کارت و جنس ه
کارتــن، گونــي یــا جعبــه  چوبــي مــورد اســتفاده قرار 
مي گرفــت. کارتــن خیلــي راحت تــر بــود. آقــاي 
عالي نســب مي فرمــود: کارتــن بــه انــدازه اي در 
صــادرات و واردات اهمیــت پیــدا کــرد کــه اصــًا اگــر 
ــیار  ــا بس ــد کاره ــید، رون ــن نمي رس ــازار کارت ــه ب ب
کنــد پیــش مي رفــت. یهودي هــا مي کوشــیدند 
ــه  ــته بندي ب ــد بس ــلمین را در بُع ــازار مس ــام ب زم
دســت بگیرنــد تــا اگــر یــک روز کارتــن ندهند، بــازار 
ــود کــه رفتــم ایــن کار را  تهــران فلــج شــود. ایــن ب
ــش  ــون گرای ــه چ ــت ک ــم هس ــن ه ــام دادم. ای انج
مصدقــي داشــت، او را خیلــي اذیــت مي کردنــد، بــه 
ــم،  ــه رژی ــه دلیــل گرایش هــاي بهایي هــا ب عکــس ب

ــد. ــاق مي کردن ــي ارف ــا خیل ــه آن ه ب
ــد  ــان مجاه ــه ایش ــت ک ــود گف ــوع مي ش در مجم
ــتم  ــع هس ــن خاطرجم ــون م ــود؛ چ ــبیل اهلل ب في س
ــوش و  ــت، ج ــال رفاق ــدود 40 س ــن ح ــه در ای ک
خروشــي بــراي هیــچ امــري در وجــود ایشــان 
ندیدیــم، ااّل جامعــه بــه  طــور کلــي و انســان محــروم 
ــم:  ــودم مي گفت ــا خ ــا ب ــن باره ــاص. م ــور خ ــه  ط ب
کاش عالي نســب بــه کســاني کــه کارهاشــان مربــوط 
ــداري و  ــانیت و دین ــت، انس ــن اس ــان و دی ــه انس ب

ــي داد. ــان درس م ــت انس محب
ــد  ــل یزی ــت: »العم ــده اس ــات آم ــي از روای در بعض
في العلــم«، شــما بــه هــر حهتــي کــه عمــل کنیــد، 
عملتــان در آن جهــت زیــاد مي شــود تــا دوبــاره خــود 
ایــن علــم برگــردد بــه عمــل تبدیــل شــود. مرحــوم 
ــه  ــرا این گون ــه فق ــیدگي ب ــاب رس ــب در ب عالي نس
بــود. از اول بــه ایــن کار پرداختــه بــود، کثــرت اقــدام 
ــع  ــاب رف ــه از ب ــوزي، ن ــدام و دلس ــوص در اق و خل
تکلیــف صــرف، بلکــه دلــش بــه حــال انســان محروم 
ــت  ــرت ممارس ــن کث ــود  همی ــاز خ ــوخت. ب مي س
ــده  ــان هاي درمان ــراغ انس ــه س ــن ب ــل و رفت در عم
و محــروم و طبقــات مظلــوم و فکــر کــردن بــه آن هــا، 
ــردد و  ــا برگ ــود ت ــرده ب ــل ک ــدید عم ــاره تش دوب

بیشــتر کار کنــد.
توجــه آقــاي عالي نســب، بعــد از واجبــات اصلــي، در 
ــود،  ــارت هــم ب ــود. اهــل زی خصــوص خــرج مــال ب
جهت هــای عبــادي اش ســر جایــش بــود؛ ولــي 
ــود کــه  بیشــترین حساســیت او در ایــن خصــوص ب
ــورد  ــراي انســان محــروم باشــد. در م ــد ب خــرج بای
خمــس هــم خــودش بــه مــن گفــت: ســر ســال کــه 
ــه جــاي دادن یک پنجــم مــازاد،  حســاب مي کنــم، ب
ــه را مي دهــم. خیلــي  مــن خمــس برمــي دارم و بقی
هــم حساب شــده و دقیــق عمــل مي کــرد؛ بــه 
ــار گفــت: ایــن دســتگیره هاي  عنــوان مثــال، یــک ب
در بایــد درســت بــه انــدازه  دســت باشــد و نبایــد زاید 
ــاً  ــاي او دقیق ــال، انفاق ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــن باش از ای
روي حســاب بــود. این طــور نبــود کــه بــراي جایــي 
یــا کســي پــول بریــزد. بنابرایــن بــا حســاب دقیــق و 
در جــاي مناســب خــرج مي کــرد. او آدمــي حســابگر، 

در منزل شهریار،
گلي در طاقچه بود
که خیلي زیبا بود؛

ولي نمي توانستم بفهمم
واقعي است یا مصنوعي.پرسیدم: 

»استاد! این گل واقعي است؟«
گفت: »نخیر، مصنوعي است.« من 

نگاه کردم، دیدم
نمي شود این مصنوعي باشد
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و  و حســاس  انسان دوســت  و  متدیــن  منطقــي، 
پرخــروش و پراهتمــام مخصوصــاً بــه امــور محرومین 
بــود. اینهــا جاذبه هایــي خیلــي قــوي اســت. او 
خیلــي اشــخاص داشــت کــه در جاذبــه اش باشــند، با 
ایــن حــال بــا اهــل علــم زیــاد در تمــاس نبــود، جــز 
ــم  ــا ه ــتي. خیلي ه ــوم بهش ــري و مرح ــاي جعف آق
اصــًا او را نمي شــناختند و فضــاي فکري شــان هــم 

ــود. ــب نب ــاي عالي نس فض
کاش کســي حوصلــه مي کــرد یــک کتــاب تحلیلــي 
در بــاب ایشــان بــا عنــوان انســان بــزرگ، یــا شــیعه  
ــرد.  ــل مي ک ــات او را تحلی ــت و صف ــي مي نوش واقع
ــان  ــدم ایش ــن معتق ــت: م ــتان مي گف ــي از دوس یک
ــش خــارج  ــه از بدن ــه اي رســیده اســت ک ــه مرحل ب
ــر،  ــتغراق در تفک ــات اس ــي لحظ ــود و در بعض مي  ش

ــد. ــا مي کن ــود را ره ــن خ ت
ــي  ــه خاصــه اي از زندگ ــن اســت ک ــن نظــرم ای  م
ایشــان درســي بشــود و در کتاب هــاي درســي 
ذکــر شــود. مثــًا قدیــم در کتاب هــاي درســي 
مي خواندیــم، چوپــان دروغگــو. حــاال کســي هســت 
ــاً مثــل  ــان راستگوســت؛ انســاني کــه واقع کــه چوپ
ــن حــد  ــا ای ــود. مــن ت ــي ب ــان مشــغول نگهبان چوپ
ــود،  ــي بش ــان درس ــي ایش ــه اي از زندگ ــه خاص ک
ــا اشــخاص علمــي  ــم. م موضــوع را ضــروري مي بین
و دینــي کــم نداشــته ایم، ولــي کــم کســي بــوده کــه 
مثــل ایشــان نقاطــي در زندگــي اش باشــد کــه بشــود 
ثبــت تربیتــي و تاریخــي کــرد و بــه نســل هاي بعــد 
منتقــل نمــود. مثًا عامــه امینــي داراي ایــن قابلیت 
اســت؛ ولــي بســیاري عالــم بوده انــد و عــادي. بعضــي 
عالم انــد و غیرعــادي. ایشــان مــردي بــود صنعتــي و 

اقتصــادي ولــي غیرعــادي.
مــا رئیــس کارخانــه و مدیــر و ســرمایه دار کــم نداریــم. 
هســتند کســاني کــه خوبنــد و کارهــاي خــوب هــم 
مي کننــد ولــي اســتاد عالي نســب بــراي رســیدگي بــه 
انســان محــروم فلســفه داشــت. در واقــع مصــداق ایــن 
آیــه بــود: »والذیــن في موالهــم حــق معلــوم للمســائل 
ــوم حــدود  ــراي حــق معل ــا ب والمحــروم.«  همــه  فقه
ــت  ــا مي توانس ــب ت ــاي عالي نس ــوم آق ــد، مرح قائلن
حــدي بــراي خــرج و مصــرف بــراي طبقــات محــروم 

قایــل نبــود، مگــر آنجــا کــه دیگــر نتوانــد.
 

 احســاس شــخصي شــما در خصــوص آقــاي 
ــود؟ ــه ب ــب چ عالي نس

ــه همدیگــر رســیدیم، گویــي دو نفــري  وقتــي مــا ب
بودیــم کــه بایــد بــه هــم مي رســیدیم. یــک 
ــي  ــم در جوان ــن ه ــون م ــود، چ ــي ب ــن حال چنی
زاغه گشــتن ها و دیــدار دســت خالــي از زندگــي 
محرومــان و... داشــتم. بنابرایــن همدل تــر بــراي هــم 
ــا  ــود. این ه ــک ب ــم نزدی ــه ه ــان ب ــم و روحم بودی
باعــث مي شــد کــه بــه چیــزي جــز آنچــه بایــد فکــر 
کنیــم، فکــر نکنیــم. مطالبــي هــم کــه او مي گفــت، 
بــه قــدري پرمحتــوا و جهت منــد و بــاارزش بــود کــه 
ــاي  ــه از چیزه ــم ک ــدا نمي کردی ــاز پی ــًا نی ــا اص م
دیگــر صحبــت کنیــم؛ منتهــا اینکــه ایشــان چگونــه 
وارد ایــن مســیر شــده بــود، خیلــي مهــم اســت کــه 
ــي  ــات دین ــده  آن تعلیم ــل عم ــم عام ــر مي کن فک

بــود. او تعالیــم دینــي را جــدي مي گرفــت و در 
تکالیــف دینــي کوتاهــي نمي کــرد، بــه خصــوص در 

ــد. ــوط مي ش ــاق مرب ــه انف ــه ب ــزي ک ــر چی ه
ــي  ــه انفاق ــروم و اینک ــان مح ــه انس ــیدگي ب در رس
صــورت بگیــرد، ایشــان در زمــان مــا مصــداق کامــل 
آیــه  »والذیــن في الموالهــم حــق للســائل و المحــروم« 
ــه، حساســیت عجیبــي  ــر انســان بي خان ــود. در براب ب
داشــت، خیلــي هــم معقوالنــه؛ یعنــي انفــاق بي مــورد 
ــن  ــا دقیق تری ــاً ب ــي داد و نوع ــام نم ــاک انج و بي م

محاســبات انجــام وظیفــه مي کــرد.

 ایشان به لحاظ اخاقي چگونه عمل مي کرد؟
آقــاي عالي نســب در مجمــوع اخــاق لطیفي داشــت. 
ــودش  ــراي خ ــه ب ــا اینک ــود و ب ــع ب ــیار متواض بس
یــک شــخصیت بــود، تواضــع چشــمگیري داشــت و 
خــوش برخــورد بــود. در آن مقــدار کــه مــا بــا ایشــان 
ــه  ــب توج ــي وي جل ــتیم، خوش خلق ــرت داش معاش
مي کــرد. بــه ســادگي عصبانــي نمي شــد. فقــط 
وقتــي از انســان هاي محــروم حــرف مــي زد، آدم 
حــس مي کــرد کــه از درون شــعله ور اســت، هرچنــد 
کــه در ظاهــر عــادي حــرف مــي زد. معلــوم بــود کــه 
ــا  ــه حقــوق محــروم ب از درون مي ســوزد و نســبت ب
ــاس  ــا احس ــا و مصرف ه ــراف ها و خرج ه ــود اس وج
ــي  ــود و زندگ ــاده ب ــواره س ــرد. هم ــئولیت مي ک مس

خویــش را بــه ســادگي مي گذرانــد. ســفره هاي 
ــادي  ــي زد و اعتق ــم م ــه چش ــادگي ب ــرط س او از ف
ــر ســر ســفره دو ســه خورشــت باشــد،  ــه اینکــه ب ب
ــه  ــتند ک ــي هس ــي مردم ــت: وقت ــت؛ مي گف نداش
ــه؟!  ــي چ ــذا یعن ــوع غ ــد، دو ن ــزي ندارن ــچ چی هی
یــک شــب دو خورشــت بــراي او معنــا نداشــت. ایــن 
ــخ  ــه در تاری ــت ک ــت)ع( اس ــل بی ــي اه ــان مش هم
ــتان  ــه اي از آن را در داس ــت و نمون ــده اس ــل ش نق
زندگــي حضــرت علــي و مراجعــه بــرادرش عقیــل بن  

ابي طالــب)ع( مي تــوان دیــد.
نبایــد غلــو کــرد. او انســاني متدیــن، معتقــد، 
حســاس، انسان دوســت و وظیفه شــناس بــود، نــه در 
حــد معصــوم؛ ولــي خیلــي از حساســیت هاي الزم را 
در بــاب امــوال و رســاندن امــوال بــه اهلــش و جــوش 
ــا در  ــه م ــود. آنچ ــروم دارا ب ــان مح ــراي انس زدن ب
ایشــان دیدیــم، در احــدي ندیدیــم. ایــن را بــه تأکید 
ــب  ــوم عالي نس ــه از مرح ــه آنچ ــم ک ــرض مي کن ع
دیدیــم، در دیگــري ندیدیــم، بــه خصــوص بــه 
ــه  ــاني ک ــائل انس ــروش در مس ــوش و خ ــاظ ج لح
بي نظیــر بــود. درســت مثــل ســماوري کــه همــواره 
ــوش  ــت خام ــچ وق ــد و هی ــیدن باش ــاِل جوش در ح
نشــود تــا بــاز دوبــاره روشــن شــود. خیلي هــا 
ــا  ــوش مي شــدند ت ــاز خام ــي ب ــد؛ ول جــوش مي زدن
دوبــاره جــوش و خــروش پیــدا کننــد! مرحــوم آقــاي 
ــروش  ــوش و خ ــال ج ــّدوام در ح ــب علي ال عالي نس
بــود و خــودش هــم معاشــرت تــام و تمــام بــا طبقــه  
کارگــر داشــت. انــواع احتــرام گــزاردن و امتیــاز 
دادن بــه طبقــه کارگــر ســیره  همیشــگي آن انســان 
بــزرگ بــود. ایــن نکتــه مهمــي اســت کــه مي توانــد 
یــک اصــل تربیتــي بــزرگ باشــد. او در رفتــار هیــچ 

ــي از خــود نشــان نمــي داد. تفاوت
عالي نســب ابــداً اهــل تظاهــر نبــود. خیلــي از 
ــک  ــر ی ــود. اگ ــکار نب ــرد، آش ــه مي ک ــي ک کارهای
وقــت هــم بــه مــا از کارهــاي خــود مي گفــت، 
ــا  ــود کــه مي دانســت م ــن فلســفه ب بیشــتر روي ای
ــه فکــر  ــد این گون ــا بای ــم و ی ــه فکــر مي کنی این گون
ــان  ــري نش ــه تظاه ــود ک ــردي نب ــه م ــم، وگرن کنی
بدهــد تــا خــودي نمــوده باشــد. ســعي او بیشــتر در 
ــود کــه وظیفــه اش را انجــام بدهــد و  جهــت ایــن ب
ــه  ــن آنچ ــرد؛ بنابرای ــر نمي ک ــن فک ــش از ای ــه بی ب
بــه مــا مي گفــت، بیشــتر دوســتانه مي گفــت؛ 
مثــًا یــادم هســت کــه قبــل از انقــاب یــک روز بــه 
ــه همــه   مــن گفــت: مــن در دوره  مصــدق خــودم ب
ادارات ســماور مي فرســتادم، پیــش از آنکــه ســفارش 
ــي االن )دوره شــاه(  بدهنــد و درخواســت کننــد، ول
وقتــي مي خواهنــد، امــروز و فــردا مي کنــم و طــول 
ــد.  ــه اصطــاح مشــهدي ها: ســر مي دوان مي دهــم. ب
رژیــم مي فهمیــد کــه او در دوره  مصــدق زود عمــل 
مي کــرد؛ ولــي االن... ولــي نمي توانســتند کاري 
بکننــد. او نســبت بــه دولــت مصــدق و فعالیت هــاي 
آن عاقــه نشــان مــي داد.  مــن در حــدي کــه 
ــک  ــزوه اي کوچ ــان در ج ــاري ایش ــات رفت خصوصی
ــراي  ــد و ب ــردم برس ــت م ــه دس ــود و ب ــته ش نوش
دانش آمــوزان درســي گــردد، موافــق هســتم، بلکــه 

ــم. ــد مي کن ــر آن تأکی ب

او نسبت به دولت مصدق
و فعالیت هاي آن

عاقه نشان مي داد.
 من در حدي که خصوصیات

رفتاري ایشان
در جزوه اي کوچک

نوشته شود و به دست
مردم برسد

و براي دانش آموزان درسي گردد، 
موافق هستم،

بلکه بر آن تأکید مي کنم
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او را می شـناختم از وقتـی خـودم را می شناسـم. الـف 
بچـه ای بـودم که کتابی سـفید رنـگ با دایره ای سـرخ 
و خون رنـگ بـه دسـتانم چسـبید. تـا مدت ها شـیروار 
آن را می خـوردم بی آنکـه از خواندنـش خسـته شـوم و 
بی آنکـه بدانـم آن را دسـتان درشـت او پدیـد آورده و 
بی آنکـه او را بدانم که با هیبت تولسـتوی وارش، زیبایی 
جمـال یـک پیامبـر را داشـت. در غیبـت رسـانه های 
امـروزی و در غیبـت خـود او، دیـدن عکـس و تصویـر 
مـردی کـه عقـل را در گـوش خواننده کتابـش زمزمه 

می کـرد، حسـرتی بی پایـان بـه جـا می گذاشـت.
کتابـش چنـان بـود که انـگار خـود در گـوش خواننده 
می خوانـد و آن قـدر در گوشـم خوانـد و خوانـد تا منی 
که در کسـوت یـک نوجـوان، فرسـنگ ها از دانش های 
مربـوط بـه فقـه الحدیـث دور بـودم بـه  قـدر خویـش 
فهمیدم حدیث چیسـت و روایت کدام اسـت و اهمیت 
محدثـات و محدثیـن و روایـات و راویـان و اهمیـت 
تعیین کننـده اجـازه نقـل حدیـث تـا کجـا. اسـم آن 
کتـاب »شـیخ آقابـزرگ« بـود. روزگار چرخیـد و پـس 
از جسـت وجوی بسـیار، بـا هزارها زحمـت او را در کنج 
انـزوای نفوذناپذیـری کـه بـرای خود سـاخته بـود تا از 
دسـترس دوسـتان و دشـمنان در امان باشـد یافتم. از 
لحظـه یافتنـش که سـحرگاه اول اسـفند 1380 بود او 
شـیخم شـد: شـیخ آقابزرگـم. اینکه بگویم هنـوز چند 
ماه نگذشـته از آشـنایی بی آنکـه بخواهم اجـازه روایتم 
داد، افتخـاری برایم محسـوب نمی شـود وقتـی او دیگر 
نیسـت، عامتـی از عامت هـای الطـاف بزرگوارانه او نه 
در حـق شـخص من که در حق کوچـک و بزرگ اقلیم 

تشـیع و دوسـتداران خـاک و آب آن اسـت.
در همان ایام و بدایت آشـنایی و انس جسـارت محضی 
بـا نـام و عنـوان »فیلسـوف عدالـت« را کـه بـه نامش 
آراسـته بودم، ناباورانه گرامی داشـت. سـخنش هنوز در 
گوشـم طنین انـداز اسـت: »نوشـته ات را رد نکـردم نـه 
بـه خاطـر خـودم که بـه خاطر عدالـت و گرامیداشـت 

عدالـت مظلوم«. 
خواسـت قصـد قربت کنـم و نیـت را لوجـه اهلل خالص 
کنـم و گفت در برابر تیرهای حسـادتی کـه در انتظارم 
اسـت سـر خم کنـم و این روایـت را برایـم خواند: »من 
صنـف اسـتهدف«. ترجمـه اش را هنـوز به خاطـر دارم: 
هرکس چیزی بنویسـد به تعبیر امروزی سـیبل رگبار 

حسـادت ها می شـود و هـدف قـرار می-گیرد.
پیش بینی اش به نحو معجزه آسـایی به تحقق پیوسـت 
و از فـردای انتشـار کتـاب هماهنـگ نشـده و نابهنگام 

»فیلسـوف عدالـت«، نویسـنده اش هـدف رگبـاری از 
حمله هـا قـرار گرفـت. بـه معنـای واقعی کلمه سـیبل 
اسـتاد  کـه  آن هایـی  مقابـل  در  نـه  شـدم،  و  شـدم 
می گفـت کـه حتی بقیـه و دیگران و دیگـران تا همین 
اواخـر کـه چـوب نوشـتن قصارات سـتون »کوچـه باغ 
اندیشـه« ضمیمـه فرهنگـی را کـه خـود پایه گـذارش 
بـودم می خـوردم، تنها او پشـت و پناهم بـود و در مقام 
شـیخ و مشـیخه روایتـم، مکرر یـادآوری ام  کـرد: خوف 

نکنیـد. »مـن صنف اسـتهدف«.
لطفـش در حقـم چنـان سیل آسـا بـود کـه از فـرط 
بهره منـدی از خنـکای امـواج و شـبنم قطـرات انبـوه 
دریایـش، بـه ماننـد هـر برخـورداری، تـا مدت هـا و تا 
سـال ها متوجه داشتنشـان که داشـتنش بـود نبودم و 
نشـدم. سـال ها بعـد وقتـی گوشـه ای از رخصت هایش 
بـه خـودم را صادقانـه بـا اخوانـش آقایـان حکیمـی - 
شـیخ محمـد و مرحوم شـیخ علی حکیمـی - در میان 
گذاشـتم خیـره خیـره به همدیگـر نـگاه می کردند که 
مگـر می شـود؟ مـا کـه برادریم، از یـک خـون و از یک 
خانـه و از یـک پـدر و مـادر، از ایـن اجازه هـا نداریـم 
هـر موقـع خواسـتیم زنگ بزنیـم، هر موقع خواسـتیم 
سـرمان را پاییـن بیندازیـم بـه خانـه اش برویـم، هـر 
حرفی خواسـتیم بزنیم و هر یادداشـت و نوشـته ای که 

خواسـتیم بگیریم و...
تـازه فهمیدم چقـدر جاهل بودم که نتوانسـته ام اعماق 
بزرگـی و بزرگـواری اش را بدانم. بعـد از آن بود که کلید 
کلبـه را تحویل دادم و دسـت و پا جمـع کردم تا هرگز 
یقینـم از یـادم نـرود که هرچه هسـت لطف اوسـت نه 
اسـتحقاق مـن کـه اگـر پـای اسـتحقاق در میـان بود 
بی شـک برادرانـش هـزاران برابـر شایسـته تر از مـن و 
امثالـم بودند کـه از بدایت عهد، فرزنـدوار درکش کرده 
بودنـد و در برابـر تعالیم خاک و خونـی اش زانوی درس 
و مشـق زده بودنـد تـا »الحیـات« این سـروده جاودانه 
شـیعی را کـه شـفیر و صفیـر حیاتـش بـود روایـت به 
روایـت و جملـه به جمله و سـطر به سـطر و صفحه به 
صفحـه از او بشـنوند و آن کار عظیـم زیـر نظر خودش 
با سـلیقه مملو از حساسـیت بی پایانش پرداخته شـود 

و به سـامان گـردد و شـود آنچه شـد.
کـرد.  پیشـامد  بزرگـی  ماجراهـای  سـال ها  ایـن  در 
اتفاق هـا و انتخاب های شـگرفی روی داد و چه گفتارها 
و سـکوت ها و فضل هـا و چـه انعام هـا کـه در مراحـل 
تلـخ و شـیرین زندگی کوچکـم از بزرگـی و بزرگواری-

اش دیـدم و اینـک تمـام آن هـا چونان کوه سـهمگین 

ابوقبیـس یک جـا بـر شـانه های ُخردشـده ام سـنگینی 
می کنـد و حـاال دیگـر هیـچ پشـت و پناهـی از آن نوع 
کـه او بـود در میـان و میـدان نیسـت. او پشـت و پنـاه 
بود. پشـت و پنـاه لحظه های آماج حملـه و هجوم واقع 
شـدن به جـرم بودن و سـیبل شـدن به جرم نوشـتن. 
پشـت و پنـاه لحظه هـای بهـت و حیـرت و حرمـان نه 
فقـط بـرای مـن کـه بـرای هرکـه از ایتـام آل محمـد 
کـه در مـدارش بـود و برای شـیعه و بـرای محرومان و 
مظلومـان و نـاداران و کسـانی که به هـر دلیلی حقی از 

حقوقشـان تضییـع شـد و می شـود و خواهد شـد.
وجـودش تجسـم و تجسـد درس بـود در لحظه هایـی 
کـه جانـش از درد بـه هـم می پیچیـد که شـنیده ام در 
فـان محـل پیرزنی به قصابـی مراجعه کرده تـا بعد از 
ماه هـا نیـم کیلو گوشـت بگیرد تـازه فهمیـده با پولش 
یـک سـیر گوشـت هـم نمی توانـد بخـرد آن وقـت در 
همیـن نهادهـا و اداره هـای فرعونـی و قارونـی، هـرروز 
چنـد صـد کیلـو فقـط گوشـت دور ریخته می شـود و 
دردمندانـه فریـاد برمـی آورد: آخـر مـا چـه می کنیم و 

چه می گوییـم؟
از کجـای منظومـه و منطق و معرفتش بنویسـم؟ کدام 
بخـش از خاطـرات حکیمانـه و پیامبرانـه اش را آذیـن 
سـوگواری ام کنـم در لحظاتـی کـه راه ابدیـت در پیش 
گرفته   و در یک چشـم به هم زدن، از شـوره-زار زمینیان 

فرسـنگ ها دورتر شـده  اسـت.
 از این بنویسـم که خانه و سـرپناهش را که تنها داشته 
و دارایـی اش بـود بی درنـگ فروخت تـا بی-خانمانی را 
باخانمـان کنـد یـا از اینکـه وقتـی فان تاجـر متمکن 
بـرای دعوتـش به ویـای به قـول او »فرعونـی اش« به 
زیبایـی سـرو و سـایه درختـان در زیـر تابـش آفتـاب 
پاییـزی احتجـاج  کـرد گفت: من شـصت سـال اسـت 
نویسـنده ام. اگـر بنـای وصـف سـایه و سـرو در آفتـاب 
پاییـز و بهـار باشـد، بهتـر از شـما وصف می کنـم ولی 

آنجا جـای من نیسـت.
از کجـا بنویسـم؟ از اینکه هرسـال در همیـن ایام قمری، 
در روزی کـه سـال مالـی اش بـود از مـن یـا دیگـری 
می  خواسـت خمـس اموالـش را جدا کند، مالـی که ده ها 
بـار تخمیـس شـده بـود. جـز یـک دسـت لباس سـاده 
رنـگ و رو رفتـه و تعدادی کتاب بـرای خواندن، مگر چه 
داشـت که مشمول خمس شـود؟ رویش اموال تخمیس 
شـده جداگانه می نوشـت: سـهم شـیوخ، سهم سـادات.

حـاال او رفتـه  و دنیـا مانـده اسـت. او رفته  و دنیـاداران 
برقـرار و اسـتوار برجاینـد. رفتـه  و پشـت و پنـاه رفتـه 
اسـت. اینک او رفته  و ماییم و طغیـان بی امان خاطرات 
بی پایـان بـا کلماتـی به غایت سـرد کـه از عهـده ادای 
او و نـگاه او و منطـق او و آرمـان او و حتـی درد و دریـغ 
او برنمی آینـد. اقـرار می کنـم کـه نوشـتن بـرای اولین 
بار تسـلی بخش نیسـت و هیچ تسـایی نمی بخشـد. او 
رفتـه  و مـا درسـت مثـل بچـه یتیمـی ناگهان پـدر از 
دسـت داده، زیـر هجـوم خاطراتی هولنـاک محکوم به 

بی پشـت و پنـاه ماندنیم:
امـروز نیسـتی / در قلـه فـردا، تـو فردایـی / و دیگـران 
در کنـارت تپـه ای بیـش نیسـتند / کـه در سـایه ات با 

سـایه ات منـور خواهند شـد...

کریم فیضی

زیبایی جمال یک پیامبر
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ــا  ــری ب ــه جعف ــوم عام ــما مرح ــدر ش  پ
عامــه محمدرضــا حکیمــی رفاقــت دیرینــی 
داشــتند. از آشــنایی ایــن دو و رفاقت هایشــان 

بــرای مــا بگوییــد.
موضــوع آشــنایی پــدر بنــده بــا مرحــوم حکیمــی بــه 
اواخــر ســال های دهــه 30 یــا اوایــل دهــه 40 هجــری 
شمســی بازمی گــردد. در آن ســال ها پــدر مــا از نجــف 
بازگشــته بــود و در مشــهد بــه درس مرحــوم آیــت  اهلل 
میانــی می رفــت کــه در همــان زمــان مرحــوم 
حکیمــی هــم در درس آقــای میانی شــرکت داشــت 

و این هــا آنجــا بــا یکدیگــر آشــنا مــی شــوند. 
نکتــه دیگــر در ایــن مــورد ایــن اســت کــه آشــنایی 
مــا بــا مرحــوم حکیمــی خانوادگــی اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه عموهــای بنــده یعنــی میرزاجعفــر، مهــدی 
و رحیــم هــم از جملــه کســانی بودنــد کــه در مشــهد 
ــوم  ــا مرح ــطه ب ــن واس ــه همی ــد و ب ــتقر بودن مس

حکیمــی ارتبــاط  گســترد ه ای داشــتند.

 ایــن آشــنایی چطــور ادامــه یافــت؟ آیــا در 
تهــران هــم مــدام ایــن دو بــه دیــدار یکدیگر 

می رفتنــد؟
ـــدان  ـــه در می ـــود ک ـــه 40 ب ـــر ده ـــا در اواخ ـــه، م بل
خراســـان ســـاکن شـــدیم و تـــا اواخـــر دهـــه 60 
ـــا  ـــه م ـــه خان ـــر دارم ک ـــه خاط ـــم. ب ـــا بودی در آنج
حیاطـــی داشـــت کـــه وســـط آن درخـــت توتـــی بـــود 
ـــت  ـــت می نشس ـــن درخ ـــر ای ـــری زی ـــه جعف و عام
ـــی داد. در آن  ـــام م ـــود را انج ـــی خ ـــای علم و کاره
ســـال ها هـــم مرحـــوم حکیمـــی بـــه منـــزل مـــا 
ــام  ــون در آن ایـ ــا چـ ــت امـ ــد داشـ ــت  و آمـ رفـ
ــه  ــودم از بحث هایـــی کـ ــتانی بـ ــوز دبسـ دانش آمـ
ـــی  ـــد وقت ـــی آوردم. بع ـــر درنم ـــزی س ـــتند چی داش
ـــاز  ـــم، ب ـــکان کردی ـــل م ـــی نق ـــای فعل ـــه ج ـــه ب ک
ـــریف  ـــا تش ـــه اینج ـــرر ب ـــی مک ـــوم حکیم ـــم مرح ه
ـــه  ـــوی ب ـــوم اب ـــه مرح ـــن کتابخان ـــی آورد و در همی م

ــد. ــو می پرداختنـ گفتـ

 از آن گفت وگوها چیزی را در خاطر دارید؟
حوالــی ســال 1372 یــا 1373 بــود کــه دیــدم 
مرحــوم حکیمــی بــه منــزل مــا آمــد. ایشــان وقتــی 
ــه می شــد و  ــی برافروخت ــی می شــد خیل ــه عصبان ک
آن روز هــم چنیــن حالتــی داشــت. وقتــی کــه بــرای 
ــا پذیرایــی  ــردم ت پــدرم و مرحــوم حکیمــی چــای ب
کنــم، یــک گوشــه نشســتم تــا ببینــم در مــورد چــه 
چیزهایــی قــرار اســت صبحــت کننــد. پــس از اینکــه 
ــزوم  ــه دارم از ل ــدم ک ــی نشســت دی مرحــوم حکیم
ــه  ــن نکت ــد و روی ای ــخن می گوی ــه س ــی فق پویای
تأکیــد می کنــد. حتــی بــه پــدرم می گفــت: چنــد روز 
قبــل در قــم بــودم و در درس خــارج فقــه یکــی علمــا 
حاضــر شــدم. دیــدم مباحــث خــارج فقــه ایشــان در 
مــورد مســائل پیــش  پــا افتــاده ای اســت کــه بــه هیچ 
دردی نمی خــورد؛ چراکــه بــا اقتضائــات جهــان امــروز 

ــدارد. ســازگاری ن

 پــدر شــما چقــدر بــا نظــر مرحــوم حیکمی 
ــت؟ موافقت داش

ــود  ــق ب ــه مواف ــن زمین ــم در ای ــده ه ــدر بن ــاً پ اتفاق
ــورای  ــک ش ــد ی ــه بای ــه ام ک ــا گفت ــت: باره و می گف
ــود  ــکیل ش ــع تش ــر از مراج ــج نف ــت از پن مرجعی
ــه روز  ــوزه را ب ــد ح ــه می توان ــی ک ــی از راه های و یک
کنــد همیــن اســت. آن زمــان آیــت اهلل بهجت هــم در 
قیــد حیــات بودنــد و بــه خاطــر دارم کــه پــدرم اســم 
ایشــان را بــرد و مرحــوم حکیمــی هــم تأییــد کــرد. 
همچنیــن تأکیــد دیگــر پــدر ایــن بــود کــه بایــد در 
کنــار ایــن مراجــع مشــاورین متخصصــی هــم وجــود 

داشــته باشــد تــا کار را بــه درســتی پیــش ببرنــد.

 خاطــره ای داریــد کــه همچنــان وقتــی بــه 
ــد؟ ــیرین باش ــما ش ــرای ش ــد ب ــاد می آوری ی
یکــی از چیزهایــی از مرحــوم حکیمــی بــه یــاد دارم 
لهجــه زیبــای مشــهدی ایشــان بــود. وقتــی بــه منزل 
مــا می آمــد مــن را بــا همــان لجهــه زیبــای مشــهدی 
خــود علیرضــا جــان خطــاب می کــرد و هنــوز 

ــه خاطــر دارم. شــیرینی آن روزهــا را ب
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه پــدر مــا بــه همــراه مرحــوم 
ــم  ــهد ه ــری در مش ــم رهب ــام معظ ــی و مق حکیم
رفت وآمدهــای بســیاری داشــتند و بــه ییاقــات 
ــود  ــد ب ــرق و اخلم ــک، جاغ ــر زش ــه نظی ــهد ک مش
می رفتنــد. حتــی یکبــار هــم کــه ایــن ســه بــا هــم 
بــه اخلمــد رفتــه بودنــد شــروع به ســرودن قصیــده ای 
می کننــد؛ بــه ایــن صــورت کــه هریــک از بزرگــواران 

ــد. ــت می گوی ــک بی ی

 فکـر می کنید پدر شـما و مرحـوم حکیمی در 
چه زمینه  فکری باهم اشـتراک نظر داشـتند؟

عدالــت. چه اینکــه همــواره در ایــن زمینــه بــه 
گفتگــو می پرداختنــد و حتــی گاهــی اوقــات مرحــوم 
ــا  ــه مشــهدی خــودش و ب ــان لجه ــا هم حکیمــی ب
صــدای رســا می گفــت: آقــای جعفــری در عدالــت از 
مــا هــم تندروتــر و جلوتــر اســت. بــه خاطــر دارم کــه 
در همیــن کتابخانــه پــدرم، بحــث فرمــان مالک اشــتر 
ــود کــه پــدرم  مطــرح شــد. یکبــار در ســال 1368 ب

گفت وگو با علیرضا جعفری، فرزند استاد جعفری 

آشنایی ما خانوادگی بود
ــه  ــرد عام ــت. یادک ــر اس ــر حاض ــته عص ــن برجس ــی از متفکری ــری، یک ــی جعف ــه محمدتق عام
ــه محمدرضــا حکیمــی ســابقه دوســتی  ــا عام ــه ب جعفــری در اینجــا از آن حیــث اهمیــت دارد ک
ــی  ــت اهلل میان ــهد و در درس آی ــای 30 و 40 در مش ــتی از دهه ه ــن دوس ــت. ای ــته اس ــی داش دیرین
آغــاز شــد و در تهــران هــم اســتمرار یافــت؛ آنــگاه کــه هــر دو حیکــم الهــی از مشــهد بــه تهــران 
کــوچ کردنــد و در ایــن شــهر هــم رفت وآمدهــای بســیاری داشــتند؛ نشســت  و برخاســت هایی بــا 
ــه خاموشــی نگراییــد؛  ــور کــه هرگــز ب طعــم علــم و دغدغه هــای اجتماعــی و رفاقتــی از جنــس ن
بــه نحــوی کــه حکیمــی تــا آخریــن روز حیــات جعفــری بــه ایــن دوســتی پایبنــد بــود و به قــدری 
بــه او وابســتگی عاطفــی داشــت کــه حتــی نتوانســت در مراســم تشــییع و تدفیــن پیکــرش شــرکت 
کنــد و پــس از ارتحــال جعفــری، بــرای اینکــه بــا جــای خالــی اش مواجــه نشــود هرگــز بــه منــزل 
او قــدم ننهــاد. علیرضــا جعفــری، فرزنــد عامــه محمدتقــی جعفــری، یکــی از افــرادی اســت کــه 
آن روزهــای دوســتی را خــوب بــه خاطــر دارد و همچنــان لهجــه زیبــای مشــهدی مرحــوم حکیمــی 
در خاطــرش مانــده اســت؛ بــه منظــور یادکــردی از آن ایــام و رفاقــت ایــن دو متفکــر برجســته، بــا 

ــتیم. ــی داش ــی صمیم ــری گفت وگوی ــا جعف علیرض
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یــک جلــد از کتــاب تفســیر فرمــان مالــک اشــتر را به 
مرحــوم حکیمــی داد و در ایــن کتــاب آورده بــود کــه 
یکــی از ارکان مهــم یــک جامعــه و حکومت عبــارت از 
عدالــت اســت. تعبیــری کــه پــدرم در ایــن زمینه هــا 
اســتفاده می کــرد نیــز عبــارت از »جهان خــوران 
ــی هــم از تعبیــر  ــوم حکیم ــود و مرح ــر« ب گنج ب
ــم  ــن می توان ــرد. بنابرای ــتفاده می ک ــاد اس ــارون زی ق
ــتراکاتی  ــر اش ــا یکدیگ ــت ب ــه عدال ــم در زمین بگوی

داشــتند.

 آیــا مرحــوم عامــه جعفــری هــم بــه دیدار 
مرحــوم حکیمــی می رفتــد؟

ــه در  ــزی ک ــدارم و چی ــر ن ــه خاط ــی ب ــن خیل م
ــه دیــدار  خاطــرم هســت اینکــه مرحــوم حکیمــی ب
پــدر می آمــد و مکــرر ایــن دیدارهــا تکــرار می شــد.

ــش  ــتی واکن ــابقه دوس ــن س ــود ای ــا وج   ب
مرحــوم حکیمــی نســبت بــه رفیــق دیرینــه 

ــود؟ خــود چــه ب
ایشــان پــس از فــوت پــدر بســیار ناراحــت بــود. پــس 
ــان  ــه ایش ــیدم ب ــان رس ــت ایش ــه خدم ــی ک از مدت
گفتــم شــما هــم جــای پــدر مــا هســتید، بیاییــد و به 
ــم  مــا ســر بزنیــد. مرحــوم حکیمــی گفــت: نمی توان
ــم  ــم. می خواه ــری را ببین ــای جعف ــی آق ــای خال ج
بگویــم کــه ایــن دوســتی و رفاقــت تــا ایــن حــد بــوده 
اســت. حتــی وقتــی چنــد مــاه از فــوت پــدر گذشــته 
ــان  ــم، ایش ــی رفت ــوم حکیم ــدار مرح ــه دی ــود و ب ب

ــود و می گریســت. ــر ب ــان متأث همچن

ــا مرحــوم حکیمــی پــس از   ارتبــاط شــما ب
وفــات پــدر چطــور تــداوم یافــت؟ آیــا اصــًا 

ــد؟ ــان می رفتی ــدار ایش ــه دی ب
بلــه، بــه خاطــر دارم وقتــی کــه تفســیر نهج الباغــه 
ــتان  ــه دوس ــود، ب ــده ب ــر ش ــری منتش ــای جعف آق
گفتــم یــک دوره هــم بــرای مرحــوم حکیمــی ارســال 
ــم و از ایشــان  ــدار ایشــان رفت ــه دی ــد. ســپس ب کنن
درخواســت کــردم کــه اگــر ممکــن اســت بــر ایــن اثر 
ــا تقریظــی را بنویســند. در آن زمــان  یــک مقدمــه ی
قدری کســالت ایشــان تشــدید شــده بــود و در پاســخ 
ــا، بنویســید  ــم آق ــم. گفت ــد کــه نمی توان بنــده گفتن
ــر؟  ــا خی ــکان دارد ی ــی ام ــر نگفن ــت: مگ ــر. گف دیگ
خــب امــکان نــدارد دیگــر، چــرا مجــددا می پرســید؟ 
بــه هــر تقدیــر ایــن امــکان فراهــم نشــد و بایــد بگویم 
کــه همــواره ماننــد پــدر مــا بودنــد و مــا هــم اطاعــت 

امــر کردیــم.

 اشــاره کردیــد کــه همــواره مباحــث علمــی 
ــود  ــا پیــش آمــده ب متعــددی را داشــتند. آی
کــه پیــش از انتشــار یــک کتــاب، نســخه ای 
ــد و  ــال کنن ــم ارس ــر ه ــرای یکدیگ از آن را ب

نظــر بخواهنــد؟
ــار  ــس از انتش ــا پ ــدارم ام ــر ن ــه خاط ــده ب ــر، بن خی
ــراف  ــد و اط ــر را می دیدن ــای یکدیگ ــواره کتاب ه هم
آن بــه بحــث می نشســتند. اکنــون کــه ایــن پرســش 
را مطــرح کردیــد یــا خاطــره دیگــری افتــادم و 

ــامی  ــگ اس ــر فرهن ــر نش ــار از دفت ــه یکب آن اینک
پرســش نامه  ای را بــرای پــدر مــا ارســال کــرده بودنــد 
و خواســته بودنــد تــا بهتریــن کتــاب منتشرشــده در 
ــاب  ــم کت ــا ه ــدر م ــد. پ ــی کنن ــر نشــر را معرف دفت
ــود. »الحیــات« مرحــوم حکیمــی را معرفــی کــرده ب

ــتی  ــه در دوس ــب توج ــکات جال ــی از ن  یک
ــان  ــرب های فکری   ش ــاوت در مش ــن دو، تف ای
اســت. بــه هــر حــال بــه میزانــی کــه عامــه 
ــوی  ــان و مثن ــفه و عرف ــل فلس ــری اه جعف
ــر  ــود. فک ــی نب ــه حکیم ــوم عام ــود، مرح ب
ــا  ــر ب ــه دو نف ــود ک ــور می ش ــد چط می کنی
ــا  ــم ت ــاز ه ــا ب ــری ام ــای فک ــن تفاوت ه ای
ــی  ــتگی عاطف ــر وابس ــه یکدیگ ــد ب ــن ح ای

پیــدا می کننــد؟
امــروزه در دنیــا شــرکت های بزرگــی در حــال فعالیت 
هســتند و بــرای اینکــه از یکدیگــر جلــو بزننــد دســت 
بــه رقابــت هــم می زننــد امــا در فضــای علمــی شــاهد 
ایــن رقابت هــا نیســتیم بلکــه هرکســی ایــده خــود را 
ــه  ــی ک ــم اختاف نظرهای ــد و علی رغ ــرح می کن مط
وجــود دارد رفاقت هــا ســر جــای خــودش باقی اســت. 
ــن مرحــوم  ــن اســت و در بی ــح ای ــه صحی ــه روی البت
ــتانه ای  ــه دوس ــن رابط ــم چنی ــدرم ه ــی و پ حکیم
برقــرار بــود، در عیــن اینکــه شــاید مشــرب های 

فکــری متفاوتــی هــم داشــتند.
البتــه تــا جایــی کــه بــه خاطــر دارم مرحــوم پــدرم 

 آشنایی ما با مرحوم حکیمی 
خانوادگی است؛

به این معنا که عموهای بنده
یعنی میرزاجعفر، مهدی و رحیم

هم از جمله کسانی بودند
که در مشهد مستقر بودند

و به همین واسطه
با مرحوم حکیمی

ارتباط  گسترد ه ای داشتند

هــم بــرای اهــل تفکیــک احتــرام فوق العــاده ای قائــل 
ــم جعفــری  ــده یعنــی مرحــوم رحی ــود. عمــوی بن ب
تعریــف می کــرد کــه در ســال 1363 در مشــهد 
کنگــره ای را بــرای امــام رضــا)ع( گرفتــه بودنــد. پــدر 
بنــده هــم در ایــن کنگــره حضــور یافتــه بــود. پــس از 
ســخنرانی ایشــان بــه محــل اقامــت خــود بازگشــته 
بــود و پــس از اینکــه اســتراحتی کــرده بــود، متوجــه 
ــت.  ــورده اس ــگ خ ــا زن ــن آنج ــه تلف ــود ک می ش
ــد از  ــان می گوین ــه ایش ــود. ب ــا می ش ــان را جوی جری
منــزل میرزاجوادآقــا تهرانــی تمــاس گرفتنــد و گفتند 
آقــا دارنــد می آینــد تــا شــما را ببینــد. پــدر مــا گفتــه 
ــا در  ــا خدمــت می رســیم ام ــد می گفتیــد م ــود بای ب
نهایــت گفتــه بودنــد میرزاجوادآقــا تهرانــی گفته انــد 
ــم  ــم. عموی ــارت کنی ــما را زی ــا ش ــتیم ت در راه هس
ــن  ــه ای ــه پیــش از اینک ــج دقیق ــرد پن ــف می ک تعری
ــدرم دم  ــی پ ــوی یعن ــوم اخ ــند، مرح ــان برس مهمان
در ایســتاد و بــه محــض اینکــه ماشــین میرزاجوادآقــا 
ــین را  ــود و در ماش ــه ب ــدرم رفت ــید، پ ــی رس تهران
ــرف  ــی در ع ــه حت ــی کاری ک ــود؛ یعن ــرده ب ــاز ک ب
ــود  ــام داده ب ــود را انج ــوم نب ــم مرس ــک ه دیپلماتی
ــم نســبت  ــود؛ آن ه ــدر ب ــن نشــان از تواضــع پ و ای
بــه فــردی کــه اهــل تفکیــک بــود و شــاید مشــرب 

ــا ایشــان داشــت. فکــری متفاوتــی ب
ــتی ها  ــن دوس ــه ای ــم ک ــم بگوی ــن می خواه بنابرای
ــه در  ــو ک ــت؛ ول ــود داش ــان وج ــا همچن و رفاقت ه
مشــرب های فکــری تفاوت هایــی وجــود داشــته 
باشــد. توصیــه مــن بــه اهــل علــم هــم درس گرفتــن 
ــه  ــب ب ــز ل ــه هرگ ــت ک ــزرگان اس ــن ب ــیره ای از س
تکفیــر یکدیگــر بــاز نکردنــد و بــا دوســتی و رفاقــت 

روزگار گذراندنــد.

 از اینکــه ایــن فرصــت را بــرای انجــام 
ــا  ــد ت ــرار دادی ــا ق ــار م ــو در اختی گفت وگ
ــن دو  ــت ای ــوه رفاق ــا نح ــتر ب ــدری بیش ق
ــم  ــویم و درس بگیری ــنا ش ــه آش ــم متأل حکی
ــی  ــه ای باق ــر نکت ــان اگ ــگزارم. در پای سپاس

ــد. ــده بفرمایی مان
یــک نکتــه اینکــه، در بحــث عدالــت هــر دو بزرگــوار 
ــا  ــتند ت ــت داش ــد و دوس ــی کردن ــای فراوان تاش ه
ــدوارم روزی  ــم امی ــن ه ــود و م ــق ش ــت محق عدال
ــث  ــن مباح ــی از ای ــئولین اجرای ــه مس ــد ک فرابرس
نظــری بــه خوبــی بهره منــد شــوند و بتواننــد گامــی 
در راســتای تحقــق عدالــت بردارنــد. زیبنــده نیســت 
کــه در کشــورهای توســعه یافته اروپایــی و... عدالــت تا 
ایــن حــد تحقــق یافتــه و می تــوان گفــت دســت کم 
بــه صــورت نســبی بــه عدالــت توجــه شــده اســت اما 
در کشــور مــا همچــان بــا نقطــه اصلــی فاصلــه داریم.
کام پایانــی هــم اینکــه فقــدان مرحــوم حکیمــی را 
ــود:  ــه فرم ــم ک ــت شــریف می دان ــن روای مصــداق ای
َها  ــُدّ ــٌة َل َيُس ــَاِم ُثْلَم ْس ــي اْلِ ــَم ِف ــُم ُثِل ــاَت اْلَعاِل »ِإَذا َم
َشــْيٌء ِإَلــى َيــْوِم اْلِقَياَمــِة«. معتقــدم جــای امثــال 
مرحــوم حکیمــی بــه ســادگی پُــر نمی شــود و 
امیــدوارم جامعــه حــوزوی و دانشــگاهی بتواننــد 
برکاتــی از ایــن بــزرگان بگیرنــد و همچنــان راه آنهــا 

ــد. ــه دهن را ادام
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ـــوا، آزادی و ادب،  ـــرد ِ آگاهـــی و ایمـــان و تق ـــرادرم! م ب
ـــن، محمـــد رضـــا حکیمـــی. ـــش و دی دان

در ایـــن فصـــل بـــد کـــه هـــر خبـــری می رســـد 
ـــر  ـــه و »ه ـــد فاجع ـــه روی می ده ـــوم اســـت و هرچ ش
ـــر  ـــام شـــما ب ـــادم«، ن ـــه مبارکب ـــد ب ـــو غمـــی آی دم از ن
ـــه  ـــادآور آن آرزوی دیرین ـــرای ی ـــه« ب ـــن دو »یادنام ای
ـــزار آرزوی  ـــا ه ـــون صد ه ـــه همچ ـــود ک ـــیرینی ب و ش
ـــه گـــردن فـــردا  ـــودم و ب دیگـــری کـــه طوقـــی کـــرده ب
ـــت و  ـــه گسس ـــاز زمان ـــن ترک ت ـــودم، در ای ـــته ب بس
ـــه بازگشـــت  ـــک کلم ـــت و آن آرزو، در ی ـــا رف ـــه یغم ب
ـــن  ـــن چنی ـــه ای ـــی ک ـــود؛ میدان ـــدان ب ـــه می ـــما ب ش
ـــون، نســـلی عاشـــق و  ـــده اســـت و در پیرام ـــی مان خال
ـــر در  ـــا مگ ـــم انتظار ت ـــتاده و چش ـــران ایس ـــنه، نگ تش
ـــوت ها  ـــن دن کیش ـــاروی ای ـــا« روی ـــن »غوغ ـــر ای براب
ــی و  ــبه سیاسـ ــری و شـ ــبه هنـ ــومن های شـ و شـ
شـــبه مذهبی و ایـــن همـــه خیمه شـــب بازی ها 
کـــه در مســـجد و میخانـــه برپاســـت و کارگـــردان 
ـــد و شمشـــیر  ـــرون آی ـــه یکـــی اســـت، ســـواری بی هم
علـــی در دســـت و زبـــان علـــی در کام و دلـــی گـــدازان 
ـــه  ـــپر گرفت ـــت و س ـــدار از حکم ـــری بی ـــق و َس از عش
ـــن  ـــدق و صفی ـــد و خن ـــته از اُح ـــر گذش ـــوا و ب از تق
و صحـــرای تـــف  )طـــف( و چمـــن زار ســـرخ عذرا و 
بـــا ابـــوذر در ربـــذه بـــه ســـر بـــرده و بـــا هزار هـــا 
ـــز و  ـــلطنت غ ـــوی و عباســـی و س ـــت ام ـــی خاف قربان
مغـــول و ســـلجوقی و غزنـــوی و تیمـــوری و ایلخانـــی... 
وحشـــت،  داراالماره هـــای  ســـیاهچال های  در 
شـــکنجه ها دیـــده و در آوردگاه هـــای خـــون و 
ــود  ــط کبـ ــیر زده و خـ ــا شمشـ ــت صلیبی هـ خیانـ
شـــاق اســـتعمار تاتارهـــای مســـیحی و آدم خوارهـــای 
ــواب،  ــارت و خـ ــای غـ ــن قرن هـ ــدن را در ایـ متمـ
ـــم  ـــرده و پرچ ـــه ک ـــش تجرب ـــن خوی ـــان و ت ـــر ج ب
رســـالت خون خواهـــی هابیـــل بـــر ســـر دســـت و 
کولـــه بـــار آگاهـــی و رنـــج انســـان بـــر پشـــت، راه 
ـــرده  ـــخ طـــی ک ـــن تاری ســـرخ شـــهادت را در طـــول ای
و داغ فلســـطین و بیـــت المقـــدس، ســـینا و لبنـــان بـــر 
ـــر ســـیمای  ـــک، ب ـــاده و این ـــا زخـــم نه جگـــرش صد ه
وارث آدم و نـــوح و ابراهیـــم و موســـی و عیســـی و 
ـــه  ـــه مثاب ـــین و... ب ـــن و حس ـــی و حس ـــد و عل محم
ـــد  ـــر کن ـــم را تب ـــم، قل ـــون ابراهی ـــت« ،چ ـــک »ام ی
ـــت  ـــر جاهلی ـــر، عص ـــن عص ـــرودی ای ـــای نم و بت ه
جدیـــد را بشـــکند و از عزیز تریـــن ارزشـــهایی کـــه 
ــی  ــای قدسـ ــه یادهـ ــد و آن همـ ــاع مانده انـ بی دفـ
ـــران  ـــراث گ ـــن می ـــود و ای ـــوش می ش ـــه دارد فرام ک
و گرامـــی کـــه دســـترنج نبوغ هـــا و جهاد هـــا و 
ــاد  ــر بـ ــت، بـ ــخ ماسـ ــی تاریـ ــهادت های تمامـ شـ
مـــی رود، قهرمانانـــه دفـــاع کنـــد، بـــه یـــاد آورد و 

ـــگاه دارد. ن
ــا  ــتان مـ ــر بوسـ ــه بـ ــموم کـ ــن سـ ــم »ایـ علیرغـ
می گـــذرد« هنـــوز بـــوی ُگل و رنـــگ نســـترن 
ــن  ــه ایـ ــه همـ ــوان کـ ــل جـ ــوز نسـ ــت. هنـ هسـ
ــوچ و  ــرای پـ ــی بـ ــتعمار فرهنگـ ــای اسـ توطئه هـ
پلیـــد و بیگانه کـــردن وی بـــه کار مـــی رود، تـــب و 
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــتی را دارد و ب ـــق پرس ـــاب ح ت
ـــاد آور  ـــه و ی ـــو وزیدن گرفت ـــه س ـــه از هم ـــموم، ک س
هم داســـتانی احـــزاب اســـت و داســـتان خنـــدق،در 

وصیت نامه دکتر شریعتی به محمد رضا حکیمی 

وصی شرعی شریعتی

قصــه حکیمــی و شــریعتی داســتانی ناگفتــه و ناشــناخته و ناشــکافته اســت. از روابــط ایــن دو، انــس 
و ارتباطشــان کســی چیــزی نمــی دانســت تــا اینکــه شــریعتی از دنیــا رفــت ذو شــایع شــد کــه 
ــرای کارهــا و آثــارش تعییــن کــرده اســت. هیــچ کــس نمــی  وصیــت نامــه ای نوشــته و وصیــی ب
دانســت کــه ایــن وصــی کســی جــز محمدرضــا حکیمــی نیســت. اینجــا بــود کــه چشــم هــا بــه 
ســمت مــردی خیــره شــد کــه هرگــز خــودش را آفتابــی نکــرده بــود. هرگــز خــودش را در جمــع 
بــزرگان و مردمــان آشــکار نکــرده بــود. داســتان حکیمــی  شــریعتی از اینجــا آغــاز مــی شــود. از 

اینجــا کــه دکتــر شــریعتی ارادتمنــد او بــود و او را بیــش از خــود قبــول داشــت.
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ــند  ــتین خویشـ ــام راسـ ــگاه اسـ ــتجوی پایـ جسـ
ــوز  ــش و هنـ ــای خویـ ــر روی دو پـ ــتادن بـ و ایسـ
ــت از درون،  ــال اسـ ــیصد سـ ــه سـ ــا، کـ ــوزه مـ حـ
ــاه  ــد و پنجـ ــه اش کرده انـ ــواب و خرافـ ــار خـ بیمـ
ـــد  ـــره اش کرده ان ـــرون محاص ـــه از بی ـــت ک ـــال اس س
ــای  ــتعداد معجزه آسـ ــد، اسـ ــش می کوبنـ و در همـ
ـــد  ـــزرگ و نیرومن ـــان های ب ـــق انس ـــش را در خل خوی
و خـــاق و چهره هـــای تابـــان و تابنـــاک انســـانی، 
رواج  و  ســـقوط  و  انحطـــاط  عصـــر  در  حتـــی 
بی شـــخصیتی و تولیـــد و تکثیـــر ماســـک های 
مســـخره و آدمک هـــای مقوایـــی و تکـــراری و 
ــد  ــان می دهـ ــی روح نشـ ــوک و دروغ و بـ ــه پـ همـ
ـــه  ـــش را، ک ـــژه خوی ـــانی وی ـــی و انس ـــش انقاب و نق
جـــذب روح هـــای عاشـــق و نبوغ هـــای پنهـــان، از 
اعمـــاق محروم تریـــن توده هـــای شـــهری و بیشـــتر 
ـــا  ـــرورش آنه ـــش و پ ـــتایی اســـت و ســـپس پیرای روس
ــری  ــع علمـــی و فکـ ــره بزرگ تریـــن مراجـ در چهـ
مـــردم و واال تریـــن رهبـــران و مســـئوالن جامعـــه و 
ـــپردن  ـــگاه س ـــان و آن ـــای زم ـــان ترین حجته درخش
ـــان،  ـــت آن ـــه دس ـــش ب ـــر خوی ـــت عص ـــام سرنوش زم
همچنـــان بـــه دســـت دارد. در چنیـــن یـــأس و بـــا 
ـــی  ـــدن کس ـــوش مان ـــد، خام ـــای امی ـــن مایه ه چنی
چـــون شـــما پیداســـت کـــه تـــا کجـــا یـــأس آور 
اســـت. درســـت بـــه   همـــان انـــدازه کـــه اکنـــون 
شکســـت ســـکوتتان و شـــنیدن ســـخنتان امیدبخـــش 

اســـت.
ـــت روح، اخـــاص  ـــنی اندیشـــه، رق ـــم، روش ـــدرت قل ق
نیـــت، آشـــنایی بـــا رنـــج مـــردم و زبـــان زمـــان و 
ـــانی  ـــگ انس ـــتن فرهن ـــان و داش ـــای جه جبهه بندیه
ـــژه  ـــه وی ـــا آن »روح« ک ـــیعی و زیســـتن ب اســـامی ش
ـــی آن روز هـــا«  ـــادگار »صومعـــه خال ـــود و ی »حـــوزه« ب
و سرچشـــمه زاینـــده آن همـــه نبوغ هـــا و جهاد هـــا 
و اجتهاد هـــا و میـــراث آن تمدنـــی کـــه بـــا علـــم 
ـــما  ـــی در ش ـــود، همگ ـــده ب ـــا ش ـــوا بن ـــق و تق و عش
ـــیار  ـــات، بس ـــن صف ـــه ای ـــد ک ـــت و می دانی ـــع اس جم
کـــم بـــا هـــم جمـــع می شـــود و ایـــن »ویژگـــی« 
ـــر دوش  ـــد، ب ـــئولیت« می نامن ـــروز »مس ـــه را ام آنچ
ــازد و ســـکوت و انـــزوا را،  شـــما ســـنگین تر می سـ
بـــه هـــر دلیـــل، بـــر شـــما نـــه خـــدا می بخشـــاید 

ـــق. ـــه خل و ن

و امـــا... بـــرادر مـــن! بـــه انـــدازه ای کـــه در تـــوان 
ـــه  ـــا اینک ـــم و ب ـــن راه رفت ـــتم در ای ـــتم و توانس داش
ـــش  ـــارت خوی ـــردم، از حق ـــدا ک ـــتم ف ـــه داش ـــر چ ه
و کار خویـــش شـــرم دارم و در برابـــر خیلـــی از 
»بچه هـــا« احســـاس حقـــارت می کنـــم. در عیـــن 
حـــال، لطـــف خداونـــد بـــه کار ناچیـــز مـــن ارزش 
ــز بـــدان  ــه هرگـ ــیده اســـت کـ و انعکاســـی بخشـ
ـــٍل  ـــاءٍ َجمی ـــن ثن ـــم ِم ـــه »َک ـــم ک ـــی ارزم و می بین نم
ـــرایطی  ـــن ش ـــون بد تری ـــرتَه« و اکن ـــا   نََش ـــتُ  اه لَس
را کـــه یـــک انســـان ممکـــن اســـت بـــدان دچـــار 
شـــود، می گذرانـــم و سرنوشـــتی جـــز مـــرگ یـــا 

ــدارم. ــرگ نـ ــر از مـ بد تـ
ـــرا  ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــا رنج ـــه، تنه ـــن هم ـــا ای  ب
ـــه  ـــم، ادام ـــر بگوی ـــم و بهت نتوانســـتم کارم را تمـــام کن
دهـــم، ایـــن دریغـــی اســـت کـــه برایـــم خواهـــد 
ـــیاری  ـــه بس ـــت ک ـــن اس ـــرم ای ـــج دیگ ـــا رن ـــد، ام مان
از کارهـــای اصلـــی ام بـــه   همـــان علـــت همیشـــه، 
ـــد  ـــودی تهدی ـــه ناب ـــت و ب ـــده اس ـــه ش ـــی زمان زندان
می شـــود. آنچـــه از مـــن نشـــر یافتـــه، بـــه دلیـــل 
نبـــودن امکانـــات و کـــم بـــودن فرصـــت، خـــام و 
عجوالنـــه و پر غلـــط و بد چـــاپ شـــده اســـت 
و تمامـــی آن را نـــه بـــه عنـــوان کارهـــای علمـــی 
ـــانه هایی  ـــر درد، نش ـــی از س ـــه فریادهای ـــی ک تحقیق
ـــق،  ـــه طری ـــداری، ارائ ـــرای بی ـــی ب ـــک راه، نگاههای از ی
طرحهایـــی کلـــی از یـــک مکتـــب، یـــک دعـــوت، 
ـــری  ـــیج فک ـــی بس ـــره، نوع ـــا و باالخ ـــات و ایده ه جه
ـــم در  ـــرد. آن ه ـــی ک ـــد تلق ـــه بای ـــی در جامع و روح
شـــرایطی تبعیـــدی، فشـــار، توطئـــه، فرصت گـــذرا 
و حالتـــی کـــه هـــر لحظـــه اش انتظـــار فاجعـــه ای 
می رفـــت آن هـــا همـــه بایـــد تجدید نظـــر شـــود، 
از نظـــر علمـــی غنـــی شـــود و خورشـــت بخـــورد، 

غلط گیـــری معنـــوی و لفظـــی و چاپـــی شـــود.
ــا را کـــه ثمـــره عمـــر  اینـــک، مـــن همـــه این هـ
ـــه  ـــام هســـتی ام و هم ـــن اســـت و تم ـــن و عشـــق م م
ـــرعی،  ـــت ش ـــن وصی ـــا ای ـــم را ب ـــه ام و میراث اندوخت
یکجـــا، بـــه دســـت شـــما می ســـپارم و بـــا آن هـــا 

هـــر کاری کـــه می خواهـــی بکـــن.
ـــا سرنوشـــت ســـختی را کـــه در پیـــش  فقـــط بپذیـــر ت
دارم، بتوانـــم بـــا فراغـــت دل بپذیـــرم و مطمئـــن باشـــم 
ـــخ  ـــا مس ـــو ی ـــا در مح ـــا و خباثت ه ـــه خصومت ه ک
ـــرد و  ـــد ب ـــش نخواه ـــن کاری از پی ـــار م ـــان و آث ایم
ودیعـــه ام را بـــه کســـی می ســـپارم کـــه از خـــودم 
ـــو  ـــی، ت ـــوز عل ـــدا و س ـــف خ ـــت. لط ـــته تر اس شایس
ـــه دارد  ـــخن آورد ک ـــه س ـــیاه، ب ـــکوت س ـــن س را در ای
همـــه چیـــز از دســـت مـــی رود، ملـــت مـــا مســـخ 
می شـــود و غدیـــر مـــا می خشـــکد و برج هـــای 
ــارت  ــا و غـ ــن غوغـ ــوم ایـ ــار در هجـ ــد افتخـ بلنـ

بی دفـــاع مانـــده اســـت.
بغـــض هزار هـــا درد مجـــال ســـخنم نمی دهـــد 
و سرپرســـتی و تربیـــت همـــه ایـــن عزیز تـــر از 
ـــدا و...  ـــه خ ـــو را ب ـــپارم و ت ـــو می س ـــه ت ـــم را ب کودکان

ـــد. ـــدا بخواه ـــه خ ـــر چ ـــار ه ـــود در انتظ خ

مشهد   آذرماه ١3۵۵
علی سربداری

اینک، من همه این ها را
که ثمره عمر من و عشق من است و 

تمام هستی ام و همه اندوخته ام
و میراثم را با این وصیت شرعی، 

یکجا، به دست شما می سپارم
و با آن ها هر کاری که

می خواهی بکن.
فقط بپذیر تا سرنوشت سختی را

که در پیش دارم،
بتوانم با فراغت دل بپذیرم

و مطمئن باشم که خصومت ها
و خباثت ها در محو یا مسخ

ایمان و آثار من
کاری از پیش نخواهد برد

دیدگاه

حکیمـی  محمدرضـا  اسـتاد 
هـم رفـت. بهترین دلیـل برای 
اینکه مرگ پایان بشـر نیست، 
فرزانگانـی  ممـات  و  حیـات 
اسـت.  حکیمـی  همچـون 

بزرگـی گفتـه بـود: »هیچ کـس را تـا نمـرده اسـت 
نمی تـوان خوشـبخت دانسـت« و حکیمـی از تبـار 
ایـن نیک بختان اسـت. دانش آمـوز دبیرسـتان بودم 
که با آثار اسـتاد محمدرضا حکیمی آشـنا شـدم، در 
محافـل آن روزی مـان تا سـخن از حکیمی می شـد 
اولیـن مشـخصه بـارزش ایـن بـود: وصـی فکـری 
شـریعتی. کلمات آبدار اثرگذارش همیشـه در عمق 
جانمـان طنیـن داشـت. کارنامه تألیفی بلند ایشـان 
خـود گویای بخش کوچکی از سـعه فضل و دانش و 
گستره تأماتشـان عامه ای متتبع با نگاهی عمیق، 

بیانـی دلنشـین و گسـتره کارها.
امـا بـه گمانـم این هـا هیچ یـک نبـود کـه حکیمی 
را حکیمـی کـرد. آنچه حکیمـی را به داسـتان نافذ 
نسـلی بدل سـاخت، آزادگی یـک روح وارسـته بود. 
انقـاب پیروز شـد. سـاختمان ها و غنایم فتح شـد. 
وسوسـه قـدرت و ریاسـت و ثـروت برجنبیـد و ... اما 
مـرد حکیـم، آن دالور میـدان بـود کـه همچنـان با 
قامت برافراشـته ایسـتاد و گرفتار این تعلقات نشـد. 
چیـزی نخواسـت و هرچـه هـم داشـت بـذل کـرد. 
چنـگ نـزد، گام زد. رهـا کـرد، جـاری شـد و اوج 
گرفـت و منور شـد. عمـری از آزادی و حق و حقوق 
و عدالـت و معنـا گفتـه بود و بر سـر آن ایسـتاد. دل 

نبسـت و همـه هرچه بـود، اعطـا کرد.
حکیمـی بـرای نسـل مـا روایتـی از »زیسـتن بـه 
شـرط فضیلـت« شـد؛ بـه یـاد محنت هـای بشـر 
بـودن، دغدغه حقوق انسـان ها داشـتن و غمخواری 
مردمـان و همـدردی اجتماعـی. حکیمـی روایـت 
از تجربه هـای زیسـت اخاقـی  جـذاب و مؤثـری 
و معنـوی شـد. رهیافـت نمونه گرایـی و نیـز نظریه 
»ارجاع مسـتقیم« از سـوی فیلسـوفان زبـان و علم 
و اخـاق بحـث شـده اسـت. حکیمـی برای مـا آن 
درخـت تنـاور وارسـتگی و آزادگـی از تعلقـات بود و 
باز هسـت. زاگزبسـکی از فیلسـوفان اخـاق معاصر 
شـرح می دهد چگونـه معانـی اخاقی بـا مثال های 
تجربـی و عینـی رمزگشـایی می شـوند. بـه نظـر او 
فضیلـت، خصیصـه ای روایـی دارد. داد و دهـش و 
دلیـری، واژگان خالـی و کلی نیسـتند. از روایت های 
دادگران و بخشـندگان و دلیران، سـاخته می شـوند. 
شـجاعت   بـودن را مـا از طریـق داسـتان ها مزه مـزه 
فاعانـی  در  مـا  را  اخاقـی  آزاد  اراده  می کنیـم. 
می آزماییـم کـه روی ایـن زمین و زیر این آسـمان و 
بـا همین بدن و پوسـت و گوشـت و اسـتخوان و در 
همیـن تاریـخ و موقعیت هـای واقعـی اجتماعـی، با 

وجـود همـه معرض هـا، همچنـان آزاده ماندنـد.
مقصود فراستخواه

آزادگی یک روح وارسته
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ــک  ــب تفکی ــه مکت ــود ک ــی ش ــه م  گفت
ریشــه در خــاک خراســان دارد و اصــوال 
ــن کلیشــه  خراســان فلسفه ســتیز اســت. ای

ــت؟ ــه اس ــکل گرفت ــور ش چط
ــرزمین  ــتان س ــان از دوران باس ــه خراس ــا ک از آنج
مقاومــت ملــی ایرانیــان مقابــل حمــات خارجــی از 
زمــان اســکندر مقدونــی تــا حملــه اعــراب و ســپس 
حملــه مغــول و در عصــر جدیــد هــم اســتعمار غــرب 
ــی  ــوادث مهم ــم ح ــی ه ــه فرهنگ ــوده، و در زمین ب
ماننــد طغیــان امــام محمــد غزالــی در مقابل فلســفه 
البتــه بــا زبــان و اســتدالل فلســفی در خراســان رخ 
ــی  ــل ورود فلســفه یونان داده، و ســنتی هــم در مقاب
ــو  ــر س ــوف از دیگ ــدی تص ــب هن ــویی و مکات از س
در خراســان صــورت گرفتــه، ایــن ذهنیــت کلیشــه 
ــت  ــا حکم ــفه ی ــان فلس ــه خراس ــده ک ــاد ش ایج
ــه  ــان ک ســتیز اســت، در حالی کــه خراســان همچن
اســتاد شــفیعی کدکنــی در آثــار متعددشــان نشــان 
می دهــد، ســرزمین عرفــان و تصــوف اســت. در مورد 
ــر بنیانگــذار فلســفه  ــن اســت، اگ ــز چنی فلســفه نی
ــاب از  ــل فاری ــم، اه ــی بدانی ــزد مســلمانان را فاراب ن
خراســان بــزرگ اســت. بعــد از او ابــن ســینا هــم بــاز 
از خراســان بــزرگ فرهنگــی بــر آمــده کــه فلســفه را 
بــه معنــای خــاص کلمــه در ســرزمین های اســامی 

بســط و گســترش داد. 
افــول ایــن ســنت بــه یــک معنــا در اندلــس و نــزد 
ابــن رشــد و ابــن طفیــل و ...، صــورت گرفتــه اســت. 
ــن  ــری کرب ــان کــه هان ــه پــس از ابن رشــد، چن البت

ــر در  ــاخته ســینوی متاخ ــک ش ــد، ی نشــان می ده
ایــران تــداوم مــی یابد و ســپس بــه حکمــت متعالیه 
صدرایــی در مکتــب اصفهــان ختــم مــی شــود کــه 
ســنتزی میــان ســنت ابــن عربــی و تشــیع یــا عرفان 
نظــری وجــودی بــا نوعــی فلســفه نوافاطونی اســت. 
ایــن ســنت درخراســان بــا چهره هایــی چــون 
ماهــادی ســبزواری ادامــه پیــدا می یابــد و در 
دوران متاخــر نمایندگانــی شــاخصی چــون مرحــوم 
ســیدجال الدیــن آشــتیانی دارد. بنابرایــن خراســان 
هــم ســرزمین عرفــان و هــم فلســفه اســت و البتــه 
ــا  ــی و اینه ــی و مذهب ــت ملی فرهنگ ــل مقاوم مح
مکمــل هــم بوده انــد و نمی تــوان گفــت در خراســان 
نقــد منطــق ارســطویی یا فلســفه ی یونانــی افاطونی 
بــه معنــای ضدیــت بــا اصل فلســفه یــا نقــد معنویت 
و تصــوف هنــدی، بــه معنــای نفــی کل عرفــان بــوده 
ــه در  ــوان ســرزمینی ک باشــد، بلکــه خراســان به عن
آنجــا زبــان دری و فارســی به خصــوص پــس از 
ــد، نوعــی مقاومــت فرهنگــی  ــوام می یاب فردوســی ق

ــرد.  ــا شــکل می گی ــم در آنج ه

ــد،  ــه کردی ــه ارائ ــی ک ــن توضیح ــا ای  ب
ــی  ــتگاه ومعنای ــه خاس ــک چ ــب تفکی مکت

دارد؟
در حــوزه  دیــن و فلســفه ســنتی در خراســان پدیــد 
ــم آن را  ــی اس ــه حکیم ــتاد عام ــه اس ــد ک ــی آی م
مکتــب تفکیــک مــی نامــد کــه البتــه قبــا بــه ایــن 
ــی  ــتر خودویژگ ــوراو بیش ــت. منظ ــوده اس ــام نب ن

علــوم و معــارف دینــی قیــاس بــا فلســفه به معنــای 
یونانــی کلمــه از ســویی و عرفــان به معنــای هنــدی 
ــا دقــت  مفهــوم ازســوی دیگــر اســت. وقتــی کــه ب
مفاهیــم را به عنــوان فــرآورده هــای فرهنگــی خــاص 
ــه  ــم ک ــم، درمی یابی ــی کنی ــل م ــک تمــدن تحلی ی
خاســتگاه و زادگاهــی دارنــد. درســت اســت کــه در 
ــادل  ــای مع ــت و فرزانگی ه ــا حکم ــه ی تمدن ه هم
فلســفه را داشــته انــد، مثــا در هنــد و چیــن مکاتب 
باســتانی از تائوئیســم تــا بودیســم، از نظــر فلســفی 
ــر نیســتند،  ــی کــم عمق ت ــب یونان ــه مکات نســبت ب
بلکــه گاه عکــس آن صــادق اســت، امــا ژانــر خاصــی 
ــان  ــه یونانی ــد ک ــی آی ــد م ــان پدی ــر در یون از تفک
ــد.  ــی خوانن ــا فرزان دوســتی م ــوفیا« ی آن را »فیلوس
ــن تعبیــر  ــا وام گیــری ای ــارت دیگــر ســقراط ب به عب
ــطایی«  ــا »سوفس ــز ب ــور تمای ــورس به منظ از فیثاغ
Sophistês ، اســم ایــن ژانــر از پرسشــگری را 
ــا  ــد. ام ــی نامی ــتداری دانای ــای دوس ــفه به معن فلس
آنچــه از ایــن ژانــر خــاص اندیشــیدن و پرسشــگری 
ــد  ــامی م ــای اس ــرزمین ه ــی در س ــفه یونان فلس
نظــر هســت، آثــار افاطــون و ســپس ارســطو 
ــه  ــلمان اندیش ــران مس ــزد متفک ــی ن ــت، یعن هس
ــره  ــن دو چه ــه ای ــل ب ــی در اص ــفه ی یونان و فلس
ــد  ــی از نق ــا وقت ــن مث ــود و بنابرای ــدود می ش مح
یونــان در متونــی ماننــد مثنــوی موالنــا ســخن بــه 
ــق  ــی و منط ــفه افاطون ــراد فلس ــد، م ــان می آی می
ــم فلســفه ی  ــه می دانی ارســطویی اســت، در حالی ک
ــا آن  ــا ب ــم ام ــه مه ــع البت ــن دو منب ــه ای ــی ب یونان
قرائــت خــاص محــدود نمی شــود و وجــوه گوناگــون 
ســنت  و  فرهنــگ  آن  در  متعــدد  چهره هــای  و 
فلســفی ظهــور کرده انــد و حتــی از فلســفه افاطــون 
و فلســفه ارســطو نیــز تفســیرهای متفاوتــی صــورت 
گرفتــه اســت. همچنــان کــه خراســان را نمــی تــوان 
بــه یــک نحلــه خــاص محــدود کــرد و گفــت کلیــت 
ــت! ــتیز اس ــا فلسفه س ــگ مث ــرزمین و فرهن آن س

 بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــد، نــگاه عامــه 
ــا  ــود، آی ــه ب ــفه چگون ــه فلس ــی ب حکیم
ــف  ــرد و مخال ــی ک ــرد م ــفه را ط کًا فلس

ــود؟ ــفه ورزی ب فلس
ــت  ــی عقانی ــا نوع ــه م ــد ک ــر. ایشــان می گفتن خی
یــا جهــان بینــی توحیــدی قرآنــی داریــم و می تــوان 
ــد. اگــر بخواهیــم حکمــت را  آن را »حکمــت« خوان
ــاص  ــری خ ــام فک ــه در نظ ــق کلم ــای دقی به معن
ــفه«  ــا »فلس ــاوت ب ــه متف ــنجیم، البت ــودش بس خ
اســت. بــه صــورت کلــی، فلســفه و حکمــت معــادل 
ــع حکمــت هــر  ــا در واق ــده می شــوند، ام هــم خوان
ــان  ــا در جه ــی دارد. مث ــی خودویژگی های جهان بین
بینــی توحیــدی قــرآن، اصــا مفهــوم »جهــان« یــا 
کیهــان بــا کاســموس یونانــی متفــاوت اســت. در این 
زمینــه رمــی بـِـَرگ فلســفه پژوه فرانســوی در کتابــی 
ــوط  ــل مرب ــان«، در فص ــت جه ــوان »حکم زیرعن
ــم« در  ــرآن نشــان می دهــد کــه مفهــوم »عال ــه ق ب
نگــرش قرآنــی بــا کاســموس در کیهان شناســی 
یونانــی، متفــاوت اســت. در تفکــر یونانی، کاســموس 
بــه معنــای نظــم و زیبایی، بعــد از خائوس)آشــفتگی 

حکیمی به روایت فرزند شریعتی، دکتر احسان شریعتی 
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اولیــه( پدیــد می آیــد و نوعــی سیســتم پدیــد 
ــن  ــرآن از عالمی ــه در ق ــی ک ــا هنگام ــی آورد، ام م
ســخن بــه میــان مــی آیــد و مــراد از »رب العالمین«، 
ــه خــدای جهــان کــه خــدای جهانیــان اســت. در  ن
تفکــر قرآنــی جهــان یــک سیســتم بســته نیســت، 
بلکــه مثــل آســمانی پر ســتاره، مملــو از آیات اســت. 
در ایــن تفکــر مــا تقســیم بندی غیــب و شــهادت را 
ــه ترتیــب دو جهــان  ــا را ب ــوان آنه ــم کــه می ت داری
ــر  ــیمی دیگ ــه تقس ــد. ب ــال خوان ــال و فنومن نومن
ســنت و آیــه را داریــم کــه می تــوان به معنایــی 
آنهــا را دو جهــان نومــوس و فنومــن خوانــد. بنابراین 
ــر  ــم در تفک ــا عال ــان ی ــر جه ــه تعبی ــاهدیم ک ش
ــا تفکــر یونانــی تفاوت هــای بنیادیــن دارد.  ــی ب قرآن
ــز صــدق  ــر حکمــت نی ــورد تعبی ــاوت در م ــن تف ای
می کنــد. حکمــت نوعــی بینــش عملــی اســت کــه 
ــم  ــا ه ــش ب ــش و کن ــا بین ــل ی ــر و عم در آن نظ
ــار  ــه در رفت ــد و مســتحکم می شــوند ک ــد دارن پیون
فــرد حکیــم آشــکار می شــود. ایــن صفــت ســوفوس 
در یونانــی هــم بــه خــدا اطــاق می شــود، امــا بعــد 
ــن  ــی را دارد. ای ــی عمل ــن دانای ــه حکیمــی کــه ای ب
ــی  ــل نوع ــه در اص ــی ک ــوفیای یونان ــا س ــی ی بینای
مهــارت و چگونــه زیســتن اســت کــه موجب شــهرت 
ــک،  ــور متافیزی ــا ظه ــا ب ــود. و ام ــش می ش در دان
ــه اندیشــه تبدیــل می شــود. از اندیشــیدن  بیشــتر ب
چنــان کــه هایدگــر مــی گویــد، الزامــا علــم و عمــل 
و تعهــد و اخــاق بــرون نمی تــراود. اندیشــه بیشــتر 
ــت.  ــی اس ــادی و آگاه ــگری و نق ــای پرسش به معن
امــا در حکمــت بیشــتر کنشــگری یــا عمــل و رفتــار 
ــوری، »درد  ــال اله ــر اقب ــت و به تعبی ــر اس ــد نظ م
ــن  ــد. بنابرای ــم درمی آمیزن ــا ه ــل« ب ــق و عم و عش
خودویژگی هــای حکمــت و عقانیــت یــا نظــرورزی 
اســام،  ایدئولــوژی  و  توحیــدی  جهان بینــی  در 
از نظــرورزی انتزاعــی اجتنــاب مــی ورزد. مثــا 
ــتی  ــتی و نیس ــتای هس ــوالت ایس ــرآن از مق در ق
ســخن نمــی رود، بلکــه از فعل هایــی چــون شــدن و 
ــد و صفــت هــا در آن  اندیشــیدن و.. ســخن می گوی
ــه مفهوم هــای  ــد، ن ــد ان ــد و رون همــه فعــل و فراین
مجــرد و منتــزع ثابــت. بنابرایــن حکمــت قرآنــی بــه 
ســبک اندیشــه ورزی مفهوماتــی متافیزیکــی نیســت. 
ــت  ــه حکم ــوان در مقایس ــه را می ت ــن مقایس همی
ــوی تصــوف هنــدی  ــا ســنت معن ــی ب ــی قرآن عرفان
ــامی را  ــا اس ــدی ی ــان توحی ــر عرف ــورت داد. اگ ص
ــا آن ســنت مقایســه کنیــم، تفاوت هایــی اساســی  ب
ــان  ــی جه ــدی، نوع ــگاه هن ــا در ن ــم. مث می بینی
کارمــا یــا جهــان رنــج و زحمــت و کار داریــم کــه در 
آن خیــر و شــر و پلیــدی و پاکــی بــا هــم آمیختــه 
انــد و مــا بایــد بــا گریــز از آن و وارد شــدن بــه درون، 
بــه نوعــی بیــداری یــا خودآگاهــی برســیم. همچنــان 
ــف و  ــی ضعی ــه خیل ــد، جامع ــاهدیم در هن ــه ش ک
آلــوده و رهاشــده بــه نظــر مــی رســد، امــا در وجــب 
بــه وجــب آن یــک درون آگاهــی یــا بیــداری هســت 
و مثــا فــردی را مــی بینیــم کــه وســط آن آشــفته 
ــی  ــد و جهان ــی کن ــن م ــته و مدیتیش ــازار، نشس ب
ــد  ــی وارد معاب ــت وقت ــن اس ــی دارد. همچنی درون
ــی  ــت گرای ــه معنوی ــی شــویم. در حالی ک ــدی م هن

معنویت گرایــی  ایــن  بــا  توحیــدی  جهان بینــی 
ــه  ــز اســت. خاصــه آن ک ــا شــرقی متمای ــدی ی هن
ــان  ــا آن عرف ــدی ب ــان توحی ــان عرف ــک می تفکی
هنــدی، به معنــای آن نیســت کــه مــا عرفــان خــاص 

ــم.  ــان را نداری خودم

 بــه ایــن تمایزهــا و تفکیــک اشــاره کردید. 
ــاوت  ــک و تف ــن تفکی ــود ای ــده و س ــا فای ام

گــذاری چیســت؟
عرفانــی  ســنت  خودویژگی هــای  یافتــن  بــرای 
از روش تطبیــق یــا ســنجش  بایــد  توحیــدی، 
ــنت ها  ــا آن س ــت و ب ــره جس Comparative به
ــریعتی  ــر ش ــود دکت ــن روش خ ــرد. ای ــو ک گفتگ
ــرق  ــک و ف ــز و تفکی ــوم تمای ــود مفه ــود. خ ــم ب ه
و فصــل، در تاریــخ فلســفه، تاریخچــه عمیقــی دارد 
ــزد  ــری ن ــود و دیگ ــن خ ــاوت( بی و از دیافورای)تف
افاطــون شــروع مــی شــود و در منطــق ارســطویی 
دیافــورا یعنــی تفــاوت یــا فصــل یــا تمایــز، یکــی از 
محمول هــای پنجگانــه ایســاغوجی هســت. بــه ایــن 
ــدن  ــث جدا ش ــز، باع ــا تمای ــل ی ــه در فص ــا ک معن
و  می شــود  واحــد  جنس)ژانــر(  یــک  از  انــواع 
ــی بخشــد.  ــی م ــوع، وحدت ــک ن ــراد ی ــه اف فصــل ب
ایــن مفهــوم تفــاوت در فلســفه جدیــد هــم معنــای 
خــاص خــود را دارد، بــرای مثــال هایدگــر از تفــاوت 
میــان وجــود و موجــود صحبــت مــی کنــد و معتقــد 
اســت کــه در تاریــخ فلســفه ایــن دو خلــط شــده اند 
و تفــاوت میــان آنهــا فرامــوش شــده اســت. بعــد از 
ــوم  ــن مفه ــه ای ــر ب ــی جــدی ت ــدا، خیل او ژاک دری
ــاوت  ــه تف ــت ک ــد اس ــردازد و معتق ــی پ ــاوت م تف
ــه صــورت ایســتا و متافیزیکــی  حتــی در هایدگــر ب
ــل  ــل تبدی ــه اســم فع ــد آن را ب مطــرح شــده و بای
کــرد و از مفهــوم  DifferAnce)»تفــاوط«( به جــای 
ــر« را  ــوم »تاخ ــت و مفه ــخن گف DifferEnce س
ــرد  ــوم دیرک ــه دو مفه ــان ب ــه همزم ــاخت ک می س
و بــه تعویــق انداختــن از ســویی و تفــاوت و دیگــری 
ــث  ــن بح ــدا از ای ــاره دارد. دری ــر اش ــوی دیگ از س
مــی کنــد کــه چگونــه بیــن گفتــار و نوشــتار تفــاوت 
ایجــاد مــی شــود و همچنیــن چگــون معنــای یــک 
مفهــوم بــه تعویــق مــی افتــد و همــواره در رســیدن 
ــتیم.  ــر هس ــاهد تاخی ــانه، ش ــک نش ــول ی ــه مدل ب
اشــاره بــه معنــای تفــاوت گــذاری یــا تفکیــک نــزد 
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ــه  ــد، ب ــم و جدی ــی از قدی ــف غرب ــران مختل متفک
جهــت نشــان دادن اهمیــت مفهــوم تفکیــک اســت.

ــر تفکیــک و تفــاوت  ــا همیــن تاکیــد ب  آی
ــه  ــفه، در اندیش ــن و فلس ــان دی ــذاری می گ

ــود؟ ــی ش ــده م ــم دی ــامی ه اس
ــل  ــا »فص ــز ب ــامی نی ــه اس ــخ اندیش ــه، در تاری بل
ــریعت  ــت و ش ــان حکم ــد، می ــن رش ــال« اب المق
تمایزگــذاری و تفکیــک ایجــاد مــی شــود. البتــه ابــن 
ــی  ــورت م ــفه ص ــاع از فلس ــن کار را در دف ــد ای رش
دهــد، مثــل مازمــه ای کــه فقهــای شــیعه و معتزله 
بــه آن اعتقــاد دارنــد و مــی گوینــد کل مــا حکــم بــه 
العقــل، حکــم بــه الشــرع و بالعکــس، یعنــی هر چــه 
ــن  ــس. بنابرای ــت و بالعک ــرعی اس ــت، ش ــی اس عقل
مــی تــوان تفکیــک و اســتقال در عیــن همســویی، 
بــا هــم فهمیــده شــود. تفکیــک بــه معنــای ســتیز 
ــه  ــن رشــد و ن ــزد اب ــه ن ــا شــرع نیســت، ن ــل ب عق
نــزد اســتاد حکیمــی، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه 
ــنتزهایی  ــد س ــوند و نبای ــط ش ــد خل ــن دو نبای ای
ســاخته شــود. در بحــث هــگل و کی یرکه گــور هــم 
بحــث مشــابهی هســت، هــگل میــان تــز و آنتــی تــز، 
ــد  ــور معتق ــا کی یرکه گ ــد، ام ــاد می کن ــنتز ایج س
ــز  ــان ت ــنتز دازد و می ــه س ــن ب ــد ت ــه نبای اســت ک
و آنتــی تــز بایــد دائمــا تنــش وجــود داشــته باشــد، 
مثــل کفــر و ایمــان کــه دائــم بایــد در نبــرد باشــند. 
در مــورد رابطــه فلســفه و دیــن هــم چنیــن اســت. 
فلســفه بــه معنــای عقــل پرسشــگر نقــاد اســت کــه 
از نظــر روشــی، بــه تعبیــر هایدگــر آتــه یــا کافــر یــا 
خدانابــاور اســت، امــا ایــن پرسشــگری در درگیــری 
بــا ایمــان، موجــب تقویــت ایمــان مــی شــود. زیــرا 
ــد از  ــی کوش ــد و م ــی افت ــکیک م ــه تش ــان ب ایم
ــات آن  ــرای اثب ــد و ب ــاع کن ــودش دف ــت خ حقانی
ــن، موجــب  ــتقال طرفی ــز و اس ــن تمای ــد. ای بکوش
مــی شــود کــه هیــچ یــک از ایــن دو، خــادم و بنــده 
دیگــری نباشــد، نــه فلســفه خدمتــکار دیــن اســت 
ــفه  ــاف فلس ــفه، به خ ــکار فلس ــن خدمت ــه دی و ن
ــا اســام و مســیحیت  ــای مســیحی و اســامی ی ه

فلسفی شــده.

ــی و  ــوزه سیاس ــک در ح ــن تفکی ــا ای  آی
ــا دارد؟ ــم معن ــی ه اجتماع

بلــه، همچنــان کــه در تفکیــک دیــن و دولــت، گفته 
ــت،  ــی هس ــی و اجرای ــه سیاس ــه آنچ ــود ک ــی ش م
نبایــد دینــی شــود، بــه ایــن معنــا کــه تقــدس پیــدا 
ــر اســاس اقتضــای مصلحــت و  نکنــد و تصمیمــی ب
ــد، در  ــتباه باش ــن اســت اش ــه ممک ــد ک ــل باش عم
حالی کــه اگــر غیــر از ایــن باشــد، آن تقــدس صدمــه 
ــک  ــه ی ــی ک ــود. زمان ــی ش ــوده م ــد و آل ــی بین م
تصمیــم سیاســی، دینــی تلقــی شــود، حالــت مطلــق 
بــه خــود می گیــرد و غیرقابــل نقــد می شــود. 
بنابرایــن اگــر میــان ایــن دو تفکیــک نباشــد، نوعــی 
ــر دو  ــود و ه ــی ش ــاد م ــل ایج ــان متقاب ــرر و زی ض
آســیب مــی بیننــد. بنابرایــن تفکیــک دیــن و 
سیاســت، به معنــای ســتیز ایــن دو نیســت، آن طــور 
کــه مدافعــان نگــرش هــای افــراط و تفریطــی یعنــی 
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سکوالریســت هــا یــا طرفــداران بنیادگرایــی دینــی 
مــی گوینــد، ایــن هــا یعنــی ســکوالرها و بنیادگرایان 
دینــی، تفکیــک را به معنــای »ســتیز« مــی بیننــد. 
بلکــه تفکیــک بــه معنــای »مفصل بنــدی« یــا 
یعنــی  اســت،   )articulation(»آرتیکوالســیون«
به تعبیــری  شــوند.  مــی  مفصل بنــدی  حوزه هــا 
حوزه هاســت،  مفصل بنــدی  به معنــای  مدرنیتــه 
یعنــی حوزه هــا از هــم جــدا مــی شــوند، مثــا دولت 
ــز مــی شــوند. اصــا  ــی از هــم متمای و جامعــه مدن
تعریــف سیاســت مــدرن، ایــن اســت کــه دولــت از 
ــی مســتقل مــی شــود، درحالی کــه در  ــه مدن جامع
گذشــته مثــا در دموکراســی قدیــم، دولــت وابســته 
ــد، دولــت  ــود. امــا در دموکراســی جدی ــت ب ــه دول ب
ــتقل  ــم مس ــا از ه ــی کام ــه مدن ــی و جامع سیاس
مــی شــوند. همچنیــن نظــام دینــی و نظــام دولتــی 
ــای آن  ــه معن ــن ب ــد. ای ــی یابن ــتقال م ــم اس از ه
نیســت کــه نظــام دولتــی، ضــد دینــی مــی شــود. 
اصــا ممکــن اســت بعضــی از ایــن نظامــات منفــک 
ــکا  ــا آمری ــن رســمی داشــته باشــند. مث شــده، دی
بــه تعبیــر باربیــه، متفکــر فرانســوی، در عیــن حــال 
هــم الئیک تریــن و هــم مذهبی تریــن دولــت غربــی 
ــی  ــورت مل ــا، ص ــه در کلیس ــکلی ک ــه ش را دارد. ب
ــکیل  ــل از تش ــت، قب ــه دول ــد و در کابین می خوانن
 In  ــر ــول تعبی ــا روی پ ــی. ی ــای مذهب ــه دع جلس
the name of God نوشــته شــده اســت. ایــن 
شــکل مذهبــی تفکیــک را نفــی نمــی کنــد. اتفاقــا 
آمریــکا از فرانســه کــه در آن الئیســیته یــک اصل در 
تعریــف جمهــوری اســت، الئیک تــر اســت، یعنــی دو 
حــوزه دیانــت و سیاســت در آن تفکیــک و جدا شــده 
ــی  ــه خوب ــک ب ــن تفکی ــک مســتقلند. بنابرای و هر ی

فهمیــده نشــده اســت. 

ـــرد  ـــک و کارب ـــاوت تفکی ـــای متف ـــه معناه  ب
ـــه  ـــوم عام ـــراد مرح ـــد. م ـــاره کردی ـــا اش آنه

ـــود؟ ـــه ب ـــک چ ـــی از تفکی حکیم
مرحـــوم حکیمـــی معنایـــی مثبـــت از تفکیـــک را مـــد 
ـــا  ـــتقال حوزه ه ـــن اس ـــراد او همی ـــت و م ـــر داش نظ
ـــا  ـــری آنه ـــم و اثرپذی ـــر ه ـــا ب ـــذاری آنه ـــن اثرگ در عی
ـــه  ـــی دانســـت ک ـــال ایشـــان م ـــرای مث ـــود، ب از هـــم، ب
ـــن  ـــه م ـــت ب ـــچ وق ـــا هی ـــده ام، ام ـــفه خوان ـــن فلس م
ـــه  ـــت ک ـــا نگف ـــوان ی ـــفه نخ ـــه فلس ـــرد ک ـــه نک توصی
فلســـفه ضدیتـــی بـــا دیـــن دارد؛ بلکـــه منظورشـــان تـــا 
ـــان  ـــار ایش ـــوال و آث ـــن از اق ـــت م ـــه برداش ـــی ک جای
بـــود، نـــه ضدیـــت بـــا فلســـفه، بلکـــه اســـتقال 
ـــی  ـــا قرآن ـــا اندیشـــه دینـــی ی ـــا عقانیـــت ی حکمـــت ی
ـــان،  ـــد ایش ـــه از دی ـــن آن ک ـــود. ضم ـــدی ب ـــا توحی ی
ـــی  ـــای غرب ـــق به معن ـــل و عش ـــه عق ـــبت ب ـــن نس دی
ــود  ــت. خـ ــژه اسـ ــوزه ای خودویـ ــرقی آن، حـ و شـ
ـــن  ـــر دی ـــه تعبی ـــه ب ـــن، حـــوزه ای اســـت ک حـــوزه دی
ـــر  ـــه تعبی ـــت. ب ـــی اس ـــر قدس ـــان، ذات آن ام شناس
ـــی،  ـــته رومانیای ـــن برجس ـــورخ دی ـــاده م ـــا الی میرچ
ـــت  ـــی)HOMO RELIGIOUS( ، واقعی انســـان دین
و حقیقـــت را طـــور متفاوتـــی مـــی بینـــد و میـــان 
 the(ـــی ـــر غیرقدس ـــی)The sacred( و ام ـــر قدس ام
ــد  ــرون معبـ ــد و بـ ــان درون معبـ profane( و میـ

ـــی  ـــن نوع ـــرای دی ـــز ب ـــن تمای ـــذارد. ای ـــی گ ـــز م تمای
خودویژگـــی ایجـــاد مـــی کنـــد کـــه نـــه فقـــط از عقـــل 
ـــه  ـــاق ب ـــل و اخ ـــی رود. عق ـــر م ـــاق فرات ـــه از اخ ک
تعبیـــر کـــی یـــرکگاری، ســـپهری بعـــد از ســـپهر 
ـــن از  ـــا فرا رفت ـــی ب ـــپر دین ـــا س ـــت، ام ـــانی اس حس
ـــقانه  ـــه عاش ـــی رابط ـــی نوع ـــود، یعن ـــاز می ش ـــن آغ ای
ـــه  ـــد ک ـــی آی ـــود م ـــه وج ـــت ب ـــتعایی در الوهی و اس
ایـــن ویژگـــی را نمـــی تـــوان بـــه انـــواع معنویـــت 
ـــم  ـــان گفتی ـــرا چن ـــرد. زی ـــل ک ـــی تحوی ـــای غیردین ه
ـــای اخـــص  ـــادی و پرسشـــگری به معن ـــه فلســـفه نق ک
ـــت  ـــای معنوی ـــش ه ـــن در بین ـــت، همچنی ـــه اس کلم
گـــرای شـــرقی خودویژگی هایـــی کـــه نســـبت بـــه 
ـــود دارد،  ـــل وج ـــا و عم ـــن دنی ـــان و ای ـــان و جه انس
نادیـــده گرفتـــه می شـــود. از ایـــن نظـــر می تـــوان 
ـــا  ـــت ی ـــی اصال ـــر نوع ـــک ب ـــب تفکی ـــه مکت ـــت ک گف

ـــی ورزد.  ـــد م ـــی تاکی خودویژگ

ـــم  ـــریعتی ه ـــه ش ـــت ک ـــوان گف ـــا می ت  آی
ـــفه و  ـــن و فلس ـــه دی ـــه رابط ـــابهی ب ـــگاه مش ن
ـــن  ـــا ای ـــبت او ب ـــوال نس ـــت و اص ـــان داش عرف

ـــت؟ ـــی چیس ـــنت تفکیک س
نســـبت او بـــا ســـنت تفکیکـــی در همیـــن تمایـــز 
ـــاب  ـــاز انق ـــت. در آغ ـــی اس ـــاق و تطبیق ـــان انطب می
ـــی  ـــای دین ـــش ه ـــی گرای ـــه برخ ـــد ک ـــی ش ـــه م گفت
ـــام  ـــتند اس ـــی خواس ـــی م ـــد، یعن ـــی« بودن »انطباق
ـــی  ـــا حت ـــا مارکسیســـم و ی ـــر لیبرالیســـم ی ـــا ب را مث
ـــا  ـــی ی ـــق یونان ـــل منط ـــنتی مث ـــارف س ـــوم و مع عل
ـــا  ـــد. مث ـــق کنن ـــی منطب ـــای نوافاطون ـــفه ه فلس
در کار فارابـــی چنیـــن اتفاقـــی مـــی افتـــد، یعنـــی 
ـــی  ـــای نب ـــا عب ـــری ب ـــه تعبی ـــه ب ـــت ک ـــی اس افاطون
ـــه  ـــام مدین ـــاختار نظ ـــکلت و س ـــی اس ـــد، یعن ـــی آی م
ـــه  ـــا ک ـــا از آنج ـــت، ام ـــی اس ـــی، افاطون ـــه فاراب فاضل
ـــی  ـــوازات م ـــی م ـــم، نوع ـــی و حکی ـــان نب ـــی می فاراب
دیـــد و تخیـــل و تعقـــل را مکمـــل یکدیگـــر مـــی 
ـــی  ـــامی م ـــاس اس ـــی، لب ـــت یونان ـــه حکم ـــد، ب بین
ـــع  ـــری اش در واق ـــی و فک ـــام سیاس ـــا نظ ـــاند. ام پوش
ـــاق  ـــی انطب ـــی نوع ـــن کار فاراب ـــت. ای ـــی اس افاطون
ـــای  ـــه معن ـــل تطبیـــق ب ـــه تطبیـــق. در مقاب هســـت، ن
قائـــل بـــودن بـــه نوعـــی اســـتقال میـــان جهـــان 
بینـــی و انســـان شناســـی  جهـــان بینـــی توحیـــدی، از 
ـــه  ـــل اندیش ـــر مث ـــای دیگ ـــفه ه ـــای فلس ـــتم ه سیس
ـــی اســـت. بعـــد در رویکـــرد تطبیقـــی، ضمـــن  افاطون

ـــای  ـــی ه ـــان بین ـــن جه ـــتقال، ای ـــن اس ـــرش ای پذی
ـــوند  ـــی ش ـــنجیده م ـــم س ـــا ه ـــتقل ب ـــاوت و مس متف
ـــاط  ـــاط اشـــتراک و چـــه نق ـــه چـــه نق ـــم ک ـــا در یابی ت
تمایـــزی هســـت. در حالی کـــه در نـــگاه انطباقـــی، 
ـــدی  ـــن نق ـــود. ای ـــی ش ـــری م ـــه روی دیگ ـــی دنبال یک
ـــا دارد.  ـــاط ه ـــه التق ـــک ب ـــب تفکی ـــه مکت ـــت ک اس
ـــا  ـــگاه ســـنتی، خـــود شـــریعتی ی ـــب اســـت کـــه ن جال
ـــه  ـــی ک ـــد. در حال ـــی دان ـــی م ـــان را التقاط نواندیش
خـــود نواندیشـــان دینـــی آنهـــا را التقاطـــی مـــی داننـــد! 
ـــه  ـــی ک ـــتم ها و نظام های ـــی و سیس ـــرا روش شناس زی
ـــای  ـــد، در دوره ه ـــرده ان ـــذ ک ـــت اخ ـــم دیان ـــرای فه ب
ـــواه  ـــی اســـامی، خ ـــارج از حـــوزه تمدن ـــف از خ مختل
ـــده  ـــا ..، آم ـــان ی ـــا از یون ـــد ی ـــا هن ـــتان ی ـــران باس از ای
اســـت کـــه بـــه آنهـــا لبـــاس ظاهـــری دینـــی پوشـــانده 
انـــد. ایـــن هـــا همـــه ســـنت هـــا و آداب و ســـاختارهایی 
ـــرف  ـــه از ُع ـــده، بلک ـــام نیام ـــود اس ـــه از خ ـــت ک اس
و فرهنـــگ و اندیشـــه هـــا و علـــوم و دســـتاوردهای 
ـــن  ـــدارد. ای ـــدی را ن ـــی توحی ـــده و خودویژگ ـــان آم زم

ـــت.  ـــی اس ـــد مهم نق

ــی و  ــرش سیاسـ ــه نگـ ــه بـ ــدی کـ  نقـ
اجتماعـــی مرحـــوم حکیمـــی وارد مـــی شـــود، 
ـــه  ـــن هم ـــه ای ـــان ک ـــه ایش ـــت ک ـــن اس ای
بـــر تفکیـــک و تمایـــز و اســـتقال حـــوزه 
ـــی  ـــرش سیاس ـــتند، در نگ ـــرار داش ـــا اص ه
ـــای  ـــه ه ـــر از اندیش ـــود، متاث ـــی خ و اجتماع
ـــن  ـــا ای ـــتند. آی ـــپ هس ـــتی و چ سوسیالیس

ـــت؟ ـــاط نیس ـــی التق نوع
خیـــر، اندیشه ی سیاســـی و اجتماعـــی او جـــز 
همســـویی در عدالـــت خواهـــی، مشـــابهت یـــا 
همســـویی دیگـــری بـــا سوسیالیســـم وکمونیســـم 
نـــدارد، یعنـــی مثـــا چنیـــن نیســـت کـــه در سیســـتم 
ـــخ  ـــا فلســـفه تاری فکـــری از ماتریالیســـم دیالکتیـــک ی
ـــک  ـــر ایدئولوژی ـــم از نظ ـــه بگویی ـــرد ک ـــر بپذی ـــا اث آنه
»التقاطـــی« پدیـــد آمـــده اســـت. یـــک زمـــان در برخـــی 
خوانـــش هـــای گرایش هـــای مذهبـــی چـــپ، تاثیراتـــی 
از دیالکتیـــک یـــا ماتریالیســـم تاریخـــی و جنـــگ 
ـــوان  ـــا می ت ـــرش ه ـــد. در آن نگ ـــی بینی ـــی م طبقات
ـــم  ـــا سوسیالیس ـــم ی ـــه از مارکسیس ـــری برگرفت عناص
دیـــد. امـــا نـــزد اســـتاد حکیمـــی و حتـــی دکتـــر 
ـــد آشـــکار ماتریالیســـم و سانترالیســـم و  شـــریعتی، نق
بوروکراتیســـم را مـــی بینیـــم. بـــه خصوص در شـــریعتی 
ــم  ــه مارکسیسـ ــا بـ ــام نقدهـ ــواع و اقسـ ــاهد انـ شـ
هســـتیم. در اســـتاد حکیمـــی هـــم چنیـــن اســـت 
ـــک)روش  ـــای متدولوژی ـــه معن ـــم ب ـــه از مارکسیس ک
ــزی  ــناختی( چیـ ــناختی( و انتولوژیک)هستی شـ شـ
ـــه.  ـــم التقاطـــی صـــورت گرفت ـــه بگویی ـــرد ک نمـــی گی
تنهـــا نوعـــی همســـویی در مبـــارزات ضدامپریالیســـتی 
یـــا ضدکاپیتالیستی)ضدســـرمایه داری( بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــن عدالتخواه ـــت. ای ـــهود اس ـــی مش ـــت خواه عدال
در کمونیســـم و مارکسیســـم و به طـــور کلـــی 
ــی  ــود. عدالتخواهـ ــی شـ ــده مـ ــم دیـ سوسیالیسـ
مرحـــوم عامـــه حکیمـــی بـــر اســـاس آن جهـــان 
بینـــی توحیـــدی اســـت کـــه مـــی گویـــد» لََقـــد 
أَرَســـلنا ُرُســـلَنا بِالَبِیّنـــاِت َوأَنَزلنـــا َمَعُهـــُم الِکتـــاَب 

منظور دکتر شریعتی
در وصیت شان این بوده
که شما)عامه حکیمی(

آثار بنده را که از  سوی منتقدان، از 
نظر منابع و اخبار و احایث

و روایات اسامی، مورد حمله است، 
مورد بازبینی قرار دهید

و نظرتان را بگویید و هر چه
شما بگویید من می پذیرم،
به این معنا که این روشی

از جانب شریعتی بوده
که اهل گفت وگوست
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ـــد،  ـــوره حدی ـــِط «)س ـــاُس بِالِقس ـــوَم الّن ـــزاَن لَِیق َوالمی
ـــل  ـــا دالی ـــود را ب ـــران خ ـــا پیامب ـــی م ـــه 25(. یعن آی
ــرازو  ــاب و تـ ــا کتـ ــا آنهـ ــتادیم و بـ ــکار فرسـ آشـ
ـــی نظـــام  ـــر پای ـــام ب ـــه قی ـــردم را ب ـــا م ـــم، ت فرودآوردی
مســـاوات و عدالـــت اقتصـــادی فـــرا بخواننـــد. اصـــا در 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــی کن ـــب م ـــن را تکذی ـــی دی ـــرآن کس ق
ـــه  ـــد و گفت ـــض نکن ـــکین تحری ـــه مس ـــام دادن ب طع
می شـــود کـــه وای بـــر نمازگـــزاران ریـــاکار. ایـــن 
ـــن و  ـــن دی ـــرز بی ـــی م ـــت. یعن ـــرآن اس ـــات ق ـــا آی ه
ـــاره  ـــفی در ب ـــی و فلس ـــث کام ـــی، در مباح ـــی دین ب
یـــک خـــدا و چنـــد خـــدا و بـــی خدایـــی نیســـت. 
ـــه  ـــد ک ـــی ده ـــورت م ـــی ص ـــن را کس ـــب دی تکذی
ـــد  ـــن از دی ـــد. بنابرای ـــی کن ـــه نم ـــن توج ـــه محرومی ب
قـــرآن پیامبـــران بـــرای ایجـــاد عدالـــت به معنـــای 
کلـــی حقوقـــی و قســـط بـــه معنـــای اقتصـــادی و 
ــت  ــر اسـ ــن خاطـ ــه همیـ ــد و بـ ــاوات آمده انـ مسـ
ـــد  ـــد، آزار می دهن ـــی کنن ـــب م ـــران را تعقی ـــه پیامب ک
ـــفی  ـــای فلس ـــث ه ـــان، بح ـــند. در آن زم ـــی کش و م
ـــه  ـــوده، بلک ـــرح نب ـــروزی مط ـــکل ام ـــی به ش و کام
ـــدگان  ـــا نماین ـــه بُت ه ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــر س ـــث ب بح
چـــه طبقـــات و گـــروه هـــای اجتماعـــی هســـتند. 
کارکـــرد اجتماعـــی توحیـــد ایـــن بـــوده کـــه مـــا 
ـــه  ـــاب یکدیگـــر برهانیـــم و ب ـــه ارب ـــم شـــما را از ب آمدی
ـــم.  ـــرا بخوانی ـــل او ف ـــاوی در مقاب ـــدا و تس ـــی خ بندگ
ـــر  ـــه فق ـــد نســـبت ب ـــک موحـــد نمـــی توان ـــن ی بنابرای
ـــوی  ـــت دنی ـــی و فاک ـــاف طبقات ـــتثمار و اخت و اس
ـــه هـــر  ـــی تفـــاوت باشـــد، ایـــن اســـتثمار و فاکـــت ب ب

ـــد.  ـــی باش نام

ــه  ــی، بـ ــه حکیمـ ــوم عامـ ــد مرحـ  نقـ
وضعیـــت فعلـــی چـــه بـــود؟ چـــه چیـــز 
باعـــث شـــد کـــه ایشـــان بـــا پذیـــرش 

ــد؟ ــت کنـ ــی مخالفـ ــزه خوارزمـ جایـ
ایشـــان پیـــش از انقـــاب منتقـــد طاغـــوت بـــود و 
ـــی  ـــود. م ـــی ب ـــادی ناراض ـــارون اقتص ـــد از آن از ق ابع
ــران،  ــعارهای انقـــاب ایـ ــی از شـ ــه یکـ ــم کـ دانیـ
ـــر پایـــی حکومـــت عـــدل علـــی)ع(  ـــت علـــوی و ب عدال
ــه بـــه خصـــوص بعـــد از  ــا واقعیتـــی کـ ــود. امـ بـ
ـــی  ـــادی و اجتماع ـــط اقتص ـــد و خ ـــد آم ـــگ پدی جن
کـــه توســـط دولـــت هـــای از دوره ســـازندگی تـــا 
کنـــون تعقیـــب شـــد، جامعـــه ای بـــا اختافـــات 
طبقاتـــی حتـــی پیـــش از انقـــاب پدیـــد آورد. بـــا 
ـــر  ـــب فق ـــه موج ـــی ک ـــای اقتصادی اجتماع ـــران ه بح
ـــا و  ـــت ه ـــدان فضیل ـــت. در فق ـــده اس ـــت ش و فاک
ـــوازن  ـــالم مت ـــه س ـــت، جامع ـــون عدال ـــی چ ارزش های
ـــه ارزش  ـــا ب ـــد ارزش ه ـــت و ض ـــه اس ـــت رفت از دس
ـــا  ـــا ی ـــه پولداره ـــم بچ ـــی بینی ـــی م ـــده. حت ـــدل ش ب
Rich Kids بـــه ایـــن برتـــری افتخـــار می کننـــد 
ــات،  ــری« و تجمـ ــی »الکچـ ــه زندگـ ــر بـ و تفاخـ
ـــر را در  ـــن ام ـــای ای ـــت. نموده ـــده اس ـــمند ش ارزش
ـــد.  ـــه می بینی ـــردم در جامع ـــای م ـــهر و در رفتاره ش
ـــدرک  ـــاهد م ـــم ش ـــی ه ـــمی و تبلیغات ـــطح رس در س
گرایـــی و نمودگرایـــی هســـتیم. فرمالیســـم مذهبـــی و 
ـــری  ـــز دیگ ـــا چی ـــت ه ـــده واقعی ـــث ش ـــی باع سیاس
باشـــند. بـــه همیـــن علـــت ایشـــان از رســـانه ای 

ـــز اجتنـــاب مـــی  شـــدن و عکـــس و تفصیـــات و جوای
ـــک اندیشـــمند رســـمی  ـــه ی ـــرد و نمـــی خواســـت ب ک
ــواره در  و دولتـــی بـــدل شـــود. از ایـــن نظـــر همـ
ـــبک  ـــد و س ـــی ش ـــه م ـــده گرفت ـــود و نادی ـــیه ب حاش
ــی  ــرار مـ ــخر قـ ــورد تمسـ ــتش مـ ــری و زیسـ فکـ
ـــود.  ـــت ب ـــن وضعی ـــد ای ـــث منتق ـــن حی ـــت. از ای گرف

ـــا  ـــی ب ـــی زندگ ـــای پایان ـــال ه ـــا در س  آی
ـــد؟ ـــاط بودی ـــان در ارتب ایش

ـــک  ـــی نزدی ـــته در منزل ـــای گذش ـــال ه ـــان در س ایش
ـــار  ـــن ب ـــرد و چندی ـــی ک ـــی م ـــاد زندگ ـــینیه ارش حس
نـــزد ایشـــان رفتـــه بودیـــم و بـــه واســـطه دانشـــجویانی 
ـــان  ـــای احواالت ش ـــد، جوی ـــاط بودن ـــا او در ارتب ـــه ب ک
ــرات  ــتیم، از خاطـ ــی داشـ ــاس هایـ ــودم. در تمـ بـ
ـــریعتی  ـــان ش ـــه در زم ـــی ک ـــارها و تبلیغات ـــان، فش ش

ـــد. ـــی ش ـــو م ـــث و گفتگ ـــود دارد، بح ـــون وج و اکن

ـــر  ـــروف دکت ـــت مع ـــا آن وصی ـــه ب  در رابط
شـــریعتی هـــم بفرماییـــد. گویـــا دکتـــر 
ـــار  ـــی آث ـــی را وص ـــوم حکیم ـــریعتی، مرح ش
ـــته  ـــان خواس ـــود و از ایش ـــده ب ـــود خوان خ
ــری و  ــورد بازنگـ ــار او را مـ ــه آثـ ــود کـ بـ

اصـــاح قـــرار دهـــد. 
ــن  ــان ایـ ــریعتی در وصیت شـ ــر شـ ــور دکتـ منظـ
بـــوده کـــه شـــما)عامه حکیمـــی( آثـــار بنـــده را 

کـــه از  ســـوی منتقـــدان، از نظـــر منابـــع و اخبـــار 
ـــت،  ـــه اس ـــورد حمل ـــامی، م ـــات اس ـــث و روای و احای
ـــد و  ـــان را بگویی ـــد و نظرت ـــرار دهی ـــی ق ـــورد بازبین م
ـــن  ـــه ای ـــرم، ب ـــی پذی ـــن م ـــد م ـــر چـــه شـــما بگویی ه
ـــوده  ـــریعتی ب ـــب ش ـــی از جان ـــن روش ـــه ای ـــا ک معن
ـــک  ـــرات ی ـــا و نظ ـــت و نقده ـــل گفت وگوس ـــه اه ک
ـــه  ـــاع جامع ـــول و اجم ـــورد قب ـــق و م ـــر وثی صاحبنظ
ـــی  ـــوم حکیم ـــرد. مرح ـــی پذی ـــامی م ـــی و اس دین
ـــل  ـــه دالی ـــریعتی، ب ـــار ش ـــدن آث ـــد از خوان ـــم بع ه
ـــد،  ـــرده ان ـــر ک ـــفندیاری ذک ـــتاد اس ـــه اس ـــی ک مختلف
ـــل  ـــه دالی ـــد، از جمل ـــی کنن ـــاب م ـــن کار اجتن از ای
ـــم،  ـــت ببری ـــار دس ـــود آث ـــا در خ ـــر م ـــه اگ ـــن ک ای
مـــورد قبـــول نیســـت و همچنـــان کـــه مرحـــوم 
ـــوان در  ـــی ت ـــود، نم ـــه ب ـــم گفت ـــتی ه ـــهید بهش ش
ـــرا ممکـــن  ـــرد، زی ـــر یـــک نویســـنده دســـت ب خـــود اث
ـــوده  ـــر او درســـت ب ـــه نظ ـــود ک ـــت ش ـــردا ثاب اســـت ف
اســـت. اگـــر نظـــری هـــم هســـت، بایـــد پاورقـــی 
ــود.  ــته شـ ــر نوشـ ــد و نظـ ــیه ای، نقـ ــا در حاشـ یـ
ـــریعتی، در  ـــر ش ـــار دکت ـــه آث ـــن ک ـــر ای ـــل دیگ دلی
دوران انقـــاب به صـــورت میلیونـــی منتشـــر شـــده 
و در همـــه جـــا در دســـترس هســـت، االن هـــم در 
ـــت،  ـــترس اس ـــن در دس ـــورت آنای ـــه ص ـــت ب اینترن
ـــد  ـــت جدی ـــک روای ـــم ی ـــه بگویی ـــن ک ـــن ای بنابرای

هســـت و آن را بگذاریـــم، معنـــی نـــدارد.
ســوم ایــن کــه از نظــر مرحوم حکیمــی، آثار شــریعتی 
دارای یــک ایــراد اساســی ســاختاری نبود کــه بخواهد 
آن را تغییــر دهــد، تنهــا نکاتــی و مستندســازی هایــی 
بایــد صــورت بگیــرد کــه ایــن کار حیــن بازنشــر آثــار 
ــان  ــل ایش ــی مث ــورت متخصصان ــه و مش ــا توصی ب
صــورت مــی گیــرد. بــه ایــن دالیــل مرحــوم حکیمــی 
ــراد  ــوع ای ــت در مجم ــداد و گف ــام ن ــن کار را انج ای
ــن را در  ــای اســفندیاری هــم ای ــده ام. آق اساســی ندی
ــرد.  ــد ک ــریعتی تاکی ــر ش ــالگرد دکت ــی امین س س
مرحــوم حکیمــی بــه مــا ســفارش مــی کــرد کــه در 
ــوی  ــن ج ــا ای ــم، ت ــث کنی ــیم و بح ــانه ها بنویس رس
ــدودی  ــا ح ــده، ت ــاد ش ــریعتی ایج ــه ش ــه علی را ک

رفع کنیــم. 

 خاطره ای از ایشان دارید؟
بلـــه، زندگـــی ایشـــان واقعـــا طلبگـــی یـــا ســـنخ 
ـــاب  ـــک مشـــت کت ـــود. ی ـــاده ب دانشـــجویی بســـیار س
و چنـــد وســـیله ســـاده و ضـــروری معـــاش مثـــل 
فـــرش و یخچـــال و ..، روی زمیـــن مـــی نشســـت و 
کار می کـــرد. گاهـــی دانشـــجویی هـــم بـــه ایشـــان 
کمـــک می کـــرد. ایـــن نحـــوه ی زیســـت ایشـــان 
ــه ی  ــریعتی در منطقـ ــان شـ ــه ای از خیابـ در کوچـ
ــزان  ــود، و میـ ــه بـ ــب توجـ ــران جالـ ــمال تهـ شـ
ـــه وضعیـــت محرومیـــن و  حساســـیت شـــان نســـبت ب
ـــث معیشـــتی  ـــه از حی ـــرای جامع ـــه ب ســـختی هایی ک
به وجـــود آمـــده قابـــل توجـــه بـــود. ایشـــان بـــه 
ـــا  ـــی ی ـــی ذهن ـــخصیت فرهنگ ـــک ش ـــه ی ـــچ وج هی
ـــت  ـــکل زیس ـــه ش ـــه ب ـــود، بلک ـــی نب ـــرد و انتزاع مج
ـــوند،  ـــل می ش ـــه متحم ـــی ک ـــختی های ـــردم و س م
ـــاد و  ـــویش و انتق ـــب تش ـــن موج ـــت و ای ـــه داش توج

ــد. ــان می شـ ــراض شـ اعتـ

مرحوم حکیمی
معنایی مثبت از تفکیک را

مد نظر داشت
و مراد او همین استقال حوزه ها

در عین اثرگذاری آن ها
بر هم و اثرپذیری آنها از هم، بود، 

ایشان می دانست
که من فلسفه خوانده ام،

اما هیچ وقت به من توصیه نکرد
که فلسفه نخوان
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 شـما وصی شـرعی دکتر شـریعتی هسـتید 
کـه طبق وصیت ایشـان اختیار تـام دارید آثار 
و تالیفـات او را اصـاح کنید ؛ اگر اشـتباهاتی 
دارد تذکـر دهیـد و صحیـح آن را بیـان کنید . 
امـا عمـا ، خروجـی از شـما بیـرون نیامد که 
اشـتباهات علمـی دکتـر شـریعتی را متذکـر 
شـوید و ثبـت و ضبـط کنیـد.  برداشـت های 
متعـددی در ایـن مـورد ، بخاطـر عـدم اقدام 
عملـی شـما بـرای ایـن کار پدید آمده اسـت : 
برخـی ارادتمنـدان دکتر شـریعتی مانند دکتر 
ناصـر میانچـی و....مدعـی انـد چـون اسـتاد 
حکیمـی اشـتباهات علمـی دکتـر شـریعتی 
را متذکـر نشـده پـس نتیجـه می گیریـم کـه 
در آثـار و تالیفـات دکتـر شـریعتی ، انحـراف 
اعتقـادی و اشـتباهات علمـی وجود نداشـته 
 ، اگـر اشـتباهی وجـود داشـت  اسـت زیـرا 
بـر او الزم بـود کـه بیـان کنـد. برخـی دیگر 
مدعی هسـتند اسـتاد محمـد رضـا حکیمی، 
کوتاهـی کـرده در عمـل بـه وصیـت دکتـر 
شـریعتی زیرا بـه اعتراف بسـیاری از اسـاتید 
و علمـای برجسـته حـوزه علمیه مانند اسـتاد 
شـهید مرتضی مطهـری و حتی برخـی مراجع 
معظـم تقلید شـیعه، در آثـار و تالیفـات دکتر 
و  علمـی  اشـتباهات  بـه  معتقـد  شـریعتی 
انحرافـات اعتقـادی اند و چون شـما سـکوت 

کرده ایـد شـریک در آنهـا هسـتید...
اسـتعداد،  خـوش  فـردی،  شـریعتی  دکتـر  پاسـخ: 
سـخنران و اهـل قلـم بـود. آثـار و تالیفاتـی زیـاد در 
حـدود 40 جلـد از او به یـادگار مانده اسـت. او من را 
وصـی شـرعی خویـش قرار داد تـا آثـار و تالیفاتش را 
مطالعـه کنـم و هـر جا اشـتباهی در آثـار و تالیفاتش 
دیـدم ، اصـاح کنـم .  او مدعـی تخصـص و تبحر در 
دیـن شناسـی و اسام شناسـی نبـود و ادعـا نداشـت 
کـه هـر آنچـه نوشـته و گفتـه درسـت اسـت و هیچ 
اشـتباهی در آنها وجود نـدارد و روی آنها حرف نزنید 
و ...بلکـه بـر عکـس مدعی بود حـرف بزنیـد و به من 
اجـازه داد کـه اشـتباهاتش را اصـاح کنـم .بنابرایـن 
بعـد از ایـن مطلـب کـه خـودش قبـول دارد اشـتباه 
دارد و بعـد از این کـه مـن را وصـی شـرعی خویـش 
قـرار داده تـا هـر آنچـه که اشـتباه اسـت ، تذکر دهم 
؛ اختیـار تـام بـه مـن داده در این جهت ، پـس از این 
وصیـت شـرعی، دیگـر کسـی حق نـدارد بـه او حرف 

بزنـد و مدعـی شـود عنـاد داشـت و ادعـا داشـت که 
هیچ اشـتباهی ندارد و قصد اصاح آثارش را نداشـت 
و... بعـد از ایـن وصیـت،  هرکـس چنین نسـبت هایی 

بـه او بدهـد، خـاف شـرع کرده اسـت.
مـن نیـز قبـول دارم در آثـار و تالیفـات او اشـتباهات 
علمـی وجـود دارد و بایـد اصـاح شـود و در جاهایی 

نیـز گفته ام و منتشـر شـده اسـت .
  اینکـه برخـی ماننـد آقـای میناچـی و... مدعی انـد 
اشـتباهاتی در آثـار و تالیفـات دکتـر شـریعتی وجود 
نـدارد، درسـت نیسـت. امـا اینکـه چـه شـد کـه من 
آثـار و تالیفـات او را اصـاح نکـردم و اشـتباهات او را 
متذکـر نشـده و منتشـر نکـردم، بـه چند علت اسـت 

کـه موانعـی بـرای انجـام ایـن کار بـه وجـود آمد :
اول اینکـه مجموعـه آثـار و تالیفـات دکتـر شـریعتی 
حـدود 40 جلـد کتـاب مـی شـود. فرصـت و فراغت 
الزم و کافـی می خواهـد کـه تمـام این آثـار را با دقت 
مطالعـه و بررسـی کنـم که وقـت خیلی زیـادی الزم 
داشـت و چنیـن وقـت و فراغتـی برایـم پیدا نشـد. از 

طرفـی خـودم نیـز اشـتغاالت علمی مانند نوشـتن 
»الحیاه« داشـتم کـه الزم بود و خواسـتم آن را حتماً 
به سـرانجام برسـانم و این کار نیز وقـت زیادی از من 
گرفـت لـذا فرصـت نکـردم عمـًا کار اساسـی در این 

جهت انجـام دهم.
البتـه ایـن نکتـه را نیـز الزم می دانـم بیـان کنـم که 
بعـد از فـوت دکتـر شـریعتی ،  اجمـاالً اقداماتـی برای 
اینـکار انجـام دادم و اینطـور نبـوده کـه کا هیـچ 
اقدامـی نکـرده باشـم و بی اعتنـا بـه وصیـت دکتـر 
شـریعتی بـوده باشـم . پـس از وفـات دکتر شـریعتی ، 
برخـی از فضـا را جمـع کردم تـا آثار و تالیفـات او را 
جمـع آوری و مطالعـه کنیـم تـا بعد اصـاح کنیم اما 
چـون وقـت و حوصلـه زیاد ، بـرای ایـن کار الزم بود ،  

وسـط راه همـکاری نکردنـد و رفتنـد .
دکتـر  تالیفـات  و  آثـار  کـه  کسـانی  بـه  طرفـی  از 
شـریعتی را منتشـر می کردند ، پیام داده بودم، دسـت 
نگـه داریـد تا آثـار او را اصاح کنم بعد منتشـر کنید 
ولـی دیـدم اعتنایی نمی کننـد و آثار او را بـا تیراژ باال 

می کنند. منتشـر 
  اجمـاال بگویـم تـا آنجـا کـه مـن چنـد اثـر از او را 
قبـًا مطالعـه کـرده بـودم ، نظـرم ایـن شـده بـود که 
اشـتباهات علمـی دارد امـا شخصیت شـکن نیسـت و 
از ایـن جهـت ، نوشـتن الحیـاه و... را بـر آن کار مقدم 
دانسـتم . البتـه مـن تمـام آثـار و تالیفـات او را کـه 

حـدود 40 جلـد مـی شـود مطالعـه نکـرده ام چـون 
فرصـت و فراغـت و وقـت الزم آن را نداشـتم و بعیـد 
نیسـت همچنان  کـه برخی از اسـاتید و علمای بزرگ 
فرموده اند ،  اشـتباهاتی در آنها وجود داشـته باشـد که 

بایـد حتمـاً اصـاح شـود و بعد منتشـر شـود.
  امـا در حـال حاضـر نیـز به سـنین کهولـت و پیری 
رسـیده ام و دیگـر حـال و حوصلـه نـدارم و فرصـت و 
فراغـت الزم و کافی برای مطالعـه تمام آثار و تالیفات 

دکتـر شـریعتی ندارم .
  برخـی از فضـای مـورد اعتمـاد مـن : آقایان حسـن 
طالبیـان شـریف و روح اهلل عربشـاهی    کـه نویسـندة 
کتـاب »احیاگر حوزه خراسـان« و »آمـوزگار حکمت 
وحیانی« نیز هسـتند  پیشـنهاد دادند در این شـرایط 
کـه شـما دیگر حـال و حوصله و فرصـت الزم و کافی 
بـرای ایـن کار نداریـد بـه مـا دو نفـر اجـازه شـرعی 
دهیـد کـه به نمایندگی از طرف شـما آثـار و تالیفات 
دکتـر شـریعتی را مطالعـه و اشـتباهات علمـی آن را 
اسـتخراج و منتشـر کنیم. من نیز از پیشـنهاد ایشان 
اسـتقبال کـرده و بـه عنـوان وصـی شـرعی دکتـر 
شـریعتی اجـازه شـرعی  دادم کـه آثـار و تالیفـات او 
را مطالعـه و اشـتباهات علمـی وی را متذکـر شـوند 
و پـس از جمـع آوری ابتـدا وصیت نامـه شـرعی دکتر 
شـریعتی را بگذارند  سـپس اشـتباهات او را نوشـته و 
اصـاح و منتشـر کننـد. امیـدوارم هر چـه زودتر این 

کار انجام شـود.

پاسخ به یک پرسش تاریخی در گفت و گو با :
 روح اهلل عربشاهی و حسن طالبیان

چرا آثار شریعتی را
 اصالح نکردم؟

 اینطور نبوده که کا
هیچ اقدامی نکرده باشم

و بی اعتنا به وصیت
دکتر شریعتی باشم .

پس از وفات دکتر شریعتی ،
برخی از فضا را جمع کردم

تا آثار و تالیفات او را
جمع آوری و مطالعه کنیم
تا بعد اصاح کنیم اما . ..

وسط راه همکاری نکردند و رفتند
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جمالت قصار مردی با نثری از جنس مخمل و حریر

حکیمانههای
یکحکیمنواندیش

ــا  ــر فاخــر می شناســند و بســیاری ب ــا نث ــه حــق ب ــه حکیمــی را بســیاری ب دیباچــه: اســتاد عالم
اندیشــه فاخــر و ایــن نیــز بحــق درســت اســت و گزافــه نیســت. تأمــل در گوشــه ای از جمــالت کوتاه 
اســتاد کــه از میــان نوشــته هایش برگزیــده شــده اســت، بــرای نشــان دادن هــر دو موضــوع بســنده 
اســت. آنچــه در ایــن جمــالت زیبــا نمایــان اســت، عــالوه بــر نثــر شــیوا و زیبــا و اندیشــه نیرومنــد، 
ــی  ــوان، اهال ــل ج ــه، نس ــه جامع ــل درک رو ب ــیتی قاب ــا حساس ــه ب ــت ک ــان اس ــه ای بی پای دغدغ
ــکل  ــی ش ــه حکیم ــی ک ــرخ خونین ــط س ــب دارد، خ ــان و مکت ــتداران آرم ــاد و دوس ــان و اعتق ایم

مــدور آن را پیشــانی آثــارش کــرده بــود و از شــفق وام گرفتــه بــود.

اگر انسـانی بیندیشـد گلـه ای کـه نامـش »جامعه« 
اسـت، حّتی بـرای لحظـه ای از انـواع گرگ هـا ایمن 

خواهـد بـود، به گمانم بسـی در اشـتباه اسـت. 

شـرایط رسـیدن به هـر چیز، نخسـت شـناخت آن 
چیز اسـت تا سـپس کششـی پدید آید و کوششـی. 
بشـر سـوار  آزرده  دوش  بـر  می خواهنـد،  آنان کـه 
باشـند، نمی خواهند انسـان به خود آیـد، آزاد گردد، 

عادل شـود و بـا ظلم بسـتیزد. 

بزرگانـی کـه در تاریخ بشـر وجـود داشـته  و دارند، 
همـه خط هـای قرمز بطالنی هسـتند کـه بر»پوچی« 
و »پوچ انـگاری« کشـیده شـده  و می شـوند. اینان با 
زندگانـی و آثاِر خویش به هسـتی » مفهـوم« داده اند 

و به زندگـی ارج. 

اگـر می خواهید، آتیـه هـر اجتماعـی را از هم اکنون 
پیش بینـی کنیـد، تـا حـدود زیـادی از ایـن زاویـه 
می توانیـد دیـد که اکنـون از چه چیزها و چه کسـان 

و چـه حرفه هایـی تقدیـر می شـود. 

شـبان آن کس نیسـت که فقـط بداند گّلـه را چگونه 
برانـد »شـبان اجتمـاع« آن کس اسـت کـه تعّهد و 
شـناخت و هوشـیاری و مرزبانـی و حماسـه و اقدام و 

عّزت طلبـی، در رأس برنامـه او جای داشـته باشـد. 

جامع تریـن و کامل تریـن پیشـنهاد بـرای سـعادِت 
راسـتین جامعـه، مذهب صحیح و پیراسـته اسـت؛ 
مذهبـی اصیل و آسـمانی کـه کامالً ناظر بـه حرکات 
جمعی اسـت، مذهبی کـه صرفاً انسـان را به »معبد« 
نمی خوانـد، بلکه هـر موضـوِع اجتماعـی را »معبد« 

می دانـد. 

خدمات راسـتین دینی و فرهنگی، پنـج مقّدمه واجب 
دارد: »امانت و صدق«، »اسـتعداد«، » تحصیالت الزم«، 

»شـناخِت زمان« و »داشـتن موضع اصیل«.

اهمّیـت جوهـری واقعـه غدیـر در هـر»روز« مطرح 
می شـود، از جملـه از نظر عقیـده دینی که تـا دامنه 
رسـتاخیز مطرح اسـت و حقیقتی اسـت که با طلوع 
خورشـید طلـوع می کنـد و در متـن لحظه هـا تکرار 

می شـود.

و  اسـت  پیامبـران  خاتـم  محّمـد)ص(  چـون  و 
پایان بخـش جریـان نبـّوت و نقطـه انتهـای وحـی، 
پیداسـت کـه حاصـل نهضت هـای پیامبـران همـه، 
در »بعثـِت« او خالصه شـده اسـت، چنانکـه حاصل 

»غدیـر« . در  او  نبـّوت  دوران  کوشـش های 

دیـن خـدا، امانِت الهی اسـت کـه هـرگاه زمامداران 
در نگاهـداری آن خیانـت کنند، هیچ چیـز مهم تر از 

مبـارزه با آنـان نیسـت. باید یادآور شـد که انسـان 
نیـز ودیعه الهی اسـت که هـرگاه حاکمّیت ها مسـیر 
او را منحرف سـازند، مهمترین تکلیف، ایسـتادن در 

برابر آن هاسـت. 

مسـئله » والیت معصوم«، قّله احکام انسـانی اسـالم 
است. 

شـرح حال متفّکِر بزرگ، مهمترین قسـمِت فلسـفه 
اوست.

اگر انسـان، اعمـال و حرکات و اراده هـای خویش را با 
عقل و شناخت راسـتین و تشخیص اجتهادی تطبیق 
نکنـد، و بر شـالوده معرفت صحیح قـرار ندهد، حوزه 
حـرکات او حوزه غریـزه و حیوانّیت اسـت، نهایت در 

صورِت نوع انسـان.

اسـت.  »هشـدار«  یـک  همـواره  واقعّیتـی  هـر 
بـه  بی اعتنایـی  واقعیت هـا،  از  روی گردانـی 
هشدارهاسـت و زیـان بسـیار بزرگ ایـن چگونگی، 

نیسـت.  پوشـیده  خردمنـدی  هیـچ  بـر 

محّبت، مغناطیِس هستی است. 

بایـد توّجـه کـرد کـه »کلمـات« نیـز مخلـوق اهلل 
هسـتند و بایـد بجـا بـه کار برونـد و بجـا فهمیـده 
شـوند، تا بار رسـالت خود را در جای خـودـ  چنانکه 

بایـدـ  ادا کننـد. 

کلمه ها نیز »حساب« دارند. و یکی از ابعاد عظیم قرآن، 
همین » کلمه شناسی« و تعبیر شناسی قرآن است.

والیـت معصـوم)ع(؛ یعنی» تبلور« تشـّیع و تشـّیع، 
یعنـی تبلـوِر اسـالم و اسـالم، یعنـی ایمـان و ایثار، 

محّبـت و حماسـه، عـّزت و اقدام. 
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و می دانیـم کـه فقـه صحیـح و ناصحیـح، تـا چـه 
انـدازه می توانـد در سرنوشـت اجتماع موثّر باشـد. 
این اسـت که در تعلیمـات ائمه، عالـم و فقیِه متوجه 

بـه دنیـا و قدرت، مردود شـناخته شـده اسـت. 

شـعر،  هنـری  مظاهـر  واقعـی  ارزش هـای  بایـد 
نویسـندگی، نقاشـی، و... را شـناخت و آن ها را ارج 
نهـاد و از آن هـا در راه خیـر و فضیلـت و آگاهـی و 

آزادی بهـره گرفـت. 

فقـر و ناکامـی از مهمترین عوامل بـرای از بین بردن 
امنّیـت اجتماعـی و بـروز پریشـانی های سیاسـی و 
تنش هـای مّلی و شـیوع بی بندوبـاری در اجتماع وـ  
بنابـر احادیث، به جـز تجربه ـ عامل نابـودی اخالق 

و ادب و فرهنـگ و دیـن و تربیت و اعتقاد اسـت.

آنچـه فاجعـه اسـت، در مرتبـه اّول، شـهادت فکر 
اسـت و شـهادت پیام. 

پـس از روشـن شـدن ارزش هـای اسـالمی و قرآنی 
آل علـی)ع(، جامعـه بـه آنـان روی می آورنـد، تـا 
آنجـا که تربـت و خـاک آنـان را بـزرگ می دارند و 

بـه آنجاهـا پنـاه می برند.

 

شـهادت نیـز ماننـد بسـیاری از پدیده هـا زمینـه 
از یـک شـهامت  بتوانـد  تـا  مسـاعد می خواهـد، 
و اخـالِص فـردی درآیـد و شـکِل یـک »پدیـده 
اجتماعـی« مؤثّـر به خود بگیـرد و خون شـهید در 

رگ دیگـر مـردم »حیـات« بیافرینـد. 

پسران پیغمبر، وقف حفظ اسالم از نابودی آن به 
دست دشمن بودند، اگر به تدبیر و اگر به شمشیر!

چـون قعـوِد مسـلکی مسـاوی اسـت، بـا چشـم 
پوشـیدن از نوامیـِس دینـی و ارزش های آسـمانی، 
ایـن در حّق یک مسـلمان عادی نشـاید، چه رسـد 

امام. بـه 

نمی شــود.  فرامــوش  مســئولّیت  اســالم،  در 
رجــال  برابــر  در  مــردم،  کــه  همین گونــه 
ــه آگاهــی رســیدند، بایــد  »سیاســی« و دولتــی ب
در برابــر رجــال نامتعّهــد »دینــی« نیــز بــه آگاهی 
برســند، تــا آنــان را کنــار راننــد و در ایــن مــورد 

ــد.  ــل آین ــوب نائ ــه مطل ــه نتیج ــز، ب نی

مــا همــواره در معــرض تهاجــم دشــمنیم؛ دشــمن 
داخلــی و دشــمن خارجــی. اســتعمار کجــا 
ــا  ــد و کج ــا می کن ــا را ره ــادگی م ــن س ــه ای ب
و  برونــی  مســئله آفرینی  بــدون  ابرقدرت هــا 
درونــی  بــا نام هــا و شــعارهای فریبنــده  مّلــت مــا 

ــد؟  ــود می گذارن ــال خ ــه ح را، ب

ــوق  ــئون و حق ــه ش ــظ هم ــرای حف ــن راه ب بهتری
انســانی، چــه شــئون و حقوق فــردی و چه شــئون 
و حقــوق اجتماعــی، گســترش عدالــت، رحمــت و 
حکومــت صالــح اســت. در ســایه حکومــت صالــح 
ــرد  ــظ ک ــئون را حف ــوق و ش ــه حق ــوان، هم می ت

ــترش داد. و گس

انسـان، بـرای مبارزه بـا خـود آفریده نشـده، بلکه 
بـرای مبـارزه بـا »خودیّـت« آفریده شـده اسـت؛ 
یعنـی برای حرکـت تکاملی در زندگـی معتدل و در 

میـان »جمع انسـانی«.

واژه ها، پناهگاه متفّکران غریب اند.

دوره زندگـی امامـان؛ از رحلـت پیامبـر اکـرم تـا 
رحلـت امام حسـن عسـکری، واالترین نـوع تجربه 
بشـری در طـول تاریـخ بشـر اسـت... با ایـن همه 
هنـوز مـا تألیفاتـی ارجمنـد و همه جانبـه در ایـن 

نداریم.  مقولـه 

نمـودار  بزرگتریـن  معصـوم  پیشـوای  از  پیـروی 
احترام گـزاری بـه عظمـت انسـان اسـت. اعتقادی 
بـه پیشـوای معصـوم معنایش این اسـت کـه هیچ 
سـتمی، در هیـچ وقتـی، در هیـچ جایـی، در هیـچ 

چیـزی، بـر هیـچ کس نـرود. 

اگـر صـد صفحـه را از کلمـات ناسـزا پُـر کنیـد، 
آن انـدازه اثـر نـدارد، کـه سـه صفحـه را از آمار و 

ذکر سـند.

دربـاره اعمال اشـخاص و شـخصّیت ها و سـازمان ها 
و قضـاوت در مورِد آن ها، مسـئله توّجـه به »کادر« و 

چارچـوب، بـه صورتی عمیق مطرح اسـت. 

... پـس از روز بعثـت   روِز»بلـوغ عقـل«   و روز غدیر  
روز »بلـوِغ حـق«   روِز سـّوم پدیـد آمـد، یعنی روز 

عاشـورا روز »بلـوغ خون و حماسـه«. 

عاشـورا نشـاِن بـزرگ افتخار اسـت کـه تاریخ آن 
را بـه سـینه اسـالم آویخته اسـت... مشـعل جاوید 
هدایـت اسـت که تاریـخ آن را بـر سـر راه فرزندان 

اسـالم قرار داده اسـت. 

ایـن یـک تکلیـف سـترگ و ژرِف اسـالمی اسـت 
کـه مسـلمانان بدانند خانـداِن پیامبـر)ص( آن همه 
مصائـب سـنگینی را کـه در طـول زمانـی دو قـرن 
نیـم و سـپس فرزندانشـان در طـول قرن هـا و  و 

سـده ها تحّمـل کردنـد، بـرای چـه بـود؟ 

اجـر و پـاداش خـدا، تابـِع رضـای اولیای خداسـت 
جهـِت  در  حرکـت  تابـع  خـدا،  اولیـای  رضـای  و 
هدف هـای الهی و سـازنده و تربیتی دین خداسـت، 
بـا اجرای عدل و قسـط و تداوم بخشـی بـه راه آنان. 

فلسـفه غدیـر  »فلسـفه امامـت« اسـت و فلسـفه 
» عدالـت«.  امامـت 

اشـخاص  فلسـفه وجـودی دیـن حاکـم سـاختن 
نیسـت، حاکـم سـاختن اهـداف اسـت. اشـخاص، 
وسـیله تحّقق بخشـیدن بـه اهداف اند و ارزششـان 

منحصـر در همیـن اسـت و بـس. 
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گفت وگو با دکتر محمدحسن زورق

پیشنهادنوشتنمقدمه
راخودایشانداد

سـال ها پیش اسـتاد محمدرضا حکیمی بر پیشـانی کتابی روشـن و روشـنگر بـه نام »فاطمـه چه گفت« 
کـه در چـاپ بعـدی اش »شـهر گمشـده« نام گرفـت مقدمه ای شـورانگیز نوشـت که نشـان مـی داد آن 
کتـاب را بـه غایت پسـندیده اسـت. نویسـنده آن کتاب آقـای دکتر محمدحسـن زورق، مؤلف، شـاعر و 
پژوهشـگر دقیق النظر تاریخ اسـالم بـود. به همین مناسـبت با این نویسـنده صاحب سـبک گفت وگویی 

انجـام داده ایم کـه می خوانید.

 در آغـاز سـخن بفرمایید که آشـنایی شـما 
بـا عالمـه محمدرضـا حکیمی بـه چـه زمانی 

برمی گـردد؟
مـن از دوران دانشـجویی بـا اندیشـه ها و آثـار عالمـه 
اسـتاد محمدرضـا حکیمـی آشـنا شـدم. قلـم روان 
منابـع  آثارشـان در  و  و شـیوایی داشـتند. مقـاالت 
روشـنفکری آن دوران منتشـر می شـد و گاه محـل 
بحـث بـود. خاطـرم هسـت در مجلـه »الفبـا«، کـه 
متعلـق بـه روشـنفکران دوران بـود، آثاری را منتشـر 
می کردنـد. مـن نیز مقاله شـیخ آقا بـزرگ طهرانی را 
از عالمـه محمدرضـا حکیمـی در این مجلـه خواندم. 
بـه  قلـم  در حـوزه  آن شـرایط  در  همیـن حرکـت 
نوعـی نـوآوری و پدیـده ای جدیـد بود، چـون معموالً 
روشـنفکران براسـاس محفوظات ماتریالیسـتی که در 
حقیقـت بـرای آن ها مطرح شـده بود فکـر می کردند 
و قائـل بودنـد کـه عصر دیـن گذشـته و خالصه دین 
تناسـبی بـا پیشـرفت و فرهنـگ یـک جامعـه ای بـه 
اصطالح رو به رشـد و تکامل ندارد. این نشـان می داد 

کـه عالمه حکیمی درد روشـنفکران آن روز را که کم 
و بیش درد بعضی از روشـنفکران امروز نیز هسـت به 
درسـتی درک کـرده بودنـد و سـعی می کردند جامعه 

را بـه نحـوی بـه خودآگاهی برسـانند.
بـا ایـن مقدمـه آشـنایی مـن بـا حضـرت عالمـه بـه 
دوران دانشـجویی برمی گـردد و بـه تدریـج انـس من 
با ایشـان بیشـتر شـد و مالقات هـای غیرحضوری که 
از طریـق مطالعه آثارشـان با ایشـان حاصل شـده بود 

بـه مالقات حضـوری تبدیل شـد.

 این انس مربوط به قبل از انقالب است؟
دفتـر  در  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  سـپیده دم  در 
نشـر فرهنـگ اسـالمی )همیـن مؤسسـه ای کـه االن 
ایـن  زمـان  آن  کـه  آوردیـد(  تشـریف  اینجـا  شـما 
مؤسسـه در خیابـان فردوسـی مسـتقر بـود یکدیگـر 
را مالقـات کردیـم. در طبقـه دوم سـاختمانی دفتری 
را  اسـالمی  جمهـوری  روزنامـه   کـه  بودیـم  گرفتـه 
تأسـیس کنیـم. عالمـه حکیمـی را در راهـرو طبقـه 

اول دیـدم، چـون دفتـر نشـر فرهنگ اسـالمی ناشـر 
آثـار عالمـه حکیمـی بـود، اسـتاد فرمودند کـه اینجا 
چـه  می کنیـد؟ گفتـم مـا آمدیـم اینجـا روزنامـه راه 
بیندازیـم. فرمودنـد کـه روزنامـه یـک کار تخصصـی 
اسـت. بایـد 30 نفر را اروپا بفرسـتید آمـوزش ببینند 
و بعـد بیاینـد کار روزنامـه انجـام دهند. من پاسـخی 
نـدادم. بعـد از مـدت کوتاهـی شـماره صفـر روزنامـه 
درآمـد و ایشـان دیده بودنـد. باز در راهرو دیدمشـان. 
گفتـم شـماره صفر روزنامـه را دیدیـد؟ گفتند که بله 
دیـدم. پرسـیدم چطور بود اسـتاد؟ گفتنـد که خیلی 

بود. خـوب 

 نخسـتین اثـری کـه از عالمه مطالعـه کردید 
کـدام بـود؟ و چـه تأثیـری بر شـما بـه عنوان 

انقالبی گذاشـت؟ یک جـوان 
دقیقـاً نمی توانـم بگویـم اولیـن اثـری کـه از ایشـان 
خوانـدم چـه بـود، چـون خاطـرات مربوط بـه نزدیک 
بـه نیـم قـرن پیش اسـت، ولی بی شـک کتـاب الحیاه 
ایشـان کتـاب بسـیار مهمـی اسـت و مقاالتـی کـه از 
ایشـان می خواندیم مقاالت مهمی بود. همه آثاراسـتاد 

را دنبـال می کـردم؛ کتاب هـای مهـم و خوبـی بـود.

 پیشـتر فرمودیـد کـه روح حاکـم بـر آثـار 
معنـای  بـه  دینـی«  »روشـنفکری  ایشـان 
دغدغه منـدی در مسـئله اسـالم و عدالت بود 
و ایـن تأثیـر بـر مخاطبان آثـار عالمـه جاری 

اسـت؟ درسـت  بود. 
از  اسـت. شـخصیت عالمـه حکیمـی  بلـه، درسـت 
آغـاز شـخصیِت روشـنگر عصر انقـالب اسـالمی بود؛ 
 15 نهضـت  بـا  اسـالمی  انقـالب  عصـر  روشـنگری 
خـرداد و قیـام امـام خمینـی)ره( آغـاز شـد. قبـل از 
آن هـم حرکت هـای اسـالمی بـود، ولـی جهت منـد، 
ایـن  نبـود.  و...  آزادی خـواه، عدالت طلـب  روشـمند، 
حرکـت بـه همت امـام خمینـی)ره( پایه گذاری شـد 
و حرکـت امام در حقیقت اسـتعدادهای شـکوفایی را 
کـه در مسـیر بیـداری اسـالمی وجود داشـت فعال تر 
و پویاتـر از گذشـته بـه ابـراز رسـاند. مثـاًل می بینیـد 
جـالل آل احمـد که جریان روشـنفکری را با منشـأ و 
مبـدأ خاصی دنبـال می کرد، »خسـی در میقـات« را 
می نویسـد. عالمـه محمدرضـا حکیمی بیشـتر توجه 
داشـتند کـه کاری کننـد کـه تحولـی در دانشـگاه ها 
بـه وجـود آیـد. در سـطح مـدارس، مـدارس جدیدی 
بـه وجـود آمـد کـه علـم و دیـن را بـا هـم تبلیـغ 
می کردنـد. شـهید بهشـتی در قـم مدرسـه »دیـن و 
دانـش« را تأسـیس کـرد. در تهـران عالمـه بـا کمک 
آقـای روزبـه، کـه روان هر دو آن ها شـاد باد، مدرسـه 
علـوی را راه انـدازی کردند. مدرسـه علـوی زنجیره ای 
از مـدارس نویـن و مترقـی اسـالمی را ایجـاد کـرد. 
کم کـم بچه هـای پرورش یافتـه در ایـن مـدارس وارد 
دانشـگاه ها شـدند. البتـه همـه عاقبـت بخیر نشـدند. 
بعضی هـا هـم شـدیداً عاقبـت بـه شـر شـدند، ولـی 

باالخـره یـک فصـل نوینـی بـه وجـود آمد.
عالمـه حکیمـی یک کتابـی دارند به نـام »بیدارگران 
اقالیـم قبلـه«؛ در حقیقـت مـا عالمـه را از بیدارگران 
حرکـت  ایـن  اوج  البتـه  می دانیـم.  قبلـه  اقالیـم 

رق
 زو

کتر
د
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تأسـیس حسـینیه ارشـاد به همـت مرحـوم همایون 
و در ادامـه سـخنرانی های روشـمند و اندیشـمندانه 
شـهید دکتـر مطهـری بـود. کمـی بعدتـر دعـوت از 
دکتـر شـریعتی بـرای سـخنرانی در حسـینیه ارشـاد 
از سـوی شـهید مطهری و سـپس پیاده سـازی سریع 
متـن سـخنرانی ها و کنفرانس هـای شـهید مطهـری 
و  ایـران  سـطح  در  و  ایـران  مقیـاس  در  انتشـار  و 
گسـترش در سـطح سـایر کشورهای اسـالمی ترکیه، 
در  حرکت هـا  ایـن  مجموعـه  هندوسـتان.  و  مصـر 
زمینه سـازی های تحـول بـزرگ فرهنگـی و دینی در 
ایـران نقـش بسـزایی را ایفـا کـرد. عالمـه محمدرضا 
حکیمـی وصـی علمـی دکتر شـریعتی بودند. ایشـان 
وصیـت کـرده بودنـد سـخنرانی های من کـه معموالً 
بـا شـتاب زدگی اجـرا شـده اسـت از سـوی عالمـه 
حکیمـی بـه نظم برسـد، ولی بعضـی از صاحب نظران 
از جمله خود عالمه حکیمی، مرحوم شـهید بهشـتی 
و... صـالح دیدنـد کـه این متـون همان طور کـه بوده 

چـاپ شـود و تغییـری در آن داده نشـود.

 در جریـان حسـینیه ارشـاد نقـش حکیمی 
را بـه عنـوان پیشـگام و پیشـتاز در عرصـه 

می بینیـد؟ دینـی چگونـه  روشـنفکری 
بـه هـر حـال ایشـان پیشـتاز بودنـد؛ هـم در عرصـه 
روشـن کـردن اندیشـه و هـم در جریـان روشـنگری 
اجتماعـی. خیلـی از دانشـگاهیان و جوانان به ایشـان 
ارادت داشـتند. خودشـان می گفتند در جریان انقالب 
بودیـم؛  ایسـتاده  تهـران  دانشـگاه  روز جلـوی  یـک 
مـن و چنـد نفـر از روشـنفکران آن زمـان کـه شـاید 
اسمشـان را نیـاورم بهتـر باشـد؛ می گفتنـد جمعیت 
آمـد. عکـس امـام)ره( در دسـت جمعیت بود. ایشـان 
بـه طعنـه می گویند، چـون مارکسیسـت ها می گفتند 
کـه دیـن افیـون توده هاسـت و بـه طعنه اشـاره ای به 
ایـن قضیـه می کننـد که شـما می گفتید دیـن افیون 
توده هاسـت و حـاال ببینیـد کـه عامـل بیـداری کـی 
هسـت؟ می گفتنـد تمـام آن هـا از خجالـت سرشـان 

انداختند! پاییـن  را 

سـطح  در  اجتماعـی  تأثیرگـذاری  ایـن  و   
دانشـگاه تهران از طرف عالمـه حکیمی در آن 

دوران بـروز و نمـود داشـت؟
بلـه، آن دوران جوانه هـای نوینـی زده شـد و یکـی 
از چهر ه هـای بسـیار مؤثـر در پیدایـش آن جوانه هـا 

اسـتاد محمدرضـا حکیمـی بودنـد.
شـما کـه آثار بـزرگان را حتمـاً در حـوزه دین تدقیق 
کرده ایـد و مـورد بررسـی قـرار داده ایـد میـان آثـار 
عالمـه حکیمـی، دکتـر شـریعتی، دکتـر مطهـری و 
دیگـران در آن سـطح و انـدازه تفاوت اثرهـا را چگونه 
یعنـی  اجتماعـی  حیـث  از  هـم  یعنـی  می بینیـد؟ 
تأثیرگـذاری اش بر جامعه روزگار خودشـان و بعد هم 
اینکـه بـه لحـاظ قلـم و اسـتدالل گرایی کـه می تواند 

در قامـت یـک اسـتاد و یـک اندیشـمند رخ دهـد.
بیشـتر بایـد به تشـابهات توجـه کنیـم. اوالً همه این 
اسـاتید درد دیـن داشـتند؛ این مطلـب خیلی مهمی 
اسـت. این اسـاتید از اینکـه می دیدند اسـالم این جور 
به وسـیله اسـتعمار لگدکوب می شـود و اسـالم زدایی 

جامعـه برنامه معّین و مشـخص اسـتعمار اسـت، رنج 
می بردنـد. بنابرایـن اولیـن درد »درد دیـن« بود.

دوم »درد مـردم« بـود؛ یعنـی اینکـه می دیدند مردم 
صاحبـان ثروت های طبیعـی خدادادی هسـتند، ولی 
یـک عـده غارت گـر در ایـن کشـور حاکـم شـده اند و 
مـردم را چپـاول می کننـد و مـردم از کمترین حقوق 
خودشـان برخـوردار نیسـتند و کوچکتریـن اعتراضی 
را رژیـم حاکـم برنمی تابـد. در آن سـخنرانی کـه بـه 
اصطـالح دکتـر شـریعتی در مـورد عاشـورا کردنـد، 
گفتنـد: »قلم هـا را شکسـته اند، زبان هـا را بریـده اند، 
لب هـا را دوخته انـد و همـه پایگاه هـای حقیقـت را 
بـر سـر وفادارانـش ویـران کرده انـد...« این سـخن در 
حقیقـت توصیـف شـرایط زمانـه بـود. البتـه ایشـان 
تحـت عنوان شـرایط دوران امام حسـین)ع( سـخنان 
خـود را مطـرح کـرد، ولـی هـر کسـی ایـن متـن را 
می خوانـد و می شـنید، می دانسـت کـه همـان دوران 
اسـت. پـس مسـئله دوم یعنی تشـابه دوم بـرای این 

اندیشـمندان کـه ذکـر شـد؛ درد مـردم بود.
دل  از  حرفشـان  کـه  بـود  ایـن  ویژگـی  سـومین 
برمی خاسـت. به همیـن دلیل بر دل می نشسـت. البته 
در بین این سـه نفر دکتر شـریعتی شـاعر بود و تخلص 
آن هـم در شـعر شـمع بود. »شـریعتی مزینانـی   علی 
می شـود؛ شمع.« البته دکتر شـریعتی در شعر شهرتی 
پیـدا نکردنـد، ولی بعضـی از وقت هـا بر اثـر کتاب های 
و سـخنرانی هایی کـه می کـرد در کتاب هایـی کـه از او 
منتشـر می شـد شـعر بود. مثـاًل ایـن قسـمت از پایان 
کتـاب »فاطمـه؛ فاطمـه اسـت«: »خواسـتم بگویـم 
فاطمـه)س( دختـر پیغمبـر اسـت، دیـدم فاطمه)س( 
نیسـت، خواسـتم بگویم فاطمه همسـر علی)ع( اسـت، 
دیـدم کـه فاطمـه)س( نیسـت، خواسـتم کـه بگویـم 
فاطمـه مـادر حسـین)ع( اسـت، دیدم فاطمه نیسـت، 
فاطمـه ایـن همـه هسـت؛ ایـن همـه فاطمه نیسـت، 
فاطمـه؛ فاطمه)س( اسـت« این دقیقاً یـک بیان ذوقی 

و شـعری دارد.«
عالمـه اسـتاد محمدرضـا حکیمـی نیز شـاعر قوی و 
برجسـته ای بودنـد. البته ایشـان تصمیم نداشـتند به 
عنـوان شـاعر در جامعـه ایفای نقش کننـد، ولی خدا 
قریحه شـعری قوی ای به ایشـان داده بـود؛ در نتیجه 
نثرشـان هـم بسـیار روان و سـلیس بـود. از اسـتاد 
مرتضـی مطهـری من شـعری سـراغ نـدارم، ولی قلم 
روان و سلیسـی داشـتند؛ بیـان ادیبانـه ای داشـتند و 
بالغـت در کالمشـان وجود داشـت. همه این شـرایط 
الزم بـود. این هـا بـاز تشـابهات ایـن مـردان اندیشـه 
اسـت. پس شـد درد دین، درد مردم و جوشـش قلبی 

سـخن، سـخنی کـه از دل برمی خیـزد.
منتهـا خاسـتگاه این  هـا یـک مقـداری با هـم تفاوت 
داشـت. دکتـر شـریعتی بیشـتر جامعه شـناس بودند. 
عالمـه  و  بودنـد  اسالم شـناس  مطهـری  شـهید 
محمدرضـا حکیمی هم اسالم شـناس بـود و یک نگاه 
فلسـفی داشـت. می دانیـد کـه مکتـب تفکیـک یـک 
مکتب فلسـفی اسـت، هرچند اسـاس این مکتب این 
اسـت که باید فلسـفه بشـری را از به اصطـالح تعالیم 
الهـی منفـک کنیم و ایـن را در آن مداخله ندهیم که 
در جـای خـودش بـه معنـی خـودش حرف درسـتی 
هسـت، ولـی خـود همیـن هم یک فلسـفه اسـت. در 

نتیجـه هـر کـدام از ایـن منظـر و یـک بُعد به اسـالم 
نـگاه و بـه جامعـه خدمـت می کردند.

 آن محبوبیـت و اثرگذاری در جامعه آن روز را 
چگونه می تـوان اندازه گیـری کرد؟

راسـتش را بخواهید دکتر شـریعتی خیلی شورآفرین 
بـود. شـوری که دکتر شـریعتی در جامعـه ایجاد کرد 

در حقیقـت بی ماننـد بود.
همچنان هم زنده است...

االن رصـد نکـردم کـه چقـدر جوانـان به آثار ایشـان 
مراجعـه می کننـد. آن موقـع جوانـان آثـار شـریعتی 
را بـه اصطـالح قـورت می دادنـد؛  یعنـی می بلعیدنـد. 
همچنیـن شـهید مطهری آثارشـان شـعورآفرین بود، 
یعنـی اینکه دکتر شـریعتی بیشـتر بینش مـی داد. به 
اصطـالح بـه جوانـان از ایـن جهت کـه تصـور نکنید 
کـه عصـر دیـن گذشـته بایـد دیـن را کنار گذاشـت، 
بایـد بـه دیـن مراجعه کـرد، امـا دکتر مطهـری دین 
را معرفـی می کـرد، یعنـی شـریعتی تشـویق می کرد 
کـه جوانـان به سـمت دیـن بروند؛ شـهید مطهری به 
آنهـا می گفـت دین چیسـت. مثاًل مسـئله حجـاب را 
شـما نگاه کنید؛ بخشـی از دیـن را می گوید. خدمات 
متقابـل اسـالم را نگاه کنیـد، همین طور اسـت. عدل 
الهـی، جاذبـه و دافعـه امـام علـی)ع( و باقـی آثـار 
ایشـان... بـه تعریف دقیق تـر این اسـاتید عماًل مکمل 
هـم بودنـد و در کنار هم به نیاز روزگار خویش پاسـخ 
دادنـد. هرچنـد ممکـن بود کـه خودشـان همدیگر را 
خیلـی درک نکننـد، امـا مشـیت الهـی این هـا را بـه 
صورتـی در کنـار همدیگر قـرار داده بود که توانسـته 
بودنـد مکمل هم باشـند. عالمه حکیمی هم آن شـور 
را نسـبتاً خودشـان ایجـاد می کردنـد و هـم شـعور را 
می آفریدنـد، یـک جـوری فصـل مشـترک مطهری و 

شـریعتی بودند.

 شـما مشـخصه اصلی اسـتاد حکیمـی را چه 
می دانیـد؟

اسـتغنا؛ احسـاس بی نیـازی از دنیا. ایشـان فوق العاده 
سـاده زندگـی می کردنـد. یـک آپارتمان اسـتیجاری 
از  مجموعـه ای  ارشـاد.  حسـینیه  مقابـل  بـود، 
زیرانداز هـای ابتدایـی. دو سـه تـا قفسـه کتـاب بـود. 
ایـن اواخـر مریـض بودنـد و رختخوابشـان هـم پهن 
بـود. هیچ چشمداشـتی به هیـچ چیزی نداشـتند. نه 
بـه پُسـت، نـه به مقـام، نـه بـه شـهرت و آوازه، نه به 
مـال دنیـا. هیچی هیچی. اسـتغنای کامل، اسـتغنای 

عظیـم و بی نظیـری داشـتند.
دوم اینکـه آنچنـان زیسـتند کـه بودنـد. ایـن خیلـی 
مسـئله مهمـی اسـت. چـون شـما ممکـن اسـت بـه 
اصطـالح کسـانی را ببینیـد کـه حرف هـای خوبـی 
می زننـد، ولـی کارهـای خـوب ممکـن اسـت کمتـر 
بکننـد، ولـی ایشـان همانـی بـود کـه در کتاب هاش 
می گفـت. ایـن را می توانسـتیم در خانـه اش ببینیـم، 
خیلـی سـاده، خیلـی سـالم، خیلـی بی نیـاز، خیلـی 
بی ادعـا، خیلـی بی توجـه بـه ذخایـر دنیـا و در عیـن 
بـه  مـردم،  سرنوشـت  بـه  عالقه منـد  خیلـی  حـال 
انقـالب  بـه  عالقه منـد  خیلـی  جامعـه،  سرنوشـت 
اسـالمی، خیلـی عالقه منـد بـه پیـروزی ایـن انقالب. 
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در یـک کالم؛ همـان درد دیـن و درد مـردم در تمـام 
طـول زندگـی ایشـان جـاری بـود.

می آیـد؟  کجـا  از  بی نیـازی  از  ایـن حجـم   
واقعـاً ایـن ویژگـی در ایشـان پـرورش یافته 
بـود یـا حاصل مؤانستشـان بـا اسـاتیدی بود 

کـه در خراسـان درک کـرده بودنـد؟
همـه ایـن عوامـل می توانـد مؤثر باشـد. اینکـه کدام 
عامـل بیشـتر تأثیـر داشـته اسـت قطعـاً عامـل اراده 
خودشـان بـود. یعنی تصمیـم گرفته بودند که مسـیر 
خـدا را طـی کنند و خـدا این توفیق را به ایشـان داد. 
»مـن کان هلل کان اهلل لـه« )هـر کس برای خدا باشـد 

خدا بـرای او خواهـد بود.«

 آقـای دکتـر، با توجه بـه اینکه شـما هم اهل 
شـعر، ذوق و ادب هسـتید و هـم از نزدیـک با 
اندیشـه های دین آشـنایید و در این زمینه آثار 
درخشـانی داریـد، آن جنبـه  ادبی شـخصیت 
اسـتاد حکیمـی را هـم در قلـم و هـم در بیان 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ یعنـی این شـیوه 
نوشـتن  در  ایشـان  وسـواس  و  روان  ادبیـات 
سـبب ماندگاری آثار ایشـان شـده کـه ممکن 
اسـت یک فیلسـوف یـا اسالم شـناس دیگری 
بـا یـک بیـان مثـاًل تلخ تـری بنویسـد و ایـن 
اتفاق تأثیـری برای مخاطبش نداشـته باشـد؟

از قدیـم گفته انـد هـر چیـزی کـه از دل برخیـزد بـر 
دل نشـیند. از دل برخاسـتن یعنی چی؟ یعنی اینکه 
هم دلسـوزانه باشـد هم از سـر دلسـوزی و از سر یک 
نـوع شـناخت قلبی سرچشـمه گرفتـه باشـد. در این 
حـال اثـر قطعـاً بـه دل می نشـیند. عالمـه حکیمـی 
این گونـه بودنـد. البتـه همان طـور کـه اشـاره کردید 
ایشـان خیلـی دقـت می کردند که نثر روان و سـلیس 
و خالصـه شسـته رفتـه ای را ارائـه دهنـد و در ایـن 
کار کامـاًل موفـق بودنـد، ولـی آن چیـزی که بیشـتر 
موجـب بـه اصطالح تأثیر نثر ایشـان می شـد عشـقی 
بـود کـه ایشـان بـه ذات پـروردگار می ورزیدنـد و بـه 
تبـع آن عشـق بـزرگ، عشـقی بود کـه بـه پیغمبر و 
اهـل بیـت)ع( ایشـان می ورزیدنـد. احسـاس تعهـد و 
مسـئولیتی بود کـه در این زمینه در پاسـداری از این 

عشـق مقدس داشـتند.

 در آثـاری کـه از ایشـان بیشـتر ادبیاتی قوی 
می بینید به نظر شـما کدام آثار ایشـان اسـت؟

در همـه آثـار ایشـان ایـن خصوصیـات را می بینیـم. 
مـن یـک کتابی نوشـتم در مـورد حضرت زهـرا)س( 
با عنوان »شـهر گمشـده«. این کتاب در سـال 1379 
نگارشـش بـه پایـان رسـید. البته قبـل از ایـن کتاب، 
زهـرا)س(  مـورد حضـرت  در  دیگـری  کتـاب  یـک 
نوشـته بـودم بـه نـام »کـدام بیـت االحـزان«. کتابی 
مختصـر و حـدود 170 صفحـه  بود. وقتـی این کتاب 
را برای انتشـار به انتشـارات سـروش بردم، مسئولیت 
سـروش ب عهـده بـرادر عزیـز و فرهیختـه، اسـتاد 
علی اکبـر اشـعری، بـود. خدمـت ایشـان رسـیدم و 
از ایشـان تقاضـا کـردم )چـون عـازم انگلسـتان بودم 
و آنجـا زندگـی می کـردم( کـه اگـر تصمیـم گرفتید 

ایـن کار را چاپ کنید، بفرسـتید عالمـه حکیمی این 
کتـاب را ببیننـد. راهنمایـی هـم کـردم کـه از طریق 
چـه فـردی کتـاب را بـه اسـتاد برسـانند. برگشـتم 
عالمـه  کـه  دیـدم  وقـت  چنـد  از  بعـد  انگلسـتان. 
حکیمـی یـک نامه  مفصلی بـه من نوشـته اند و متنی 
را کـه بـه جناب آقای اشـعری داده بـودم، این متن را 
ایشـان فرسـتاده بودند خدمت اسـتاد عالمه حکیمی 
و عالمـه خوانـده بودنـد و بعضـی از جاهـا دیـدم کـه 
ایشـان کاماًل تحـت تأثیـر آن به اصطالح احساسـات 
عمیقـی کـه نسـبت بـه اهـل بیـت)ع( داشـتند قرار 
در  بعـد  و  کننـد  خـودداری  نتوانسـتند  و  گرفتنـد 
نامـه ای کـه بـه مـن نوشـتند، فرمودنـد کـه من یک 
مقدمـه ای بـرای کتـاب شـما نوشـتم. اگـر عالقه مند 
بودیـد، ایـن مقدمـه را چاپ کنیـد که البتـه با کمال 
افتخـار ایـن منتی بود که به سـر من گذاشـتند و آن 
مقدمـه را بـا افتخـار چاپ کردیـم. خـود آن نامه هم 
نامـه مفصلـی اسـت و از آن مقدمـه کوتاه تـر نیسـت؛ 

نامـه ای مبسـوط و خواندنی اسـت.

 آن نامه منتشر نشد؟
خیـر، چـون نامـه خطـاب بـه مـن بـود. بـه اصطالح 
اخالقـی چـون نامـه ای خصوصی بـود، شایسـته نبود 
کـه منتشـر می کـردم، ولـی در آنجـا هـم عالقـه و 
عشـق ایشـان بـه اهل بیـت)ع( کامـاًل متجلـی و بارز 
اسـت. پرسـیدید چـرا قلـم ایشـان مؤثـر اسـت بایـد 
بگویـم بـه خاطـر ایـن عشـق مقدس کـه بـه خداوند 
باری تعالـی و حضـرت رسـول)ص( و اهـل بیـت)ع( و 

پیغمبـر داشـتند و در زندگـی ایشـان متجلـی بـود.

 در یـک جمله مختصـر بفرمایید کـه ویژگی 
اصلـی نثر اسـتاد حکیمی چـه بود؟
ساده، سلیس، روان، جذاب، نو و مؤثر بود.

در مـورد اثـر مانـدگار الحیـاه که بزرگتریـن و حاصل 
عمـر ایشـان اسـت ما را مهمـان سـخنی بفرمایید.

الحیـاه خیلـی کتـاب مهمـی اسـت؛ اگـر بخواهم در 
مـورد الحیـاه صحبـت کنـم، الحیـاه را بایـد بگـذارم 
جلـوم و ویژگی هـا را خدمـت شـما عـرض کنـم. بـه 
عالمـه  شـاید  کـه  بگویـم  می خواهـم  کلـی  طـور 
حکیمـی از اولیـن کسـانی هسـتند کـه بـه صـورت 
روشـمند، قانون منـد و جهت منـد بـه اندیشـه ورزی 
در علـم حدیـث پرداخته انـد. البتـه بعـد از ایشـان 
مـن می توانـم از اسـتاد بزرگـوار آیـت اهلل ری شـهری 
یـاد کنـم که هم آثـار درخشـان حدیثی دارنـد و هم 
دانشـکده ای بـه نـام حدیـث تأسـیس کردنـد. منتها 

عالمـه حکیمـی مقـدم هسـتند.

 می خواسـتم در خصـوص مکتـب تفکیـک 
دیدگاه تـان را بپرسـم و آیـا می توانیـم تفکـر 
تفکیـک را در کنار الحیـاه، یعنی این هـا را در 
کنـار هـم، معنی مسـتقل برایش قائل شـویم؟
در حقیقـت مـن روی مکتب تفکیک تمرکـزی ندارم 
و تـا حـاال هـم فرصت پیدا نکـرده ام که کتـاب عالمه 
در زمینـه ایـن مکتـب را بخوانـم. اجمـاالً می توانـم 
عـرض کنـم کـه ایـن مکتـب هـم بـه عنـوان یـک 
مکتـب فلسـفی باید مـورد مداقـه و دقت قـرار گیرد.

یـک سـؤال مهـم راجع بـه داسـتان مقدمـه 
بـرای  حکیمـی  اسـتاد  محققانـه  و  عمیـق 
کتاب ارزشـمند شـما »شـهر گمشـده« طرح 
محبـت  پیش تـر  خودتـان  کـه  بـودم  کـرده 
کردیـد و فرمودید. در حقیقت شـما از ایشـان 
نخواسـتید محبـت کنند و مقدمه را بنویسـند 
و خودشـان بـر اثـر تأثیـری کـه آن کتـاب بر 

ایشـان گذاشـت ایـن متـن را نوشـتند؟
بلـه، همین طـور اسـت. مـن از ایـن جهـت کتـاب را 
خدمتشـان فرسـتادم که یک وقت اشتباهی رخ نداده 
باشـد و نظـر عالمانه ایشـان را داشـته باشـم و نکاتی 
را کـه بـه نظرشـان آمـده بـود مـن رعایـت کـردم، 
ولـی خودشـان بزرگـواری فرمودنـد و ایـن افتخـار را 
بـه بنـده دادنـد و مقدمـه ایشـان هـم در جلـب نظر 
صاحب نظـران و اندیشـمندان ایـن کتـاب خیلی مؤثر 

شـد. واقع 

 این مقدمه بدون کم و کاست منتشر شد؟
بله، عیناً همان متن منتشر شد.

 و جسـارتاً اگـر صـالح می دانیـد آن نکاتـی 
کـه بـر اثر داشـتند، کـه در قالب نامه به شـما 
دادنـد، نـکات ادبی بـود یا بـه مسـئله تاریخ 

برمی گشـت؟
خیـر، بـه تاریـخ برنمی گشـت. نـکات بـه اصطـالح 
نکاتی اسـت کـه معموالً در ویرایش بایـد به آن توجه 

کـرد و بـه وسـواس ویرایشـی ایشـان برمی گشـت.

 بـا توجـه بـه تحقیقاتـی کـه دربـاره تاریخ 
تاریخـی  تحقیقـات  داده ایـد،  انجـام  اسـالم 
عالمـه حکیمـی را چگونـه ارزیابـی می کنید؟
ایشـان بزرگ تـر از آن هسـتند کـه مـن قضاوتشـان 

کنـم. قطعـاً همـه آثارشـان مثبـت و خـوب اسـت.

 یعنـی نگاهـی از ایشـان جامع تـر در دوران 
نمی بینیـد؟ خودشـان 

جامع تـر از عالمـه حکیمـی در موضوع تاریخ اسـالم، 
عالمـه عسـگری هسـتند که بـه صراحت حـق تقدم 
و تألـم دارنـد. ایشـان اندیشـه ورزی هایی در زمینـه 
تاریخ اسـالم داشـته اند که مـن خیلی از آن اسـتفاده 
کـرده ام. یعنـی اگـر حـق را بخواهـم بگویـم، عالمـه 
عسـگری جلوتـر هسـتند. در موضـوع حدیـث غدیـر 

عالمـه امینـی از همـه جلوتر هسـتند.
در  را،  حکیمـی  اسـتاد  فکـری  و  فرهنگـی  میـراث 
جامعه ای که ایشـان را از دسـت داده  و پس از رحلت 

آشنایی من با حضرت عالمه
به دوران دانشجویی برمی گردد

و به تدریج انس من
با ایشان بیشتر شد

و مالقات های غیرحضوری که از 
طریق مطالعه آثارشان

با ایشان حاصل شده بود
به مالقات حضوری

تبدیل شد
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او دچـار بازخوانی هـای متفـاوت سیاسـی و دینـی از 
ایشـان شـده اسـت، چـه می بینیـد؟

بـه نظـرم جامعـه ایشـان را از دسـت نـداده اسـت. 
جامعـه اگـر بـه آثـار و اندیشه هایشـان مراجعـه کند، 
ایشـان را بـه دسـت آورده اسـت ولو اینکه ایشـان در 
قیـد حیات نباشـند. هر وقـت آثار ایشـان را فراموش 
کنـد، ایشـان را از دسـت داده، حتـی اگـر اسـتاد در 
قیـد حیـات باشـند. واقعـاً بایـد کاری کـرد کـه آثـار 
علمـی ایشـان حفـظ و منتشـر شـود و نسـل جـوان 
بـا ایـن آثـار آشـنا شـوند. بـرای مثـال من وقتـی در 
دانشـکده صدا و سـیما بودم، درسـی را آنجا گذاشتند 
بـه نام »متفکریـن انقالب«. وزارت آمـوزش و پرورش 
بایـد متفکریـن انقـالب را در کتاب هـای درسـی بـه 
دانش آمـوزان معرفـی کنـد کـه نمی کنـد و این جای 

تأسـف دارد.

 چرا واقعاً؟ این تعلل از کجا ناشی می شود؟
از خودشـان بایـد بپرسـید. حـاال ان شـااهلل در دولـت 
آقـای رئیسـی ایـن کار امکان پذیـر شـود. آیـا عالمـه 
حکیمـی بـه انـدازه سـیاوش کسـرایی بـه ادبیـات، 
فرهنـگ و اندیشـه مـردم ایـران خدمـت نکرده انـد؟ 
بـه انـدازه دیگـران. سـیاوش کسـرایی را اسـم آوردم؛ 
کتاب هـای  در  آن  شـعرها ی  هـم  شـاید  نمی دانـم 
درسـی نباشـد. مثـاًل شـاعری حداکثـر در شـعری 
گفتـه آی مـردم یـک نفـر دارد غـرق می شـود، ولـی 
آقـای عالمـه حکیمی دسـت آن فـرد را گرفتـه نه از 
دریایی که از آب تشـکیل شـده اسـت، بلکه از دریای 
جهالـت و ضاللـت و گمراهـی کشـیده بیـرون. چـرا 
نبایـد عالمـه حکیمی مطرح شـود؟ چرا نباید شـهید 
مطهـری، دکتـر شـریعتی و بقیـه متفکریـن انقالبـی 

شـوند؟ مطرح 
پـس عالمـه حکیمی زنده اسـت تا آن موقعـی که ما با 
او زندگـی می کنیم. عالمه حکیمی آن زمانی از دسـت 
مـی رود که ما از دسـتش می دهیم. مسـئوالن فرهنگ، 
مثـاًل فـرض بفرماییـد کـه همیـن وزارت آمـوزش و 
پـرورش در کتـب درسـی بایـد از آثار ایشـان اسـتفاده 
کنـد. وزارت ارشـاد بایـد جایـزه ای را بـه نـام »عالمـه 
حکیمـی« اهـدا کنـد و بـه کسـانی کـه در قلمـروی 
اندیشـه اسـالمی نظریه پردازی می کنند سـاالنه جایزه 
مؤثـری دهد تا بعضی هـا بتوانند از بـه اصطالح زندگی 
خود بگذرند و در این وادی حرکت کنند. صدا و سـیما 
بایـد از زندگینامـه عالمـه حکیمـی و امثالهـم فیلـم و 
سـریال بسـازد. این همه سـریال و مجموعـه کم محتوا 
در تلویزیـون سـاخته می شـود چـه اشـکالی دارد کـه 

زندگـی عالمه حکیمـی را سـریال کنیم؟
سراسـر لطف اسـت؛ اشـکالی ندارد فقط بایـد به فکر 

آن بیفتند.
از دسـت این هاسـت، یعنـی عالمـه حکیمـی هرگـز 
نمی میـرد، اما یک شـرط دارد و آن شـرط این اسـت 
کـه مـا آن را از دسـت ندهیـم. ما او را دفـن نکنیم، با 

سـکوتمان و با فراموشـی خود.

انتخابـات  از  قبـل  سـخنرانی  یـک  شـما   
داشـتید راجع بـه ادبیـات در دولت سـیزدهم. 
آنجـا هـم بـه ایـن نکتـه اشـاره کردیـد کـه 

دانشـجویان ایرانـی امروز کانـت را بهتر از امام 
صـادق)ع( می شناسـند.

مـا  و متفکـران  از مجریـان  بعضـی  بلـه، متأسـفانه 
مسـحور فرهنـگ غـرب شـده اند. اگـر یـک چیـزی 
بـه اسـم غرب باشـد قورتـش می دهنـد و اگر نباشـد 
فرامـوش می کننـد. دکتـر شـریعتی قبـل از انقـالب 
بـرای سـخنرانی بـه دانشـگاه صنعـت نفـت  آبـادان 
مـی رود. می بینـد کـه اگر بگویـد ایـن حرف های من 
اسـت دانشـجویان می گوینـد تو کی هسـتی؟ شـروع 
این طـور  و می گویـد شـاندل  بـه صحبـت می کنـد 
می گویـد. شـاندل در فرانسـوی یعنـی شـمع. شـمع 

هـم تخلصـش بـود و همـه بـا جـان گـوش کردنـد.

 ایـن هـم سیاسـت ورزی درسـتی بـود کـه 
دکتـر شـریعتی بـه خـرج دادنـد.

بلـه، از نظـر علـم ارتباطـات درسـت بود. چـون وقتی 
پیـش داوری منفـی وجود دارد بایـد آن پیش داوری را 

دور زد تا تأثیر سـخن درسـت بیشـتر شـود.

 خاطره ای از عالمه حکیمی برایمان بگویید.
خاطـره کـه زیاد اسـت. ایشـان چنـد بار به منـزل ما 
تشـریف آوردند. بعضی از دوسـتان هم فکر و همراه را 
دعوت کردیم و در آن جلسـه تشـریف داشتند؛ ایشان 
بـا اسـتاد محمدجـواد طباطبایـی بروجـردی مأنوس 
بودنـد و برادرشـان حـاج عبدالحسـین طباطبایـی را، 
کـه پزشـک قلـب هسـتند و از عالقه منـدان عالمـه 
حکیمـی بودند، هـم دعوت کردیم و تشـریف آوردند. 
آقـای مهنـدس فیـروزان )خواهـرزاده امـام موسـی 
صـدر( هـم تشـریف آوردنـد. دورهمی هایی داشـتیم 
کـه تـا پاسـی از شـب طـول می کشـید و چنـد بـار 
هـم تکـرار شـد. ولـی اواخـر ایشـان خیلـی ضعیـف 
و مقـداری هـم منـزوی شـده بودنـد، یعنـی از خانـه 
بیـرون نمی آمدنـد. چندیـن بار خدمتشـان رفتـم و...

 به نظر شما آن رویکرد اعتراضی عالمه حکیمی 
منظری  چه  از  است  موجود  آثارشان  در  که  را 

باید بررسی کنیم که دچار آن جزم و جمودهای 
تفکرات جناحی نشویم؟ یعنی ما متوجه باشیم که 
اگر سخن از عدالت هست، در کنار آن باید اعتدال 

و حق و حقوق مردم مطرح باشد. 
نمی چسـبد،  حکیمـی  عالمـه  بـه  برچسـب ها  ایـن 
چـون ایشـان بزرگتـر از ایـن حرف هاسـت و ایـن را 
هـم بگویـم کـه ایشـان خیلـی عالقه منـد بـه مقـام 
معظـم رهبـری بـود. ایشـان یـک بـار خودشـان بـه 
مـن می گفتنـد کـه یـک جایـی دیـدم شـعاری یک 
خرده ضد جمهوری اسـالمی نوشـته و توهینی شـده 
و تصمیـم گرفتـم خـودم بـروم آب و وسـیله ای گیـر 
بیـاورم و شـعار را از دیـوار مـردم پـاک کنـم. ایشـان 
خیلـی عالقه منـد بـه انقـالب اسـالمی بودنـد و اتفاقاً 
کسـانی کـه عالقه مندند اگـر نکتـه ای را می گویند از 
سـر دلسـوزی اسـت. اگر انسـان آن آزادگی را داشته 
باشـد و در عیـن حـال عشـق کاملـی بـه اسـالم و 
مـردم داشـته باشـد هر جایـی نقصی باشـد می گوید. 
می دانیـد کـه خـود مقـام معظـم رهبـری دسـتور 
فرمودنـد کـه دولت هـر برنامـه ای دارد یک پیوسـت 
عدالـت هـم داشـته باشـد و این سـخن همـان حرف 

عالمـه حکیمی اسـت.

نسـل  امـروز؛  جامعـه  آشـنایی  بـرای   
اینسـتاگرامی، نسـل دیجیتال، کـه همان طور 
کـه فرمودیـد نخواسـته دیـدار معنـاداری بـا 
اهـل فرهنـگ و اندیشـه داشـته باشـد، آیـا 
آمـوزش و پـرورش یـا وزارت علوم یـا وزارت 

نـدارد؟ ارشـاد مسـئولیتی 
بـه نظـر مـن جوانـان تقصیـر زیـادی ندارنـد. زمانـه 
زمانـه خاصـی شـده اسـت. مثـاًل قبـل از انقـالب هر 
از چشـم رژیـم  نابسـامانی ای کـه مـردم می دیدنـد 
سـکوالر می دیدنـد کـه حامـی اش آمریـکا و انگلیـس 
بـود و در نتیجـه به آمریکا و انگلیـس فحش می دادند. 
االن همـان کشـورها دارنـد هـزار بدبختـی سـر ایـن 
مـردم می آورنـد و بـا محاصـره اقتصـادی و  جنـگ 
نظامـی و جنـگ تروریسـتی و جنـگ روانـی، ولـی 
جوانـان که ذهن پیچیده سیاسـی ندارنـد، این ها را از 
چشـم جمهـوری اسـالمی می بینند در حالـی که باید 
از چشـم همـان کسـانی ببیننـد که قبـل از انقالب به 
این کشـور ظلـم می کردند. وظیفـه نهادهای فرهنگی 
ایـن اسـت کـه از جغرافیـای اندیشـه نسـل جـوان 
پاسـداری کننـد. وظیفـه وزارت ارشـاد اسـت؛ وزارت 
ارشـاد تـا آنجـا کـه مـن می فهـم بیشـتر یـک رویـه 
سـکوالر دارد تا یـک رویه انقالبی. شـاید رویه انقالبی 
داشـته باشـد و من خبر نداشته باشـم. وزارت ارشاد را 
متهـم نمی کنـم، ولـی فکـر می کنـم نیاز نسـل جوان 
بـه حراسـت از جغرافیـای اندیشـه او بیشـتر از حدی 

اسـت کـه تـا حـاال بـه آن توجـه کرده ایم.

 اگـر نکته ای هسـت کـه برای تکمیل سـخن 
باید بفرمایید، سـراپا گوشـیم.

سـخن دیگری نیسـت. ان شـاءاهلل شـما جوانان موفق 
باشـید. آینـده بـرای شماسـت. مـا رفته ایـم و شـما 
خواهیـد بـود و شـما باید فکری برای اسـالم و انقالب 

. کنید
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در بیان استاد دکتر مصطفی محقق داماد

ازدامانشادبوفضل
سرازیرمیشد

اشـاره: آیـت اهلل دکتـر سـید مصطفی محقـق داماد در سـوگ عالمـه حکیمـی نگریسـت، آنچنانکه در 
سـوگ ایرج افشـار گریسـته بود. اما آنچـه درباره اسـتاد حکیمی  بر زبان مـی آورد، از جنس درد اسـت؛ 
درد و غبطـه و پرسـش. آشـنایی ایـن حکیـم معاصـر بـا آن حکیم دیرسـال به بیـش از پنـج دهه قبل 
برمی گـردد و در ظـرف ایـن دهه هـای طوالنی دنیایـی از رابطه و دوسـتی و خاطره و اخالص نهفته اسـت 

اسـت.  کـه در بیان اسـتاد انعکاس یافته 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی
رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب
که خود در میان غزل ها بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد
شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش وا کن
که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

نخســتین بــار مرحــوم اســتاد حکیمــی )رضــوان اهلل  
ــی  ــش در یک ــال پی ــدود 55 س ــه( را ح ــی علی تعال
ــردم.  ــارت ک ــهد زی ــواب مش ــه  ن ــرات مدرس از حج
ــود را  ــودم، خ ــوان ب ــه ای ج ــه آن روز طلب ــن ک م
ــی بنشســته در  ــه جهان ــم ک ــردی یافت ــل م در مقاب
ــرازیر  ــل س ــش ادب و فض ــود و از دامن ــه ای ب گوش
ــه  ــر و ن ــر س ــتری  رنگ ب ــتاری خاکس ــد. دس می ش
قبــا، بلکــه پالتــوی بلنــدی بــر تن داشــت. تســلطش 

بــر ادبیــات پارســی، ادبیــات عــرب، تاریــخ، رجــال و 
حدیــث مــرا خیــره کــرد. اســتاد حکیمــی کــه اصالتاً 
ــه  ــود ب ــان ب ــده  خراس ــزد و بزرگ ش ــل اردکان ی اه
زودی بــرای مــن بــه عنــوان یــک الگــو و یــک عالــم 

عامــل شــناخته  شــد.
آثــار قلمــی حکیمــی، نشــان دهنده  یــک ذوق ســلیم 
در نــگارش پارســی و عربــی اســت. اســتاد حکیمــی 
ــک  ــه  تفکی ــرای نظری ــری ب ــر فک ــد رهب ــر چن ه
ــه  ــم ب ــی مایل ــی از نظــر اخالق شــناخته  می شــد ول
یــک نکتــه اشــاره کنــم، آنچــه مــن شــاهد آن بــودم 
ــه  ــوار ب ــن بزرگ ــه ای ــود ک ــی ب ــرام باالی ادب و احت

ــاد. ــالمی می نه ــت اس ــان حکم ارباب
ـــه او  ـــودم ک ـــده ب ـــود دی ـــم خ ـــه چش ـــرر ب ـــن مک م
ـــاب  ـــری )ط ـــهید مطه ـــتاد ش ـــوم اس ـــل مرح در مقاب
ــورد  ــرام برخـ ــع و احتـ ــال تواضـ ــا کمـ ــراه( بـ ثـ
می کـــرد. بـــه خاطـــر دارم روزی بـــه مـــن تلفـــن 
ـــه شـــنیده ام برخـــی دوســـتان  ـــد ک ـــد و گفتن فرمودن
ـــم  ـــی در تکری ـــه  مقاالت ـــه مجموع ـــد ک ـــر دارن در نظ

ـــن  ـــد. م ـــم آورن ـــزدی فراه ـــری ی ـــدی حائ اســـتاد مه
ـــزرگ  ـــخصیت ب ـــن ش ـــه ای ـــبت ب ـــم نس ـــم مایل ه
ادای وظیفـــه کنـــم. همـــه  فضـــال می داننـــد کـــه 
اســـتاد مهـــدی حائـــری یـــزدی، یـــک فیلســـوف 
ـــال ادب  ـــا کم ـــان ب ـــی ایش ـــود ول ـــده  ب ـــناخته ش ش
و احتـــرام مقالـــه  بســـیار محققانـــه ای نوشـــتند و 
ـــر  ـــه منتش ـــا در آن مجموع ـــتادند ت ـــن فرس ـــرای م ب
ـــت  ـــق عدال ـــش تحق ـــی آرمان ـــوم حکیم ـــود. مرح ش
علـــوی بـــود. ولـــی مناســـب اســـت شـــعری را از 

محیی الدیـــن ابـــن عربـــی در اینجـــا بخوانـــم.
ـــد  ـــر دادن ـــی خب ـــن عرب ـــن اب ـــه محیی الدی ـــی ب وقت
جنـــازه  ابـــن رشـــد اندلســـی حکیـــم معـــروف را 
ــا  ــه می آوردنـــد محیی الدیـــن بـ ــه دروازه  ُقرطبـ بـ
ـــش  ـــد. درس ـــازه آم ـــتقبال جن ـــه اس ـــاگردانش ب ش
ـــاگردانش  ـــتان و ش ـــاق دوس ـــه اتف ـــرد و ب ـــام ک را تم
ـــد، ایســـتاد. مشـــاهده کـــرد  ـــازه آم ـــه اســـتقبال جن ب
ـــتری  ـــر اس ـــی ب ـــر تابوت ـــد را ب ـــن رش ـــر اب ـــه پیک ک
ـــرای  ـــار ب ـــوازن ب ـــظ ت ـــرای حف ـــد و ب ـــرار داده  بودن ق
ـــرد  ـــرار گی ـــوازن ق ـــتر مت ـــر روی اس ـــار ب ـــه ب اینک
طـــرف دیگـــر کتاب هـــا و تألیفـــات او را نهاده انـــد. 
ـــت  ـــن بی ـــب ای ـــر ل ـــرد زی ـــروع ک ـــن ش محیی الدی

را فی البداهـــه زمزمـــه کـــرد و گفـــت: 
هذا الحکیم و هذه آثاره  

یا لیت شعری هل اَتت اماله  
بـــه طـــرف راســـت اشـــاره کـــرد و گفـــت ایـــن 
ـــاره  ـــپ اش ـــرف چ ـــه ط ـــت و ب ـــم اس ـــازه حکی جن
ــی  ــی و علمـ ــار قلمـ ــم آثـ ــت آن هـ ــرد و گفـ کـ
ـــا و  ـــه آرزوه ـــا او ب ـــتم آی ـــت. ای کاش می دانس اوس
ـــاب  ـــروز خط ـــا ام ـــا دارد م ـــید؟ ج ـــم رس ـــش ه آمال
ـــه اســـتادمان جنـــاب حکیمـــی بگوییـــم: ای اســـتاد  ب
ــم  ــوی قلـ ــت علـ ــق عدالـ ــرای تحقـ ــال ها بـ سـ
زدی، ســـخن ها گفتـــی، خـــون دل هـــا خـــوردی، 
فریادهـــا زدی، آیـــا بـــه آرزویـــت رســـیدی؟ آیـــه  
ــان  ــه از زبـ ــم کـ ــالوت کنیـ ــد را تـ ــرآن مجیـ قـ
ـــْوَم  ـــِه یَ ـــاَلٌم َعلَْی ـــد: »َو َس ـــی می گوی ـــرت عیس حض

ـــا.« ُولِـــَد َو یَـــْوَم یَُمـــوُت َو یَـــْوَم یُْبَعـــُث َحیًّ
امـــا مـــا بـــا خطـــاب بـــه اســـتاد حکیمـــی بـــا الهـــام از 
ـــه  ـــو روزی ک ـــر ت ـــم: ســـالم ب ـــد می گویی ـــرآن مجی ق
ـــتی  ـــی زدی و می نوش ـــم م ـــردی و قل ـــی می ک زندگ
ـــو  ـــر ت ـــالم ب ـــی و س ـــا رفت ـــان م ـــه از می ـــروز ک و ام
روزی کـــه دومرتبـــه در پیشـــگاه خـــدا مبعـــوث 
ـــالم  ـــعیدا. الس ـــات س ـــعیداً و م ـــاش س ـــوی. ع می ش

ـــه. ـــة اهلل و برکات ـــم و الرحم علیک

دستاری خاکستری  رنگ
بر سر و نه قبا،

بلکه پالتوی بلندی بر تن داشت.
تسلطش بر ادبیات پارسی،

ادبیات عرب، تاریخ، رجال و حدیث 
مرا خیره کرد.

استاد حکیمی که اصالتاً اهل
اردکان یزد و بزرگ شده 

خراسان بود
به زودی برای من به عنوان یک الگو

و یک عالم عامل شناخته  شد

ماد
ق دا

حق
هلل  م

ت  ا
آی
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از جوانـی شـروع کـرد و  اسـتاد حکیمـی نوشـتن را 
نخسـتین اثـری که منتشـر کرد، کتـاب »فریـاد روزها« 
بـود، اثری شـاعرانه امـا طوفانی که بعد از گذشـت بیش 
از 60 سـال هنـوز خواندنـی اسـت. ایـن کتـاب قطعاتی 
اسـت برخاسـته از جان و دل و ضمیری جوان و پرشـوق 
کـه خواسـت ها و آرزوهایـش را بـا قلمـی نـاب و جذاب 
مطـرح می کنـد. نسـل پیشـین و کسـانی کـه دهه های 
گذشـته در جسـت وجوی قلمـی نـو و بیانـی جدیـد و 
سـحرانگیز بودنـد، »فریـاد روزهـا« را آغـاز شـاعرانه اما 
طوفانـی ای می داننـد کـه محمدرضـا حکیمـی بـا آن 
شـروع کـرد و در حقیقت حضـور خودش را در سـاحت 

قلـم و کتـاب و فرهنـگ بـه طور رسـمی اعـالم کرد.
حسـن فریـاد روزها تنهـا در این نبود کـه ادبیاتی جدید 
و شـیوا داشـت، بلکـه در ایـن بـود کـه اندیشـه ای بکـر 
و بسـیار بدیـع را در خـود حمـل می کـرد و در واقـع، 
آغـاز یک اندیشـه بسـیار دقیـق و هوشـمندانه بـود که 
نویسـنده ای بـزرگ و جهانـی را نویـد مـی داد. در عیـن 
حـال نشـان دهنده نـوع فکـر و اندیشـه جوانـی بـود که 
در آن سـال ها، در کسـوت روحانیت و طلبگی به آستان 
قلـم رفتـه بـود و بـا فصاحتـی سرشـار اجـازه داده بـود 
فـوران قلمـش در کاغـذ بنشـیند. خوانـدن آن متن ها و 
آن عبارت هـا هنـور هم زیبایی و شـیوایی خـود را حفظ 
کرده اسـت. بخشـی از آن متـن را در اینجـا می خوانیم:  
می خواهـم چـکاد باشـم، تـا جـز بلندگرایـان روشـن با 
غرورم درنیامیزند و جز تندرهای وحشـی در پیشـگاهم 
بـه  نیایـش نایسـتند و جـز صرصرهـای نسـتوه، آرزوی 

گـذر بر پایگاهم نداشـته باشـند.
 می خواهـم کویـر باشـم تـا جـز سـاحل چشـم اندازها 
کسـی پایانم را نیابد و جز شـرنگ سوخته آفتاب چیزی 
سـیرابم نسـازد، و جز شـب های سـیه زاد فرتوت دیگری 

آشـنای لحظه هایم نباشـد.
 می خواهـم افـق باشـم تا سـیراب کننده کویر بر تشـنه 
نگاه ها گردم و افسـونگر ناامیدان شـوم و سـرگردانی های 

طبیعت را مرزی باشـم.
 می خواهـم سـراب باشـم، تا اگـر مردمی، به گمـان آب، 
بـه سـویم شـتافتند، زودم بشناسـند و خویشـتن را بـه 
دامـن تأللـؤ دروغینم نیفکنند و حاصل هسـتی ام را یک 

نیستی پرشـکوه بینند.
 می خواهـم گردبـاد باشـم، آواره داغ کویرهـا، و دیوانـه 

مسـخرگی حدهـا و مرزهـا.
 می خواهـم جـاده تهی باشـم، تـا گام رهگـذران عبوس 
سـینه ام را نفرسـاید و گفت وگـوی تارمایـه عابـران بـه 
گوشـم ننشـیند و غبار کاروان های غمسـتان کویرها به 

چشـمم نریزد.
می خواهـم تک درخـت باشـم، در دامن دره ای ایسـتاده، 
و بـر رهگـذر ابهام طبیعت، چشـم دوختـه، و هوس های 

زودگـذر را به مسـخره گرفته.
 می خواهـم دشـت باشـم؛ سـینه گسـترده طبیعـت و 
رازدار هـزاران رهگـذر غم آجیـن و کاروان افسـوس تـا 
نسـیم ها بـر جانم بوزنـد و پرندگان سـینه ام را هوسـگاه 
پـرواز خویـش سـازند و حیوانات وحشـی برای آشـفتن 

سـکوت لذیـذم تحمـل رنـج فریـاد کنند.
 می خواهـم جویبار باشـم، تنها گوش خسـتگی ناپذیر از 

زمزمـه آب ها، و تکاپـوی ریگ های نرم و امیـدوار...
 می خواهـم توفان باشـم، تنها خروشـی کـه می تواند در 
برابر سـکوت دریاهـا خودنمایی کند و تنها سـکوتی که 

می خواهـد خـروش گرداب هـا را بپذیرد.
 می خواهـم روسـتا باشـم، تـا شـب های آرام، و روزهایی 
بی تفـاوت همدمم گردنـد، حاصل ها در دامنـم برویند و 
شـباهنگ های دربدر، دامن شـب هایم را بـه آتش »حق 

حق« خویش بسـوزانند.
 می خواهـم سـنگر باشـم، تا قلب یـک فـداکار وطن، در 
میـان کالبد سـختم بتپد و یـک دریا آتش پـاس و امید 
و پایداری، اسـتخوان هایم را ملتهب سـازد و گه گاه غرور 

عشـقی بر سرم سـایه اندازد.
 می خواهـم صبـح باشـم؛ چشـم بـاز هسـتی و بطالنگر 
جـادوی تاریکـی   تا سـیل پرتـو و امید، به هر سـو روان 

سـازم و همـه حرکت هـا را بـا یک اشـاره گسـیل دارم.
آواره  و  طبیعـت  فروتنـی  باشـم؛  غـروب  می خواهـم   
شـوم  درد آشـنایان  مهربـان  غمگسـار  تـا  بیکران هـا   
و شـورزای هنگامـه سـوزان نومیـدان گـردم، و شـعله 

باشـم. آشناسـوز غریبـان 
 می خواهـم بهـار باشـم، تـا بـا رسـیدنم هسـتی های 
دروغین رسـوا شـوند، و هسـت های هسـت بازشـناخته 
شناسـای  و  بشناسـانم  را  هسـتی  حقیقـت  گردنـد، 

شـوم. رویش هـا 
 می خواهـم خـزان باشـم، تـا گرمـی غم هـای لذیـذ را 
احسـاس کنـم، و بـه دل هـا نومیـدی ای گرم تـر از امید 
دهـم، و بنگـرم کـه حاصـل بهـاران را بـه پایـم ریزند، و 

گلسـتان ها عریـان بـه پذیرایـم خیزند.
 می خواهـم یـک آشـیانه باشـم در غـروب زمسـتان، بر 
شـاخی بی بـرگ و در گوشـه باغـی غریـب، تـا نجـوای 
هسـتی را دور از همـه هیاهوهـای فریبنـاک بشـنوم و 

تردیـد تجردهـای کاذب را از خـود دور دارم.
 می خواهـم شـمع باشـم تا بـا اشـک آتـش زاد خویش، 
سوزسـتان سـینه عاشـقی را تسـکین دهـم و سـیاهی 

دیوانـه شـب دردمنـدی را بـه هـراس اندازم و سوسـوی 
حقیـری بـه سـوی راهک هـای امید کشـم.

می خواهـم پروانـه باشـم تـا نقـد ناچیـز هسـتی را در 
آشـیانه شـکوه روشـنایی درافکنـم و جـان تاریـک بـه 
شـعله عشـقی برافـروزم و غـرور جان سـتان شـمع را به 

اوج رسـانم.
می خواهـم غـم باشـم تـا بـه دل هـای از جـان عزیزتـر 
بنشـینم، و در غرقـاب طبیعـت، زورق وفـای مقـدس 
باشـم و شـب های بی فرجـام و روزهـای سـیاه را از اندوه 

تهیدسـتی رهایی بخشـم.
 می خواهم احساس باشم، روح ادراک ها.

می خواهم دل باشم، مرز انسان.
می خواهم نگاه باشم، پیامبر دل ها.

می خواهم عشق باشم، فروغ نگاه ها.
می خواهم وفا باشم، بهار عشق ها.

می خواهم امید باشم، راز وفاها.
می خواهم اشک باشم، افسون امیدها.
می خواهم شعر باشم، اشک سخن ها.
می خواهم غزل باشم، سخن اشک ها.

پـروا  دالوری هـای  معبـد  باشـم،  می خواهـم حماسـه 
نشـناخته.

می خواهم راز باشم، تنها چیزی که جای می خواهد.
  می خواهـم فلسـفه باشـم، مهیب تریـن سـربندیی کـه 

اندیشـمندان بـرای خـود بـه وجـود آوردند.
می خواهم پند باشم، مظلوم ترین دوست هرکس.

 می خواهـم سـوز و آه باشـم، می خواهـم نغمـه باشـم، 
خـروش باشـم، شـبگیر و سـپیده باشـم، بـاران و ژاله بار 
باشـم و سـرانجام یک سـیل باشـم که به هر چیز رسـم 
ارج هسـتی اش را به گوشـش بخوانم، و بـا این بی درنگ 
لحظه هـا درنگ نشناسـم و سـینه سـپر هیچ هـای هیچ 
کنـم، تـا کم کـم در دامن دشـتی بیفتم و خالصه شـوم 
و بـه برکـه ای درآیـم و منجمد گردم و با نـوازش مهتاب 
شـکل گیـرم و بـا غـرور کوه هـا بـه راه افتـم و بـا صفای 
نغمه هـا بـه خـود آیم و بـا دیدن سـتاره ها بـه دوری راه 
خـود پـی برم و در خم و پیچ ماهورهـا، بغرنج ها را لمس 
کنم و ناگهان طالیه داری یک روح آواره، به سـوی شـهر 

بیایـم، تا شـهر را ببینم، یعنـی: دیار انسـان ها را...
آنچـه در ایـن واژه هـا و ترکیب آن ها به چشـم می خورد، 
عـالوه بـر زیبایـی بسـیار بـاال، نیرومنـدی آن هاسـت. 
بـه گونـه ای کـه می تـوان آن را در کنـار برجسـته ترین 
داد.  قـرار  رمانتیسـم  سـبک  نویسـنده های  متن هـای 
بی تردیـد اسـتاد حکیمـی بـه گـواه همیـن نمونـه و 
نمونه هـای دیگـری که در خـالل آثارش پراکنده اسـت، 
دارای قـوت قلمـی بود که در صورت ادامـه دادن آن و پر 
و بـال دادن بـه جنبه های ادبی آن بـه یکی از نام آورترین 
نویسـندگان شـاعرانه نویس تبدیل می شـد اما بـا وجود 
ایـن قـدرت مثال زدنـی، او قلمـش را صرفـاً در خدمـت 
علـوم معرفتـی اهـل بیـت قـرار داد و بـه نثرش تـا آنجا 
اجـازه پـرواز داد کـه در خدمت باورهای او باشـد و آنچه 
را حـق و حقیقـت می دانسـت بیـان کنـد. ایـن ویژگـی 
قلـم اسـتاد حکیمی اسـت کـه زیبایـی را بـرای زیبایی 
هـدف قـرار نـداده اسـت. او زیبایـی را برای بیـان اهداف 
واال بـه کار می گیـرد. درباره نثر و شـاعرانگی قلم اسـتاد 
حکیمـی فقید سـخن بسـیار اسـت امـا در مجالی دیگر 

بایـد بـه آن پرداخت.

نخستین قلم اندازها /  دکتر بهرام جهاندیده 

شروعشاعرانهاماطوفانی
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درنگی در سروده های استادی که کمتر می سرود/ محمدعلی برادران

جمالوجاللیکشاعر
اشـاره : اسـتاد عالمه حکیمی را بسـیاری به حق با نثر فاخر می شناسـند و بسـیاری با اندیشـه فاخر و این 
نیز بحق درسـت اسـت و گزافه نیسـت. تأمل در گوشـه ای از جمالت کوتاه اسـتاد که از میان نوشـته هایش 

برگزیده شـده اسـت، برای نشـان دادن هر دو موضوع بسنده است. 

استاد حکیمی در حوزه شعر فارسی یلی است بی مانند 
که باید از حیث اعراضش از شاعری افسوس خورد چراکه 
بی گمان او اگر در ساخت شعر می ماند بی گمان با میوه 
نوع  از  و چکامه هایی  و قصیده  از جنس غزل  آبداری 
چکامه های یالن و پیالن تاریخ ادب فارسی، درخت شعر 
فارسی و دست کم درخت شعر معاصر را پربرگ و بار 

می کرد، پربرگ و بارتر از آنچه هست. 
واژه  با  باید  و  را می توان  باب شعر حکیمی  سخن در 
کسوت  که  آنجا  حکیمی  چراکه  کرد  شروع  نیرومند 
شاعری بر تن می کند و ردای شعر بر دوش می افکند، 
شاعری نیرومند است. نیرومند و استوار. چنان نیرومند 
شروع می کند که می توان گفت تمام آنچه را که خصلت 
و خصیصه شعر هزار ساله خراسان بزرگ است، در خون 
خویش دارد و در نفس خویش حمل می کند. درنگی 
سرایششان  تاریخ  که  نخستش  غزل  چند  در  گذرا 
سال های جوانی اوست، به تنها کافی است تا نشان دهنده 
این موضوع باشد که حکیمی ساحت شعر، حکیمی تر 
از دیگر ساحت هاست، ساحت های فقه و فلسفه و کالم 
و اندیشه. او در ساحت شعر خودش است و خودش را 
می سراید. از شعر حکیمی جز خودش بیرون نمی تراود: 
خود مردی با عواطف و احساساتی بسیار باریک و در عین 
حال عمیق. غزل »تشنه کام« مثل اعالی بیرون تراوین 
شاعر از روزنه های شعرش است که با گذشت دهه های 
طوالنی هنوز تر و تازه است و بوی خوش آن هر دفتری 

را که در آن نقش می بندد تازه می کند:
غم آن نیست که در آتش غم سوخته ایم 

حسرت ما همه اینست که کم سوخته ایم!
نقشی از پرتو ما در خم این پهنه نماند 

آفتابیم که بر بام عدم سوخته ایم
آتش عشق تو را بر دل ما منتهاست

شمع جمعیم که سر تا به قدم سوخته ایم
دعوِی ره به درون یافتن از ما بیجاست

بی نصیبیم که در َطوف حرم سوخته ایم
این همه اشک چه شد کاتش دل گشت فزون؟

  ما سیه سوختگان در بر یَم سوخته ایم؟
شاد از آنیم که با این همه اّمید و طلب

تشنه کامیم و بر ابر کرم سوخته ایم
از  تراویدن شاعر  بیرون  نامی جز  و  حالتی که گفتیم 
شعرش نمی توان روی آن نهاد، در دیگر غزلیات استاد 

حکیمی نیز به صراحت نمایان است:
تا به دامن اشک می ریزیم خرسندیم ما

شمع جمعیم و به اشک خویش پابندیم ما 

چون گل وحشی دمیدیم از میان سنگالخ
از طراوت های طرف باغ دل کندیم ما

*
داغ عشق تو نه آن است که از دل برود

نقش حرمان اثری نیست کزین گل برود
نیست آشفتگی ما پی سامان طلبی

موج باشد که ز دریا سوی ساحل برود
سینه سوز غم بی حاصلی خویشتنیم

عمر کی بهتر از این، بر سر حاصل برود؟
*

از آتش بیداد تو گر دفتر ما سوخت
شادیم که سرمایه چشم تر ما سوخت

پروانه نبودیم که یکبار بسوزیم
شمعیم که صد مرتبه خاکستر ما سوخت

ما پادشه کشور دل سوختگانیم
چون الله در این دشت اگر افسر ما سوخت

از مجموع این ابیات و ابیات دیگری که مجموع غزلیات 
استاد حکیمی را شکل می دهند، می توان چنین نتیجه 
گرفت که شعر او، شعر دل است: دل شاعری که غزل 
را بهترین قلب برای بیان خویشتن خویش می یابد. از 
این حیث جمال و جالل محمدرضا حکیمی و روح و 
روان او را باید در شعرش جست و از روزنه شعرش به 

نظاره نشست.

استاد  سروده های  دیگر  از  می توان  منوال  همین  به 
حکیمی سخن به میان آورد؛ شعرهایی که در ساحت 
قصیده  آن  اوج  و  است  کرده  جاری  قلم  بر  قصیده 
»گیتی« یادآور قصاید استوار برجسته ترین قصیده های 

شعر خراسان قدیم است:
گیتی گذشت یک  سره دورانش

نزدیک گشت موسم پایانش
باد خزان وزید در این گلشن

پژمرد الله و گل و ریحانش
افتاد از نوا و غزل خوانی

بشکسته بال مرغ غزل خوانش
این کوهسار یک سره خالی ماند

زآن دم که رفت کبک خرامانش
افروخت هرکه شمع شب افروزی

در کاخ دهر و کرد فروزانش
باد سحرگهی که وزید آخر 

خاموش کرد شمع شبستانش
شد آن همه صفا که به گلشن بود 

آمد خزان به غارت بستانش
شیرین چشید تلخی دوران را

فرهاد رفت و رنج فراوانش
شد آن همه صفا که به گلشن بود

آمد خزان به غارت بستانش
انصاف اقتضا می کند که در برابر زبان این قصیده استوار 
سر تسلیم فرود بیاوریم. نتیجه ای که می توان از مجموع 
سروده های استاد حکیمی گرفت، این است که شعر او 
عمدتاً به دو بخش قابل انقسام است: سروده های جوانی 
که عمدتاً بیانگر احساسات و عواطف خالصانه اوست و 
سروده های متأخر که جنبه عقیدتی و مرامی و مکتبی 
دارند، مانند شعری که در مذمت طاغوت های اقتصادی 

و... سروده است.
اما استاد حکیمی در ساحت شعر نو و مهم تر از آن در 
ساحت شعر عربی هم سروده هایی دارد که پرداختن 
به آن ها به خصوص قصیده جهانی عینیه که پاسخی 
شورانگیز به پرسش عام سوز حکیم ابن سیناست، مجال 

دیگری می طلبد.

عباراتی که در حق خودش صادق است
استاد پرویز خرسند، نویسنده و روزنامه نگار که عالمه محمدرضا حکیمی در دهه 40 شمسی بر کتاب او 
با عنوان »آنجا که حق پیروز است« مقدمه  نوشته و در آن »وظیفه یابی و درک عمیق«اش را ستوده است 
می گوید: »حّس دینی و استقالل فکری حکیمی از همان آغاز در آثار و افکار استاد حکیمی پیدا بود و همین ها 
به او ارج و منزلتی می داد که از سنین جوانی دیگران او را به چشم استادی فاضل و اندیشمندی عمیق 
می نگریستند«. او ادامه می دهد: عالمه حکیمی در مقدمه زیبایی که بر کتاب من نوشتند از عباراتی استفاده 
کرده اند که امروز که نگاه می کنم می بینم بیش از هر چیز درباره خودشان صادق است چون کمتر نویسنده 
و اندیشمندی هست که در اولین اثر خود رو به معنویات کرده باشد و واکنش ها را به هیچ نگرفته، همگام با 
عواطف جوشنده و خامه  سحرانگیز خود افکار را به جایی که حق پیروز است توجه داده باشد و تا پایان نیز بر 
همان عهد استوار بماند. اما راز توجه وسیع طیف های متنوع فکری به حکیمی را باید به شیوه زیست و نحوه 
سلوک اجتماعی و سیاسی وی نسبت داد چون به نظر من حکیمی، عدم وابستگی و تعلق خاطر خودش به 
هر آنچه انسان و عدالت اسالمی را نفی می کند، در عمل به اثبات رسانده بود و این امر نادر و البته جذابی 

است که بحق در چشم دیگران احترام و خضوع را برمی انگیزد.

دیدگاه
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ایستادن در آستانه الحیات

آرزو می کنم روزی به هرکس
»الحیات« بدهیم، قبول نکند!

اشـاره: در گفت وگـوی انجام شـده با اسـتاد حکیمی دربـاره زندگی، یکی از پرسـش ها دربـاره الحیات بود. 
در پاسـخ به این پرسـش که چه شـد که به نگارش الحیات روی آوردید اسـتاد پاسـخی شـنیدنی می دهد 
امـا در ادامه سـخنی بـر زبان می آورد که فراتر از شـنیدنی بودن، حیرت بار و شـگرف و شـگفت آور اسـت؛ 
اینکـه کاش آن قـدر کتـاب در ردیـف الحیاه تألیف بشـود کـه اگر الحیـاه را به کسـی بدهیم، اصـًا قبول 
نکنـد کـه جایـم را می گیرد! چـه مایـه از خلوص و صداقـت الزم اسـت تا مؤلـف بزرگتریـن دایره المعارف 

حدیثـی روزگار بگوید: »این آرزوی من اسـت.«

 یکـی از تألیفـات شـما، مجموعـه 6 جلـدی 
الحیـات اسـت کـه سـابقه تألیـف آن بـه بیش 
از 30 سـال قبـل می رسـد. الحیـات بـه معنای 
زندگـی اسـت. چرا ایـن کتاب را نوشـتید و چرا 
ایـن اسـم را بـرای این کتـاب انتخـاب کردید؟ 
شــاید پاســخ ایــن ســؤال دارای تفاصیلــی باشــد، ولــی 
اگــر بخواهیــم خیلــی ســاده بیــان کنیــم و در مرحلــه 
ســطحی بحــث کنیــم، بایــد بگویــم در گذشــته وقتی 
ــار  ــه اخب ــدم ک ــدم، می دی ــی را می خوان ــون فارس مت
ــم  ــه شــده اند. در دوران تجــدد ه ــا ترجم بســیار زیب
ــم  ــرد، می دیدی ــدا ک ــد پی ــت جدی ــاپ حال ــه چ ک
ــود،  ــاپ می ش ــوب چ ــی خ ــر خیل ــای دیگ کتاب ه
ولــی در کتــب مذهبــی، نــه اخبــار از ترجمــه خوبــی 
برخــوردار بــود و نــه چــاپ خوبــی داشــت. این مســئله 
ســطح کار الحیــات اســت. امــا مســئله باطــن الحیــات 
ایــن اســت کــه می دانیــد کــه حیــات مجــازی اســت و 
حقیقــی. حیــات حقیقــی در پرتــو تعالیم قــرآن و اهل 
بیــت حاصــل می شــود و ایــن تعالیــم بــرای نزدیــک 
شــدن بــه اذهــان نیــاز بــه ســبک دارد. ســبک عرضــه 
ــده  ــه آم ــت ک ــن روای ــر از ای ــر اســت. غی بســیار مؤث
اســت: »قــرآن را بــه صــورت خــوب بخوانیــد«، از امــام 
باقــر)ع( روایــت شــده اســت: »احادیــث مــا را بــه خــط 

خــوب بنویســید.«
ــوع چــاپ کتــاب دینــی و خــط و  ــه ن اینکــه بنــده ب
جلــد و صحافــی آن حساســیت نشــان می دهــم، بــرای 
ایــن اســت کــه تــاش در عرضــه، در معــروض نتیجــه 
می دهــد. ایــن جهــت هــم در تألیــف الحیــات نقــش 
ــه  ــه اینک ــردد ب ــئله برمی گ ــل مس ــا اص ــت، ام داش
ــاز اســام و  ــم زندگی س ــد تعالی ــرو پیون ــد در قلم بای
عصــر جدیــد کاری انجــام می دادیــم. بنابرایــن، وقتــی 
اخــوی آقــا محمــد حکیمــی در ســال 1352 از زنــدان 
آزاد شــد و می خواســت بــه مشــهد بــرود، گفــت: مــن 
االن حــال کار درس و بحــث را نــدارم. از مــن خواســت 
ــم:  ــود گفت ــغول ش ــه آن مش ــه ب ــم ک کاری را بگوی

ــد!  ــی را جمــع کنی روایت هــای خاکــی، خون
ــات  ــی« روای ــی، خون ــات »خاک ــن از روای ــود م مقص
ــن اوالً مردمــی اســت. دیــن هرگــز  ــود. دی مردمــی ب
ــی  ــّر امت ــد: »ش ــر می فرمای ــت. پیامب ــرافی نیس اش
ــه  ــاب ب ــرت خط ــر حض ــی دیگ ــاء«، در روایت اال غنی
ضعفــا فرمــوده اســت: »الحیــات معکــم« زندگــی مــن 
ــال  ــه دنب ــات ب ــه در الحی ــرض اینک ــت. غ ــا شماس ب
ــاران  ــه از کوهس ــم ک ــی بودی ــارهای زندگ چشمه   س
تعالیــم الهــی و اوصیایــی می جوشــد. بعــد هــم دســت 
ــن شــد و  ــن صــورت تدوی ــه ای ــه کار شــدیم کــه ب ب
حــاال هــم الحمــداهلل عــده ای بــه آن توجــه دارنــد. مــا 
ــه  ــه ام ک ــدم را گفت ــن امی ــن ای ــا م ــم و باره امیدواری
کاش آن قــدر کتــاب در ردیــف الحیــات و بــه ســبک 
روز و بــا عرضــه نویــن و عنوان گــذاری عصــری، 
ــت دار و  ــم و صاحی ــخاص حدیث فه ــت اش ــه دس ب
اسام شــناس راســتین تألیــف بشــود و مرتــب بهتــر 
ــر  ــه اگ ــد ک ــر باش ــر و خوش انتخاب ت و خوش عرضه ت
الحیــات را بــه کســی بدهــی، اصــاً قبــول نکنــد کــه 

ــت.  ــن اس ــن آرزوی م ــرد! ای ــم را می گی جای
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تنبیه یک
اگــر احــکام اســامی مــورد عمــل قــرار گیــرد و بــه 
ــم  ــکل عظی ــه ش ــردد و ب ــرا گ ــح اج ــورت صحی ص
ــار  ــن ی ــود، بهتری ــده ش ــود فهمی ــاز خ و زندگی س
ــان در سراســر جهــان خواهــد  ــاور همــه محروم و ی
ــان و  ــروه محروم ــروه گ ــروز گ ــان ام ــد. در جه ش
مســتضعفانی وجــود دارنــد کــه تــراز معیشــتی 
ــد،  ــا( نمی رس ــا )در گاوداری ه ــراز گاوه ــه ت ــان ب آن
در صورتــی کــه محرومــان بنــدگان خــدای متعــال 
ــرادر و  ــان ها ب ــر انس ــا دیگ ــد و ب ــدگان اوین و آفری
خواهرنــد، و حــّق حیــات و بهره منــدی از زندگــی و 
کرامــت انســانی را ماننــد دیگــران دارنــد، و بایــد از 
لــوازم معیشــت و تندرســتی و تربیــت و تعلیــم و کار 
و مســکن و زناشــویی و رفاه و اســتراحت و مســافرت 

ــوند. ــوردار ش و... برخ
ــان  ــت و حرمتش ــه کرام ــت ک ــان اس ــق ایش  و ح

در  یــا  ســرپناه  و  بی خانــه  و  باشــد،  محفــوظ 
ــد، و  ــه ســر نبرن ــور ب ــه جان خانه هایــی همچــون الن
برخــی مجبــور نشــوند تــا هزینــه زندگــی خویــش را 
ــد.  ــّدرات تأمین کنن ــوه و مخ ــار و دزدی و رش از قم
ــوظ  ــگان محف ــرای هم ــت ب ــی و معیش ــق زندگ ح
ــود را  ــانی ارزش خ ــت انس ــت، و کرام ــرم اس و محت
ــید و  ــا اندیش ــی آن ارزش ه ــه نگاهبان ــد ب دارد و بای
برخاســت، تــا پایــان کار انســان و انســانّیت بــه ایــن 
چگونگــی بــس اســف بار، و افــت ســخت ســتمکارانه 

نرســد. 

تنبیه دو
ــکام  ــه اح ــه ب ــرهای جامع ــه قش ــردن هم ــل ک عم
ــت:  ــدنی نیس ــت ش ــرای عدال ــا اج ــز ب ــام، ج اس
بــرای  انســانی  و  ســودمند  و  ســالم  زندگــی 
ــای  ــت، جامعه ه ــد گف ــامی )و بای ــای اس جامعه ه

الحیات آنجا که کنایه را می گذارد و صراحت را برمی دارد

محرومانی هستند
پایین تر از گاو در گاوداری ها

ــی  ــی عمل ــدن، یعن ــده مان ــه زن ــز ب ــز( ج ــر نی دیگ
ــی  ــت و حیات ــر نیس ــام« مّیس ــکام اس ــدن »اح ش
درخــور انســانّیت جــز بــه عــدل و در زیــر ســایه عدل 
ــه  ــوق ارزش را ـ ک ــخن ف ــن س ــد. ای ــم نمی آی فراه
حــّد آن از حــّد طلــوع خورشــید فراتــر اســتـ  بارهــا 
ــب)ع( نقــل  ــن ابیطال ــی ب ــام امیرالمومنیــن عل از ام
ــاد آوری  ــا ی ــکام« ت ــاُة االح ــدل حی ــم: »الع کرده ای
جــّدی و راســتین و بیداری آفریــن باشــد بــرای 
کســانی کــه بــه نــام »اســام« بــه »انقــاب« دســت 
می یازنــد و مــردم را بــه میــدان فداکاری هــای 

بــزرگ می کشــند. 
ــه در آن  ــت ک ــان آن اس ــر این ــب ب ــتین واج نخس
واحــد، بــا دو طاغــوت  سیاســی و اقتصــادی  مبــارزه 
ــان،  ــای ایش ــا و اقدام ه ــگ کاره ــد، و پیش آهن کنن
اجــرای عدالــت و گســتردن قســط در میــان توده هــا 
ــت ـ باشــد، تــا بدین گونــه راه  ـ از هــر مذهــب و ملّ
ــا حــق  ــه باشــند، و ت ــاء)ع( را رفت ــاء)ع( و اوصی انبی
اســام و حــق انتصــاب بــه آن، و برانگیختــن مردمان 
بــه اســم اســام را ادا کــرده باشــند، وگرنــه احــکام 
ــده و همه گیــر کــه نمی شــود  خــدا و دیــن خــدا زن
ــواع و اقســام  ــان ان ــام نیــز می شــود، و زب هیــچ، بدن
ــان و ایــادی  دشــمنان و عقده گشــایان و مخالف خوان
اســتعمار، و مبلّغــان مســلک های اســتعماری منحــط 
ــر  ــه ه ــی ک ــی واقع ــود، و انقاب ــل دراز می ش و باط
ــه ای  ــچ طبق ــد  و هی ــود برس ــق خ ــه ح ــه ای ب طبق

ــد.  ــق نمی یاب ــد  تحّق ســوء اســتفاده نکن
فریادهــا و نطق هــا و موعظه هــا و درس هــا و  و 
بــه  جــز  و خطابه هــا،  و خطاب هــا  نصیحت هــا 
ــد  ــوه نخواه ــی جل ــوک و میان ته ــاظ پ ــورت الف ص
ــا،  ــردن آن ه ــرار ک ــی تک ــس از مدت ــه پ ــرد، ک ک
توده هــای دور و نزدیــک را از اســام و علمــا و رجــال 
ــه ای  ــازندگان جامع ــان س ــن کس ــه چنی آن، و اینک
باشــند کــه در آن عــدل تقدیــس شــود، و زیســتن 
ســالم پدیــد آیــد و مردمــان راه رضــای خــدا و تقّرب 

ــد.  ــوس می کن ــد مأی ــش گیرن ــه او را پی ب
ــان  ــیدن مردم ــع رس ــه مان ــانی ک ــه کس و بدین گون
بــه راه خــدا و نیــل بــه اجــرای عدالت انــد، شــادمان 
ــان  ــر زب ــخر ب ــز و تمس ــخنان طن ــوند، و س می ش
می راننــد، و گاه ایــن اشــعار را فریــاد می کننــد، 
ــه  ــش و مای ــی نجات بخ ــن االه ــک دی ــام نی ــه ن ک

ــد.  ــه دار نکنی ــی را لک رهای
و مهم تریــن و واجب تریــن از همــه این هــا، کاری 
ــار  ــه انتظ ــت ک ــب اس ــانی واج ــر کس ــه ب ــت ک اس
ــور«  ــه آن »ظه ــند و ب ــی« را می کش ــدل جهان » ع
معتقدند)بدان گونــه کــه پیامبــر بزرگــوار)ص( بــه آن 
بشــارت داده اســت(، و چنــان تصــور می کننــد کــه 
ــرده  ــی بی پ ــور تجلّ ــرای ظه ــات را ب ــان مقّدم ایش
ــر  ــا حکیــم« آمــاده می ســازند، ب ــا عــدل ی اســم »ی
ایــن کســان ـ چنانکــه در احادیــث رســیده اســت ـ 
واجــب اســت کــه هرچــه را مخالــف بــا ایــن مقصــد 
ــد  ــرد کنن ــت رّد و ط ــترگ اس ــدف س ــزرگ و ه ب
ــد، و  ــت عــادت کنن ــه اجــرای عدال ــا هــم خــود ب ت
ــن  ــگام توس ــد و ل ــت بیفتن ــه فعالی ــا ب ــم توده ه ه
طاغوتــان ثــروت و توانگــری را بکشــند تــا بــه قبــول 

ایــن عــدل گــردن نهند.)الحیــات، جلــد ششــم(

اشــاره: محمدرضــا حکیمــی الحیــات را از روی قــرآن و حدیــث نوشــت. ایــن چیــزی اســت کــه همــه 
می داننــد و خیلــی از کســانی کــه الحیــات و نویســنده اش را می شناســند بــه آن تصریــح و تأکیــد 
کرده انــد امــا اضافــه بــر آیــات و روایــات، عنصــری دیگــر هــم در جانمایــه »الحیــات« وجــود دارد 

کــه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت: صراحــت. 
آنچــه می خوانیــد تنهــا یــک نمونــه از ده هــا و صدهــا صراحــت الحیــات اســت کــه همچنانکه اشــاره 
کردیــم تــا امــروز توجهــی را بــه ســمت خــود جلــب نکــرده و چشــم و ذهنــی را بــه خــود خیــره 

نســاخته اســت. باشــد کــه بعــد از ایــن چنیــن شــود.
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»و بایــد خام اندیشــان و آگاهی ناشناســان بداننــد 
ــدم زدن« و  ــن »ق ــران، عی ــم زدِن« متفک ــه »قل ک
اقــدام کــردن اســت، و هنــوز باالتــر )مــداُد العلمــاء 
أفضــُل ِمــن ِدمــاء الّشــهداء(. تــا فرهنگ ســازی 
نباشــد، جامعه ســازی ممکــن نیســت و تــا فریادگران 
عدالــت نباشــند، اقدام گــران پدیــد نمی آینــد. پــس 

ــت.«  ــازی اس ــت فرهنگ س گام نخس
ــان  ــت، در می ــا رف ــی از دنی ــتاد حکیم ــی اس وقت
ــز  ــی نی ــا، صدای ــرت ها و درد و دریغ ه ــوج حس م
ــغ نبــود، حتــی  برخاســت کــه ســخنش درد و دری
ــی  ــی حکیم ــه نف ــود، بلک ــم نب ــی ه ــد حکیم نق
بــود، بــا ایــن مضمــون کــه او یــک عمــر از عدالــت 
نوشــت و نوشــتن حتــی اگــر از عدالــت باشــد، بــه 
معنــای اقــدام و عمــل نیســت. ایــن گفتــار چنــان 
عجیــب و غریــب بــود کــه هنــوز جوهــر آن خشــک 
نشــده از طــرف آگاهــان و صاحب نظــران قویــاً 

مــورد نقــد قــرار گرفــت و بحــق مــردود اعــام شــد.
آنچــه در ســطور اول خواندیــد و در ادامــه بقیــه اش 
را می خوانیــد بخشــی از دیباچــه ای اســت کــه 
اســتاد حکیمــی بــرای مطلبــی بــا عنــوان »مبانــی 
ــم  ــه قل ــات« ب ــامی در الحی ــاد اس ــری اقتص نظ
ــه  ــش ب ــه خوی ــگاه حکیمان آورده و در خــال آن ن
مقولــه اقتصــاد را بســط داده اســت، در واقــع جــواب 
بــه شــبهه ســاده انگارانه کســانی اســت کــه اســتاد 
ــرم  ــه ج ــش ـ ب ــد از وفات ــه بع ــی را ـ البت حکیم
نوشــتن بــه محاکمــه کشــیدند بــدون اینکــه بداننــد 
کــه او پیــش از اینکــه آن هــا بداننــد نوشــتن اتهــام 
نیســت و منافاتــی بــا عمــل نــدارد، پاســخ آن هــا را 
ــا عمــل نوشــتن داده اســت. آنچــه در  پیشــاپیش ب
ــد نویســنده  ــز اهمیــت اســت تأکی ــن حای ــن مت ای
ــودن نوشــتن اســت و  ــر عمــل نوشــتن و عمــل ب ب
اینکــه نخســتین ســنگ بنــای عمــل بــا فرهنــگ و 

دفاع از قلم، کاغذ، کتاب و الحیات

خام اندیشان
و آگاهی ناشناسان بدانند!

فرهنگ ســازی شــروع می شــود. 
ارزش هــا همــواره مــورد حملــه و هجــوم قــرار 
می گیرنــد و ایــن چگونگــی هنگامــی فاجعه بــار 
ــاداری  ــاد و وف ــار اعتق ــان اظه ــه زب ــه ب می شــود ک
نســبت بــه ارزش هــا بشــود، لیکــن در عمــل همــه 
ــن  ــه در چنی ــت ک ــلّم اس ــد و مس ــال کنن را پایم
ــزرگ ســاکت نمی نشــینند.  وضعیتــی، ارزشــبانان ب
یکــی از بزرگتریــن قیام هــا در تاریــخ انســان، 
ــام عاشوراســت و اینکــه  ــه منظــور ارزشــبانی، قی ب
نوشــته اند حضــرت سیدالّشــهدا، امــام حســین)ع(، 
بــه هنــگام بی کســی، در روز عاشــورا کمک خواســت 
و فریــاد زد: »َهــْل ِمــْن ناِصــٍر یَْنُصُرنــی«، بــرای ایــن 
بــود، کــه او خــود تجّســم همــه تعالیــم قــرآن کریم 
ــرآن  ــام و ق ــون اس ــود و چ ــق« ب ــرآن ناط و »ق
ــن  ــود و یزید ب ــه ب ــرار گرفت ــودی ق ــرض ناب در مع
معاویــه درصــدد محــو اســام و برگردانــدن اوضــاع 
ــه  ــه در س ــه ای ک ــه فاجع ــود )و از س ــت ب جاهلی
ــکار  ــورش آش ــد منظ ــود آفری ــت خ ــال حکوم س
شــد(، حامــی بــزرگ اســام   در آن تاریــخ   تحّمــل 
نکــرد و بــه قیامــی گــران و گرانســنگ دســت 

ــد.  ــاری طلبی ــرای نصــرت اســام ی ــد و ب یازی
و شــما تصــور می کنیــد در آن روزگار، چــه بــر ســر 
اســام آمــده بــود، کــه حضــرت امــام حســین)ع(، 
ــرای  ــه زد؟ و ب ــی جاودان ــان قیام ــه چن ــت ب دس
»تنویــر اذهــان« بــه پــا خاســت، اگرچــه در همــان 
ــویش  ــه »تش ــان روزگار او را ب ــز قارون ــا نی زمان ه

ــد! اذهــان« متهــم کردن
از  یکــی  نمی گوییــم.  ســخن  بی مــاک  مــا 
عاشــورا  خورشید ســاِن  چهره هــای  بزرگتریــن 
ــاب  ــه از اصح ــت ک ــدی اس ــر اس ــن مظاه حبیب ب
پیامبــر)ص( بــود؛ یعنــی پیامبــر اکــرم)ص( و امــام 
علــی)ع( و بانــوی بــزرگ، حضــرت صّدیقــه کبــری 
ــی)ع( را  ــن مجتب ــام حس ــرا)س( و ام ــه زه فاطم
ــن  ــی را از ای ــاب قرآن ــم ن ــود و تعالی ــرده ب درک ک
معلمــان راســتین قــرآن کریــم فراگرفتــه بــود. 
حبیب بــن مظاهــر، ســکون و تحّرکــش قرآنــی بــود. 
ــه  ــد، ب ــیعیانی چن ــام ش ــه در آن ایّ ــم ک می دانی
ــتند  ــه نوش ــین)ع( نام ــام حس ــرت ام ــور حض حض
ــی،  ــت انقاب ــک حرک ــری ی ــرای رهب و ایشــان را ب
ــد  ــوت کردن ــلمین دع ــام و مس ــات اس ــرای نج ب
تــا آن حضــرت بیایــد، و بــا یــک انقــاب تغییــری 
)دگرگون ســاز(، جامعــه اســامی را از جاهلّیــت 
زنده شــده بــه دســت امویــان رهایــی بخشــد، و بــه 
ســوی یــک ســاختاردهی قرآنــی و محمــدی ســوق 

دهــد.
حبیب بــن مظاهــر، انســان بــزرگ روزگار خویــش و 
حامــل رســالتی قرآنــی، محمــدی، علــوی، فاطمــی 
و حســنی، از جملــه شــیعیان مبــّرزی بــود کــه بــه 
ــه نوشــتند، و  ــّید شــهیدان و ســرور آزادگان نام س
بــا امضــای چنــد چهــره بــزرگ شــیعی آن نامــه را 
ــه  ــتادند؛ در آن نام ــین)ع( فرس ــام حس ــت ام خدم
ــًة  ــوال دؤل ــَل األم ــد: »َو َجَع ــته بودن ــن نوش این چنی
بیــَن أغنیاِئهــا و َجباِبَرِتهــا«؛ ... یزیــد امــوال عمومــی 
را در اختیــار عــده ای قــرار داده اســت، جّبــار و 

ســرکش. 
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ــی  مت ــرُّ اُّ ــت: »ش ــوده اس ــرم)ص( نفرم ــر اک پیامب
ــاء«.  االغنی

و بایــد خام اندیشــان و آگاهی ناشناســان بداننــد 
ــدم زدن« و  ــن »ق ــران، عی ــم زدِن« متفک ــه »قل ک
اقــدام کــردن اســت، و هنــوز باالتــر )مــداُد العلمــاء 
ــازی  ــا فرهنگ س ــهداء(. ت ــاء الّش ــن ِدم ــُل ِم أفض
تــا  و  نیســت  ممکــن  جامعه ســازی  نباشــد، 
فریادگــران عدالــت نباشــند، اقدام گــران پدیــد 
نمی آینــد. پــس گام نخســت فرهنگ ســازی اســت؛ 
چنانکــه پیامبــر اکــرم)ص(، از فرهنگ ســازی آغــاز 
کــرد )قولــوا: ال إلــه إاّل اهلل، تُفلحــوا( و در مبــارزه بــا 
فرهنــگ شــرکت و جاهلّیــت، بــا فرهنــگ توحیــد و 

ــد.  ــش آم ــت پی هدای
ــه ناموفــق و پیــش از فرهنگ ســازی،  از کنــار تجرب
را  آن  آثــار  اکنــون  کــه  »حجــاب«    دربــاره 
ــکل  ــت... مش ــادگی گذش ــه س ــد ب ــم   نبای می بینی
ــزوم »اجــرای عدالــت« و  ــاره ل ایــن اســت کــه درب
ــت اقتصــادی مقامــات از  ــروت« و حمای ــل ث »تعدی
جامعــه بی پنــاه بــه ویــژه قشــرهای مســتضعف نیــز 
ــد  ــا نمی دان ــه م ــوز جامع ــد. هن ــازی نش فرهنگ س
ــود،  ــرا نش ــت اج ــه در آن عدال ــه ای ک ــه جامع ک

ــه اســام.  ــه جامع ــت اســت ن ــه جاهلی جامع
ــر  ــیعه و آگاه از جوه ــی ش ــاعران مکتب ــی از ش یک
تشــّیع و معاصــر حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع(، 

ــد:  ــری می گوی ــداهلل ِحمَی ــن عب ــی محمد ب یعن
وال، والله، التَزکُو صالًة / بغیِر والیِه العدِل اإلماِم

نماز جز در حکومت عادل، نماز نیست. 
ــه  ــا ائم ــر ب ــه معاص ــیعه ک ــلف ش ــاعران س و ش
در  را  مکتبــی  حقایــق  بوده انــد،  طاهریــن)ع( 
ــد، و چــه بســیار  اشــعار خویــش مطــرح می کرده ان
کــه آن اشــعار را بــر امــام معصــوم)ع( عرضــه 
ــاعران  ــی، ش ــه امین ــه عّام ــه گفت ــته اند. ب می داش
ــمار  ــه ش ــن ب ــزو محّدثی ــد ج ــلف را بای ــیعه س ش

آورد. 
ــود  ــته های خ ــور را در نوش ــت مذک ــده بی ــن بن ای
مکــرر آورده ام، تــا گامــی باشــد در راه فهــم حقایــق 
شــیعی و تعالیــم جعفــری. کار امثــال اینجانــب  اگــر 
خداونــد متعــال توفیــق دهــد و یــاری کنــد   همــان 
فرهنگ ســازی اســت: »ُاکُتــب وُبــثَّ علَمــک فــی 
ــام صــادق)ع( اســت:  ــن ســخن ام إخواِنــک...«، ای
ــی:  ــن، یعن ــر ک ــس و منتش ــی بنوی ــه می دان هرچ

یعنــی جامعــه ای ســاخته اســت ده و نــود کــه نــود 
درصــد امکانــات و فرصت هــا و امــوال در دســت ده 
درصــد از مــردم اســت و ده درصــد در اختیــار نــود 
درصــد. در ایــن روزگار نیــز مقامــات خــود، بــه ایــن 

ــد.  ــرار می کنن چگونگــی اق
دشــمنان اســام و انســان و شــرف و فضیلــت کــه 
ــفبار ـ در  ــاع اس ــن اوض ــدن ای ــد آم ــود در پدی خ
ــتفاده  ــوء اس ــون س ــته اند، اکن ــت داش ــران ـ دس ای
تبلیغــی می کننــد و می گوینــد اســام همیــن 
ــه  ــا ب ــان ـ بن ــد مّطلع ــوال، بای ــن اح ــت. در ای اس
ــر اکــرم)ص(، بــا اســتناد محکــم  دســتور پیامب
ــای  ــا بدعت ه ــامی ـ ب ــدارک اس ــع و م ــه مناب ب
اقتصــادی درافتنــد و فریــاد بزننــد، اگرچــه از 
»حنجــره قلــم«، کــه اســام همیــن نیســت)چنانکه 
مقامــات همــه ـ گاه گاه ـ بــه ایــن واقعّیــت تصریــح 
ــی  ــول و مبان ــن اص ــک از ای ــد.( ... و هیچ ی کرده ان
ــرار  ــل ق ــورد عم ــی م ــدی ـ اوصیای ــی ـ محم قرآن
نگرفتــه اســت و بــه ســوی عدالــت حرکتــی نشــده 

اســت. 
ــل  ــت را اص ــد، عدال ــس از توحی ــم، پ ــرآن کری ق
قــرار داده اســت... پیامبــر اکــرم)ص( ـ بــه تصریــح 
حضــرت محمــد باقــر)ع( ـ کار را از اول، بــا اجــرای 
عدالــت شــروع کــرده اســت. علــی)ع( هــم معلــوم 
اســت کــه چگونــه در آغــاز خافــت ظاهــری 
ــته  ــد گذش ــال را در عه ــیم بیت الم ــش، تقس خوی
ــن  ــود، م ــرار داد و فرم ــدید ق ــدی ش ــورد تردی م
بــه همــه آنچــه در دســترس عــده ای قــرار گرفتــه 
ــق و  ــه ناح ــه ب ــم و هرچ ــیدگی می کن ــت رس اس
ــرای  ــه بیت المــال )ب ــاروا تصاحــب شــده اســت ب ن

تقســیم عمومــی( بازمی گردانــم. 
آری، ایــن اســام اســت و الغیــر. پــس، جامعــه مــا   
ــا  ــول تبلیغ ه ــد گ ــوان  نبای ــژه نســل های ج ــه وی ب
ــامی  ــا را اس ــه عملکرده ــد هم ــد و نبای را بخورن
بداننــد تــا گوهــر اعتقــاد و عمــل بــه احــکام خــدا 
ــدی انســان اســت   را   کــه تنهــا و تنهــا ســرمایه اب

ــد.  از دســت ندهن
اســامی  جامعــه ای  نمی گویــد  عاقلــی  هیــچ 
ــرای  ــدک ب ــامی ان ــی ش ــانی حت ــه کس ــت ک اس
شــب ندارنــد... و کســانی ارقــام عــادی بــرای 
حســاب  کــردن اموالشــان کافــی نیســت و مّدعیــان 
مســئولیت و ســرمایه داران متظاهــر بــه اســام 
طاهریــن)ع(  ائمــه  از  کــه  نمی کننــد،  توجــه 
ــد:  تعبیــرات صریحــی رســیده اســت کــه می فهمان
ــاد از راه  ــال زی ــن حــال؛ م ــُع ِم ــُر ال یَجتِم »الکثی

حــال جمــع نمی شــود«. 
بعضــی از ایــن آقایــان در عمــل چناننــد کــه گویــی 
ــت و  ــرام نیس ــال و ح ــن ح ــامی، دی ــن اس دی
اصــًا در فقــه مــا احکامــی بــه نــام حــال و حــرام 
ــتیغ  ــن و س ــم دی ــتوانه عظی ــت و اس ــده اس نیام
ــع،  ــل جام ــم کام ــری، عال ــت جعف ــته فقاه افراش
یعنــی جنــاب شــیخ مرتضــی انصــاری )م 1281ق(، 
کتــاب »مکاســب محّرمــه« را  بنــا بــر روایــت معتبــر 
ــه  ــاس ائّم ــت و از اس ــته اس ــول«  ننوش »تحف العق
ــه کار امــوال نداشــته اند... هــر  طاهریــن)ع( کاری ب
کــس بــرد، بــرد و هــر کــس خــورد، خــورد! و گویــا 

ــانّیت عرضــه دار  ــه انس ــه جامع ــاز و ب ــگ بس فرهن
و در گذرگاه هــای تاریــخ و اقــوام نصــب کــن! و 
ــرآن  ــم ق ــان تعالی ــه هم ــی)ع( را ک ــم آل عل تعالی
ــر اکــرم)ص( اســت انتشــار ده! و در  ــم و پیامب کری

ــم.  ــدم نیــز زده ای ــوان خــود، گاه ق حــد ت
ــاد، دو  ــوع اقتص ــه در موض ــت ک ــه داش ــد توج بای
جریــان وجــود دارد: مکتــب اقتصــادی و علــم 
اقتصــاد. هــر گونــه اقتصــادی بایــد براســاس 
مکتــب اقتصــادی مــورد قبــول جامعــه و حاکمیــت 
کــه  همین جاســت  از  و  شــود  طرح ریــزی 
مکتب هــای مختلــف اقتصــادی پدیــد می آیــد، 
ــب  ــرمایه داری، مکت ــب اقتصــادی س ــه مکت از جمل
اقتصــادی سوسیالیســتی و ... بعضــی از مکتب هــای  
اقتصــادی اســامی، قســط محور اســت، یعنــی: 
ــتی در  ــادی و معیش ــای اقتص ــه برنامه ه ــد هم بای
ــط  ــاس » قس ــام براس ــی اس ــه مّدع ــک جامع ی
ــود؛  ــزی ش ــت اســامی« برنامه ری ــی« و »عدال قرآن
ــرمایه  داری کان و  ــه س ــل آن)از جمل ــر و عل و فق
ــه   از درون  ــه جامع ــرود و هم ــان ب ــری( از می تکاث
ــا  در  ــن کوه ه ــه دورتری ــا قل ــهرها ت ــن ش بزرگ تری

ــد. ــی کنن ــر« زندگ ــای فق »منه
دیــن اســام، ایــن مکتــب را بــه طــور کامــل 
ــه  ــاه«   از جمل ــدات »الحی ــرده و در مجلّ ــه ک عرض
ــا  ــا ششــم  تشــریع گشــته اســت. ام ــد ســوم ت جل
علــم اقتصــاد عملــی، کــه در هــر عصــری و در هــر 
ــن  ــأن دی ــان آن در ش ــد، بی ــر می کن ــی تغیی زمان

ــت.  نیس
بــه طــور مثــال، دیــن اســام بــر حفــظ صّحــت و 
ــای  ــه آن را در ج ــد، بلک ــد می کن ــت تأکی بهداش
خــود جلــب می دانــد. و ایــن ســخن بــه ایــن 
ــاره  ــد درب ــن بای ــم دی ــه در تعالی ــی نیســت ک معن
ــه  ــخن گفت ــا س ــام داروه ــا و اقس ــواع بیماری ه ان

ــند.  باش
ــاد  ــام اقتص ــن اس ــد: دی ــه می گوی ــی ک ــس کس پ
نــدارد یــا معنــی و تقســیمات اقتصــاد را درک 
ــراض  ــا اغ ــع نیســت ی ــا از اســام مطل ــد ی نمی کن

ــری دارد.  دیگ
اگــر کســی بگویــد، پــس چــرا در جامعه هــای 
ــر و  ــت س ــر معیش ــردم، از نظ ــه م ــامی، هم اس
ــه  ــت ک ــن اس ــخ ای ــد؟ پاس ــتی ندارن ــامان درس س
ــه اقتصــاد قســط محور، و فقرســتیِز اســام عمــل  ب
نمی شــود، وگرنــه مــا می بینیــم کــه علــی)ع(، 
کوفــه دوران امامــت خــود را، شــهری منهــای فقــر 
ــل  ــد َحنب ــاب احم ــه جن ــد. چنانک ــف می کن توصی
ــت  ــرده اس ــل ک ــه« نق ــُل الّصحاب ــاب »فضائ در کت
ــِة أَحــٌد  ــَح ِبْالُکوَف ــی)ع( می فرمــود: »مــا أْصَب کــه عل
ااّل ناِعمــًا، إَنّ أْدناُهــْم َمْنِزَلــًة َلَیــأُکُل ِمَن الُبــِرّ َو َیْجِلُس 

ــراِت«. ــاِء الُف ــْن م ــَرَب ِم ــِلّ َو َیْش ــی الِظّ ف
ــی  ــوب زندگ ــت، خ ــه اس ــس در کوف ــروز هرک ام
ــان گنــدم می خــورد،  ــرد، ن ــن ف می کنــد، پایین تری
خانــه دارد و از آب آشــامیدنی ســالم اســتفاده 
می کنــد  و علــی)ع( در جایــی دیگــر دربــاره 
ــت  ــد: »... در حکوم ــامی« می گوی ــت اس »حکوم
ــی  ــه کس ــد و ب ــم نمی رس ــه ه ــری ب ــامی فقی اس

ــلمان«.  ــا غیرمس ــلمان ی ــی رود، مس ــتمی نم س

پس کسی که می گوید:
دین اسام اقتصاد ندارد

یا معنی و تقسیمات اقتصاد را
درک نمی کند

یا از اسام مطلع نیست
یا اغراض دیگری دارد. 

اگر کسی بگوید،
پس چرا در جامعه های اسامی،

همه مردم، از نظر معیشت
سر و سامان درستی ندارند؟

پاسخ این است که
به اقتصاد قسط محور،

و فقرستیِز اسام عمل نمی شود
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ــم  ــع فه ــن مناب ــه مهم تری ــه  مثاب ــنت ب ــرآن و س ق
دیــن شــناخته می شــوند. آموزه هایــی کــه در قــرآن 
ــوان در دو دســته  ــد را می ت ــاب  یافته ان و ســنت بازت
صورت بنــدی کــرد: دســته نخســت، آموزه هــای 
ــه نیازهــای انســان  فراعصــری هســتند کــه ناظــر ب
ــود  ــان وج ــه انس ــی ک ــا زمان ــان اند. ت ــو انس ــا ه بم
ــته  ــتند. دس ــا هس ــم کارگش ــا ه ــن آموزه ه دارد، ای
دوم، آموزه هایــی هســتند کــه در گفت وگــو بــا 
ــات  ــدور روای ــرآن و ص ــزول ق ــر ن ــن عص مخاطبی
معصومیــن)ع( شــکل گرفته انــد و مهم تریــن عنصــر 
ــت.  ــگ اس ــا، فرهن ــن آموزه ه ــن ای ــاخت  یافت در س
ــرو فهــم آن هاســت و  ــا در ِگ ــن آموزه ه کاربســت ای
رســول خــدا)ص( و ائمــه)ع( بهتریــن مفســران قرآن 
محســوب می شــوند. شــأن تبیینی رســول خــدا)ص( 
در قــرآن هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. برای 
ْکــَر لُِتَبیِّــَن لِلنَّــاِس  نمونــه در آیــه  »َو أَنَْزلَْنــا إِلَْیــَک الذِّ
ــل/44( از  ُروَن«)النح ــْم یََتَفکَّ ــْم َولََعلَُّه ــزَِّل إِلَْیِه ــا نُ َم

چنیــن شــأنی ســخن رفتــه اســت.
تــا زمانــی کــه رســول خــدا)ص( و معصومیــن)ع( در 
ــردم هســتند، ابهامــی در فهــم آموزه هــای  ــان م می
ــه  ــه وجــود نخواهــد آمــد؛ چراکــه مــردم ب دینــی ب
ــد.  ــی دارن ــا دسترس ــن آموزه ه ــی ای ــران اصل مفس
ــرم)ص(  ــر اک ــردم عصــر پیامب ــاوت م ــن تف مهم تری

و ائمــه)ع( نیــز در دسترســی بــه ایشــان اســت. امــا 
ــم،  ــه می گیری ــی کــه از عصــر آن هــا فاصل ــه میزان ب
صرفــاً بــا یکســری متــون برجای مانــده مواجــه 
آموزه هــا  ایــن  از  بخش هایــی  بــود.  خواهیــم 
ــه  ــان اند و ب ــری انس ــای فط ــه نیازه ــر ب ــه ناظ ک
ــد  ــه می کنن ــوا توصی ــاق و تق ــر اخ ــائلی نظی مس
ــئله  ــا مس ــتند ام ــم هس ــل فه ــگان قاب ــرای هم ب
ــوط  ــی مرب ــای دین ــه بخــش دوم آموزه ه اساســی ب
می شــود؛ یعنــی بخشــی کــه ناظــر بــه عنصــر 
فرهنــگ شــکل گرفته انــد. اینــک بــرای مــردم پــس 
ــای  ــه)ع(، آموزه ه ــدا)ص( و ائم ــول خ ــر رس از عص
ثابتــی بــه  جــا مانــده، حــال آنکــه شــرایط زمــان و 
ــا تغییراتــی مواجــه شــده اســت و از دیگــر  مــکان ب
ســو دسترســی بــه معصــوم)ع( هــم میســر نیســت.

ــود.  ــگ می ش ــن پُررن ــان دی ــش عالم ــا نق در اینج
عالمانــی کــه بایــد بتواننــد از آموزه هــای ثابــت 
ــد  ــر می کن ــه روز تغیی ــه روز ب ــی ک ــرای اقتضائات ب
اصولــی را ســامان دهنــد. چنیــن کوششــی نیازمنــد 
مواجهــه دقیــق و روش منــد بــا ســنت اســت. 
عالمانــی می تواننــد بــه  درســتی ســنت را بازخوانــی 
کننــد کــه نیازهــای عصــر خــود را بــه  خوبــی 
ــنت  ــه س ــای اینک ــه  ج ــند؛ واال ب ــرده باش درک ک
ــردم را در  ــای روز م ــد و نیازه ــانی کنن را به روزرس

دلیل اهمیت اندیشه حکیمی

الحیات و درس هایی
برای امروز ما

ایــن بازخوانــی مــورد توجــه قــرار دهنــد، اکنــون را 
بــه گذشــته می برنــد و فهمــی ســلفی و ناصــواب از 

ــد.  ــه می کنن ــام ارائ اس
ــنت گرای  ــان س ــی از عالم ــی یک ــا حکیم محمدرض
ــه متفکــری  ــه  مثاب عصــر حاضــر اســت. حکیمــی ب
اســت کــه اندیشــه اش دارای ســاحات مختلفــی 
اســت امــا اکنــون و در ایــن مجــال بــه نحــوه 
مواجهــه او بــا ســنت می پردازیــم؛ چــه  اینکــه 
ــارف  ــی را دایره المع ــر حکیم ــن اث ــوان مهم تری می ت
»الحیــات«، کــه مجموعــه ای از آیــات و روایــات 

ــرد.  ــی ک ــت، تلق اس
ــخ  ــرای پاس ــات ب ــات و روای ــدن در آی ــه ور ش غوط
ــه نیازهــای انســان پســت مدرن، بازخوانــی  گفتــن ب
مــورد  در  و  اکنــون  و  می شــود  تلقــی  ســنت 
حکیمــی و پــروژه فکــری اش می تــوان پرســش های 
ــرا  ــه چ ــه اینک ــرد. از جمل ــرح ک ــی ای را مط اساس
حکیمــی و پــروژه او اهمیــت دارد؟ درس هــای ایــن 
ــت؟ و  ــان چیس ــر عالم ــرای دیگ ــری ب ــروژه فک پ
ــا چــه اشــکاالتی مواجــه اســت و  پــروژه حکیمــی ب

ــید؟ ــل آن کوش ــد در تکمی ــور بای چط

دلیل اهمیت اندیشه حکیمی
ــتار  ــن نوش ــد ای ــه در درآم ــی ک ــاس توضیحات براس
ــی  ــه خوب ــوان ب ــد، می ت ــر درآم ــته تحری ــه رش ب
ــک  ــه ی ــون ن ــرد. اکن ــی بُ ــی پ ــت حکیم ــه اهمی ب
دهــه یــا یــک ســده، بلکــه حــدود چهــارده ســده از 
دوران نــزول قــرآن و عصــر زندگــی ائمــه)ع( فاصلــه 
ــم. نکتــه مهــم دیگــر تغییراتــی اســت کــه  گرفته ای
ــر  ــده اســت. پُ ــه وجــود آم ــا ب در زیســت  جهــان م
ــه دوران پیشــامدرن و  ــم را ب ــراه نیســت اگــر عال بی
ــه  گرفتــن از عصــر  ــم. فاصل پســامدرن تقســیم کنی
رســول خــدا)ص( و ائمــه)ع( بــه  خــودی خــود 
ــی  ــای دین ــم آموزه ه ــکاتی را در فه ــد مش می توان
بــه وجــود آورد. حــال اگــر اقتضائــات زندگــی 
ــئله؛  ــت مس ــم، اهمی ــر بگیری ــم در نظ ــدرن را ه م
یعنــی نحــوه مواجهــه صحیــح بــا ســنت و فهــم آن، 

دوچنــدان می شــود.
چنیــن روزگاری نیازمنــد عالمــی اســت کــه بتوانــد 
ــه ســنت نظــر  ــگاه ب ــه  خوبــی نیازهــا را ببینــد. آن ب
افکنــد و در نهایــت بــرای انســان پســت مدرن، 
نســخه  ای صحیــح ارائــه کنــد. محمدرضــا حکیمــی 
دقیقــاً در چنیــن نقطــه ای ایســتاد. بــه  بــاور حکیمی 
مهم تریــن مســئله ای کــه بایــد در کانــون توجهــات 
قــرار گیــرد، عدالــت اســت. بــه  نظــر می رســد طــرح 
ــا  ــبت ب ــی در نس ــوی حکیم ــده ای از س ــن ای چنی
ــرده  ــس ک ــه او در آن تنف ــی باشــد ک ــان و مکان زم
ــی در  ــر حکیم ــا اگ ــه چه بس ــح اینک ــت. توضی اس
ــق  ــت تحق ــه در آن عدال ــد ک ــد می ش ــی متول ایران
ــی  ــن مفهوم ــد روی چنی ــن ح ــا ای ــود، ت ــه ب یافت
چنیــن  می تــوان  ایــن  رو  از  نمی کــرد.  تأکیــد 
ــروژه عدالت خواهــی  ــه پ ــرد ک ــت ک ــی را تقوی ادعای
حکیمــی و تأکیــد او بــر عدالــت، برگرفتــه از نیازهای 

ــوده اســت. ــه ب روز جامع
حکیمــی در »الحیــات« همــواره از طاغوت سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگــی ســخن گفتــه اســت. بــه  بــاور 
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عبــارت از روش اســت. ایــن مقولــه بــه خصــوص در 
ــات خودنمایــی می کنــد. حکیمــی  ــا روای مواجهــه ب
بــاب روش  در »الحیــات« توضیــح چندانــی در 
خــود ارائــه نکــرده کــه بــه کــدام دلیــل یــا دالیــل 
ــن در  ــوند؟ همچنی ــول می ش ــه قب ــی ب ــات تلق روای
ــوان پرســش های دیگــری  ــدی می ت ــه روش من زمین
ــل  ــرف نق ــا ص ــه آی ــه اینک ــرد. از جمل ــرح ک را مط
روایــات در منابــع متقــدم و متأخــر دلیلــی بــر 
انتســاب آن هــا بــه معصــوم)ع( در نظــر گرفتــه شــده 
اســت؟ مــاک در بررســی ســندی و داللــی روایــات 
چیســت؟ بــه چــه دلیــل روایــات ضعیف الســند هــم 

ــده اند؟ ــول ش ــه قب ــی ب تلق
»الحیــات« را تــا چــه میــزان می تــوان دایره المعــارف 
ــف  ــا روش شناســی مؤل جامعــی محســوب کــرد؟ آی
ــد و  ــات را ببین ــام روای ــه تم ــوده ک ــه ای ب ــه  گون ب
ــا  ــا شــاهد مواجهــه  گزینش شــده ب گــزارش کنــد ی

روایــات هســتیم؟
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه انتظــار می رفــت در 
»الحیــات« مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد، 
ارائــه راهــکار بــرای عملــی  شــدن ایــن روایــات، بــه 
خصــوص روایــات اقتصــادی اســت. امــروزه در دنیــا 
ــی  ــادی مختلف ــب اقتص ــدن مکات ــد آم ــاهد پدی ش
هســتیم. از دیگــر ســو در آیــات و روایــات نیــز 
ــی در راســتای دســت یابی بــه عدالــت  توصیه های
منعکــس شــده و اهمیــت رســیدن جامعــه بــه 
ــه اســت. در اینجــا الزم اســت  ــاب یافت ــت بازت عدال
تــا ضمــن بررســی مکاتــب اقتصــادی مختلــف، نظام 
ــه آن محــل  اقتصــادی اســام و راه هــای رســیدن ب
ــاً در  ــه صرف ــن دغدغ ــا ای ــود ت ــته ش ــث گذاش بح

ــد. ــی نمان ــر باق ــاحت نظ س
نقــدی کــه می تــوان بــه »الحیــات« وارد کــرد عــدم 
ــه، در  ــرای نمون ــات اســت. ب جامعیــت در نقــل روای
روایاتــی کــه پیشــتر از آن هــا ســخن رفــت، ثــروت 
بــه صــورت مطلــق نفــی شــده بــود، حــال آنکــه در 
ــد  برخــی از روایاتــی کــه ســند صحیحــی هــم دارن
ــا  ــه ب ــه ک ــاب یافت ــه)ص( بازت ــی از ائم ــیره برخ س
ــت.  ــارض اس ــی در تع ــث حکیم ــل بح ــات مح روای
ــام  ــراوان ام ــال ف ــه م ــبت ب ــی نس ــل در روایت به مث
ــی دیگــر،  صــادق)ع( اشــاره شــده اســت و در روایت
مــرد  ثروت مندتریــن  را  امــام صــادق)ع( خــود 
مدینــه معرفــی می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
در »الحیــات« هرگــز از چنیــن روایاتــی ســخن نرفته 
و بــه نظــر می رســد بــا خوانشــی گزینش شــده 
ــه  ــاد مواج ــت و اقتص ــه عدال ــوط ب ــات مرب از روای
هســتیم و ســیره همــه ائمــه)ع( مــورد توجــه مؤلــف 

ــرار نگرفتــه اســت. ق
حکیمــی در بخــش دیگــری از »الحیــات« بــا اســتناد 

اگر عالمان هر عصر و زمانی،
با نظر به نیازهای
جامعه خویش،

آموزه های اجتماعی اسام را
مورد توجه قرار دهند،

بازخوانی آن ها از سنت هم
به درستی انجام می  شود

حکیمــی حتــی اگــر طاغــوت سیاســی هــم وجــود 
نداشــته باشــد، همچنــان مشــکات بــه قــوت خــود 
باقــی اســت و بایــد در راســتای زدودن طاغــوت 
اقتصــادی بیشــترین کوشــش را انجــام داد. در عصــر 
ــم.  ــه بوده ای ــه ای مواج ــن روی ــا چنی ــز ب ــر نی حاض
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــه معنــای نابــودی 
طاغــوت سیاســی بــود امــا حکیمــی معتقــد بــود که 
همچنــان طاغــوت اقتصــادی از بیــن نرفتــه اســت. 
ــه  ــی ب ــا حکیم ــود ت ــب می ش ــی موج ــن نقص چنی
جــای اینکــه دیگــر آموزه هــای دینــی را مــورد 
ــت  ــاد و عدال ــئله اقتص ــر مس ــد، ب ــرار ده ــد ق تأکی
ــمند،  ــن اندیش ــه از ای ــدی ک ــد؛ تأکی ــد می کن تأکی
یــک عدالت خــواه و عدالت جــو می ســازد. حــال 
ــت  ــز در عدال ــام، هرگ ــی اس ــئون اجتماع ــه ش آنک
ــاحات  ــوان در س ــا بت ــود و چه بس ــر نمی ش منحص
ــئله  ــوان مس ــه عن ــری را ب ــائل دیگ ــی، مس اجتماع

محــوری تلقــی کــرد.

درس های حکیمی برای ما
ــروژه فکــری حکیمــی  ــن درســی کــه از پ بزرگ تری
ــای  ــه نیازه ــه ب ــت توج ــد، اهمی ــت می آی ــه  دس ب
روز جامعــه اســت. اگــر عالمــان هــر عصــر و زمانــی، 
ــای  ــش، آموزه ه ــه خوی ــای جامع ــه نیازه ــا نظــر ب ب
اجتماعــی اســام را مــورد توجــه قــرار دهنــد، 
ــه درســتی انجــام  ــا از ســنت هــم ب ــی آن ه بازخوان
می  شــود و ممکــن اســت جامعــه اســامی بــا تمــام 
ــه)ع(  ــه رســول خــدا)ص( و ائم ــه جامع مســائلی ک
ــرایط  ــود و ش ــه رو نش ــود رو ب ــه ب ــا مواج ــا آن ه ب
ــاره ای از  ــان، پ ــر زم ــه در ه ــد ک ــوی باش ــه  نح ب
آموزه هــای اجتماعــی اســام نیازمنــد توجــه بیشــتر 
ــت  باشــد. چنانکــه در عصــر حاضــر، حکیمــی عدال
را حلقــه گمشــده بــرای ســعادت مندی انســان 
می دانــد و اگــر چنیــن هدفــی محقــق شــود، آنــگاه 
می تــوان بــه مشــکات دیگــر جامعــه نظــر افکنــد و 

ــرد. ــت وجو ک ــنت جس ــل را در س راه ح
مــا،  جامعــه  بــرای  حکیمــی  دیگــر  درس 
ــه  ــا فاصل ــدی ســنت اســت. ب ــرداری از کارآم پرده ب
ــن  ــی چنی ــات، برخ ــرآن و روای ــر ق ــن از عص گرفت
ــه زمانــی  ــد کــه بایــد ســنت را محــدود ب می پندارن
ــروز  ــوان پاســخ های جامعــه ام خــاص کــرد و نمی ت
را در آن بازجســت. بــاری حکیمــی بــه همــگان 
نشــان می دهــد کــه قــرآن و ســنت همــواره کارآمــد 
ــه  ــا ب ــح ی ــه صحی ــرط آن، مواجه ــا ش ــتند ام هس

ــت. ــح اس ــی صحی ــر بازخوان ــر بهت تعبی

ــری  ــروژه فک ــل پ ــرای تکمی ــی ب بایدهای
حکیمــی

هرچنــد التفــات حکیمــی به ســنت، آن هم براســاس 
نیازهــای روز بــر کســی پوشــیده نیســت، امــا بایــد 
توجــه داشــت کــه ِصــرف التفــات بــه ســنت آن هــم 
بــا نظــر افکنــدن بــه جامعــه کافــی نیســت. بازخوانی 
مؤلفــه  دو  نیازمنــد  دســت کم  ســنت  صحیــح 
ــه راهــکار اســت.  محــوری یعنــی روش منــدی و ارائ
ــای  ــوان ویژگی ه ــی می ت ــش علم ــک پژوه ــرای ی ب
ــا  ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــمرد. یک ــی را برش مختلف

ــه دو  ــی را ب ــات، زندگ ــات و روای ــاره ای از آی ــه پ ب
دســته تقســیم می کنــد: تکاثــری و اســامی؛ یعنــی 
ــری  ــه تکاث ــمند اســت ک ــی ارزش ــی در صورت زندگ
ــه آنهــا اســتناد شــده  نباشــد. فــارغ از آیاتــی کــه ب
اســت، برخــی روایــات محــل بحــث در ایــن زمینــه، 
ــکاالت  ــود اش ــا وج ــه ب ــات پیش گفت ــد روای به مانن
ســندی مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. بــرای نمونه در 
ــه  روایتــی به نقــل از رســول خــدا)ص(، دنیــا به منزل
دار بــا معرفــی شــده اســت. روایــت در منبعــی کــه 
متعلــق بــه قــرن نهم اســت گــزارش شــده و ســندی 
هــم نــدارد امــا حکیمــی بــه آن اســتناد کرده اســت.
ــم  ــه رســول خــدا)ص( را ه ــت ب ــر انتســاب روای اگ
مفــروض بگیریــم، اشــکال مهم تــری کــه نمی تــوان 
از آن چشــم پوشــید، منحصرکــردن زندگی اســامی 
ــدارد.  ــر در آن راه ن ــه تکاث ــت ک ــی ای اس در زندگ
حــال آنکــه عــدم مال انــدوزی می توانــد صرفــاً 
یکــی از مؤلفه هــای زندگــی اســامی باشــد و بــرای 
چنیــن زندگــی ای نیازمنــد مؤلفه هــای دیگــری هــم 

هســتیم.
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه انتظــار می رفــت در 
»الحیــات« مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد، 
ــه  ــات، ب ــن روای ــرای عملی شــدن ای ــکار ب ــه راه ارائ
خصــوص روایــات اقتصــادی اســت. امــروزه در دنیــا 
شــاهد پدیدآمــدن مکاتــب اقتصــادی مختلفــی 
نیــز  روایــات  و  آیــات  از دیگرســو در  هســتیم. 
ــی در راســتای دســت یابی بــه عدالــت  توصیه های
منعکــس شــده و اهمیــت رســیدن جامعــه بــه 
ــه اســت. در اینجــا الزم اســت  ــاب یافت ــت بازت عدال
تــا ضمــن بررســی مکاتــب اقتصــادی مختلــف، نظام 
ــه آن محــل  اقتصــادی اســام و راه هــای رســیدن ب
ــاً در  ــه صرف ــن دغدغ ــا ای ــود ت ــته ش ــث گذاش بح

ــد. ــی نمان ــر باق ــاحت نظ س

پیشنهادی برای تکمیل پروژه حکیمی
اهمیــت کار حکیمــی در بازخوانــی ســنت بــر کســی 
پوشــیده نیســت امــا چنانکه گذشــت، ایــن بازخوانی 
بــا ابهاماتــی در ناحیــه روش شناســی و پــاره ای دیگــر 
ــا ایــن حــال حتــی اگــر  از مســائل مواجــه اســت. ب
نقــدی بــه »الحیــات« وارد باشــد، نمی تــوان از کنــار 
چنیــن مجموعــه ای بــه  ســادگی عبــور کــرد و ارزش 
آن را تقلیــل داد. بــه  نظــر می رســد، تاش هــای 
راســتای  در  نخســت  گامــی  بایــد  را  حکیمــی 
ــون  ــرد. اکن ــی ک ــنت تلق ــی ای از س ــن بازخوان چنی
میــراث حکیمــی در اختیــار حوزه هــای علمیــه 
بــا  و دانشــگاه ها قــرار دارد و آن هــا می تواننــد 
مطالعــه ای روش منــد و افــزودن دیگــر روایــات کــه 
ــن  ــر وزی ــن اث ــای ای ــر غن ــده، ب ــع  ش ــول واق مغف
ــات  ــد روای ــم می توان ــن کوششــی ه ــد. چنی بیفزاین
منعکس شــده در »الحیــات« را پاالیــش کنــد و هــم 
از دیگــر ســو می توانــد منجــر بــه دســت یافتــن بــه 
ــه ای شــود کــه از آن، نظــام اقتصــادی اســام  نظری
اســتخراج شــود. در گام نهایــی هــم می تــوان امیــد 
ــا  ــن آموزه ه ــردن ای ــی  ک ــرای عمل ــه ب ــت ک داش

راهکارهایــی ارائه شــود.
مرتضی اوحدی
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ــزرگ  ــد ب ــه و مجته ــورد فقی ــن در م ــخن گفت س
فیلســوف عالیقــدر و نویســنده توانــا مرحــوم اســتاد 
عامــه محّمدرضــا حکیمــی رضــوان اهلل تعالــی علیه 
ــی  ــرم از توصیف ــام می گی بســیار ســخت اســت. اله
ــن  ــورد ای ــری در م ــام معظــم رهب ــام مق ــه در پی ک
وجــود نازنیــن بــود. در پیــام رهبــری از ایــن 
ــمندی  ــون دانش ــی چ ــا عناوین ــفرکرده ب ــز س عزی
ــوآور و  ــه ورزی ن ــت، اندیش ــی چیره دس ــع، ادیب جام
ــن  ــن عناوی ــاد شــد. ای اسام شناســی عدالت خــواه ی
ــی  ــه حکیم ــوم عام ــورد مرح ــاب در م روی حس
مطــرح شــده ممکــن کــه برخــی از اســاتید و 
ــوم  ــار مرح ــی از آث ــه برخ ــبت ب ــران نس صاحب نظ
ــی داشــته باشــند. ــا نظریات عامــه حکیمــی نقــد ی

نظریــات همــه ایــن ســروران عزیــز محتــرم اســت. 
ممکــن اســت ایــن ســروران نقــدی داشــته باشــند 
هیــچ اشــکالی نــدارد. مــا هــم بایــد برداشــت 
ــورد  ــهروند در م ــک ش ــوان ی ــه عن ــان را ب خودم
ــه  ــا ب ــد م ــم نق ــد ه ــم و بع ــرح کنی ــان مط ایش
گونــه ای در مــورد بــزرگان، مدیــران و علمــای 
عزیزمــان باشــد کــه فــردا مدیــون آن هــا نشــویم و 

ــویم.  ــارج نش ــاف خ ــاده انص از ج
در مــورد آثــار مرحــوم اســتاد عامه حکیمــی، کتاب 
ــرای  ــه ب ــی ک ــام زیبای ــن ن ــا ای ــاه ب ــمند الحی ارزش
ــنامه  ــک دانش ــت ی ــد در حقیق ــاب فرمودن آن انتخ

ــی آن  ــوای اصل ــه محت ــی ک ــت. کتاب ــردی اس کارب
بحــث عدالــت در جامعــه اســت؛ از مباحــث بســیار 
ــی  ــم وقت ــت کردی ــه از آن غفل اساســی و مهمــی ک
ــن  ــه ای ــد ب ــود بای ــه می ش ــت گفت ــخن از عدال س
نکتــه توجــه کنیــم کــه حاکمیــت عدالــت در جامعه 
مبتنــی بــر امــر مطــاع خداونــد بــزرگ اســت آنجــا 
ــش  ــارک نحــل حضرت ــه 90 از ســوره مب ــه در آی ک
َواْلِْحَســاِن«  بِالَْعــْدِل  یَْأُمــُر   َ اهلَلّ »إَِنّ  می فرمایــد: 
نیکــوکاری  و  احســان  بــر  مقــدم  را  عدالــت  و 
ــا آشــکار می شــود.  ــرای م می شــمارد اهمیــت کار ب
قــرآن ناطــق امیرمؤمنــان علــی)ع( تعابیــری در 
مــورد مســئله عــدل و عدالــت دارنــد کــه انســان را 
بــه فکــر فرومی بــرد. حضرتــش می فرمایــد: »الَْعــْدُل 
أََســاٌس بـِـِه قِــَواُم الَْعالـَـم«؛ عدالــت شــالوده ای اســت 
ــر آن اســتوار شــده اســت و در بحــث  کــه جهــان ب
ــد:  ــر)ع( می فرمای ــه حضــرت امی ــت در جامع مدیری
ــا و  ــپر دولت ه ــت س ــدول«، عدال ــت ال ــدل جن »الع
ــت  ــت اس ــا عدال ــت. ب ــظ دولت هاس ــاظ و محاف حف

ــود. ــاح می ش ــت اص ــه کار ملّ ک
تعبیــری کــه امــام)ع( در مــورد مدیریــت در جامعــه 
ــدود  ــت ح ــز اقام ــا و پرمغ ــیار زیب ــوان بس ــا عن ب
ــن  ــرای قوانی ــه اج ــد ک ــد می فرمای ــب و البعی الغری
مقــررات در مــورد دوســت و غریبــه نزدیــک و 
دور همــه این هــا مــواردی اســت کــه اتفاقــاً در 

چهارمیــن محــور بیانیــه گام دوم کــه از ســوی 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بیــان شــده و اتفاقــاً 
ــورت  ــه ص ــی در جامع ــم کار چندان ــورد آن ه در م
ــد،  ــه آن نپرداخته ان ــم ب ــانه ها ه ــی رس ــه حت نگرفت
حتــی در رســانه  ملـّـی هــم حق مطلــب ادا نشــده در 
آن بیانیــه ایشــان در چهارمیــن محــور دیدگاه هــا و 
ــارزه  ــت و مب ــا عنــوان عدال توصیه هــای خودشــان ب
ــر  ــزوم یکدیگ ــن دو را الزم و مل ــه ای ــاد ک ــا فس ب
ــد  ــه بای ــد ک ــی دادن برشــمردند مفصــًا رهنمودهای

ــود. ــه ش ــه آن پرداخت ــه ب جداگان
ــاه در  ــت. الحی ــت اس ــاه عدال ــی الحی ــور اساس مح
مســیر مبــارزه بــا فقــر، تبعیــض، بی عدالتــی و 
ــه  ــوم عام ــدگاه مرح ــت. دی ــی اس ــاف طبقات اخت
ــان ها و  ــوق انس ــظ حق ــر حف ــی ب ــی مبتن حکیم
پاســداری از کرامــت انســان بــوده و ایــن بزرگتریــن 
ــریف  ــرد ش ــود آن م ــا از وج ــه م ــت ک ــی اس درس

می گیریــم. 
ــب اینکــه مرحــوم عامــه حکیمــی در زندگــی  جال
ــد  ــه حاشــیه عمــًا پایبن ــارغ از هــر گون خــودش ف
ــم  ــود. می خواه ــرح می فرم ــه مط ــود ک ــخنانی ب س
ــان  ــر مجری ــه اگ ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ب
مربوطــه نظریــات کاربــردی مرحــوم عامــه حکیمی 
رضــوان اهلل تعالــی علیــه را در زمینــه عدالت محــوری، 
ــن  ــر ای ــان، اگ ــای خودش ــظ نقده ــا حف ــی ب حت
دیدگاه هــا و ایــن نظریــات را کــه در حقیقــت 
ــرح  ــامی مط ــزرگ اس ــرداز ب ــین و نظریه پ تئوریس
و  قوانیــن  اجــرای  و  قوانیــن  وضــع  در  کــرده، 
ــه در طــول بیــش از 4 دهــه  ــت جامع نحــوه مدیری
از انقــاب شــکوهمند اســامی و نظــام مقــدس 
ــروز  ــا ام ــاً م ــد، قطع ــر می گرفتن ــهیدان جدی ت ش
ــای اقتصــادی و ســایر مشــکات  برخــی از چالش ه
را نداشــتیم. ممکــن اســت کــه در مقــام اجــرا 
ــتاد  ــوم اس ــی مرح ــه یعن ــات معظم ل ــی نظری تمام
حکیمــی بــه دالیلــی بــه ماحظــات موجــه قابلیــت 
ــا در  ــه م ــن نیســت ک ــا ای ــته باشــد، ام ــرا نداش اج
میــان مجلــدات ارزشــمند و گرانبهای الحیــاه نتوانیم 
ــم کــه نشــود  ــردی اســتخراج کنی فرمول هــای کارب
مشــکات بخشــی از جامعــه را حــل کــرد. هنــوز هم 
البتــه بــه نظــرم دیــر نشــده حتــی در فرصــت باقــی 
ــی،  ــاتید گرام ــوز، اس ــرم و دلس ــای محت ــد علم بای
و  ارجمنــد، جامعه شناســان فهیــم  دانشــگاهیان 
ــران اســامی  ــه ای ــه دلســوز جامع همــه کســانی ک
هســتند اندیشــه های ســُترگ آن مجتهــد، متفکــر، 
ــد را  ــز فقی ــرداز عزی ــنده و نظریه پ ــوف، نویس فیلس
یــک بــار مــورد مطالعــه و دقــت بیشــتر قــرار بدهند.
ــا اســتفاده از دیدگاه هــای مرحــوم  ــا می توانیــم ب  م
مشــکات  از  بســیاری  یقینــاً  عامــه حکیمــی 

ــم. ــرف کنی ــه را برط ــادی جامع اقتص
تک تــک  از  و  می خواهــد  شــهامت  ایــن  البتــه 
مدیــران و مجریــان نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
ــت.  ــی هــم نیس ــی رود و انتظــار نابجای انتظــار م
مرحــوم عامــه واقعــاً یــک الگــوی علمــی و عملــی 
ــروز  ــه ام ــت از مشــکاتی ک ــرای برون رف ــد و ب بودن
در جامعــه داریــم و نشــان دادن یکــی از ابعــاد 
ــدی)ص(  ــاب محم ــام ن ــره اس ــای چه ــا و زوای زیب
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مــا می توانیــم از دیدگاه هــای ایــن مــرد بــزرگ 
ــم.  ــتفاده کنی اس

مـــن در ســـال 1355 و در ســـال های منتهـــی 
ـــار  ـــا آث ـــامی ب ـــکوهمند اس ـــاب ش ـــوع انق ـــه وق ب
و اندیشـــه های ایـــن مـــرد بـــزرگ آشـــنا شـــدم. 
بـــه خوبـــی یـــاد دارم کـــه اولیـــن مجلـــد کتـــاب 
ـــم  ـــرض می کن ـــز ع ـــه در پرانت ـــاه ک ـــمند الحی ارزش
ــدر  ــرم آن قـ ــاتید محتـ ــی از اسـ ــر یکـ ــه تعبیـ بـ
ایـــن دوره فاخـــر کتـــاب ارزشـــمند کـــه برخـــی 
ــه  ــوان مهریـ ــه عنـ ــه آن را بـ ــن جامعـ از محترمیـ
ـــوب  ـــد. خ ـــن کردن ـــاب و تعیی ـــود انتخ ـــران خ همس
ـــزان  ـــه عزی ـــام داده شـــود ک ـــا پی ـــه م ـــد ب ـــه بای چگون
ـــه مطالعـــه  ـــاب را محققان ـــد کت ـــن 12 جل ـــوار ای بزرگ
کنیـــد و ابعـــاد کاربـــردی آن را بشناســـید و در 
ـــان  ـــی خودت ـــط مدیریت ـــان محی ـــط کاری خودت محی
ـــد.  ـــرا کنی ـــامی اج ـــران اس ـــه و ای ـــطح جامع و در س
ـــون  ـــی دارد چ ـــیار فراوان ـــرکات بس ـــار و ب ـــلماً آث مس
آنچـــه در میـــان ســـطور مجلـــدات گرانســـنگ الحیـــاه 
ـــم و  ـــه مله ـــت ک ـــواردی هس ـــود م ـــاهده می ش مش
مقتبـــس از آیـــات قـــرآن و رهنمودهـــای پیامبـــر 
و ائمـــه)ع( بـــه ویـــژه ســـیره علـــوی)ع( هســـت و 
ـــز  ـــه متمرک ـــوم عام ـــر مرح ـــه اگ ـــت ک ـــزاوار نیس س
ــر)ع( در  ــرت امیـ ــای حضـ ــر دیدگاه هـ ــدند بـ شـ
ارتبـــاط بـــا زهـــد کـــه وظیفـــه مســـئوالن اســـت 
و بایـــد ســـیره آن هـــا مبتنـــی بـــر زهـــد باشـــد 
اگـــر مرحـــوم عامـــه بـــر ایـــن مســـئله متمرکـــز 
ـــا را  ـــن دیدگاه ه ـــا ای ـــه م ـــت ک ـــزاوار نیس ـــوند س بش

ــم. ــف کنیـ ــه توصیـ مادی گرایانـ
ایــن  بــرای  خوبــی  ســنجه  انصــاف  مــاک 
ــن  ــدر ای ــد ق ــه بای ــان در جامع ــای خودم قضاوت ه
اندیشــمندان و علمــای بــزرگ  ایــن  نعمــات و 

بدانیــم. را  خودمــان 
در ســال 1355 زمانــی کــه توفیــق داشــتم بــا 
ــروزی  ــان پی ــه خیاب ــوب منطق ــیار خ ــان بس جوان
فعلــی در هیئــت جوانــان زینبیــه در محضــر قــرآن 
کریــم زانــوی ادب بــر زمیــن بزنــم، یکــی از اعضــای 
ــای  ــرادر اندیشــمند جنــاب آق محتــرم آن جلســه ب
اصغــری را کــه بحمــدهلل در قیــد حیــات هســتند و 
ایشــان را زیــارت می کنــم اولیــن جلــد الحیــاه را در 
جلســه قرآنــی همــان هیئــت بــه مــن اهــدا فرمودند 
ــا اینکــه نــه آن موقــع و نــه االن واقعــاً ظرفیــت  و ب
ــه نحــو شایســته  اســتعداد درک آن فرمایشــات را ب
ــاب  ــد اول کت ــات جل ــا مطالع ــدارم ام ــته و ن نداش
الحیــاه اســتاد یــک حالــت عجیبــی در مــن ایجــاد 
کــرد. بعدهــا کــه توفیــق داشــتم و از ســایر مجلــدات 
ایــن دانشــنامه ارزشــمند و کاربــردی بهره منــد 
دیدگاه هــای  اســتاد  مرحــوم  دیــدم  می شــدم 

ــد. ــرده ان ــرح ک ــجاعانه ای را مط ش
واقعــاً جــای شــادمانی و خوشــحالی دارد کــه مرحوم 
ــان  ــی خودش ــی و عمل ــی اجتماع ــه در زندگ عام
ــد، یعنــی  برخــاف آنچــه کــه گفتنــد عمــل نکردن
ــد. یکــی  گرفتــار تضــاد بیــن عقیــده و عمــل نبودن
ــر  ــه فک ــا در جامع ــروز م ــی ام ــکات اساس از مش

ــت. ــن اس ــم همی می کن
امــروز هــر کــدام از مــا در قبــال زنــده نگــه داشــتن 

یــاد، نــام و تفکــر و اندیشــه آن مــرد بــزرگ وظیفه ای 
داریــم و از یــاد نبریــم، هرچنــد مرحــوم عامــه بــه 
دیــدار خداونــد بــزرگ شــتافتند و پیکــر مقــدس او 
ــر حضــرت  ــوار حــرم مطه در رواق دارالحجــه در ج
علــی ابــن موســی الرضــا)ع( آرمیــد. مــن ایــن بیــان 
حضــرت امیــر)ع( را بــه عنــوان پایان بخــش عرایضــم 
ــٌيّ و  ِــُم َح ــم مــی دارم کــه مــوال فرمــود: »العال تقدی
ــٌت و إن کاَن َحّیــا«؛ عالــم  تــا ، الجاِهــُل َمِیّ إن کاَن َمِیّ
ــرد و  ــراً بمی ــر ظاه ــی اگ ــت، حت ــده اس ــواره زن هم
نــادان از اســاس مــرده اســت، حتــی اگــر بــه ظاهــر 

زنــده باشــد.
ــوم  ــل مرح ــی مث ــه بزرگان ــد ک ــان باش ــس یادم پ
ــام  ــری، ام ــه مطه ــوم عام ــی، مرح ــه حکیم عام
و  یــزدی  مصبــاح  عامــه  راحــل،  عظیم الشــأن 
ســایر علمــا و اندیشــمندان جامعــه مــا حتــی پــس 
ــا  ــده هســتند و تفکــر آن ه ــت و فوتشــان زن از رحل

ــد.  ــت کن ــه حکوم ــر جامع ــد ب می توان
امیــدوارم برخــی از اقداماتــی کــه بــرای زنــده 
ــط  ــرورت دارد توس ــتاد ض ــر اس ــتن تفک ــگاه داش ن
ــاد  ــرم وزارت ارش ــه نظ ــرد. ب ــورت بگی ــگان ص هم
و فرهنــگ اســامی می توانــد بــا فراهــم آوردن 

ــار اســتاد  ــد چــاپ آث ــرای تجدی شــرایط مناســب ب
و در اختیــار گذاشــتن مــردم بــه ویــژه دانشــجویان 
عزیــز و طــاب گرانقــدر زمینــه انتشــار افــکار اســتاد 
ــازمان های  ــا و س ــات، کانون ه ــد. جلس ــم کن را فراه
فرهنگــی می تواننــد بــا هدیــه دادن ایــن اثــر 

ــد. ــیر گام بردارن ــن مس ــمند در ای ارزش
همـــه مدیـــران محتـــرم کـــه قصـــد خدمـــت بـــه 
ـــد و همـــه اندیشـــمندان،  ـــردم شـــریف را دارن ـــن م ای
اســـاتید، معلمـــان و مربیـــان قرآنـــی را خاضعانـــه 
ـــمند  ـــر ارزش ـــن اث ـــه ای ـــه مطالع ـــم ب ـــوت می کن دع
ـــری  ـــیار مؤث ـــش بس ـــد نق ـــه می توان ـــی ک ـــانه ملّ رس
ـــا  ـــه ب ـــه در رابط ـــه ک ـــن زمین ـــد، در ای ـــته باش داش
معرفـــی چهـــره اســـتاد حکیمـــی همان گونـــه 
کـــه برخـــی از علمـــای ســـُترگ را در برنامه هـــای 
ــم از  ــا هـ ــد و مـ ــی می کنـ ــرو معرفـ ــث سـ حدیـ
ـــوم  ـــره مرح ـــی چه ـــم معرف ـــگزاریم، ه ـــا سپاس آن ه
اســـتاد حکیمـــی و هـــم معرفـــی آثـــار ایشـــان و 
ــرای  ــی بـ ــای کارشناسـ ــکیل میزگردهـ ــم تشـ هـ
اینکـــه در مـــورد دیدگاه هـــای آن عزیـــز بزرگـــوار 

ـــد. ـــل کنن ـــب را تحلی ـــد و مطال ـــث کنن بح
ــه نعمــت  ــه هــر حــال یقیــن دارم عــدم توجــه ب  ب
بــزرگ وجــود علمــا و اندیشــمندان دینــی بــه 
عنــوان ناسپاســی بــرای مــا محســوب خواهــد شــد 
و امیدواریــم کــه هرگــز در ایــن مســیر گام برنداریــم. 
ــا  ــه محمدرض ــتاد عام ــوم اس ــره مرح ــاد و خاط ی
حکیمــی رضــوان اهلل تعالــی علیــه و همچنیــن 
ــز ایشــان را گرامــی مــی دارم  ــن متفکــر و عزی اخوی
ــْوَم  ِــَد َو یَ ــْوَم ُول ــِه یَ و عرضــه مــی دارم: َو َســاٌم َعلَْی

ــا. ــُث َحًیّ ــْوَم یُْبَع ــوُت َو یَ یَُم
ــای  ــی از علم ــه یک ــاس توصی ــتم براس ــق داش توفی
والمســلمین  حجت االســام  حضــرت  وارســته، 
ــه  ــه در مؤسس ــان، ک ــا عبداللهی ــاج آق ــاب ح جن
ــن،  ــزار دی ــم خدمتگ ــا)ع( در ق ــام رض ــرت ام حض
ــت هســتند، نوشــتاری را از حضــرت  ــب و والی مکت
ــتغفار.  ــوان اس ــا عن ــم ب ــت کن ــه دریاف ــتاد عام اس
ایــن جــزوه  مختصــر امــا متضمــن یــک صیغــه بلند 
ــه درگاه  ــی)ع( ب ــان عل ــر مؤمن اســتغفار توســط امی
ــده اســت. ــز و تکان دهن ــه بســیار پرمغ خداســت ک
ایــن جــزوه توســط حضــرت اســتاد ترجمــه بســیار 
ــده  ــه بن ــت و ب ــرار گرف ــه ای روی آن ق روان و ادیبان
ــا  ــزار گوی ــک نرم اف ــب ی ــا آن را در قال ــد ت ــه ش ارائ

تهیــه کنیــم.
توفیــق داشــتم کــه طی چنــد جلســه در اســتودیوی 
ــی آســتان مقــدس  ــط عموم ســمعی و بصــری رواب
حضــرت عبدالعظیــم)ع( ایــن نوشــتار را بــه صــورت 
صوتــی و گویــا دربیــاورم کــه توســط مؤسســه 
ــل  ــداد قاب ــه تع ــتان ب ــر دوس ــا)ع( و دیگ ــام رض ام
توجهــی تکثیــر شــد و در اختیــار عاقه منــدان قــرار 
گرفــت. بســیار خوشــحال هســتم کــه نقــش بســیار 
کوچکــی در تحقــق یکــی از منویــات حضــرت اســتاد 
ــدا را  ــتم. خ ــه داش ــی علی ــی رضــوان اهلل تعال حکیم
ــام  ــل انج ــت ناقاب ــن خدم ــه ای ــم ک ــکر می کن ش
شــد و امیــدوارم کــه خداونــد بــزرگ بــه عظمــت آن 
واژه هــای آســمانی کــه در متــن ایــن اســتغفار آمــده 

توبــه و بازگشــت مــا را نیــز بپذیــرد.

اگر این دیدگاه ها
و این نظریات را

که در حقیقت تئوریسین
و نظریه پرداز بزرگ اسامی

مطرح کرده،
در وضع قوانین و اجرای قوانین

و نحوه مدیریت جامعه
در طول بیش از 4 دهه

از انقاب شکوهمند اسامی
و نظام مقدس شهیدان

جدی تر می گرفتند،
قطعاً ما امروز برخی از
چالش های اقتصادی

و سایر مشکات را نداشتیم
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هَذا الَّذي تَْعِرُف الَْبْطحاُء َوْطأَتَُه
َو الَْبْیُت یَْعِرُفُه َو الِْحُلّ َو الَْحَرُم
ــای کام اســتاد  ــم، گرم ــا را حــس می کن ــوز گرم هن
ــران را،  ــگاه ته ــات دانش ــکده ادبّی کاس درس دانش
چنــان نزدیــک کــه انــگار همیــن دیــروز بــود. همــراه 
بــا جمعــی از دانشــجویان دانشــکده های مختلــف   کــه 
ــودای  ــران، س ــگاه ته ــزرگ دانش ــاغ ب ــا در ب آن روزه
دســتیابی بــه میوه هــای درخــت دانــش و داد و دیــن 
را در ســر می پروراندنــد، و امــروز هــر کــدام سرنوشــتی 
ویــژه را رقــم زده انــد   وارد کاس درس اســتاد شــدم: 
و  خطبه هــا  تفســیر  و  »نهج الباغــه«  تدریــس 
مســیحی  کــه  بزرگمــردی  نامه هــای شــورانگیز 
معــروف معاصــر )جــرج جــرداق( او را » صــوُت العدالــِة 

االنســانّیه« نامیــده اســت، بســیار جــّذاب بــود. 
آن روزهــا هیــچ کاســی از حضــور »چشــم و گــوش« 
و  می جســتند  بهانــه  نبــود.  بی بهــره  حکومــت 
درس عشــق از لــوح کاس می شســتند، احســاس 
ــا  ــا همــه وجــود می کوشــد ت می کــردم کــه اســتاد ب
ژرفــای کام امــام علــی را در حــّدی کــه تــوان معلّــم 
ــد،  ــکار کن ــد آش ــا می کن ــجو اقتض ــت دانش و ظرفّی
ــا انــگار گاهــی گرهــی در کار اســت. تدریــس کــه  اّم
پایــان گرفــت و دانشــجویان پراکنــده شــدند، معدودی 
از بازمانــدگان بــا کنجکاوی و اشــتیاق همیشگی شــان 
اســتاد را محاصــره کردنــد. نــه تنهــا بچه هــای مذهبی 

و مبــارز، بلکــه کمونیســت ها و همکاس هــای متأثــر 
ــد و  ــی ســؤال می کردن ــی در پ ــم پ از مارکسیســم  ه

ــنیدند...  ــواب می ش ج
اســتاد بــه یکــی از دانشــجویانی کــه ســابقه چندیــن 
ســال طلبگــی در حــوزه علمیــه قــم داشــت آهســته 
نهج الباغــه،  درس  در کاس  »مــن  بــود:  گفتــه 
بــه دلیــل حّساســّیتی کــه ســاواک و » چشــم و 
گوش«هــای اعزامــی اش نســبت بــه ایــن کتــاب دارند، 
دســت و زبانــم بــاز نیســت، تــا شــما بتوانیــد بــه مــن 

بگوییــد:
هیچ آدابی و تربیتی مجوی

هرچه می خواهد دل تنگت بگوی!
البتــه مــن نیــاز را در دفتــر چشــمان شــما می خوانــم 
ــد.  ــه می خواهی ــد و چ ــه می گویی ــه چ ــم ک و می دان
درس دیگــری در همیــن دانشــکده در بــاب ادب 
عــرب دارم. قصیــده مشــهور » فــرزدق« را شــرح 
ــان  ــن اســت کــه زب می دهــم. آنچــه ظاهــر اســت ای
عربــی و ادبّیــات عــرب ســخن می گوییــم و بــس. اّمــا 
همیــن پوشــش و همیــن شــهرت موجــب می شــود 
کــه از ســوی ســاواک نســبت بــه آن درس و آن 
ــر و نتیجــاً  ــر و نظــارت کمت کاس، حّساســیت کمت
آزادی بیــان بیشــتری وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن 
می توانیــد دانشــجویان اهــل درک و درد را بــه حضــور 

ــد.« ــوت کنی ــتر در آن کاس دع بیش
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و چنیــن بــود کــه مــن بــار دیگــر در کاس تشــریح 
و  شــاگردی  بــه  فــرزَدق«،  »قصیــده  تفســیر  و 
ــام، روزگاری  ــان ایّ ــه هم ــتم. البّت ــوزی نشس درس آم
ــط  ــای محی ــب نیازه ــه تناس ــز ب ــود نی ــه خ ــود ک ب
متاطــم دانشــجویی و در کشــاکش جریان هــای 
ــتی  ــی ماتریالیس ــه عدالت خواه ــب ب ــری منتس فک
ــص و  ــای ناق ــتی، جزو ه ه ــی کاپیتالیس و آزادی خواه
ــجویان  ــه دانش ــا در کتابخان ــتم ت ــایی را می نوش نارس
و  مختلــف  دانشــکده های  در  اســامی،  انجمــن 
دانشــگاه های موجــود تکثیــر شــود )چنــدی بعــد، در 
ــورت  ــه ص ــا ب ــان جزوه ه ــی از هم ــن، برخ ــاب م غی
کتابک هایــی از ســوی انتشــارات بعثــت و دفتــر نشــر 
فرهنــگ اســامی و چنــد ناشــر دیگــر منتشــر شــد(. 
ایــن جملــه معترضــه را بــدان ســبب بــر زبــان قلــم 
ــه برخــی از ویژگی هــای فضــای دانشــگاه  ــا ب آوردم ت

ــم.  ــرده باش ــاره ک ــام اش در آن ایّ
کاس درس اســتاد محمدرضــا حکیمــی، بــا اســتقبال 
ــری مواجــه  ــا دوره دکت دانشــجویان دوره لیســانس ت
ــم  ــه ه ــت، ک ــون او می بایس ــری چ ــود؛ صاحب نظ ب
ــناس  ــم حوزه ش ــگاهی، ه ــم دانش ــود و ه ــوزوی ب ح
ــان اهــل تجــّدد  ــم زب ــم دانشگاه شــناس، ه ــود و ه ب
ــن  ــّنت را. و روش ــل س ــان اه ــم زب را می دانســت و ه
اســت کــه واژه اهــل ســّنت در اینجــا، نــه بــه 
تقســیم بندی عقیدتــی شــیعه و ســّنی بلکــه بــه علوم 
و معــارف حــوزوی اشــاره دارد. البتــه عّامــه حکیمــی 
مــا، انصافــاً در شــناخت مبانــی تشــیع و تســنن  هر دو  

اســتاد اســت. 
مــن اســتاد حکیمــی را پیــش از آن روزهــا نیــز 
می شــناختم. تفریــظ ایشــان را در صــدر کتــاب 
)حــاج  ُمحب االســام  جنــاب  »اقوال االئمــه« 
ســّیدعلی اکبر موســوی خراســانی( دیــده بــودم. 
تفریــظ ایشــان را بــر آن کتــاب، همــراه بــا تفریظ  های 
ــت اهلل  ــیرازی و آی ــکارم ش ــت اهلل م ــا )آی ــا و فقه علم
ــش  ــودم. نق ــده ب ــران( خوان ــی و دیگ ــی قم محمدتق
ــوران و  ــذب دانش ــب و ج ــتاد را در جل ــد اس نیرومن
صاحب نظــران و صاحب هنــران مختلــف   بلکــه بعضــاً 
ــه  ــاب »یادنام ــه، در کت ــر  از جمل ــا یکدیگ ــف ب مخال
ــوزه و دانشــگاه و  ــودم. ح ــه ب ــی« دریافت ــه امین عّام
ــه وصــل شایســته  ای  ــن حلق ــد را چنی ــم و جدی قدی
ــازات  ــر از امتی ــی دیگ ــود یک ــن خ ــت و ای می بایس
حکیمــی بــود و هســت. مرحــوم اخــوان ثالــث   یکــی 
ــعرای  ــان ش ــا در می ــته ترین ها و تواناترین ه از برجس
خراســانی تاریــخ معاصــر ایــران  معمــوالً جــز در برابــر 
جاذبــه اهــل بیــت ادب و علــم و هنــر و آزادی تســلیم 
نمی شــد. اســتاد بــه راحتــی و روانــی و بــا ســعه صــدر 
ــوان را در  ــاعرانه اخ ــی ش ــه  قرآن ــود مقال ــته ب توانس
یادنامــه مذکــور، بــا مقــاالت بســیاری از عالمــان دیــن 
و دانشــمندان عرصــه تحقیــق بــه همســایگی بنشــاند.

ــن  ــت ای ــن اس ــه ممک ــی ک ــر بزرگواران ــاف نظ  برخ
ــی  ــی تلق ــه منف ــت و بلک ــات را بی اهمی ــل اقدام قبی
کننــد، دانشــجویان اســامی و مبــارز و نیــز اکثریــت 
صاحب نظــران اندیشــه و اندیشــمند در آن روزگار، برای 
ایــن تــاش و تقریــب، ارزش بســیار قائل بودنــد. تاش 
ــا  ــا شــیعه ب ــی ی ــا ایران ــی ب ــرای تقریــب میــان ایران ب
شــیعه، اگــر الزم تــر و فوری تــر از تــاش بــرای تقریــب 
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احساســاتی و شــعار دهنده و شورشــگر، کتــاب »دانش 
مســلمین« را نیــز در میــان آورد تــا تصویــر آنــان در 
ــدان  ــر دیگرشــان در می ــا تصوی ــزم و رزم ب ــدان ع می

دانــش و درایــت، کمــال پیــدا کنــد.
شــخصیت اســتاد محمدرضــا حکیمــی دارای وجــوه 
و جلوه هــای گوناگــون اســت. مرحــوم علی اکبــر 
ــه ســی شمســی  ــه در ده ــن آنک گلشــن آزادی ضم
چنــد شــعر خــوب و خواندنــی از ســروده های اســتاد 
را در تذکــره شــعرای خراســانی ثبــت و ضبط کــرده)و 
البتــه ایــن تذکــره در دهــه هفتــاد بــا نــام »صد ســال 

شــعر خراســان« چــاپ شــد( چنیــن گفتــه اســت: 
»محمدرضــا متخلّــص بــه حکیمــی، در مــدارس 
جدیــد و قدیــم مشــهد و قــم تحصیــل دانــش نمــود 
و از فضــای نامــی و جــوان خراســان اســت، کــه بــه 
ــان فارســی و عربــی شــعر می ســراید، اســتادی  دو زب
ــادر اســت.  ــه و دوســتی شــفیق و شــاعری ق گرانمای
ــا  ــده، ب ــود پیچی ــه خ ــر برهن ــر س ــالی کوچــک ب ش
بی قیــدی متواضعانــه حرکــت می کنــد. عینّیــه 
ــرده و در  ــتقبال ک ــی اس ــه عرب ــینا را ب ــی س ابوعل
»معرفه الّنفــس«، مضامینــی آورده اســت کــه در 

ــت«. ــدرج اس ــان« من ــروز خراس ــعر ام ــاب »ش کت
نگارنــده در دوره دانشــجویی، ایــن توفیق را داشــت که 
گاهــی محضر اســتاد حکیمــی را درک کنــد و البته در 
همــان ســال های قبــل از انقــاب آثــار مکتوب ایشــان 
نیــز بهره منــد شــود. نخســتین بــار خــود در کتابــِک 
»ارتجــاع مــدرن« کــه ســال 54 چــاپ شــد و ســال 
55 شمســی انتشــار یافــت، ســخنی و نامــی از اســتاد 
بــه میــان آوردم و پیــدا بــود کــه از کام و قلــم ایشــان 
تأثیــر پذیرفتــه ام. چنانکــه نــام دکتــر شــریعتی را نیــز 
بــه صــورت مســتعار)علی ســربداری( در همــان کتابِک 
دانشــجویی ذکــر کــرده بــودم و از کام و قلــم او نیــز 

سرشــار بــودم. 
بــه نظــر اینجانــب، نحــوه مواجهــه حکیمانــه اســتاد 
ــا کتاب هــای دکتــر شــریعتی  محمدرضــا حکیمــی ب
نــه تنهــا بصیــرت و ژرف نگــری و واقعیت ســنجی 
اســتاد را آشــکار کــرد، بلکــه نمونــه ای از رفتــار 

میــان مذاهــب اســام نبــود، باری)الاقــل از بــاب 
مقدمــه واجــب( کمتــر از آن نیــز نمی توانســت باشــد. 
قلــم  بــه  کــه  ایــران«  در  » اســام  کتــاب 
پطروشفســکی)محقق روســی مارکسیســت( و بــا 
ــا و  ــا نقده ــد، ب ــر ش ــاورز منتش ــم کش ــه کری ترجم
ــم  ــه قل ــود ک ــراه ب ــیه هایی هم ــات و حاش توضیح
ــود.  ــه اســتاد محمدرضــا حکیمــی نگاشــته ب محققان
توضیحــات و نقدهــا اگرچــه بــه متــن کتــاب مربــوط 
ــود.  ــاب ب ــک کت ــی ی ــه تنهای ــود ب ــا خ ــد، ام می ش
شــاید کمتــر کســی می توانســت نقــدی چنــان 
تعّصب هــای  بــدون  را،  پژوهشــگرانه  و  عالمانــه 
ــه  ــم و حوصل ــا حل ســطحی و شــعارهای شــتابزده، ب
ــاری از  ــناس، ع ــی زمان ش ــم دین ــک عال ــده ی زیبن
ــه  ــه نتیج ــج ب ــه منت ــر بلک ــای بی ثم ــن و طعن ه لع
معکــوس، و در همــان حــال، مبتنــی بــر منابــع معتبر 
ــم در  ــدار، آن ه ــکی نام ــر پطروشفس ــل، در براب اصی
زمانــه ای کــه پژوهشــگران روسی)شــوروی ســابق( در 
ذهــن و ضمیــر بســیاری از جوانــان و حتی میانســاالن 
شکســت ناپذیری  اســطوره  آرمان گــرا،  روزگار  آن 
پنداشــته می شــدند، آرام و اســتوار عرضــه کنــد. 
ــه  ــوالً غلب ــد، معم ــاره ش ــه اش ــور ک ــه همان ط البت
ــا و  ــا مبارزه جویی ه ــط ب ــات مرتب ــه و احساس اندیش
نــوع مارکسیســتی، در روزگار  از  عدالت خواهی هــا 
مــورد بحــث، موجــب می شــد کــه نّقادی هــای 
کــه  گروه هایــی  فکــری  فضــای  در  انجام گرفتــه 
ــل  ــا و تحلی ــگ تماش ــه تفن ــا لول ــتی را ب ــه هس هم
ــان  ــا آن ــد، ام ــواب نده ــاح( ج ــه اصط می کردند)ب
ــرد،  ــد، زن و م ــق بودن ــدان تحق ــای می ــه رزم آزم ک
بــه روشــنی می دانســتند کــه قــدر و قیمــت تحقیــق 
عالمانــه چیســت و زجــر و زحمــت آن چگونــه اســت. 
ــود کــه جمــع  ــه ای ب ــا چنیــن پیش آگاهــی پرجاذب ب
دانشــجویان در کاس تدریــس و تفســیر قصیــده 
شــجاعانه فــرزدق، بــه انتظــار می نشســتند تــا اســتاد 
حکیمــی  عــاوه بــر شــکافتن دقایــق ادبــی و صــرف 
ــد  ــای ض ــی  ویژگی ه ــای بیان ــوی و ریزه کاری ه و نح
اســامی و ضــد انســانی رژیــم امــوی، و جایــگاه رفیــع 
ــوی را،  ــان عل ــایر امام ــام( و س ــام سّجاد)علیه الس ام
عدالت جویانــه  مبــارزان  خونین تریــن  میــدان  در 
ــایی  ــر تماش ــد و تصوی ــریح کن ــه تش و آزادی خواهان
ــود  ــه خ ــان ک ــه« را ـ آنچن ــت جامع ــام در عینّی » ام
تماشــا کــرده بــود ـ در آینــه ذهــن و ضمیــر جوانــان 
مشــتاق بنشــاند. اســتاد بــا انتشــار کتــاب دیگــری بــه 
همیــن نــام نیــز چنیــن کــرد و آنــگاه، تــا تصور نشــود 
ــط  ــب!« و فق ــتند عجی ــی هس ــلمانان قوم ــه »مس ک

پاک بازانــه و بی شــائبه و فضیلت پرورانــه را نیــز در 
ــه بســی  ــی  ک ــی و حکمــت عمل حــوزه اخــاق عمل
ارجمندتــر از اخــاق نظــری اســت  بــه ثبــت رســاند. 
معمــوالً کیمیــای اخاقــی و حکمت و فضیلــت را باید 
ــرد. ــایی ک ــنجید و شناس ــی س ــن آزمون های در چنی
اســتاد حکیمــی براســاس همــان متــن مکتــوبـ  کــه 
بــه عنــوان وصیت نامــه دکتــر شــریعتی معــروف شــد 
ــای  ــیر کتاب ه ــک و تفس ــح و تفکی ــاب تنقی ـ در ب
دکتــر، مــأذون بــود اســت. بــا این همــه، آزادگــی را ارج 
نهــاد و حتــی دخــل و تصــّرف مجــاز و مــأذون را نیــز 
برنتافــت تــا امانــت و اصالــت آثــار دکتــر حفــظ شــود. 
روشــن اســت کــه هــر کــس صاحیــت نقــد علمــی 
ــار او را  ــه آث ــد مجموع ــد می توان ــود می بین را در خ
بخوانــد و جداگانــه نّقــادی کنــد. یعنــی همــان رویّه ای 
کــه در محیــط دانــش و برهــان و اســتدالل، معمــول و 
مأمــول اســت و اختصــاص بــه آثــار شــریعتی نــدارد. 
شــاید بســیاری از آرزو بــود کــه دکتر شــریعتی چنین 
مســئولیتی را بــه آنــان محــّول کنــد. در آن صــورت، 
خــدا می دانســت کــه بــا چــه تبختــر و تفرعنــی، چــه 

ــد.  ــار وی می آوردن ــر ســر آث ــی ب بای
اّمــا اســتاد حکیمــی از ایــن آزمــون اخاقــی ســرافراز 
برآمــد. او مســتغنی بــود و هســت. برخــی از آدمیــان، 
ثــروت روح دارنــد. اســتاد حکیمــی به راســتی ثروتمند 
خوشــبختانه  »فضیلت هــای«  از  یکــی  و  اســت 
ــروت و  ــت. ث ــرزمین اس ــن س ــده« ای ــوش نش »فرام
ظرفیــت او در امتحــان مواجهــه بــا وصیت نامــه دکتــر 

ــت.  ــی اس ــریعتی مثال زدن ش
ایــن اســتغنا در حالــی اســت کــه اســتاد، خــود، منتقد 
برخــی از نظرهــای روانشــاد دکتــر شــریعتی نیــز بوده 
اســت. فرامــوش نمی کنــم کــه روزی ایشــان در همــان 
کاس دانشــکده ادبّیــات )کــه پیش تــر اشــاره شــد( از 
عاّمــه مجلســی ســخن می گفــت. رفیــق دانشــجوی 
ــاره  ــریعتی را درب ــر ش ــول دکت ــت و ق ــن برخاس م
مجلســی نقــل کــرد. اســتاد ایســتاد و بــا دقــت تمــام 
ســخنان دانشــجو را اســتماع کــرد و آنگاه گفــت: دکتر 
دوســت مــن اســت و مــرد بزرگــی هــم هســت، اّمــا در 
ایــن قــول اشــتباه کــرده اســت. مــن بــا خــود او در این 

بــاب نقادانــه ســخن گفتــه ام و او پذیرفتــه اســت. 
پــس از پیــروزی انقــاب، اولیــن بــار اســتاد حکیمــی 
تــازه  را در ســال 60 شمســی، در دفتــر مدیــر 
ــارت  ــان زی ــی کیه ــه مطبوعات ــده مؤسس منصوب ش
کــردم. گفتــم: اســتاد، نیســتید! بــه زبــان طنــز پاســخ 
داد: بلــه، مــا اصــاً نیســتیم، شــما درســت گفتیــد، ما 
نیســت هســتیم! گفتــم: مقصــود ایــن اســت کــه در 
چشــم ظاهربیــن مــا نیســتید، وگرنــه چــه کســی از 
ــش از  ــا و پی ــش از خیلی ه شــما هســت تر؟ شــما بی
ــگاه دو ســه ســاعتی  خیلی هــا بوده ایــد و هســتید، آن
در بــاب انقــاب و بایســته ها و نبایســته ها یش و 
ــمال و  ــه »ش ــد« و اینک ــوش زایی ــیر، م ــه »ش اینک
جنــوب تهــران نمــاد ثــروت تکاثــری و فقــر تحمیلــی 
اســت و هــر دوی آن هــا ضــّد فضیلــت اســت و بایــد 
بــا خــاک یکســان می شــد« و نــکات دیگــری از ایــن 
قبیــل ســخن بــه میــان آمــد. دوســتی هــم خاطــره 
حضــور اســتاد حکیمــی را در نخســتین جلســه 
ــال  ــون در س ــو و تلویزی ــتگذاری رادی ــورای سیاس ش

»الحیاه« نظری اش
همان است که

در کتاب های منتشرشده استاد،
تألیف و تشریح

و تئوریزه شده است.
در حالی که »الحیاه« عملی اش
کتاب زندگی فردی و اجتماعی

خود مؤلّف و شارح
و تئوریسین است.الحیاه عینّیت یافته 

و عین الحیاه خود اوست
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58 شمســی و ســخنان انقابــی اســتاد در پایــان ایــن 
ــت کــرد کــه: جلســه را روای

شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر

پــس از ایــن روز بــاز هــم اســتاد را از جملــه در ســال 
65 شمســی )و ایــن بــار در مؤسســه مطبوعاتــی 
اتــاق عــارف زنده یــاد و دوســت  اّطاعــات و در 
مشــترکمان، مرحــوم حــاج حســن آقــای نّیــری 
تهرانــی عــدل( زیــارت کــردم و توفیــق گفت وگــو در 
اثنــای راه و در طــول مســیر خیابــان خّیــام تــا اقامتگاه 
ایشــان در حوالــی میــدان ولی عصــر نیــز فراهــم آمــد. 

ــود.  ــال چــاپ و انتشــار ب ــاه« در ح کتاب»الحی
اّمــا »الحیــاه«، »الحیــاه« را اگــر بخواهــم بــا کلمــه ای 
ــات  ــا اصطاح ــب ب ــال متناس ــن ح ــاه و در عی کوت
ــل از  ــز قب ــارزات قهر آمی ــج در روزگار مب سیاســی رای
انقــاب معّرفــی کنــم، بایــد بگویــم یک »مانیفســت« 
مانــدگار و برجســته و قابــل اســتناد اســت، مانیفســت 
مرجــع یــا بــه عبــارت دیگــر، »قانــون اساســی انقــاب 
اســامی«. چــرا واژه مانیفســت را بــه کار بــردم؟ زیــرا 
ــری  ــای فک ــا و جریان ه ــوالً گروه ه در آن روزگار معم
پرنفــوذ و جوان گــرا، مجموعــه اصــول و سیاســت های 
حاکــم بــر اقتصــاد و فرهنــگ و ایدئولــوژی و انقــاب و 
حکومــت مــورد نظــر خــود را بــه صــورت مــدّون ارائــه 
ــد.  ــت می خواندن ــده آن را مانیفس ــد و چکی می کردن
جوانــان مبــارز مســلمان آزادی خــواه عدالت گــرا، 
همــواره نســبت بــه یــک »مجموعــه مکتــوب مــدّون 
معتبــر« و بــه عبــارت دیگــر به یــک »موســوعه جامع 
ــادی،  ــی، اقتص ــی، سیاس ــی، مبارزات ــتند دین و مس
تربیتــی و فرهنگــی«، کــه ســند و راهنمــا و آیین نامــه 
ــات  ــم( اساســنامه حرکــت و حی ــر اســت بگوی یا)بهت
ــد.  ــاز می کردن ــاس نی ــد، احس ــان باش ــی آن اجتماع
ــن  ــد و ای ــر کن ــن خــأ را پ ــا ای ــاه« کوشــید ت »الحی

نیــاز را پاســخ دهــد. 
مختلــف  واژه هــای  از  »الحیــاه«  مــورد  در  اگــر 
مانیفســت، آیین نامــه، قانــون اساســی و ماننــد آن هــا 
ــب ذهــن اســت. هرچنــد  ــاب تقری ــم، از ب بهــره بردی
ممکــن اســت ایــن قبیــل کلمــات در تداول سیاســی و 
اجتماعی شــان دارای کاربــرد خــاص و محــدود باشــند، 
ولــی مــا آن هــا را ســعه وجــودی و معنــا دادیــم و بــا 
ــا  ــم ت ــه کار بردی ــر ب ــترده تر و فراگیرت ــی گس مفهوم
ــون  ــای گوناگ ــاه« را از زوای ــای »الحی ــت تماش فرص

ــم آورده  باشــیم. فراه
ــه،  ــن مجموع ــه ای ــاز و در مقّدم ــه در آغ ــاید آنچ ش
ــاتر  ــم رس ــاه« می خوانی ــاب »الحی ــن کت ــی همی یعن
باشــد:  »دایره العمارفــی اســامی، علمــی و موضوعــی، 
ــی آزاد و  ــردی و اجتماع ــی ف ــم زندگ ــه راه و رس ک

ــد«.  ــیم می کن ــرو را ترس پیش
یــا بــه عبــارت دیگــر »فهرســتی از مســائل و نیازهــای 
گوناگــون فــردی و اجتماعــی و مــاّدی و معنــوی 
ــرای  ــری، ب ــن بش ــّول و نوی ــی متح ــان، در زندگ انس

ــل انســانی«.  ــالم و متکام ــه س تأســیس جامع
یــا بــاز هــم بــه تعبیــری دیگــر »یــک نظــام فکــری   
ــا ترســیم  عملــی بــه دســت آمــده از متــن اســام، ب

زمینه هــای اجرایــی آن«. 
شــناخت، جهان بینــی، جهان شاســی، ایدئولــوژی، 

ــه  ــادی و این هم ــی اقتص ــوط کلّ ــل، خط ــان، عم ایم
ــرآن  ــی ق ــی و موضوع ــم مجموع ــه از فه ــز برگرفت نی
ــاه«  ــریف »الحی ــاب ش ــرفصل های کت ــث، س و حدی
ــاره ای  ــه پ ــرفصل ها بلک ــام س ــه تم ــه ن ــت. البت اس
ــه و نشــانه، چنیــن اســت.  ــوان نمون ــه عن از آن هــا، ب
ــتاد  ــم و درک اس ــده فه ــد چکی ــی بخواه ــر کس اگ
ــان را از  ــل ایش ــرادران فاض ــی و ب ــا حکیم محمدرض
ــم و  ــد  فه ــت کن ــث دریاف ــرآن و حدی ــه ق مجموع
ــتر  ــی در بس ــی و تاریخ ــق طوالن ــه از تعّم ــی ک درک
زمــان حاصــل شــده اســت   »الحیــاه« آینــه ای اســت 

تصویرگــر و ترســیم کننده و نشــان دهنده. 
ــت،  ــات نیس ــات و روای ــه آی ــط مجموع ــاه فق الحی
ــت   ــل بی ــات اه ــات و روای ــه ای از آی ــد مجموع هرچن
علیهــم الســام  جوهــره آن را پدیــد آورده اســت. 
ــت و  ــب، تبوی ــش مناس ــی و چین ــش موضوع گزین
ــر،  ــارات آغازگ ــن و عب ــا، عناوی ــیق الزم و راهنم تنس
ــر  ــان ه ــه در پای ــژه آنچ ــه وی ــیر، و ب ــه و تفس ترجم
ــه  ــز »الحیــاه« را ارائ فصــل نوشــته شــده، وجــه تمای
ــر،  ــن امتیــازات مهم ت می کنــد و ســرانجام از همــه ای
ــت؛  ــث اس ــه و حدی ــم آی ــگرد فه ــیوه ش ــان ش هم
فهمــی کــه متــن منقــول از پیامبــر و امامــانـ  علیهم 

ــت. ــرار داده اس ــا ق ــام ـ را مبن الس
مجموعــه ایــن نشــانه ها فهــم انقابــی و عدالت خواهانه، 
از متــن برگزیــده آیــات و روایــات دینــی را بــه صورتــی 
کــه بــا »مکتــب تفکیــک« نیــز همســاز باشــد نشــان 
و  انقابــی  فهــم  بــاب  در  هــم  البتــه  می دهــد. 
عدالت خواهانــه از مجموعــه معــارف دینــی و هــم 
دربــاره مکتــب تفکیــک، جــای بحــث و فحــص بســیار 
ــن  ــی در ای ــتاد حکیم ــول اس ــن ق ــا ُحس ــت، اّم اس
ــر  ــع مســاوی فق ــت را توزی ــا عدال ــه تنه ــه ن اســت ک
ــه ســبک  ــی ب ــا محصــول دولت مــداری و تمرکز گرای ی
و ســیاق تجربه شــده در حکومت هــای توتالیتــر و 
ــت  ــق عدال ــرای تحق ــه ب ــد، بلک ــوری نمی دان دیکتات
ــه عنــوان  اجتماعــی نیــز آزادی و کرامــت انســانی را ب
شــرط الزم و بنیــادی معرفــی می کنــد. ویژگــی دیگــر 
ــوص و  ــر خل ــه ب ــه اگرچ ــت ک ــن اس ــتاد ای ــول اس ق
اصالــت معــارف قرآنــی و روایــی تکیــه و تأکیــد بســیار 
دارد، اّمــا نــه فلســفه و نــه عرفــان و نــه هیــچ معرفتــی 
از معــارف دیگــر بشــری را در جایــگاه مســتقل و معّیــن 
خــودش مــردود و مطــرود نمی شــمارد. همان طــور کــه 
اشــاره شــد، بــاب بحــث و فحــص در همــه ایــن حوزه ها 
مفتــوح اســت و نظریّــات موافــق و مخالــف و مشــروط 
نیــز بســیار، اّمــا بــه هــر حــال ویژگی هــای اشــاره شــده 

ــت.  ــده انگاش ــوان نادی ــاف ـ نمی ت ــگاه انص ــا ن را ـ ب
ــی و  روشــن اســت کــه موســوعه های دینــی و اخاق

ــزان را )فی المثــل(  ــل، برنامه ری ــن قبی اجتماعــی از ای
از آیین نامــه راهنمایــی و رانندگــی و نظایــر آن بی نیــاز 
ــّن  ــاد و ف ــم اقتص ــه عل ــت ک ــی اس ــد. طبیع نمی کن
اقتصــاد و فنــاوری اقتصــاد نویــن نیــز بــه جــای خــود 
ــه عبــارت دیگــر آیین نامــه راهنمایــی  الزم اســت و ب
ــد  ــز بای ــادی را نی ــای اقتص ــی در بزرگراه ه و رانندگ
شــناخت و بــه کار گرفــت، اّمــا بــه هر حــال مختصات 
نــگاه دینــی و دیــدگاه اســامی را بایــد شــناخت و این 
شــناخت نامه، از آن منظــر کــه امثــال اســتاد حکیمــی 
دریافته انــد و در آن محضــر کــه ایشــان و اقــران 
ــه آن  ــاه« اســت ک ــاب »الحی ــد، کت ایشــان آموخته ان
را ترســیم می کنــد. اســتاد صراحتــاً می گویــد: مــا بــه 
ــه کرامــت« دعــوت  ــه اضاف » عــدل منهــای فقــر و ب
ــز  ــن و از مغ ــاّق دی ــز از ح ــه را نی ــم و این هم کرده ای
معــارف دینــی و از دریچــه مکتــب تفکیــک به دســت 
آورده ایــم. آیــات تفکیــک، چــه در عرصــه نظــر و چــه 
ــر  ــت انجام پذی ــال و کفای ــه کم ــل، ب ــوزه عم در ح
ــن آرمــان  اســت؟ همــه کوشــش اســتاد مصــروف ای

ــه همیــن پرســش ها پاســخ دهــد. اســت کــه ب
ــد  ــن می رس ــده چنی ــر نگارن ــه نظ ــه، ب ــا این هم ب
کــه عّامــه محمدرضــا حکیمــی عــاوه بــر جهــاد و 
اجتهــادی کــه در طــرح و شــرح آیــات و روایــات کتاب 
»الحیاه«)بــا یــاری و همکاری بــرادران خویش( برعهده 
ــر و ســخت تر از  ــادی باالت ــاد و اجته ــه جه ــه، ب گرفت
نــگارش »الحیــاه« نیــز دســت یازیــده اســت. زندگــی 
خــود او »الحیــاه« تجّســم یافته اســت. همــه می داننــد 
ــایی و  ــای پارس ــه اع ــود نمون ــه او خ ــد ک و می بینن
ــی  ــا و بی تبلیغــات را، در آزمون زهــد و قناعــت بی اّدع
موّفــق، بــه میــدان عیــن و عمــل آورده اســت. او خــود 
شــاهِد مجّســم آموزه هــای »الحیــاه« بــوده و هســت. 
ــا  ــه ب الحــّق و االنصــاف کــه حکیمــی در مقــام مقابل
ــوالک  ــت. ک ــرده اس ــداد ک ــت بی ــداد اس ــه بی هرچ
کــرده اســت. عاشــق عدالــت اســت. عاشــق عدالــت و 

علــم و کرامــت و آزادگــی. 
»الحیــاه« نظــری اش همــان اســت کــه در کتاب هــای 
منتشرشــده اســتاد، تألیــف و تشــریح و تئوریــزه شــده 
ــاب  ــی اش کت ــاه« عمل ــه »الحی ــی ک ــت. در حال اس
ــف و شــارح و  ــردی و اجتماعــی خــود مؤلّ زندگــی ف
تئوریســین اســت.الحیاه عینّیــت یافتــه و عیــن الحیاه 
ــز  ــا نی ــان، خــوش اســت اگــر م خــود اوســت. در پای
ــا زبــان هنــری اســتاد همنــوا شــویم و خطــاب بــه  ب
همانکــه مخاطــب ایــن دلســوخته خاکســتر ســوخته 

اســت، بگوییــم: 
از آتش بیداد تو گر دفتر ما سوخت

شادیم که سرمایه چشم تر ما سوخت 
از فیض خلوص دل ما بود گر ای شمع

بی دیدن رخسار تو بال و پر ما سوخت 
فرخندگی طالع ما بین که به هر بزم

ناآمده اسپند صفت، بستر ما سوخت 
شادیم که در کوی تو مانند سمندر

از هّمت یک بال زدن پیکر ما سوخت 
پروانه نبودیم که یک بار بسوزیم

شمعیم که صد مرتبه خاکستر ما سوخت 
ما پادشه کشور دل سوختگانیم

چون الله در این دشت اگر افسر ما سوخت

رفیق دانشجوی من برخاست
و قول دکتر شریعتی را

درباره مجلسی نقل کرد.
استاد ایستاد و با دقت تمام

سخنان دانشجو را استماع کرد
و آنگاه گفت:

دکتر دوست من است
و مرد بزرگی هم هست،

اّما در این قول اشتباه کرده است
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شـده اسـت آن هـا را از فکـر در چاره جویـی بازداشـته 
اسـت. امیـد اسـت طبقـه جـوان کـه بـه سـردی ها و 
سسـتی های ایام پیری نرسـیده اند با هر وسـیله ای که 
بتواننـد ملت هـا را بیـدار کننـد؛ با شـعر، نثـر، خطابه، 
کتـاب و آنچـه موجـب آگاهـی جامعه اسـت؛ حتی در 
اجتماعـات خصوصـی از ایـن وظیفـه غفلـت نکننـد، 
باشـد که مردی یـا مردانی بلندهمـت و غیرتمند پیدا 

شـوند و بـه ایـن اوضـاع نکبت بـار خاتمـه دهند. 
بایـد جوان هـای تحصیل کـرده از این هیاهـوی اجانب 
خـود را نبازنـد، و سـرگرم بسـاط عیـش و نوشـی کـه 
بـه دسـتور اسـتعمار بـرای آن هـا و عقب نگه داشـتن 
آن هـا فراهم شـده اسـت نگردنـد. باید اشـخاص بیدار، 
تولیـد مثـل کننـد و هرچـه بیشـتر همفکـر و هم قدم 
پیـدا کننـد و صفـوف خـود را فشـرده کننـد، و در 
نامالیمـاْت پایـدار و جـدی و قـوی االراده باشـند، و از 
تواصـی به حـق و تواصی به صبر، که دسـتوری اسـت 
الهـی، غفلت نکننـد. از خداوند تعالی عظمت اسـالم و 
مسـلمین را خواهانم. سـالم اینجانب را به آقای آزرم و 

هـر کـس کـه در فکر چـاره اسـت ابـالغ نمایید.

منبع»صحیفهامام«ج۲

نامه تاریخی امام خمینی
به استاد حکیمی

دیدگاه

اسـتاد عالمـه حکیمـی و سیاسـت حکایتـی مفصـل 
و شـورانگیز اسـت کـه از فلسـطین تـا کوبـا را شـامل 
می شـود امـا بـا محوریـت عدالـت نـه محوریـت قدرت 
و شـهرت و دیگـر مؤلفه هایـی کـه جهان امـروز با آن ها 
روبه روسـت و آن ها را به عنوان سیاسـت می شناسـد. او 
با هوشـیاری و هوشـمندی بین فلسـطین و کوبا جمع 
کـرده بـود چـون معتقد بود سیاسـت اسـالمی وسـیع 
و منعطـف اسـت و در جایـی و بـه فـردی و چیـزی و 

شـخصی خـاص محـدود نمی شـود.
تردیدی نیسـت که اسـتاد عالمه حکیمی اهل سیاست 
بـود، امـا نـه سیاسـتمدار. آنچـه بـا ضـرس قاطـع و بـا 
حجـت شـرعی می توان گفـت و بر زبـان آورد و می توان 
از آن دفـاع کـرد این اسـت کـه آن بزرگوار به سیاسـت 
از دریچـه خـودش نمی نگریسـت بلکه از دریچـه دین و 
مکتـب می نگریسـت. او با توجه بـه اشـراف و احاطه ای 
که بر سرچشـمه های دین داشـت و جای انکار نیسـت، 
سیاسـت را نه از نظر مشـهورات اهل سیاسـت و قدرت 
و روشـنفکری و حلقـه نظریه پـردازان غربـی و شـرقی 
کـه از دیـدگاه متـون و منابـع مسـلم و موثـق دینی به 
رسـمیت می شـناخت و پیگیری می کرد. در این راسـتا 
دو متـن قـرآن کریـم و نهج البالغـه، پایـه نگـرش او به 
سیاسـت اسـالمی بود. بر ایـن پایه از اتقان و اسـتحکام 
بـود کـه عمـری را در کانـون سیاسـت قـدم و قلـم زد 
بـدون اینکـه خـود را ملـزم بـه سیاسـت ورزی متعارف 
اهـل سیاسـت کنـد. سیاسـت ورزی منحصربه فـرد او از 
عنفـوان جوانـی اش شـروع شـد، از زمانی که بـا الفبای 
خونیـن تشـیع آشـنا شـده و امتـداد آن را از بعثـت تـا 
غدیر و از غدیر تا ظهور یک خط نورانی تشـخیص داده 
بـود. در حقیقـت، بـرای او تشـیع یـک مکتب سیاسـی 
بـود و او نمی توانسـت مراحـل عمده تشـیع از نوع صلح 
امـام حسـن)ع( و قیام امام حسـین)ع( را بـدون نگرش 
سیاسـی تحلیـل کنـد. بـه همیـن جهـت، دو جلـد از 
مهم تریـن آثـار او بـه ایـن دو حادثه بزرگ تعلق داشـت 
کـه به نـام »امام در عینیـت جامعه« و »قیـام جاودانه« 

اعتبـار خاصـی در بیـن نوشـته های او دارند.
بدیـن ترتیـب، در منظومـه حکیمـی و سیاسـت، همه 
چیـز وجـود دارد و هیـچ چیـز وجـود نـدارد. همه چیز 
وجـود دارد چـون او از عدالت گفته و وجه عدالت طلبانه 
اسـالم را بـا تمـام قـدرت صـال داده اسـت و هیـچ چیز 
نیسـت چـون او از مؤلفـه سیاسـی دیگر ماننـد آزادی و 
امنیـت و حقـوق بشـر و آزادی بیـان و حقـوق اقلیت ها 
و... سـخن بـه میـان نیـاورده اسـت.  بـا ایـن حـال، 
آنچـه روشـن اسـت ایـن اسـت کـه حکیمـی در عرصه 
سیاسـت جـزو پیشـگامان و پیشـتازان اسـت و نکتـه 
دیگـر اینکـه روسـفید اسـت. کسـی را نمی تـوان یافت 
کـه در ایـن سـاحت ماننـد او منزه باشـد و منـزه بماند. 
آلـوده نشـدن بـه لودگی های سیاسـت و اهل سیاسـت 
ویژگی ارزشـمندی اسـت که حضـرت عالمه محمدرضا 
حکیمـی بـه کمـال آن را در زندگـی و شـخصیت خود 

مراعـات نموده اسـت.
کاظماحمدیان

حکیمی و سیاست

جناب مستطاب ثقه االسالم آقای حکیمی دامت افاضاته
گرچـه جنـاب آقـای آزرم را مالقـات نکـرده ام لکـن 
تـا انـدازه ای از روحیـات ایشـان اطـالع دارم. قبـاًل هم 
پـس از انتقـال بـه عـراق قطعـه شـعری کـه حاکـی 
از افـکار ایشـان تـا انـدازه ای بـود مالحظـه نمـوده ام. 
اینـک نیـز »پیـام« بلندپایـه را دیده و از ایشـان تقدیر 
می کنـم. اینجانـب روزهـای آخـر عمـر را می گذرانـم، 
و مع األسـف نتوانسـتم خدمتـی بـه اسـالم عزیـز و 
مسـلمین بنمایـم؛ ملت هایـی کـه بـا جمعیت بسـیار 
انبوه و اراضی بسـیار وسـیع و ذخایر بسـیار گران بها و 
سـوابق بسیار درخشـان و فرهنگ و قوانین آسمانی در 
تحت اسـارت اسـتعمار با گرسـنگی و برهنگی و فقر و 
فالکـت و عقب ماندگی دسـت بـه گریبـان و در انتظار 
مـرگ نشسـته اند، ]و[ دولت ها که به دسـت اسـتعمار 
تشـکیل می شـوند، جـز در خدمـت آن هـا نمی تواننـد 
باشـند. اختالفات موجوده در بین سـران دَول اسـالمی   
کـه میـراث ملوک الطوایفـی و عصـر توحـش اسـت 
و بـا دسـت اجانـب بـرای عقـب نـگاه داشـتن ملت ها 
ایجـاد شـده اسـت   مجـال تفکـر در مصالـح را از آن ها 
سـلب نموده اسـت. روح یأس و ناامیدی که به دسـت 
اسـتعمار در ملت هـا حتـی در رهبران اسـالمی دمیده 
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 اولیــنبــارچگونــهبــاامــامخمینــیآشــنا
شــدیدوچــهخاطراتــیازایشــانداریــد؟

ــا  ــه ب ــار چگون ــن ب ــه اولی ــت ک ــادم نیس ــاً ی   دقیق
امــام خمینــی آشــنا شــدم. مــن در زمــان طلبگــی و 
تحصیــل در مدرســه نــواب مشــهد بــودم و متولــی و 
مدیــر مدرســه،  آیــت اهلل میــرزا علی اکبــر نوقانــی بــود 
ــود. امــام هــر ســال  ــا امــام خمینــی دوســت ب کــه ب
تابســتان ها بــه مشــهد می آمــد و اتفاقــاً بیشــتر هــم 
بــا علمــای تفکیکــی رفیــق بــود . بــا دیگــران خیلــی 
ارتباطــی نداشــت بــه خصــوص آنکــه برخــی نیــز بــا 
ــه در  ــهد از جمل ــن در مش ــتند. م ــاط داش ــاه ارتب ش

ــدم. ــان را می دی ــواب، ایش ــه ن مدرس
امــام خمینــی شــخصیت فوق العــاده ای داشــت. 
ــان  ــد. در زم ــرای خــدا کار می کن ــه ب ــود ک قطعــی ب
شــاه، آیــت اهلل بروجــردی، نظرشــان ایــن بــود کــه بــا 
حکومــت و ســلطنت درنیفتنــد .امــا مــن و عــده ای از 
مذهبی هــا، نظرمــان ایــن بــود کــه بایــد بــا حکومــت 

و ســلطنت دربیفتیــم و مبــارزه کنیــم .
ــر  ــی خــود را ب ــت انقالب ــی، حرک ــام خمین ــی ام وقت
علیــه حکومــت و ســلطنت آغــاز کــرد، آیــت اهلل شــیخ 
مجتبــی قزوینــی از ایــن حرکــت ایشــان حمایــت کرد 
ــه تبــع ایشــان، خراســان   انقــالب کــرد و متوجــه  و ب
ــان در  ــه آن زم ــود ک ــی ب ــن در حال ــدند. ای ــام ش ام

ــد.  ــام  توجهــی نمی کردن ــه ام ــدان ب خراســان، چن

ــز از  ــی نی ــی قزوین ــیخ مجتب ــت اهلل ش ــاگردان آی ش
جملــه مــن بــه حمایــت از انقــالب پرداختیــم. آیت اهلل 
ــه  ــت ک ــش رف ــا آنجــا پی ــی ت ــی قزوین شــیخ مجتب
حتــی عکــس امــام را در منــزل خــود زده بــود. یکــی 
ــام  ــم ن ــم و نمی خواه ــه او را می شناس ــی ک از علمای
او را ببــرم،  بــه ایشــان گالیــه کــرد کــه چــرا عکــس 
آقــای خمینــی را زده ایــد؟ این در شــأن شــما نیســت. 
ــان در  ــت. ایش ــب اس ــوان مناس ــای ج ــرای طلبه ه ب
ــرای مــن خــوب نیســت؟  پاســخ فرمــود: دینــداری ب
ــام  ــه ام ــن ب ــت. م ــر ســخنی نگف و آن شــخص دیگ
خمینــی عالقــه زیــادی داشــتم و از ایشــان تبلیــغ و 
ترویــج می کــردم تــا آنجــا کــه روی همیــن عالقــه بــه 
خمیــن رفتــم تــا منــزل ایشــان را ببینــم،  وقتــی آنجا 
رفتــم متوجــه شــدم ســاواک مــن را زیــر نظــر دارد...

در جریــان مبــارزه بــرای انقــالب هــم  مکــرر بازداشــت 
ــک  ــه، خــوی و... ی ــی شــدم؛ در تهــران، ارومی و زندان
بــار در ســاواک، یکــی از رؤســای آن هــا مــن را 
مؤاخــذه می کــرد کــه شــما از آقــای خمینــی تقلیــد 
می کنیــد ؟  در پاســخ گفتــم: مــن چــه کســی هســتم 
کــه از ایشــان تقلیــد بکنــم یــا نکنــم؟ فرقــی بــه حال 
ایشــان نمی کنــد . ایشــان شــخصیتی اســت کــه 
بســیاری از ایشــان تقلیــد می کننــد و بــود و نبــود من 
تأثیــری بــرای ایشــان نــدارد. نمی خواســتم ایشــان را 
ســبک کنــم. لــذا در ســاواک نیز بــا قاطعیــت و محکم 

منزلت امام خمینی در بیان عالمه حکیمی 

امام شخصیت فوق العاده ای داشت

ـــوار  ـــان آدمخ ـــرکوبگر غاصب ـــیعی، س ـــزرگ ش ـــه بان ب ـــده حماس ـــن، نماین ـــیدعبداهلل صفی الدی ـــای س آق
اســـرائیلی، حجت االســـالم والمســـلمین سیدحســـن نصـــراهلل لبنانـــی، در دیـــدار عالمـــه محمدرضـــا 
ـــه  ـــتاد عالم ـــرای اس ـــراهلل ب ـــن نص ـــای سیدحس ـــوی آق ـــه از س ـــران( ک ـــان )ته ـــزل ایش ـــی در من حکیم
ـــل از تشـــکیل  ـــد قب ـــال هایی چن ـــاد دارم از س ـــه ی ـــت: ب ـــن گف ـــود چنی ـــود، در ســـخنان خ ـــام آورده ب پی
ـــتیم  ـــی داش ـــای مذهب ـــا بچه ه ـــی ب ـــان، اجتماعات ـــالگی، در لبن ـــن 17   18 س ـــان، در س ـــزب اهلل لبن ح
ــای  ــدیم و کتاب هـ ــع می شـ ــم جمـ ــینیه ها دور هـ ــا حسـ ــجدها، یـ ــا، در مسـ ــه در آن هیئت هـ کـ
ـــا آن  ـــه ب ـــرادران ک ـــه از ب ـــان مجموع ـــد. هم ـــا بودن ـــوی م ـــات، الگ ـــه الحی ـــر از هم ـــی و مهم ت حضرتعال
ـــزب اهلل  ـــئولیت های ح ـــد، االن در رأس مس ـــازی می کردن ـــا خودس ـــا آن ه ـــد و ب ـــوس بودن ـــا مأن کتاب ه

ـــتند. هس
ـــش  ـــتید و نق ـــریک هس ـــرائیل ش ـــی اس ـــت تاریخ ـــزب اهلل و شکس ـــح ح ـــز در فت ـــما نی ـــیله ش بدین وس

ـــیم. ـــما باش ـــت ش ـــا در خدم ـــا در آنج ـــد و م ـــریف بیاوری ـــان تش ـــه لبن ـــاً ب ـــاءاهلل حتم ـــد! انش داری

سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان
الگوی ما الحیات بود...

ــردم.  ــت می ک ــان حمای از ایش
ــان  ــهد و خراس ــالب مش ــادی در انق ــهم زی ــن س م
داشــتم ولــی دنبــال ایــن نبــودم و نخواســتم ســهمی 
بــرای ایــن کارهایــم مطالبــه کنــم چــون بــرای خــدا 
ــه امــام خمینــی  کار کــردم. آن قــدر عشــق و ارادت ب
داشــتم و حمایــت می کــردم کــه همــه می دانســتند 
و معــروف بــود کــه حکیمــی طرفــدار آقــای خمینــی 
اســت. یــک عکــس انحصــاری نیــز بــا امــام خمینــی 
و احمــد آقــا دارم. مــن بــا احمــد آقــا )خمینــی( هــم 
خیلــی رفیــق بــودم. بــه نظــرم در قــم خدمــت امــام 
بــودم. احمــد آقــا گفــت: می خواهــی بــا امــام عکــس 
بگیــری؟ امــام ایســتادند مــن و احمــد آقــا هــم کنــار 
ایشــان ایســتادیم و عــکاس عکــس گرفــت. معمــوالً 

یــک عــکاس همیشــه آنجــا حاضــر بــود.
ــی  ــام خمین ــز در درس ام ــد جلســه ای نی ــن چن   م
شــرکت کــردم. بعــد از آزادی امــام خمینــی، در 
جریــان 1۵ خــرداد ســال 1۳۴۲، آیــت اهلل شــیخ 
مجتبــی قزوینــی بــه همــراه شــاگردان خــود و جمعی 
از علمــا بــرای دیــدن امــام بــه قــم رفتنــد و مــن هــم 
در خدمــت ایشــان رفتــم و آنجــا نیــز حضــور یافتــم.
یــک بــار نیــز در تهــران کــه امــام در تابســتان ها بــه 
ییالقــات تهــران رفتــه بودنــد، خدمت ایشــان رســیدم. 
ــان  ــی ام در مشــهد، در زم ــارزات انقالب ــان مب در جری
شــاه یکــی ایــن اســت کــه ایــام عیــد، شــاه به مشــهد 
ــن  ــت. م ــرم داش ــه ح ــن ب ــد رفت ــود و قص ــده ب آم
ــرا مســتحال لحرمــات  روایــت »مــن رای ســلطانا جائ
ــه تعــداد  ــه خــط خــوش نوشــتند و ب اهلل...« را دادم ب
زیــاد از آن تکثیــر کردنــد و موقــع خامــوش و روشــن 
کــردن چراغ هــای حــرم امــام رضــا علیه الســالم 
ــن  ــه پایی ــرم ب ــام ح ــت ب ــاالی پش ــا از ب ــم رفق گفت
بریزنــد و ایــن کار را در آن زمــان خــاص انجــام دادنــد. 
مــردم فکــر می کردنــد، دعاســت و آن را برمی داشــتند 
و بعــد می دیدنــد کــه اعالمیــه اســت بــر علیــه شــاه 
ــن  ــال م ــه دنب ــود و ب ــده ب ــه ش ــاواک متوج و... س
ــد.  ــت کنن ــتگیر و بازداش ــن را دس ــا م ــتند ت می گش

ــود. ظاهــراً حــدود ســال 1۳۴۳ ب

دیدگاه
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ــه   ــی ب ــه حکیم ــالب در پیامشــان از عالم ــر انق رهب
عنــوان »رفیــق دیریــن « خــود یــاد کردنــد. مــا اگــر 
بخواهیــم در مــورد مرحــوم عالمــه حکیمــی صحبت 
کنیــم، از چنــد منظــر باید بــه ایــن مســئله بپردازیم. 
اّول دوره ای کــه ایشــان در مشــهد بــود و دوره  رشــد 
ــد، بعــد  ــه  حســاب می آی و ســاخته  شــدن ایشــان ب
هــم دوره  هجرتشــان بــه تهــران کــه تــا آخــر عمــر 

آنجــا بــود.
ــادرش هــم  ــدر و م ــود. پ ــاً مشــهدی ب ایشــان اصالت
متولــد ایــن شــهر بودنــد. آن ایــام کــه در مشــهد بود، 
ــه دروس  ــواب ب ــه  ن ــای مدرس ــی از حجره ه در یک
ــرش  ــتعداد واف ــا اس ــت و ب ــتغال داش ــوزوی اش ح
توانســت درس هــای حــوزه را بــه  خوبــی و شایســتگی 

طی کنــد.
خــود ایــن بزرگــوار شــنیدم کــه می گفــت: مدرســه 
ــت اهلل  ــوم آی ــارج مرح ــد، در درس خ ــام ش ــه تم ک
میالنــی   آن مرجــع بــزرگ و کم نظیــر  شــرکت 
ــودم  ــوان ب ــتم. ج ــال داش ــاً ۲۳ س ــردم. تقریب می ک
ــردم  ــزرگ شــرکت می ک ــه ب ــن فقی ــه در درس ای ک
ــت  ــد . هروق ــد بودن ــن عالقه من ــه م ــم ب ــیار ه و بس
ــکال  ــه اش ــتاد ب ــردم، اس ــرح می ک ــئله ای را مط مس
ــا ســعه  صدر پاســخ مــی داد.  مــن توجــه می کــرد و ب
یــک روز در آن مدرســه مــن پشــت ســتون نشســته 
بــودم. حضــرت آیــت اهلل میالنــی تشــریف آورد و 
ــتون  ــت س ــن پش ــون م ــرد. چ ــه درس  ک ــروع ب ش
ــای  ــید: آق ــن درس دادن پرس ــد. حی ــرا ندی ــودم، م ب
حکیمــی کجاســت؟ مــن از پشــت ســتون خــودم را 
نشــان دادم و عــرض کــردم اینجــا نشســتم. فرمــود: 
ــی  ــه. وقت ــا ن ــم ســر درس هســتی ی ــتم ببین خواس
افالطــون درس می گفــت، اگــر ارســطو پــای درســش 
ــخت  ــن س ــون درس گفت ــرای افالط ــود، آن روز ب نب

می شــد. بــا ایــن فرمایــش، مرحــوم آیــت اهلل میالنــی 
ــی ۲۳ســاله  آقــای محمدرضــا حکیمــی را کــه جوان
بــود، بــه ارســطوی درســش تشــبیه می کنــد؛ بســیار 

ــه. ــالش و پرمطالع ــر، پرت ــتعداد، خوش فک بااس
 فعالیــت دیگــر ایشــان غیــر از مباحــث دروس حوزه، 
در مقولــه  عرفــان و معرفــت بــود و با اســتادان بزرگی 
از جملــه مرحــوم حضــرت آیــت اهلل آقا شــیخ مجتبی 
ــی از  ــای حکیم ــوم آق ــود. مرح ــوس  ب ــی مأن قزوین
شــاگردان خــاص آقــا شــیخ مجتبــی قزوینــی بــود. 
آقــا شــیخ مجتبــی هــم بــرای ایشــان و شــاگردانش 
ــه  ــر از اینک ــت. مرحــوم حکیمــی غی فلســفه می گف
ــیخ  ــت اهلل ش ــر آی ــود، در محض ــده ب ــفه را خوان فلس
مجتبــی قزوینــی در کالس سیروســلوک ایشــان هــم 
ــوم  ــورد مرح ــالب در م ــر انق ــت. رهب ــرکت داش ش
آیــت اهلل شــیخ مجتبــی قزوینــی می فرماینــد آقــای 

شــیخ مجتبــی فلــزش فلــز امــام بــود.
  یــادم هســت اواســط دهــه   7۰ مرحوم آقــای حکیمی 
ــده   ــردد و باقی مان ــهد برگ ــه مش ــت ب ــم گرف تصمی
عمــر را در جــوار حضــرت رضــا)ع( ســپری کنــد. بــا 
بعضــی از دوســتان قدیمــی خداحافظــی کــرد و گفت 
مــن بــه مشــهد مــی روم و دیگــر معلــوم نیســت بــه 
ــه بنــده هــم گفــت دوســت دارم  تهــران بازگــردم. ب
ــم.  ــر انقــالب برســم و خداحافظــی کن خدمــت رهب
ــردم و  ــرض ک ــا ع ــرت آق ــت حض ــم خدم ــده ه بن
ــد آقــای حکیمــی فــالن شــب شــام  ایشــان فرمودن
تشــریف بیاورنــد در خدمتشــان باشــیم . در آن دیــدار 
بنــده هــم توفیــق حضور داشــتم. قبــل از شــام حدود 
یــک ســاعت  و بیســت دقیقــه  به قــول طلبه هــا گعده  
طلبگــی صــورت گرفــت. شــاید دوســوم از آن جلســه 
بــه بیــان فضیلت هــا و روایــت خاطــرات حضــرت آقــا 
و مرحــوم عالمــه حکیمــی از مرحــوم آیــت اهلل شــیخ 

گفتاری از حجت االسالم احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی 

همواره در خدمت انقالب بود

مجتبــی قزوینــی گذشــت .
یکــی دیگــر از خصوصیــات آقــای حکیمــی عشــق و 
ــه امــام رضــوان اهلل  تعالــی  علیــه بــود.  عالقــه   وافــر ب
ــت را  ــام نهض ــرت ام ــی حض ــت وقت ــان می گف ایش
شــروع کردنــد، مــا همــه  آرزوهــا و آمالمــان را در امام 
ــور  ــت اســالمی، تبل ــور عدال ــام را تبل ــا ام ــم. م دیدی
عاشــورای حســینی و تبلــور عالــم حقیقــی دیدیــم. 
ــی  ــای حکیمــی خیل ــن خاطــر مرحــوم آق ــه همی ب
ــم  تــالش کــرد بیــن حوزه هــای علمیــه  مشــهد و ق
ــی  ــچ تالش ــن راه از هی ــد و در ای ــاد کن ــد ایج پیون
ــت اهلل  ــوم آی ــه مرح ــی ک ــا آنجای ــرد؛ ت ــه نک مضایق
شــیخ مجتبــی قزوینــی را از مشــهد بــه قــم بــرد تــا 

ــا حضــرت امــام دیــدار کنــد. ب
بــا اینکــه از نظــر مشــرب فکــری بیــن امــام و مرحوم 
ــام  ــود، )ام ــاد ب ــه  زی ــی فاصل ــیخ مجتب ــت اهلل ش آی
ــی  ــا مجتب ــد و مرحــوم شــیخ آق ــل فلســفه بودن اه
کامــاًل نقطــه مقابــل ایــن دیــدگاه و بــه تعبیــر خــود 
ــک  ــب تفکی ــران مکت ــزء رهب ــی ج ــه حکیم عالم
بــود( اّمــا آقــا شــیخ مجتبــی کــه بــه  لحــاظ مکتــب 
فکــری در نقطــه مقابــل امــام بــود بــه دیــدن ایشــان 
ــود،  ــرار می ش ــی برق ــه  خصوص ــی جلس ــت و وقت رف
ــفی و  ــائل فلس ــوزه  مس ــری در ح ــالف فک آن اخت
عرفانــی کنــار گذاشــته می شــود و مرحــوم آقــا 
شــیخ مجتبــی یکــی از مروجیــن و طرفــداران امــام 
ــن  ــا ای ــام ب ــرت ام ــم از حض ــری ه ــود. تعبی می ش
مضمــون دارد کــه ایــن مــرد پرچــم اســالم را بلنــد 

ــم. ــت کنی ــد همــه از او حمای ــرده و بای ک
کــه  می کــرد  نقــل  حکیمــی  عالمــه  مرحــوم 
ــام را در  ــی از ام ــی عکس ــیخ مجتب ــا ش ــوم آق مرح
طاقچــه   اتاقــش گذاشــته بــود. بــرای فضــای آن روز 
مشــهد، آن هــم در زمــان اختــالف مکتــب فلســفی 
امــام بــا شــیخ مجتبــی، قــرار  دادن عکــس امــام در 
ــا  ــرای خیلی ه ــی ب ــیخ مجتب ــا ش ــوم آق ــاق مرح ات
اعجــاب آور بــود؛ چــون علمــا معمــوالً رســم ندارنــد 
ــد.  ــرار دهن ــم دیگــری را در خانه شــان ق عکــس عال
ــیخ  ــا ش ــرد روزی آق ــل می ک ــی نق ــوم حکیم مرح
مجتبــی بــه مــن گفــت بعضی هــا بــه مــن اعتــراض 
می کننــد کــه شــما چــرا عکــس آیــت اهلل خمینــی را 
در خانه تــان گذاشــتید، ایشــان طرفــدار فلســفه اند و 
شــما کامــاًل ضــد فلســفه اید. بعــد بــه آقــای حکیمــی 
ــالم  ــم اس ــروز َعلَ ــد ام ــا نمی فهمن ــد این ه می گوی
ــد  ــا هــر کداممــان بای ــن ســید اســت و م دســت ای
ــت  ــت و حمای ــا را تقوی ــن آق ــان ای ــه ســهم خودم ب
کنیــم. در ایــن قضیــه کــه مرحــوم آقــا شــیخ 
مجتبــی این گونــه بــه امــام رضــوان اهلل  تعالــی  علیــه 
عالقه منــد و طرفــدار شــد، مرحــوم آقــای حکیمــی 

نقــش بســزایی داشــت.
ــا  ــوم آق ــه مرح ــی ک ــع انقالب ــر و مواض ــه تأثی  البت
شــیخ در مشــهد داشــت، بــه مــذاق ســاواک و رژیــم 
طاغــوت خــوش نیامــد تــا جایــی کــه اجــازه ندادنــد 
بعــد از رحلــت، پیکــر ایشــان در فضــای اصلــی 
حــرم مطهــر دفــن شــود. در حالــی کــه در آن زمــان 
معمــوالً ایــن کار بــرای خاکســپاری علمــا و بــزرگان 
درجه یــک انجــام می شــد. ایشــان را در جایــی از 
ــرس  ــم از ت ــاری داشــته، آن ه ــت انب ــه حال حــرم ک
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ــه  ــن ب ــد. م ــوت کنی ــار ایشــان را دع ــالن روز، ناه ف
آقــای حکیمــی عــرض کــردم کــه فــالن روز ناهــار 
ــی  ــای حکیم ــتید. آق ــالب هس ــر انق ــان رهب مهم
گفــت: مــن حــاال در حضــور ایشــان بیایم چــه بگویم 
و چــه  کار کنــم؟ مــن اگــر بیایــم و هیچ چیــز نگویــم، 
روز قیامــت مســئولم کــه بــه محضــر حاکــم اســالمی 
ــردم  ــل نک ــردم را منتق ــج م ــی درد و رن ــم، ول رفت
ــزی  ــن جلســه چی ــم در ای ــر بیای ــن اگ ــم. م و نگفت
نگویــم روز قیامــت مســئولم و اگــر هــم ایــن مطالــب 
ــداری،  ــر، ن ــادی، فق ــامانی های اقتص ــم )نابس را بگوی
تبعیــض و...( ممکــن اســت خیلــی مــورد پســند واقع 
ــا مــن مطلعــم از  ــد آق ــا خــود ایشــان بگوی نشــود ی
ایــن مســائل. خــب آمــدن مــن چــه فایــده ای دارد؟ 
ــه  مــن بایــد از ایــن مالقــات بهــره ای ببــرم. بنــده ب
ایشــان عــرض کــردم، شــما تشــریف بیاوریــد، هرچــه 
ــان  ــا بی ــد آنج ــت داری ــد و دوس ــخیص می دهی تش
کنیــد. حضــرت آقــا ســعه   صدرشــان خیلــی باالســت 
و در نیــت پــاک و صداقــت و اخــالص شــما کمتریــن 
تردیــدی ندارنــد. لــذا هرچــه بگوییــد آقــا اســتقبال 

ــید. ــران نباش ــچ نگ ــد، هی می کنن
ــا  ــت آق ــان خدم ــد و ایش ــق ش ــرر محق آن روز مق
ــای  ــاب آق ــد و جن ــی ش ــریف آورد. صحبت های تش
ــا و  ــان درده ــه بی ــروع ب ــم ش ــی ه ــه حکیم عالم
ــری  ــه یک س ــرد و ب ــردم ک ــی از م ــکالت بخش مش
ــام  ــه تم ــش ک ــرد. صحبت های ــاره ک ــق اش مصادی
ــن  ــی، ای ــای حکیم ــاب آق ــد: جن ــا فرمودن ــد، آق ش
ــر  ــا خب ــش از این ه ــا بی ــد م ــه فرمودی ــی ک مطالب
داریــم. بنــده گزارش هــا و نامه هــا را می خوانــم، 
ــا اقشــار مختلــف دارم. شــما  مالقات  هــای فراوانــی ب
ــن  ــه، ای ــد. بل ــر داری ــا را خب ــه از این ه ــک گوش ی
ــر  ــم در فک ــا ه ــت، م ــکالت هس ــامانی ها و  مش نابس
ــی رو  ــای حکیم ــتیم. آق ــاوت نیس ــتیم و بی تف هس
کــرد بــه بنــده گفــت: خــب ببینیــد پــس خــود آقــا 
در جریــان هســتند و بهتــر از مــا هــم اطــالع دارنــد، 
پــس آمــدن مــن چــه ســودی داشــت؟ آقــا فرمودنــد 
ــه،  ــه  اســت. بل ــی درســت گفت ــای حکیمــی، فالن آق
مــن اطالعاتــم در ایــن حوزه هــا کــم نیســت و خیلــی 
اطالعــات دارم؛ اّمــا آمــدن امثــال شــما و جلســات بــا 
شــماها مــا را روی ایــن موضوعــات بیشــتر حســاس 

ــت. ــر اس ــی مؤث ــن خیل ــد. ای می کن
ــه  ــم و ب ــا داری ــات را م ــار و اطالع ــن اخب ــه، ای بل
ــم  ــا ه ــه  م ــم. دغدغ ــر می دهی ــم تذک ــئوالن ه مس
هســت، اّمــا آن قــدر داده هــای ذهنــی مــا متفــاوت و 
متعــدد و زیــاد هســت کــه گاهــی روی ایــن امــر کــه 
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ــا از آنجایــی کــه  افــکار عمومــی دفــن می کننــد، اّم
خداونــد بــه بنــدگان مؤمنــش عــزت می دهــد، بعــد 
از انقــالب و بازســازی و گســترش فضــای حــرم 
مطهــر، صــورت قبــر ایشــان از آن غربــت در آمــد و در 
بــاب دارالحجــه مــورد زیــارت زائــران حضــرت رضــا 

ــه اســت. ســالم اهلل  علی
ــود،  ــهد ب ــی در مش ــوم حکیم ــه مرح در دوره ای ک
ــت  ــان فراگرف ــوم حافظی ــلوک را از مرح ــیر و س س
کــه در مقــوالت ســیر و ســلوک نخبــه  بــود. مرحــوم 
آقــای حکیمــی هــم از آقــا شــیخ مجتبــی قزوینــی و 
هــم از آقــای حافظیــان بهره هــای فراوانــی بـُـرد و تــا 
آخــر عمــرش از آن دســتوراتی کــه از ایــن بزرگــواران 
گرفتــه بــود، در جهــت خودســازی و تهذیــب نفــس 

بهرمنــد بــود.
تهــران  در  حضــور  ایــام  در  حکیمــی  آقــای 
بــه کارهــای علمــی، نویســندگی و ارتبــاط بــا 
ــت  ــود. خــود ایشــان می گف روشــنفکران مشــغول ب
ــرای عــده ای از روشــنفکران از جملــه حمیــد  مــن ب
عنایــت کــه مغــز متفکــر بــود، اســفار می گفتــم تــا 
ــدی  ــه نق ــم. البت ــا فلســفه  اســالمی آشــنا کن او را ب
ــی  ــه الی مبان ــتم در الب ــفه داش ــر فلس ــه ب ــم ک ه
خــودم هــم بیــان می کــردم. از یــک طــرف بــا امثــال 
ــر،  ــرف دیگ ــت و از ط ــاط داش ــت ارتب ــد عنای حمی
ارتبــاط بســیار نزدیــک و صمیمــی بــا مرحوم شــهید 
آیــت اهلل مطهــری داشــت. ارتبــاط بــا همــه   قشــرهای 
ــوزه ،  ــنفکر ح ــای روش ــگاهی، علم ــنفکر دانش روش
ــح، شــهید بهشــتی و  ــری، شــهید مفت ــه  مطه عالم

ــود. ــه اش ب ــم در برنام ــه ق ــوزه  علمی ــالی ح فض
یکــی از خصوصیــات مرحــوم عالمــه  حکیمــی 
ــث شــریف  ــه حدی ــود. ایشــان ب عدالت خواهــی اش ب
»العــدل َحیــاُة االحــکام« اعتقــاد داشــت؛ یعنــی اگــر 
ــی اســالم را  ــردم احــکام نوران ــان م ــد در می بخواهی
ــه احــکام   جــاری کنیــد و در مــردم رغبــت عمــل ب
حیات بخــش اســالم را بــه  وجــود بیاوریــد، بــا اجــرای 
عدالــت در جامعــه انجام شــدنی اســت. در جامعــه ای 
کــه عدالــت اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و عدالت 
ــه از  ــه ای ک ــد، جامع ــه نباش ــام کلم ــی ع ــه  معن ب
ــرد،  ــج می ب ــادها رن ــه فس ــت و این گون ــض، ران تبعی
طبــق ایــن حدیــث شــریف احــکام الهــی هــم در آن 
جامعــه مســتقر نخواهــد شــد. حقیقتاً آقــای حکیمی 
بــه ایــن معنــا هــم معتقــد بــود، هــم  دغدغــه اش بــود 
و هــم در نوشــته هایش )حــدود پنجــاه جلــد کتــاب( 

ــه آن پرداخــت. ب
ــث  ــد، بح ــه کنی ــان را مطالع ــای ایش ــر کتاب ه اگ
عدالــت انســانی را بســیار مطــرح  کــرده  و تحلیلــش 
ایــن بــود کــه مــا اگــر بخواهیــم مدینــه  فاضلــه ایجاد 
کنیــم، اگــر بخواهیــم جامعــه   دینــی تأســیس کنیم، 
ــود  ــه  وج ــوی ب ــوی و عل ــه   نب ــم جامع ــر بخواهی اگ
ــاور داشــت  ــدارد. ب ــا عدالــت امــکان ن آوریــم، جــز ب
ــر  ــود. اگ ــاد ش ــد ایج ــه بای ــت در جامع ــه عدال ک
مطلــع می شــد خانــواده ای در رنــِج فقــر و نداری انــد 
حقیقتــاً بی تــاب می شــد و همــه  غصــه  و نگرانــی اش 

همیــن بــود.
ــد  ــن گفتن ــه م ــر انقــالب ب ــه رهب ــود ک ســال ۶۹ ب
ــرای  عالقه منــدم آقــای حکیمــی را مالقــات کنــم. ب

می خواهیــم متمرکــز بشــویم، مســئله  جدیــدی بــه  
ــد  ــد می آی ــری پدی ــر دیگ ــک ام ــد، ی ــود می آی وج
اّمــا حضــور و  و غفلــت می شــود از مســئله ای، 
تذکردادن هــای شــماها، مــا را روی ایــن مســئله 
حســاس می کنــد. ایــن می شــود یــک مســئله  
ــم  ــا اســتقبال می کنی ــذا م ــا. ل ذهنــی همیشــگی م
کــه شــماها تشــریف بیاوریــد همیــن نــکات را بــه مــا 

بگوییــد.
ــه  ــم عالم ــه بگوی ــردم ک ــان ک ــره را بی ــن خاط ای
حکیمــی همیشــه دغدغــه  مــردم بــه  ویــژه نیازمندان 
ــن  مســائل  ــی ای ــر جلســه  و محفل را داشــت و در ه
ــد  ــی را بلن ــت واقع ــم عدال ــرد و پرچ ــان می ک را بی
می کــرد؛ آن هــم عدالتــی برخاســته از آیــات و 

ــات.  روای
عالمــه حکیمــی واقعــاً قلم اعجــاب  آور و ســحرآمیزی 
ــنفکر  ــناس و روش ــه، اسالم ش ــان فقی ــت. ایش داش
نــوآوری بــود؛ روشــنفکری کــه فکرهــا و ایده هایــش 
ــود؛ روشــنفکری کــه  ــه ب ــات گرفت ــرآن و روای را از ق
ــی  ــیخ مجتب ــا ش ــی، آق ــت اهلل میالن ــای درس آی پ
قزوینــی و شــیخ هاشــم قزوینــی زانــو زده و در حــوزه 
ــاًل  ــی کام ــان مبان ــی ایش ــود. مبان ــده ب ــت ش تربی
منســجِم محکــم و برگرفتــه از آیــات و روایــات بــود.
مرحــوم حکیمــی کتاب هــا و نوشــته های فاخــر 
ــا گل  ــا دارد، اّم ــات و واژه ه ــن ادبی ــا بهتری ــراوان ب ف
سرســبد تــالش ایشــان و دو بــرادر بزرگــوارش 
ــاب  ــی( کت ــی حکیم ــوم عل ــد و مرح ــان محم )آقای
الحیــاه اســت؛ الحیــاه کار مشــترک ایــن ســه بــرادر 
ــده    ــت برعه ــت و مدیری ــده   کار، زحم ــا عم ــود، اّم ب
ــی از  ــالب در یک ــر انق ــود. رهب ــی ب ــه حکیم عالم
ــن  ــال 1۳۶۰ از ای ــه در س ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــد. کتــاب الحیــاه  ــد و تجلیــل کردن ــام بردن کتــاب ن
ــا  ــات اســت، اّم ــات و روای شــامل همــه  مباحــث، آی
ــا نــگاه امــروزی، همــان نــوآوری اســت کــه رهبــر  ب
انقــالب در پیــام  تســلیت رحلــت عالمــه حکیمــی به 
ــات،  ــات و روای ــه آی ــو ب ــد؛ نگاهــی ن آن اشــاره کردن
نــه نــگاه برداشــت های شــخصی؛ نگاهــی نــو، اّمــا بــا 

ــنت. ــرآن و س ــود ق ــی خ ــول و مبان اص
ــاه دایره المعــارف معــارف شــیعه اســت،  کتــاب الحی
اّمــا بــا نگاهــی نــو و جدیــد. خاطــرم هســت همــان 
ــت  ــی خدم ــوم حکیم ــا مرح ــه ب ــال ۶۹( ک روز )س
ــه  ــا ب ــرت آق ــدیم، حض ــرفیاب ش ــالب ش ــر انق رهب
ــن کاری کــه شــما در  ــد ای جنــاب حکیمــی فرمودن
الحیــاه انجــام دادیــد، یــک کار منحصربه فــرد اســت. 
ــات،  ــات و روای ــه  آی ــم در حــوزه  در مقول ــران ه دیگ
مشــابه ایــن کار را انجــام داده انــد، اّمــا از ایــن منظری 
ــگاه  ــوآوری و یــک  ن کــه شــما وارد شــدید همــان ن
اصیــل دینــی اســت کــه منحصربه فــرد اســت. ایــن 
را مــا نداریــم و مــن از شــما می خواهــم بیاییــد یــک 
عــده از طلبه هــا را تربیــت کنیــد کــه بــا ایــن ســبک 
و بــا ایــن نــگاه، ســراغ معــارف قــرآن و ســنت برونــد. 
ــخ  ــی در پاس ــه حکیم ــوم عالم ــت مرح ــادم هس ی
گفــت آقــا، مــن خیلــی حــال و حوصلــه این کارهــا را 
نــدارم. آقــا هــم فرمودنــد مــن حاضــرم کمــک کنــم 
و امکانــات در اختیــار شــما قــرار بدهــم تــا جمعــی از 
طلبه هــای بااســتعداد فاضــل و خوش فکــر را جــذب 
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کنیــد و آن هــا را آمــوزش بدهیــد تــا بتواننــد مثــل 
کتــاب الحیــاه ســراغ قــرآن و روایــات برونــد.

ــه، دانشــگاهیان و  ــراد اهــل مطالع ــه همــه   اف ــن ب م
حوزویــان توصیــه می کنــم کتــاب  الحیــاه را مطالعــه 
ــه  ــی ک ــوب و نوی ــا، خ ــگاه زیب ــن ن ــد و از ای کنن
مرحــوم حکیمــی بــه  کار بــرده لــذت ببرنــد. کتــاب 
ــا دقــت ایــن  الحیــاه انصافــاً الحیــاه اســت. ایشــان ب
ــه   ــه  کلم ــه  ب ــرای کلم ــرده و ب ــه  ک ــاب را ترجم کت
ــب ترین  ــن، مناس ــد بهتری ــا بتوان ــرده ت ــا  ب آن رنج ه
و به روزتریــن واژه هــا را در ترجمــه بــه  کار ببــرد. 
ــی  ــرای اســتفاده از بعضــی از واژه هــای عرب گاهــی ب
ــودم.  ــد و گاهــی مــن در خدمتــش ب ــم می آم ــه ق ب
گاهــی هــم نــزد یکــی از نویســندگان عراقــی مســلط 
ــرای  ــه ادبیــات روز عــرب در قــم می رفــت و از او ب ب
ــؤال  ــه س ــب کلم ــادلِ  مناس ــردن واژه  مع ــه  کار ب ب
ــن حــد دقــت و وســواس داشــت. ــا ای می پرســید. ت

غیــر از نوشــتن و روحیــه   زهــد و عدالت طلبــی، 
ــود. باالخــره از اســتادان  ــه ب تعبــد ایشــان هــم نمون
ــی  ــی قزوین ــیخ مجتب ــا ش ــت اهلل آق ــوارش آی بزرگ
ــود.  ــه ب ــران درس گرفت ــان و دیگ ــوم حافظی و مرح
ــود.  ــم ب ــی ه ــای قرآن ــینی و ریاضت ه ــل چله نش اه
ــی  ــه کماالت ــودش داشــت و ب ــرای خ ــی ب برنامه های
ــرد.  ــراز نمی ک ــزی اب ــی چی ــود، ول ــیده  ب ــم رس ه
ــط  ــم، فق ــرار می کردی ــی اص ــا خیل ــه م ــی ک گاه

مقــداری را بیــان می کــرد.
و  کتاب هــا  در  واقعــاً  کــه  همان گونــه  ایشــان 
ــود،  ــرده ب ــد ک ــت را بلن ــم عدال ــته هایش پرچ نوش
ــرده  ــاده ک ــودش پی ــی خ ــاور را اّول در زندگ ــن ب ای
ــی  ــم حداقل ــش ه ــاس و خوراک ــی، لب ــود. زندگ ب
بــود. ایشــان تقریبــاً ۲۵ ســال قبــل زیرزمینــی را در 
ــود  ــی میــدان ولی عصــر تهــران اجــاره کــرده ب حوال
ــتانش اصــرار  ــا دوس ــرد. بعده ــی می ک ــا زندگ و آنج
ــالمتی تان  ــرای س ــا ب ــی در اینج ــه زندگ ــد ک کردن
ــدارد و رطوبــت  ــور و آفتــاب ن مضــر اســت، اینجــا ن
دارد، اگــر اجــازه دهیــد آپارتمــان کوچکــی را از 
ــا پــول  ــه از بیت المــال ی پــول شــخصی خودمــان، ن
ــرد و  ــول ک ــان قب ــم. ایش ــان بخری ــات، برایت وجوه
آپارتمانــی در نزدیکــی  حســینیه  ارشــاد برایــش 

ــد. ــداری ش خری
مرحــوم حکیمــی زندگــی بســیار ســاده ای داشــت. ما 
چندبــار در ســال بــه منــزل همدیگــر می رفتیــم و بــا 
هــم مأنــوس بودیــم. مــن روی ظاهر ایشــان هم دقت 
داشــتم. گاهــی می دیــدم دو ســه ســال یــک پیراهــن 
ــی  ــد. خیل ــوض نمی کن ــد و ع ــلوار را می پوش ــا ش ی
ــرد.  ــل زندگــی قناعــت می ک ــه حداق ــود و ب زاهــد ب
خــورد و خوراکشــان هــم همین طــور بــود. می گفــت 
مــن کــه نمی توانــم آشــپزی کنــم، صبحانــه چایــی 
و پنیــر می خــورم، ظهرهــا هــم گاهــی کنســرو 
ــان  ــا ن ــیرین ب ــی ش ــم چای ــب ها ه ــورم و ش می خ
ــی  ــه حکیم ــتان عالم ــم دوس ــی ه ــورم. گاه می خ
بخاطــر اینکــه تغذیــه  اش مقــداری سروســامان بگیرد، 
ــه  ــوع ب ــد. در مجم ــش می کردن ــه منزلشــان دعوت ب
ــود.  ــا ب ــیار بی اعتن ــوراک بس ــورد و خ ــاس و خ لب
ــول  ــا پ ــتیم ب ــا می خواس ــی م ــع وقت ــی مواق گاه
شــخصی خودمــان کمــی میــوه یــا غــذا برایــش تهیه 

ــران  ــر دیگ ــت مگ ــرد و می گف ــول نمی ک ــم، قب کنی
هــم می تواننــد ایــن گوشــتی را کــه شــما بــرای مــن 
ــد از  ــم  می توانن ــران ه ــر دیگ ــد؟ مگ ــد، بخورن آوردی

ــند؟ ــد باش ــا بهره من ــوع میوه ه ــن تن ای
حقیقتــاً  عالــم بــا عمــل بــود. زندگــی بســیار محقــر 
ــز و  ــت می ــت. پش ــی داش ــی معمول ــرش خیل و ف
صندلــی نمی نشســت، بلکــه روی زمیــن می نشســت 
ــه  ــی تهی ــه  صاف ــی داد. تخت ــش را انجــام م و کارهای
کــرده  بــود و چنــد تــا آجــر هــم زیــر ایــن تخته هــا 
ــم روی آن  ــود و پارچــه ای ه ــه گذاشــته  ب ــرای پای ب
کشــیده  بــود. ایــن میــز تحریــرش بــود؛ میز ســاده ای 
کــه روی آن مطالــب و معــارف فــراوان دین را نوشــت 

و چــاپ کــرد.
ــه  ــود و ب ــام ب ــالب و نظ ــع انق ــواره مداف ایشــان هم
 عنــوان روشــنفکر و عالــم دینــی نقدهایــی هــم 
ــن  ــه ای ــد ب ــته باش ــد داش ــه نق ــی ک ــت. کس داش
ــول  ــام را قب ــل نظ ــم اص ــه بگویی ــت ک ــا نیس معن
نــدارد. ایــن حــرف باطلــی اســت. ایشــان اصــل نظــام 
جمهــوری اســالمی را قبــول داشــت و بــه آن معتقــد 
ــانی  ــزء کس ــی ج ــوم حکیم ــود. مرح ــد ب و عالقه من
بــود کــه بــرای تأســیس نظــام و بــه نتیجــه  رســیدن 
ــه  ــن انقــالب تــالش کــرد و زحمــت کشــید. البت ای
ــش  ــا نقدهای ــت، اّم ــد داش ــم نق ــی ه در حوزه های
بــه  معنــای جدایــی و فاصلــه  گرفتــن از نظــام نبــود. 

ایشــان همــراه بــا نظــام  بــود و بــرای موفقیــت  نظــام 
و رهبــر انقــالب دعــا می کــرد، ولــی در کنــارش هــم 

ــی داشــت. نقدهای
مرحــوم آقــای حکیمــی با مرحــوم آیت اهلل کشــمیری 
اُنــس داشــت و خیلــی هــم آقــای کشــمیری را قبــول 
ــن  ــه م ــمیری ب ــای کش ــاره  آق ــان درب ــت. ایش داش
گفــت مــن بعــد از مرحــوم آیــت اهلل شــیخ مجتبــی 
قزوینــی خیلــی افــراد و بــزرگان را دیــدم کــه اهــل 
ــا  ــد، اّم ــات بودن ــلوک و ختوم ــیر و س ــت، س ریاض
ــداد  ــان در امت ــدم. ایش ــمیری ندی ــای کش ــل آق مث
مرحــوم آقــا شــیخ مجتبــی اســت. هــر وقــت فرصــت 
ــه محضــرش  ــد ب پیــدا کــردی و ایشــان اجــازه دادن

شــرفیاب شــو.
مــن  مشــتاق شــدم بفهمــم ارتبــاط عالمــه حکیمــی 
ــن   ــا آیــت اهلل کشــمیری از کجــا شــروع  شــده و ای ب
ــد. از  ــدا کرده ان ــر را پی ــور همدیگ ــوار چط دو بزرگ
شــیخ جعفــر ناصــری، از نزدیــکان مرحــوم آیــت اهلل 
ــه  ــما ک ــردم ش ــؤال ک ــاره س ــن  ب ــمیری، در ای کش
ــا مرحــوم آیــت اهلل کشــمیری خیلــی اُنــس داریــد  ب
ــای  ــای کشــمیری و آق ــاط آق ــد ارتب ــن بگویی ــه م ب
حکیمــی از کجــا شــروع شــد؟ ایشــان گفــت مــن آن 
ــم. گفتــم  کجــا و کــی  نقطــه  اّولیــه  قضیــه را می دان
ــا  ــی دو روز ب ــه ای یک ــی هفت ــا گاه ــت م ــود؟ گف ب
ــه وادی الســالم  ــت اهلل کشــمیری ب ــای مرحــوم آی آق
قــم می رفتیــم  و ســاعت ها در یکــی از غرفه هــا 
ــدم  ــم، دی ــته بودی ــه نشس ــک روز ک ــتیم. ی می نشس
ــد و تیــپ خــاص از  ــا موهــا و محاســن بلن ــی ب آقای
ــای حکیمــی  ــا رد شــد. آن زمــان مــن آق ــوی م جل
آیــت اهلل  ایشــان هــم مرحــوم  نمی شــناختم.  را 
کشــمیری را نمی شــناخت و بــه همیــن خاطــر 
ــکل  ــی ش ــالم وعلیک و گفت وگوی ــه س ــدون اینک ب
بگیــرد، رد شــد. آقــای کشــمیری گفــت ایــن آقــا را 
صــدا بــزن. گفتــم آقــا مگــر ایشــان کیســت؟ آقــای 
کشــمیری گفــت ایشــان کســی اســت کــه آنچــه از 
دیــن و معــارف فهمیــده، بــه آن عمــل می کنــد. ایــن 
نقطــه  آغــاز آشــنایی مرحــوم عالمــه حکیمــی بــا آن 

ــود. ــارف ب ــالک و ع ــدر و س ــم جلیل الق عال
ایشــان کســی بــود کــه بــه آنچــه از معــارف دیــن و 
ــرد.  ــل می ک ــت عم ــدا می دانس ــرام خ ــالل و ح از ح
وظیفــه  همــه   مــا همیــن اســت کــه آنچــه می دانیــم، 
ــت اهلل  ــت آی ــی خدم ــک وقت ــن ی ــم. م ــل کنی عم
بهجــت  رســیدم و بعــد از اینکــه دســتوری از ایشــان 
گرفتــم، دو ســه تذکــر اخالقــی بــه مــن دادنــد. بعــد 
از مدتــی بــا آقــازاده  ایشــان، آقــای شــیخ علــی بهجت 
تمــاس گرفتــم و گفتــم اگــر می شــود در فــالن 
قضیــه از آقــا توصیــه ای برایــم بگیریــد. گفــت فــردا 
زنــگ بــزن، خبــر می دهــم. فــردای آن روز زنــگ زدم. 
گفــت آقــا فرمودنــد همان هایــی کــه گفتنــد، حــالل 
و حــرام خــدا را رعایــت کنیــد. بــه هیــچ چیــز دیگری 
ــد و دنبــال هیــچ چیــز دیگــری نباشــید.  ــاز نداری نی
ــد  ــه می دانی ــدار ک ــدا را آن  مق ــرام خ ــالل و ح ح
عمــل کنیــد، بــرکات بــه  ســوی شــما خواهــد آمــد 
ــوم  ــد. مرح ــد ش ــاز خواه ــما ب ــه  روی ش ــا ب و دره
ــی را  ــن ویژگ ــم داشــتن همی ــت اهلل  کشــمیری ه آی

ــد. ــاره  عالمــه  حکیمــی شــهادت داده بودن درب

باهممأنوسبودیم.
منرویظاهرایشان
همدقتداشتم.
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دکتـر  اسـتاد   ۵۶    ۵۵ تحصیلـی  سـال  آسـتانه  در 
عبدالحسـین زرین کـوب به من پیغـام دادنـد: می خواهم 

شـما را ببینـم. 
در   آن سـال ها مـن و آقـای سـمیعی گیالنـی در یـک 
مؤسسـه انتشـاراتی همکار بودیم. آن زمان آقای سمیعی 
مشـغول کارهای ویراسـتاری کتـاب »بـا کاروان ُحلِّه« اثر 
دکتـر زرین کـوب بـود. در حیـن کار مـواردی پیـش آمد 
و بنـده نکاتـی را دربـاره کتـاب به ایشـان عرض کـردم و 
آقای سـمیعی گیالنی هم اسـتاد زرین کـوب را در جریان 
قـرار داده بودنـد. فکر می کنم از همین جا بود که ایشـان 
دربـاره بنـده ذهنیتی پیـدا کرده بـود.  خالصـه، یک  روز 
بـه دفتر ایشـان رفتم. آن زمانی بود کـه مدیرگروه ادبیات 
فارسـی دانشـکده ادبیات شـده بود. در آن جلسـه ایشان 
به من پیشـنهاد تدریـس ادبیات عـرب در مقطع دکتری 
را داد و گفـت: یکـی از شـروط مـن بـرای پذیـرش ایـن 
مسـئولیت این بوده که خودم اسـاتید را انتخاب کنم ولو 
مدرک دانشـگاهی داشـته باشـند یا نـه.  بنـده از آنجایی 
کـه بنا بر دالیلی تمایلی به تدریس در دانشـگاه نداشـتم 
نپذیرفتـم تـا در همیـن حـال ایشـان پرونده ای را نشـانم 
داد و گفـت: »مـن بـرای تدریـس شـما در دانشـگاه کلی 
نامه نـگاری کـرده ام. مگـر می گذاشـتند؟!« وقتـی ایـن 
کیفیـت را دیـدم گفتـم سـنگ دیگـری بینـدازم شـاید 
ایشـان منصـرف شـود. برای همیـن گفتم شـما می دانید 
کـه در ایـن مقطـع و این رشـته معمـوالً کتاب هایی مثل 
»عقـد الفریـد« و... درسـی اسـت ولـی اگـر مـن بخواهم 
تدریـس کنـم »نهج البالغـه« می گویـم. ایشـان همانجـا 
گفتنـد: »چـه از این بهتر؟! ما تا امروز اسـتادی نداشـتیم 
کـه نهج البالغـه تدریس کنـد!« اینجا بود کـه دیدم دیگر 

جـای نپذیرفتن نیسـت، لذا قبـول کردم.
اول سـال تعـداد دانشـجویان ۲۳ نفـر بـود کـه کم کم هر 
کـدام علتـی آوردنـد و گفتنـد اگـر اجـازه بدهیـد مـا در 
کالس حاضـر نشـویم. من هم می گفتم که ایـرادی ندارد 
ولـی مـن طلبه هسـتم؛ اگـر کالس نمی خواهیـد، نیایید 
ولی باید درس بخوانید. تا اینکه تعداد دانشـجویان کالس 
رسـید به ده دوازده نفر. من تدریس نهج البالغه را شـروع 
کـردم و بـرای اینکه در کتاب های درسـی دیگر به اشـعار 
عربـی هـم پرداخته شـده بـود بـرای اینکه نگویند شـما 
بخاطـر تدریـس نهج البالغـه فقـط نثـر عربـی را تدریس 
می شـوند  تربیـت  تک بعـدی  دانشـجویان  و  می کنیـد 
جـزوه ای از اشـعار مهم ترین شـاعران عرب حتـی از دوره 
جاهلیـت انتخـاب کـردم که حـدود دویسـت صفحه بود 
و بـه دانشـجویان دادم تـا در ضمن نهج البالغـه آن را هم 

مطالعه کنند و اگر سـؤالی داشـتند بپرسـند. 

در کالس بـه مناسـبت تدریـس مسـائل زبان عربـی را با 
دقـت تمـام بررسـی می کـردم تـا جایـی کـه در خاطرم 
هسـت یـک روز یکـی از دانشـجویان کـه یـک خانـم 
میانسـال مصـری بود بعـد از کالس آمد و گفت: شـما در 
تدریـس زبـان عربـی خیلـی دقت داریـد تا جایـی که ما 
حتـی در قاهـره هم چنیـن اسـاتیدی نداشـته ایم که در 
جـواب گفتـم: بخاطـر اینکـه زبان عربـی زبان مـادری ما 
نیسـت برای همیـن باید تالش و دقت بیشـتری کنیم تا 

ظرایـف ایـن زبـان را بدانیم.
روز ها می گذشـت و از دانشـکده ها و رشـته های دیگر هم 
سـر کالس حاضـر می شـدند تا اینکه جمعیـت کالس ما 
بـه حـدی رسـید که جایـی برای همـه دانشـجویان نبود 
و کالس در بزرگ تریـن کالس دانشـکده برگـزار می شـد. 
حتـی بعضی درخواسـت کردند کـه کالس را در کتابخانه 

مرکـزی )تاالر عالمـه امینی( برگـزار کنیم...
یکـی از علت هـای ایـن تراکـم جمعیـت ایـن بود کـه در 
آن زمـان تقریبـاً همـه محفل ها و جلسـه های مذهبی، از 
جمله سـخنرانی های دکتر شـریعتی در حسـینیه ارشـاد 
هـم تعطیـل شـده بـود و بچه هـای مذهبـی کـه دنبـال 
این جـور جلسـه ها بودنـد، بـه کالس مـا می آمدنـد. سـر 
کالس هـم نصـف دختـران بودنـد و نیمـه دیگر پسـران 
می نشسـتند. جالب اسـت که همـه دختران هـم با چادر 
مشـکی بودنـد و تنهـا چند نفـر مانتو روسـری در کالس 
داشـتیم کـه مـن می گویـم این هـا   همـان چادری هـای 

در سنگر دانشگاه 

... و این گونه کالس ما تعطیل شد

دکتر شـریعتی هسـتند. یعنی شـریعتی بود که مذهب را 
بـرای دانشـگاهیان قابـل قبول کـرده بود.

اتفاقـاً چند نفـر از دانشـجویان به  اصطالح چپـی بودند و 
وقتی دیدند که من یک اسـتاد مذهبی هسـتم در برخی 
از برخورد هـا فهمیـدم کـه نگران نمره شـان هسـتند. من 
بـه آنـان گفتـم شـما اگـر تصـور می کنیـد مـن مذهبی 
هسـتم و شـیعه علـی)ع(، چطـور فکـر می کنیـد دربـاره 
نمـره در حـق شـما بی انصافی و اجحـاف خواهـم کرد؟!

یک روز هم وقتی وارد سـالن دانشـکده شـدم دیدم همه 
دانشـجویان در سـالن ایسـتاده اند و کسـی داخـل کالس 
نشـده اسـت. وقتـی وارد کالس شـدم دیدم بـزرگ روی 

تختـه نوشـته اند: »مرگ بر شـاه«. 
مـن تـا برسـم پشـت میـز کالس دو سـه متـر راه بـود و 
چنـد ثانیـه بیشـتر فرصـت نداشـتم تصمیـم بگیـرم. با 
خـودم گفتم این دسـتی کـه یک روز »سـرود جهش ها« 
را نوشـته اسـت، »مـرگ بـر شـاه« را از روی تختـه پـاک 
نمی کند. رفتم پشـت میز نشسـتم و درس را شروع کردم. 
اتفاقاً آن روز بیشـتر از همیشـه درس گفتم. بعد از درس 
هـم بچه هـا می آمدنـد دور میـز برای پرسـیدن سـؤال ها 
و... من هم همیشـه به دو سـه سـؤال که پاسـخ می دادم 
بلنـد می شـدم و می گفتـم بقیـه را در راه بپرسـید. ولـی 
آن روز تـا آخریـن نفـر و آخرین سـؤال نشسـتم. بنابراین 
اولیـن نفری بودم کـه وارد کالس شـدم و آخرین نفر هم 
خـارج شـدم. کالس هـا ادامه داشـت تـا اینکه گفته شـد 
بچه هـای ایـن کالس به عنوان یادداشـت مطالب درسـی 
مشـغول نوشـتن و تکثیـر اعالمیه هـای امـام هسـتند. 
بنابرایـن حساسـیت ها روی کالس مـا خیلـی زیاد شـده 
بـود. تا اینکه یـک روز )نیمه های فروردین یا اردیبهشـت 
۵7( وارد دانشـکده شـدم دیدم دانشـکده خیلی سـوت و 

کـور اسـت. فقط بچه هـای کالس ما هسـتند.
 بعـد از درس آمـدم دم کنگره هـای طبقـه اول دانشـکده 
دیـدم کـه بیـرون در دانشـکده نیروهـای نظامـی صـف 
کشـیده اند و تونـل درسـت کرده انـد. باتـوم بـه دسـت 
ایسـتاده اند تـا هرکسـی کـه خـارج می شـود را بزننـد. 
دخترهـای کالس کـه ایـن صحنـه را دیدنـد گفتنـد مـا 
چادر هایمـان را بدهیـم بـه پسـر ها و اول آن هـا بروند بعد 
هـم وقتی کـه ما می خواهیم برویم چـون می بینند دختر 
هسـتیم بـا ما زیـاد کاری ندارنـد. مخالفت کـردم و گفتم 
چـادر را بدنـام نکنیـد! پسـر ها همین جـور برونـد فوقش 
قـدری هـم کتـک می خورنـد! در همیـن حیـن بـود که 
داشـتم به طـرف در خروجـی می رفتم که دکتـر بهزادی 
مـرا صـدا کرد و گفـت کجا می روی؟ گفتـم می خواهم به 
این هـا بگویـم که دانشـگاه جای شـما نیسـت، جای علم 
و تحصیـل اسـت! گفـت: مگـر این ها بـه حرف تـو گوش 
می کننـد؟ خـودت را هم می زننـد! و از من خواسـت تا با 
هـم به اتـاق رئیس دانشـکده یعنی دکتر نگهبـان برویم. 
مـن طـی این دو سـالی که در دانشـکده تدریس داشـتم 
تـا آن روز بـه دفتـر رئیس نرفته بـودم. ولی بـا هم رفتیم 
و دکتـر نگهبـان از مـا اسـتقبال کـرد و وقتـی از ماجـرا 
مطلـع شـد گفـت: اگـر شـما می رفتیـد و به شـما اهانت 
می کردنـد بـرای من کـه رئیس دانشـکده هسـتم خیلی 
بـد بود و خجالـت می کشـیدم. در دفتر ایشـان ماندیم تا 
غـروب شـد و ایشـان گفت امـروز خـود من باید شـما را 

برسـانم و بنـده را تـا در منزل رسـاند.
و این گونه بود که کالس ما تعطیل شد...

ــمو ــهمقطــعمه ــهحکیمــیاســتک ــدودخاطــراتاســتادعالم ــدازمع اشــاره:آنچــهمیخوانی
ــتاد ــهاس ــتاســتک ــنجه ــرهازای ــنخاط ــتای ــود.اهمی ــاملمیش ــیاوراش خاصــیاززندگ
ــن ــینمیشــد.اســتاددرای ــنســبیلواردوادیخاطرهگوی ــرای ــودوب ــینب ــلخودگوی ــداه فقی
خاطــرهگوشــهایازموقــفسیاســیخــودرادرآســتانهانقــالببــازمیکنــدکــهخواندنــیاســت.
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نامه ای به فیدل کاسترو 

آقای کاسترو!

محتــرم  ریاســت جمهور  عالیجنــاب،  حضــرت 
جمهــوری کوبــا دام  جاللــه پــس از ســالم و ادای 
ــاب، در  ــرای آن عالیجن ــی دارد: ب ــروض م ــرام، مع احت
جهــت حمایــت از محرومــان جهــان و حفــظ »کرامــت 
ــتعمارگران و  ــر اس ــدار در براب ــت پای ــان« و مقاوم انس
مســتکبران جهانــی، همــواره ســالمتی و طــول عمــر با 
نشــاط و مقاومــت، آرزو می کنــم و بــه رجــال دولــت و 
ملــت نجیــب و مقــاوم کوبــا   بــه وســیله آن عالیجنــاب   
ســالم می رســانم و بــرای آنــان آرزوهــای نیــک دارم و 
از رفیــق مجاهــد و شــجاعتان چه گــوارا بــه احتــرام و 

ــم. ــاد می کن ــت ی عظم
اینجانــب از ســال ها پیــش، بــه شــخصیت بــارز شــما 
واقــف بــودم و بــه وجــه اشــتراک حمایــت از محــروم و 
مظلــوم و ایســتادگی در برابــر ظلــم و غاصــب، نســبت 
بــه آن جنــاب محبــت و عالقــه داشــتم. خــوب اســت 
اکنــون کــه مجــال ســخن  گفتــن بــا شــما پیــش آمده 
ــم: حــدود ۴۰ ســال  ــل کن ــن خاطــره را نق اســت، ای
پیــش، در یــک ســخنرانی دانشــگاهی، اینجانــب درباره 
تعالیــم بســیار مهــم و انســانی و قاطــع اســالم شــیعی 
ــم  ــای قرآن کری ــاع دامن گســتر و پرشــور و پرژرف و دف
ــات  ــوق طبق ــر، از حق ــان مطه ــرم و امام ــر اک و پیامب
»کرامت هــای  حفــظ  در  مقاومــت  و  مســتضعف 
انســانی« و ایســتادگی در برابــر ظالمــان و مســتکبران 
و انسانیت ســوزان، تــا ســر حــد شــهادت، ســخن 
ــه از ذات  ــاص   ک ــی خ ــور و حرارت ــا ش ــم، و ب می گفت
ــات را  ــرد   کلم ــوذ می ک ــن نف ــم در روح م ــن تعالی ای
ــیر  ــا »تفس ــخنرانی، در آنج ــوان س ــردم. عن ادا می ک
ــه  ــید ک ــه خورش ــا ک ــن معن ــه ای ــود، ب ــاب« ب آفت
در سراســر کــره زمیــن بــر زندگی هــا و انســان ها 
می تابــد، بــرای نشــر عدالــت جهانــی و حفــظ کرامــت 
ــردن  ــرم  ک ــان و گ ــت ظالم ــه تقوی انســانی اســت... ن
ــان...  ــتم آفرینان و انسانیت نشناس ــی س ــای زندگ فض
ــود،  ــن ش ــد چنی ــت بای ــن نیس ــون چنی ــر اکن و اگ
ــت  ــان و عدال ــردن در راه انس ــاد ک ــیدن و جه و کوش

ــت. ــر اس ــر و بدل ناپذی ــه ای خطی وظیف
ایــن ســخنان را بــا قاطعیــت و اســتناد بــه دســتورهای 
قــرآن و پیشــوای اســالم می گفتــم و ارواح شــنوندگان 
ســخت تحــت تأثیــر ایــن حقایــق متعالــی و تعالیــم 
انســانی قــرار گرفتــه بــود. در یکــی از آن روزهــا، یکــی 
از دانشــگاهیان فاضــل   کــه بــه حضرتعالــی هــم ارادت 
ــد و  ــن آم ــزد م ــخنرانی ن ــان س ــس از پای ــت   پ داش
گفــت: ای  کاش امــروز، آقــای فیــدل کاســترو، در ایــن 
محفــل حضــور می داشــتند، و بــه ایــن ســخنان گــوش 
فرامی دادنــد، و می دیدنــد کــه تعالیــم دینــی مــا 
بــرای بشــریت چــه پیــام هایــی دارد، و مــا بــا ایشــان و 
مبــارزات ایشــان، تــا چــه انــدازه وجــه اشــتراک داریــم. 
بــا اینکــه تعالیــم عدالت گســتر و انســانیت پرور دینــی 
مــا بــه 1۴ قــرن پیــش و هنــگام ظهور اســالم و شــکل  
گرفتــن ســخنان امــام علــی)ع( در »نهج البالغــه« 
)بزرگتریــن منشــور دفــاع از انســانیت و کوبیــدن 
محرومیت آفرینــی و حرمــان( می رســد و بــه نــوع 
ــت  ــی، در حکوم ــام عل ــه ام ــی متکــی اســت ک اجرای
ــا  ــه تنه ــد ک ــاد می زن ــود، فری ــاه خ ــکل و کوت پرمش
شــهر »کوفــه« را دشــمن در اختیــار من باقی گذاشــته 
اســت و در ایــن شــهر کــه مــن بــر پایــه دیــن خــدا بــر 

ــا، اســتادمحمدرضــاحکیمــیدرســال1381درنامــهای18صفحــهایبــهرئیسجمهــوروقــتکوب
فیــدلکاســترو،بــهتشــریحوتبییــناصــولمتعالــیوحیاتبخــشدیــنمبیــناســالموقــرآن
ــراشــتراکاتموجــودمیــاناندیشههایشــاندر حکیــمپرداخــت.اســتادحکیمــیدرایــننامــهب
ــای ــومدرنظامه ــنمفه ــهای ــهب ــتتوج ــود،اهمی ــهب ــردهوگفت ــارهک ــیاش ــوزهعدالتخواه ح

ــدهگرفــت. ــوانآنرانادی ــههیــچوجــهنمیت ــیاســتکــهب فکــری،ازضروریات
ــا ــردت ــدواریک ــارامی ــیپاســخدادواظه ــهحکیم ــهعالم ــهنام ــدلکاســتروب ــدفی ــدیبع چن
حکیمــیبــهکوبــابــرود.کاســترودرایــننامــهنوشــتهبــود:بــرایدکتــرمحمدرضــاحکیمــی،بــا

ــاافتخــارامیــددیــدارایشــانرادارد.فیــدلکاســترو. ــا؛جایــیکــهب ســالمیدوســتانهازکوب
امــاترجمــهنامــهمحمدرضــاحکیمــیبــهفیــدلکاســتروسرگذشــتجالبــیداشــتوبــه16زبــان

ترجمــهشــدومــوردرونمایــیهــمقــرارگرفــت.
ایــننامــهدرکتابــیبــهنــام»خورشــیدعدالــت«توســطمرکــزســاماندهیترجمــهونشــرمعــارف
اســالمیوعلــومانســانیســازمانفرهنــگوارتباطــاتاســالمیبــه16زبــانزنــدهترجمــهشــد
ــتاهلل ــنمراســمآی ــیشــد.درای ــرانرونمای ــالدته ــرجمی ــدآســمانب وطــیمراســمیدرگنب
ســیدجمالالدیندینپــرور،رئیــسبنیــادنهجالبالغــه،درســخنانیاظهــارکــرد:عدالــت
مســئلهاینیســتکــهمنحصــربــهیــکگــروهیــاقــومباشــد.مســئوالنمملکــتوهمــهمــردمدر
تمــامکشــورهاوظیفــهدارنــدکــهنســبتبــهعدالــتاقــدامکننــد.عدالــتمســئلهایاســتکــه
رعایــتآنبــرایمــادروپــدردرخانــهنیــزواجــباســت.کاســبمحلنیــزازلــزومرعایــتعدالت
ــدانمعناســتکــهعدالــتبایــددغدغــههمــهباشــد.عدالــتمفهومــی ــهدورنیســتوایــنب ب
عــامبــرایهمــگاناســتوهــرفــردیبــهتناســبخــودشبایــدعــادلباشــد.کتــاب»خورشــید
عدالــت«کــهدرواقــعشــاملنامــهمحمدرضــاحکیمــیدربــابعدالــتبــهفیــدلکاستروســت،بر
ــادآوریکــرد:اســتادحکیمــی ــزومعدالــتورزیــدنمــردمتأکیــدمیکنــد.اســتاددینپــروری ل
ــای ــیوکاره ــمرادرزندگ ــنمه ــهای ــراردادوکوشــیدک ــتق ــیخــودرادرراســتایعدال زندگ
شــخصیاشلحــاظکنــدوایــنموضــوعبــهخوبــیدرقلــمایشــاندرایــنکتــابمشــخصاســت.

ــت: ــهاس ــننام ــیازای ــدبخشهای ــهمیخوانی آنچ
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آن حکومــت می کنــم، یــک تــن، مســتمند، گرســنه، 
ــه  ــه و ســامان، مظلــوم و محــروم ب ــدون خان بیــکار، ب
هــم نمی رســد و آیــا تاکنــون، روزی رســیده اســت کــه 
ــس  ــد، و رئی ــا بتاب ــا و ویرانی ه ــر آبادی ه ــید ب خورش

حکومتــی بتوانــد صادقانــه چنیــن ادعایــی کنــد؟
ــد  ــه پیون ــد ک ــه می نگری ــاب! بدین گون ــاری، عالیجن ب
ــال  ــه ۴۰ س ــا ب ــان م ــی می ــی و روح ــانی و آرمان انس
ــود  ــه خ ــم ب ــن می توان ــس م ــردد. پ ــش بازمی گ پی
اجــازه دهــم کــه اندکــی از وقــت گرانبــار و حســاس 

ــا نوشــتن ایــن نامــه   بگیــرم. شــما را   ب
ــاب  ــرم، جن ــا کشــیش محت ــه شــما را ب مــن مصاحب
ــه  ــدم. مصاحب ــو )FREI BETTO( خوان ــری بت ــای ف آق
شــما بــا ایشــان، دوبــاره بــه زبــان فارســی، بــه دســت 
چنــد نویســنده و ادیــب ترجمه شــده اســت. کشــیش 
پاســخ  و  می کنــد  ســؤال هایی  شــما  از  محتــرم 
ــان  ــما از ایش ــه، ش ــن مصاحب ــنود. در ای ــی می ش های
می پرســید: در مســیحیت چــه تعالیمــی دربــاره 
ــر  ــتادگی در براب ــا و ایس ــاع از آن ه ــن و دف محرومی
ظلــم داریــد؟ جنــاب فــری بتــو، چنــد جملــه معــدود 
ــدن  ــگام خوان ــه هن ــد: ب ــاد می کنن ــما ی ــخ ش در پاس
ــم  ــه در »تعالی ــواره می اندیشــیدم ک ــاب، هم ــن کت ای
اســالمی« )چــه آن هــا کــه در قرآن کریــم آمــده اســت 
ــر  ــم پیامب ــخنان و تعالی ــه در س ــی ک ــه آن های و چ
ــم و احــکام قاطــع  ــه تعالی ــان( از این گون ــرم و امام اک
ــم و  ــزو تعالی ــت و ج ــده اس ــراوان آم ــن ف و موج آفری
ــر  ــم از نظ ــه ه ــن اســالم اســت ک ــی دی ــکام اصل اح
شــماره چنــدان بســیار اســت کــه بــه چندیــن جلــد 
ــن  ــوا در بلندتری ــر محت ــم از نظ ــد و ه ــاب می رس کت
آفــاق »فردســازی« و »جامعه پــردازی« و نشــر عدالــت 
و آزادی جــای دارد و مــن بــه نمونه هایــی در ایــن نامــه 

اشــاره خواهــم کــرد.
ایــن نکتــه را نیــز خاطرنشــان ســازم کــه در ســفر آن 
ــدی پیــش   بســیار  ــا   چن ــه ســرزمین م ــاب ب عالیجن
مشــتاق بــودم کــه شــما را زیارت کنــم، لیکن افســوس 
ــه همــراه  ــی، ب ــی و تحقیقات کــه اشــتغال های مطالعات
بیمــاری، و کمــی روزهــای مانــدن شــما در ایــران، ایــن 
توفیــق را از مــن گرفــت، اگرچــه از طریــق تلویزیــون، 
برنامه هــای شــما را در ایــران می دیــدم و چنیــن 
ــران، از  ــس از بازگشــت شــما از ای ــه پ ــاد ک ــاق افت اتف
برخــی شــنیدم کــه آن جنــاب، در ایــن ســفر )و حتــی 
پیــش نیــز، در چنــد مــورد( گفتــه بودنــد کــه دوســت 
دارنــد، از دیــن اســالم و تعالیــم قــرآن چیزهایــی بدانند 
و مــن شــادمان شــدم از ایــن روحیــه پویــا و فرصــت را 
بــرای خــود مغتنــم شــمردم کــه ادای وظیفــه ای کنم و 
اجابــت خواســت آن انســان صــادق در رفتــار خــود بــا 
ــر دشــمنان عــدل و فضیلــت و  مــردم و مقــاوم در براب
انســان و انســانیت )بــه ویــژه دولت ســفاک و تروریســت 
و  خبیث تریــن  پشــتیبان  و  آمریــکا  جهانخــوار  و 
کثیف تریــن بانــد تروریســتی...( را برعهــده گیــرم و من 
در نظــر گرفتــم کــه ۲ جلــد از کتــاب »الحیــاه« را   کــه 
بــه زبــان اســپانیولی ترجمــه شــده اســت  بــه حضورتان 
از ســوی خــود و برادرانــم )کــه شــریک و همــدم مــن 
در ایــن تألیــف بوده انــد( ارســال دارم و بــه عنــوان ادای 
ــتان  ــن دوس ــم، لیک ــان بنویس ــه ای برایت ــرام، نام احت
گفتنــد نامــه اگــر قــدری مفصــل شــود و مطالبــی در 

ــردد، مناســب تر اســت. ــر گ آن ذک
مــن اکنــون   بــا اجــازه شــما   وارد مباحــث مختصــری 
می شــوم، کــه می خواهــم از ســه منبــع مهــم اســالمی 
ــم،  ــگارم: قرآن کری ــما بن ــرای ش ــناختی ب و اسالم ش

پیامبــر اکــرم و امــام علــی.
اصــوالً اگــر بخواهیــم همــه تعالیم قــرآن  و اســالم را در 
دو کلمــه خالصــه کنیــم، چنیــن می شــود: 1  توحیــد، 
۲  عــدل. »توحیــد«؛ یعنــی: »تصحیــح رابطــه انســان 
بــا خــدا«، »عــدل«؛ یعنــی: »تصحیــح رابطــه انســان با 
انســان« و اکنــون شــما بــه هــر شــناخت اســالمی، یــا 
حکــم اســالمی، یعنــی اســالم از جنبه هــای نظــری و 
جنبه هــای عملــی آن کــه نــگاه کنیــد، هیــچ چیــز را 
ــاال نمی بینیــد و خــوب توجــه  خــارج از دو موضــوع ب
ــوی و  ــی دنی ــل )یعن ــعادت کام ــرای س ــه ب ــم ک داری
اخــروی، یــا بــه تعبیــر دیگــر: ســعادت فانی و ســعادت 
باقــی( انســان، همیــن دو اصــل و رعایــت دقیــق 
نظــری و عملــی آن   در ضمــن انــواع تربیت هــا و 
ــی و  ــردد   کاف ــی گ ــد عمل ــه بای ــی ک برنامه ریزی های

بســنده اســت.
ــف  ــا ادای تکلی ــدا، ب ــه خ ــاد ب ــس از اعتق ــان، پ انس
نســبت بــه آفریــدگار خویــش، در بُعــد ابــدی کامیــاب 
اســت و پــس از اعتقــاد بــه اهمیــت عدالــت و اجــرای 
آن )کــه آزادی معقــول نیــز در دل آن خفتــه اســت(، 
ــالم  ــی س ــه زندگ ــی و رســیدن ب در ســعادت اجتماع
اجتماعــی بــه چیــزی نیازمند نیســت. کــدام جامعه ای 
ــد و  ــاره توحی ــرآن، درب ــاد ق ــه فری ــه در آن ب اســت ک
ــزرگ  ــقوط های ب ــد، و از س ــر دهن ــب اث ــدل ترتی ع
نرهنــد؟ و در هــر کشــور اســالمی، و در هــر مجتمــع 
ــی کــه دیــده شــود، وضــع جــز ایــن اســت کــه  قرآن
ــم  ــه رس ــت ن ــالم اس ــم اس ــا اس ــد، در آنج ــه ش گفت
ــرای  ــه ب ــام اســالم اســت ن ــه ن ــا ب اســالم. درگیری ه
اســالم. در این گونــه اجتماعــات، ایمــان توحیــدی 
ــت و  ــاده اس ــدرت افت ــوت و ق ــی از ق ــل عدالن و عم
ــدل  ــد و ع ــاد توحی ــران فری ــا   فریادگ ــد   در آنجاه بای
ســر دهنــد، تــا جامعه هــای خــراب را بیــدار کننــد، و 

ــد. ــل را بلرزانن ــای غاف حاکمیت ه
در رسالت قرآنی دو مسئله دو رکن بنیادین است:

ــور  ــه منظ ــازی« )ب ــی »فردس ــالم، یعن ــت س 1. تربی
جامعه ســازی(.

۲. سیاســت عــدل، یعنــی »جامعه پــردازی« )بــه 

منظــور فردســازی(.
ــم  ــه قائ ــی »جامع ــه قرآن ــه، جامع ــور خالص ــه ط و ب
بالقســط« اســت و حاکمیــت قرآنــی »حاکمیــت عامل 
ــالمی و  ــام اس ــد، ن ــن باش ــز ای ــه ج ــدل«. هرچ بالع

ــت. ــر آن روا نیس ــی ب قرآن
آقــای رئیس جمهــور! منظــور نهایــی قــرآن   در تعالیــم 
ــات  ــت و »حی ــان اس ــاندن انس ــش   رس ــات خوی و آی
ــی  ــدف نهای ــدآور«. ه ــی رش ــی »زندگ ــه« یعن طیب
در ایــن دیــن ســاختن چنیــن جامعــه و چنیــن 
ــی  ــن هدف ــه چنی ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــی اس حیات
ــت،  ــازی« پرداخ ــه »فردس ــوان ب ــزرگ، نمی ت ــس ب ب
ــواع  بــدون »جامعه پــردازی« )و پیراســتن جامعــه از ان
عوامــل ســقوط انســانی(، چنانکــه نمی تــوان بــه 
ــازی«. در  ــدون »فردس ــت ب ــردازی« پرداخ »جامعه پ
اینجــا ســخنی از پیامبــر اکــرم رســیده اســت بســیار 
آموزنــده: »کلکــم راع و کلکــم مســوول عــن رعیتــه«، 
یعنــی همــه افــراد جامعــه اســالمی ماننــد چوپاننــد و 
ــن مســئولیت مضاعــف  ــه. در ای ــد رم ــز مانن همــه نی
ــه ای  ــن جامع ــید. در چنی ــوب بیندیش ــب، خ و مرک
ــه  ــد، هم ــه ناظــر همه ان ــد، هم ــه مســئول همه ان هم
معلــم همه انــد، همــه پندآمــوز همه انــد و حتــی 
ــانی تر و  ــن انس ــه ای از ای ــه و جامع ــس هم ــه پلی هم

یکدســت تر می تــوان تصــور کــرد؟
ــت اســالم در جهــت ســاختن انســان و  ــس، حرک پ
ــدون  ــه ب ــه ســکه ای اســت دورو ک ــه منزل ــه ب جامع
هــر یــک از آن دیگــری تحقــق نمی یابــد، یعنــی تــا 
ــود و  ــاخته نمی ش ــه س ــاخته نشــوند جامع ــراد س اف
تــا جامعــه ســاخته نشــود افــراد ســاخته نمی شــوند. 
می خواهــد  قــرآن  کــه  جامعــه ای  در  بنابرایــن، 
بســازد، شــما مســئولیت یکجانبــه پیــدا نمی کنیــد، 
ــردی  ــرد فقــط مســئولیت های ف یعنــی نمی شــود ف
داشــته باشــد نــه مســئولیت اجتماعــی، یــا جامعــه 
فقــط مســئولیت اجتماعــی داشــته باشــد نــه 
ــای  ــه بن ــت ک ــه اس ــردی و بدین گون ــئولیت ف مس
باشــکوه »انســانیت عملــی« ســاخته می شــود و 
ــه از  ــد و ن ــت محــروم می گردن ــه از عدال انســان ها  ن
کرامــت و البتــه آزادی معقــول هــم   چنانکــه یاد شــد   
در درون عدالــت جــای دارد و الزمــه عدالــت اســت، 
ــن  ــه همی ــت و ب ــه آزادی نیس ــت الزم ــن عدال لیک
ــی، قــدرت هــدف  دلیــل اســت کــه در جامعــه قرآن
ــه قــدر ضــرورت از  نیســت، بلکــه وســیله اســت و ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدرت ب ــود. ق ــتفاده می ش آن اس
اهــداف قرآنــی )حیــات رشــدآور( اســت نــه اغــراض 
شــیطانی و خــرد کــردن کرامــت انســان و خــوردن 
ــکا  ــت آمری ــدرت دول ــه ق ــان ها، چنانک ــوق انس حق

ــارز آن اســت. ــه ب ــک نمون ی
ــه  ــول در جرگ ــانیت و دخ ــد انس ــروج از ح ــی خ یعن
ســبعیت. آمریــکا نــه تنهــا نمی گــذارد کــه در کشــور 
ــی و رشــدآور و فرشــته گون  خــودش، انســانیت متعال
شــکل بگیــرد، بلکــه کشــورهای دیگــر   ماننــد کشــور 
مــا   را از تحکیــم ارکان حیــات قرآنــی بازمــی دارد، و بــا 
عوامــل نفــوذی و نشــر فرهنــگ متناقــض بــا فرهنــگ 
قرآنــی، از ســامان یابی یــک »جامعــه قرآنــی« ممانعــت 
می کنــد، تــا مبــادا بســیاری از کشــورهای زیر نفــوذ او، 
ســر بــه آزادی خواهــی و آزادگــی بردارنــد، و او را تحــت 
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ــه  ــش ب ــی خوی ــلط های غصب ــیطانی و تس ــدرت ش ق
ــی  ــه پوزش خواه ــانیت ب ــر انس ــند، و در براب ــر کش زی

وادارنــد، و در برابــر نوامیــس انســانی خاضــع ســازند.
در هــر حــال، مــا اگــر بخواهیــم »جامعــه قرآنــی« را 
بــه روشــنی تعریــف کنیــم چنیــن تعریــف می شــود: 
»جامعــه قرآنــی، جامعــه ای اســت کــه عوامــل رشــد 
ــن  ــع ای ــد و موان ــود باش ــان در آن موج ــانی انس انس
ــرآن، انفجــار ملکــوت ادراک اســت،  رشــد مفقــود«. ق
ــه  ــتون خیم ــرآن، س ــی. ق ــعادت جاودان ــاق س در آف
ــاری  ــرآن، ج ــار. ق ــرون و اعص ــت در ق ــانیت اس انس
صالبــت اعصــار اســت در امتــداد تاریــخ. قــرآن، انســان 
را وامــی دارد تــا در احــوال امت هــای پیشــین و 
سرگذشــت تمدن هــای باســتانی نیــک بیندیشــد، تــا 
از روزگار ســتمگران کــه خــود بــه ســتم دچار گشــتند 
ــرآن،  ــزد. ق ــردن بپرهی ــتم  ک ــرد، و از س ــرت گی عب
ــر  ــه زی ــان هم ــا مردم ــد، ت ــاد می کن ــت را فری عدال
ســایه گســترده عــدل زندگــی کننــد، و هرکــس بتواند 
ــه  ــد ک ــرآن، می خواه ــد. ق ــش برس ــد خوی ــه رش ب
ــای  ــد، و طاغوت ه ــاران را بکوبن ــه جب ــردم قهرمانان م
ســه گانه: فرعــون )طاغــوت سیاســی(، قــارون )طاغــوت 
اقتصــادی( و هامــان )طاغــوت فرهنگــی( را در هــر جــا 

ــود ســازند. و هــر وقــت ناب
ــرای فهــم  ــا ب ــه مردمــان انگیــزه می دهــد، ت قــرآن، ب
حقایــق هســتی و شــناخت پدیده های گوناگــون وجود 
بکوشــند و تــالش کننــد، و راه نظــم و تجربــه را پیــش 
ــد، و از نیــروی عقــل خــود حداکثــر اســتفاده را  گیرن

. ند ببر
ــان  ــات انس ــردم، در راه نج ــه م ــد ک ــرآن، می خواه ق
را  دگرگون ســاز  انقالب هــای  آتــش  محــروم، 
ــرد  ــی نب ــتم و تباه ــردمداران س ــا س ــد، و ب برافروزن
کننــد. در هــر لحظــه ای نیــازی بــه قیــام بــود   بــرای 
اصــالح جامعه هــای فاســد و حکومت هــای جائــر   بــه 

ــد. ــا خیزن پ
قــرآن، می خواهــد کــه انســان ها حماسه ســازانی 
ــی  ــازی در راه ارزش هــای متعال دالور باشــند و از جانب

بازنایســتند.
قــرآن، می خواهــد کــه مســلمانان، پیــام آوران صلــح و 
امنیــت بــرای همــه مــردم جهــان باشــند، و پایه هــای 
ــدود  ــازند، و از ح ــتوار س ــالم را اس ــای س حکومت ه
الهــی درنگذرنــد، و بــه هیــچ کــس   چــه مســلمانان و 

چــه غیرمســلمانان   ســتم نکننــد.
کوشــش    بــا  مردمــان    کــه  می خواهــد  قــرآن، 
را  را زیــاد کننــد، و طبیعــت  الهــی  نعمت هــای 
ــاد و زیبــا  بشناســند و مســخر ســازند، و شــهرها را آب
ــای  ــا و روده ــدن بوســتان ها و مرغزاره ــد، و از دی کنن
جــاری و دریــا و آســمان و ســتاره و مــاه لــذت برنــد و 
پنــد آموزنــد و عدالــت را   بــه صورتــی دقیــق   مراعــات 
نماینــد و زندگــی را بــرای همــه و همــه نیکــو و 
ــی و  ــه خودخواه ــازند و از هرگون ــتنی س دوست داش
غیرفراموشــی و انحصارطلبــی   بــه شــدت تمــام   پرهیز 
کننــد، تــا بــه تقــوای فــردی و اجتماعــی و سیاســی و 

ــد. ــت یابن ــی دس ــی و مدن ــی و اجتماع حقوق
ــی  ــت گروه ــد در دس ــوال نبای ــد ام ــرآن، می گوی ق
ــه  ــان همــه مــردم ب ــد در می خــاص باشــد، بلکــه بای
ــای  ــه رگ ه ــون در هم ــد خ ــد)و مانن ــردش درآی گ

پیکــر اجتماعــی جــاری گــردد(. قــرآن، راه رســیدن به 
تقــوا )ســالمت اندیشــه و عمــل( را، اجــرای بی دریــغ 
ــردم دروغ  ــه م ــرآن، می خواهــد ک ــد. ق ــت می دان عدال
نگوینــد، کــم نفروشــند، غیبــت نکننــد، بد یکدیگــر را 
نخواهنــد و زندگــی را بــازاری بداننــد کــه انســان بایــد 
ــوا،  ــن توشــه، تقواســت و تق ــرد و ای از آن توشــه برگی

عدالــت و خدمــت بــه انســانیت اســت.
قــرآن، می خواهــد مســلمانان، شــجاع، بامحبــت، 
ــای  ــای ارزش ه ــع مرزه ــور، مداف ــنا، سلحش جهادآش
قــرآن و اســالم و ســربازان دفاعگــر ســرزمین های 
قــرآن و قبلــه باشــند و در »دفــاع از اســالم و نوامیــس 
ــم  ــان را تکری ــرآن، انس ــد. ق ــتی نورزن ــالمی« سس اس
کــرده و حفــظ کرامــت انســان را الزم شــمرده اســت و 
مــدار تعالیــم و احــکام قــرآن، پــس از توحیــد، انســان 
ــادی  ــت و آزادی و رشــد در دو جهــت م اســت و عدال

ــوی. و معن
قــرآن، تنزیلــی اســت کــه جانــب پــروردگار عالمیــان، 
کــه فرشــته امیــن وحــی آن را بــر قلــب محمــد)ص( 
فــرود آورده اســت بــه زبــان عربــی روشــن، تــا 
جهانیــان را بیــم دهــد. قــرآن، آیینــه تجلــی پــروردگار 
هستی هاســت بــرای بنــدگان خویــش. قــرآن، ســرآمد 
همــه کتاب هایــی اســت کــه پیــش از قــرآن از جانــب 
ــرآن  ــس از ق ــت)و پ ــده اس ــازل ش ــال ن ــدای متع خ
دیگــر کتابــی از آســمان فــرود نخواهــد آمــد(. قــرآن، 
جداکننــده حــالل و حــرام کردارهــای مختلــف فــردی 
ــه  ــده ب ــرآن، هدایت کنن ــی انســان اســت. ق و اجتماع
اســتوارترین و محکمتریــن طریــق اســت. قــرآن، 
ــح«  ــل صال ــه »عم ــت ک ــی اس ــارت دهنده مؤمنان بش

ــزرگ. ــه پاداشــی ب ــد، ب دارن
قــرآن، پیشــوایی مهربــان و اندرزگویــی خالــص اســت 
کــه بــه »صــراط مســتقیم« هدایــت می کنــد، صراطی 
ــه  ــه ای در آن نیســت. چنانک ــدد و تفرق ــچ تع ــه هی ک
ــی  ــذا صراط ــد: »و ان ه ــت می گوی ــه صراح ــود ب خ
ــم  ــرق بک ــوا الســبل، فتف ــوه و التتبع مســتقیماً فاتبع
عــن ســبیله، ذلکــم و صاکــم بــه لعلکــم تتقــون«   این، 
صــراط مســتقیم الهــی اســت، پــس پیــرو آن باشــید و 

بــه راه هــا و صراط هــای دیگــر مرویــد، کــه گــم و گــور 
ــما را  ــد ش ــد. خداون ــدا می مانی ــوید و از راه خ می ش
بدین گونــه ســفارش می کنــد، تــا بشــنود کــه از اهــل 

تقــوا گردیــد.«
ــی  ــت )خال ــد درس ــه توحی ــت ک ــی اس ــرآن، کتاب ق
ــد(  ــورت توحی ــه ص ــای ب ــرک ها و الحاده ــواع ش از ان
در آن اســت و توحیــد، توحیــد قــرآن اســت نــه جــز 
آن. قــرآن، برهــان حقیقــت اســت از جانــب پــروردگار 
بــزرگ و روشــن اســت و بینــش درونــی اســت. قــرآن، 

ــدنی. ــت خاموش ناش ــی اس چراغ
قــرآن، عهدنامــه خداونــد متعــال اســت بــرای بنــدگان، 
بــا بینش هــای نمایــان و ظواهــر تابــان. قــرآن، پرچــم 
ــرار  ــر ســایه آن ق نجاتــی اســت کــه هــر کــس در زی
ــه  ــت ک ــی اس ــرآن، کتاب ــود. ق ــراه نمی ش ــرد گم گی
ــل  ــو عق ــری از پرت ــه فروغگی ــر   ب ــریت را سراس بش
فرامی خوانــد و انســان ها را بــه تفکــر و تدبــر در آیــات 
ــع  ــرآن، منب ــی دارد. ق ــتی وام ــزرگ هس ــک و ب کوچ
حکمــت و علــم اســت و کانــون خودســازی و تربیــت. 
قــرآن، معلــم کار و کوشــش اســت و مژده دهنــده 

دگرگون ســاز. انقالب هــای 
قــرآن، کتابــی اســت کــه در آن حقایــق بســیار شــفاف 
ــچ  ــدون هی ــت، ب ــته اس ــان گش ــده بی و مرزبندی  ش
ــراهلل،  ــد غی ــن عن ــو کان م ــی )... و ل ــکی و اختالف ش
لوجــدوا فیــه اختالفــاً کثیــراً   اگــر قــرآن کتــاب خــدا 
نبــود، ســرریز از اختــالف بــود(. قــرآن، میــزان عدالت و 
فراخــوان بــا اقامــه قســط اســت. قــرآن، کتــاب دوســت 
 داشــتن اســت )دوســت  داشــتن خدا انســان را و انســان 
بیم دهنــده  اســت،  قــرآن، مژده دهنــده  را(.  خــدا 
ــت.  ــداری و مقاوم ــد و پای ــه تعه ــر ب ــت و دعوتگ اس
قــرآن، امرکننــده بــه اجــرای عدالــت و احســان و کار 
ــردم  ــده م ــرآن، فراخوانن ــت تقواســت. ق ــک و رعای نی
اســت کــه بــرای خداگواهــان حــق و پایونــدان اقامــه 
قســط باشــند. قــرآن، فریادگــر همیــاری در راه نیکــی 
 کــردن و پرهیــزگاری و همیــاری  نکــردن در راه گنــاه و 

ــت. ــوزی اس کینه ت
ــای  ــه کاره ــر ب ــو، و ام ــوزگار گذشــت و عف ــرآن، آم ق
نیــک، و تــرک فســاد و تباهــکاری اســت. قــرآن، 
خواهــان آن اســت که مردمــان در برخوردهــا بزرگوارانه 
رفتــار کننــد، و مســلمانان اهــل چشم پوشــی و تواضــع 
باشــند، و متکبرانــه راه نرونــد، و ازخودراضی و ســرکش 

. شند نبا
قــرآن، خواهــان آن اســت کــه مــردم خــدا را بســیار یاد 
کننــد کــه اطمینــان دل و آســایش روح به ذکــر »اهلل« 
بــه دســت می آیــد. قــرآن، خواســتار آن اســت کــه بــا 
تأمــل و تأنــی و بــه خــود یــادآوری  کــردن، آیــات آن را 
بخواننــد )نــه بــا شــتاب و حواس پرتــی(، چــون قــرآن 
ــق  ــوی خل ــه س ــه ب ــت ک ــال اس ــدای متع ــاب خ کت
ــر  ــک   تدب ــات آن   یک ی ــا در آی ــت، ت ــتاده اس فرس
)اندیشــه ممتــد( کننــد، و بــا طهــارت و علــوم قــرآن، 
پرده هــای پوشــاننده حقیقــت را از دل هــای خــود پــاره  

کــرده بــه دور افکننــد.
قــرآن، بــدان فرامی خوانــد کــه مــردم از رکــود جســمی 
و روحــی درآینــد، و در زمیــن ســیر و ســفر کننــد، و 
ــد.  ــز بنگرن ــر چی ــن در ه ــاز و اعماق بی ــم ب ــا چش ب
ــای  ــان ها فرصت ه ــه انس ــه ب ــت ک ــی اس ــرآن، کتاب ق
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تدبــر ژرف و اندیشــیدن ســازنده نشــان می دهــد، هــم 
دربــاره بــدن و چگونگــی آفرینــش آن از مراحــل اولیه و 
هــم دربــاره اســتعداد و روحــی کــه آفریــدگار به انســان 
ــتی  ــای او در هس ــاره تکامل ه ــم درب ــت و ه داده اس
انســانی. قــرآن انســان را می انگیزانــد تــا در فاصله هــای 
حیاتــی خویــش )کودکــی، نوجوانــی، جوانــی و...( نیک 
بیندیشــد، تــا پایــان زندگــی و انتقــال به جهــان دیگر، 

و عوالــم و نشــآتی کــه در آنجــا هســت.
قــرآن، کتابــی اســت کــه فرامی بــرد انســان را تــا دنیای 
تأمــل و تدبــر، و فهمیــدن خــالق، از راه موفــق حقــی 
کــه در انفــس و آفــاق در حــال تجلــی اســت. قــرآن، 
ــا در  ــازد، ت ــان را وادار می س ــه انس ــت ک ــی اس کتاب
احــوال امت هــای پیشــین و چگونگــی سرنوشــت آنان، 
و تمدن هــای باســتانی، و شــداید و گرفتاری هایــی کــه 
بــرای پیشــینیان، بــه دلیــل ظلم و ســتمی کــه کردند 
پیــش آمــد؛ فلمــا نســوا مــا ذکــروا بــه، فتحنــا علیهــم 
ابــواب کل شــیء   )چــون هرچــه بــه آنــان تذکــر دادیم 
بــه دســت فراموشــی دادنــد، مــا درهــای بدبختی هــا و 

عذاب هــا را بــر روی ایشــان گشــودیم...(
قــرآن، همچنیــن کتابــی اســت کــه سرگذشــت 
مردمانــی را نیــز یــاد می کنــد، کــه بــه دلیــل 
پایــداری در راه خــدا، و ایثــار مــال و جــان، و پیــروی 
از حقیقــت تابنــاک، بــا هدایــت الهــی بــه انقالب هــای 
دگرگون ســاز، و بــرکات و رفــاه در زندگــی دســت 
ــش را قطــع  ــوق خوی ــان حق ــد، و دســت غاصب یافتن
کردنــد. قــرآن، کتابــی اســت کــه بــه مردمــان انگیــزه 
می دهــد، تــا بــرای فهــم حقایــق شــناختی و معرفــت 
الهــی بکوشــند و بتالشــند، و در ســیر مترقیانــه روحی 
چنــان پیگیــر باشــند، تــا بــه آســتانه قــرب خداونــدی 
برســند، زیــرا کــه آفریننــده آنــان، و روزی دهنــده آنان، 
ــان  ــل را در اختیارش ــات و عق ــت حی ــواره نعم و هم
ــد،  ــد می کن ــر آن، آن را تجدی ــت، در ه ــرار داده اس ق
وگرنــه هــم حیــات را از دســت می دادنــد، هــم 
عقــل را و بدین گونــه انســان های باخــردی کــه در 
ــا  ــناخته اند، ب ــاه ش ــیده اند، و راه را از چ ــان اندیش جه
ــش  ــروردگار خوی ــزد پ ــه ن ــدی و سرخوشــی ب آرزومن
می رونــد   پیــش از آنکــه آنــان را نومیــد و مقهــور بــه 
درگاه او کشــند   و این گونــه انســان ها از آســتان الهــی 
ــان را ملحــق ســازد،  ــا آن ــد. ت ــرزش می کنن ــب آم طل
ــران، صادقــان، خاشــعان، انفاق کننــدگان و در  ــه صاب ب
ــن و  ــن و الصادقی ــان )... الصابری ــحرها آمرزش خواه س

القانتیــن و المنفقیــن و المســتغفرین باالســحار(.
قــرآن، کتــاب »نمــاز« اســت مــردم را فرامی خوانــد تــا 
نمــاز را بــر پــای دارنــد و زکات بدهنــد، و بــا نمازگزاران 
ــه  ــد، ب ــدگار ازل و اب ــگاه آفری ــد و در پیش ــاز گزارن نم
رکــوع و ســجود رونــد. قــرآن، کتــاب »عدالــت«، کــه 
ــد  ــق آن تأکی ــر تحق ــد، و ب ــاد می کن ــت را فری عدال
ــود  ــین خ ــن جانش ــادالن را در زمی ــا ع ــد، ت می ورزن
ــرآن،  ــد. ق ــز گردان ــه چی ــان را وارث هم ــازد، و آن س
می خواهــد کــه مــردم همــه خیــر را بخواهنــد. قــرآن، 
می خواهــد کــه مــردم قهرمانانــه جبــاران را بکوبنــد، و 
طاغوت هــای ســه گانه )طاغــوت سیاســی   فرعــون هــر 
جــا و هــر قــوم، طاغــوت اقتصــادی   قــارون هــر جــا و 
هــر قــوم، و طاغــوت فرهنگــی   هامــان هــر جــا و هــر 
ــرای انســان ها زمینــه  ــا ب قــوم( را ســرنگون ســازند، ت

ــد  ــرآن، می خواه ــد. ق ــم آی ــربلندی فراه ــزت و س ع
مســلمانان سســت عنصر نباشــند، و انــدوه بــه دل 
خویــش راه ندهنــد، تــا بــا ایمــان قاطــع و عمــل صالح، 
ســروران جهــان گردنــد. قــرآن، می خواهــد کــه مــردم، 
در راه نجــات انســان محــروم، آتــش انقالب هــای 
دگرگون ســاز را برافروزنــد، و بــا پیشــوایان کفــر و 
گمراهــی و ظلــم نبــرد کننــد، و در هــر لحظــه نیــازی 
ــد و  ــای فاس ــالح جامعه ه ــرای اص ــود. ب ــام ب ــه قی ب

ــینند. ــای ننش ــر از پ ــای جائ حکومت ه
و  صلــح  مبلغــان  مســلمانان،  می خواهــد  قــرآن، 
امنیــت بــرای همــه مــردم جهــان باشــند، و پایه هــای 
حکومت هــای ســالم را اســتوار ســازند، و از حــدود الهی 
درنگذرنــد، و بــه هیچ کــس   چــه خــودی و چــه بیگانــه   
ســتم نکننــد. قــرآن، می خواهــد همیشــه دســته ای از 
مؤمنــان، مردمــان را بــه کار خیــر فراخواننــد، و امــر بــه 
ــا جدیــت )و در صــورت  معــروف و نهــی از منکــر را ب

وجــود شــرایط( اجــرا کننــد.
ــی را  ــای اله ــردم نعمت ه ــه م ــد ک ــرآن، می خواه ق
زیــاد کننــد، و بــر امــوال بــه صــورت صحیــح بیفزایند، 
و شــهرها را آبــاد و زیبــا ســازند، و زندگــی و معیشــت 
ــی،  ــای اله ــتفاده از نعمت ه ــد، و در اس ــو دارن را نیک
عدالــت را مراعــات نماینــد، یعنــی آن ها را در دســترس 
همــه قــرار دهنــد، و از هــر گونــه ویژه خواهــی و 

ــد. ــز کنن ــی پرهی خصوصی طلب
قــرآن، می خواهــد کــه امــوال در دســت شــماری 
ســرمایه دار نگــردد و بــه صــورت »دولــه بیــن االغنیاء« 
ــار همــگان باشــد. و کوشــش های  ــد، و در اختی درنیای
تکاثــری و زندگی هــای پرریخت وپــاش و مســرفانه 
ــد، تــا محرومیــن فرصــت رســیدن  اشــرافی را براندازن
بــه حقــوق پایمال شــده خویــش را بــه دســت آورنــد. 
ــد، و  ــردم از اســراف بپرهیزن ــرآن، می خواهــد کــه م ق

بپرهیزنــد، و بپرهیزنــد...
تکلیف هــای  ادای  راه  در  کــه  می خواهــد  قــرآن، 
مختلــف فــردی و اجتماعــی و وظایــف الهــی   انســانی 
ــد، و در  ــرج دهن ــه خ ــه ب ــند و حوصل ــش بکوش خوی
ــه خــود  ــودن ب ایــن راه هیچ گونــه سســتی و کســل  ب
راه ندهنــد، و بداننــد کــه آفرینــش آســمان و زمیــن، و 
زندگــی چنــد روزه انســان در کــره ارض و ســپس مرگ 
و انتقــال بــه عالــم بیخــود و بی هــدف نیســت. قــرآن، 
می خواهــد مســلمانان اختــالف نداشــته باشــند، و امت 
ــوس  ــان مأی ــه را چن ــالن تفرق ــند، و عام ــده باش واح
ــرآن،  ــد. ق ــور برن ــه گ ــود را ب ــه آرزوی خ ــد، ک کنن
می خواهــد انســان ها بــه جمــال جهــان و زیبایی هــای 

شــادی آور زندگــی بــه چشــم لــذت  بــردن   و در عیــن 
حــال آموختــن   نــگاه کننــد، و در ایــن خورشــید و ماه 
ــان و  ــان و گیاه ــرا و درخت ــا و صح ــتارگان و دری و س
ــدگان  ــا و پرن ــه ها و کوه ه ــا و بیش ــکوفه ها و گل ه ش
رنگارنــگ و جانــوران وحشــی دشــتی و دریایــی و 
باغ هــای سرســبز شــادی آور و بوســتان های انبــوه 
ــی  ــری و زیباشناس ــم زیبانگ ــا چش ــده، ب ــم تنی در ه
ــده را  ــی خیره کنن ــد، و این همــه جمــال و زیبای بنگرن

ســاده نگیرنــد...
و  تفریحــی  نگاه هــای  مــردم  می خواهــد  قــرآن، 
ــان و  ــه جه ــش را ب ــه   خوی ــادی جویانه   و فراگیران ش
آنچــه در آن اســت، بــا توجــه بــه ملکــوت عالــم و باطن 
ــه  ــا بــه ســر الهــی در هــر چیــز   ب ــد، ت وجــود درآورن
ــد،  ــی ببرن ــدازه اســتعداد و توجــه و تأمــل خــود   پ ان
ــر  ــه باطــن برســند، و چشــم ظاه ــم ب ــر عال و از ظاه
ــد.  ــرار دهن ــن ق ــم باط ــه چش ــیدن ب ــیله رس را وس
ــر  ــه ذک ــور ک ــن ام ــه ای ــد در هم ــرآن، می خواه ق
ــی  ــد، یعن ــی باش ــت قرآن ــه هدای ــان ب ــد، تکیه ش ش
بــا عصــای قــرآن در پهنــه کائنــات ســیر کننــد، و بــا 
مشــعل قــرآن همــه جــا را روشــن ببیننــد و مهم تــر از 
همــه اینکــه از تعمــق و تدبــر در خــود »قرآن کریــم«   
فهرســت جهــان کبیــر اســت   و اندیشــیدن در آیــات 
مبهوت کننــده آن، کــه همــواره دارد بــا مــردم ســخن 
می گویــد، غفلــت نکننــد، و بداننــد کــه قــرآن  کریــم 
یــک کتــاب معمولی نیســت، بلکه ریســمانی اســت که 
ــل  ــان وص ــان و روزی دهنده ش ــه آفریدگارش ــان را ب آن
ــب  ــات آن تمــام نمی شــود، عجائ ــب آی ــد، غرائ می کن
اســرار آن پایــان نمی پذیــرد، و شــباهتی و ربطــی بــه 

ــد. ــان و کالم انســان عــادی ندارن ســخن مردم
روی،  هیــچ  بــه  دانشــمندان،  می گویــد  قــرآن، 
ــرآن،  ــتند. ق ــش نیس ــردم بی دان ــا م ــه ب ــل مقایس قاب
می گویــد، مجاهــدان در راه ارزش هــای متعالــی، بــرای 
رســانیدن انســانیت بــه رشــد انســانی، پاداشــی بســیار 
بســیار برتــر و بیشــتر دارنــد. و چنــد ســخن از پیامبــر 
ــر  ــالم: پیامب ــوای اس ــی محت ــت معرف ــرم، در جه اک
ــال  ــاد س ــر از هفت ــت، بهت ــاعت عدال ــک س ــرم: ی اک
عبــادت خداســت. )در اینجــا مالحظــه می کنیــد کــه 
در یــک دیــن، کــه بایــد همــه توجهــش بــه عبــادات و 
مناســک دینــی معطــوف باشــد، چگونــه جانب انســان 
ــت در جامعــه و زندگــی و معیشــت و اقتصــاد،  و عدال
ــاعت  ــک س ــه ی ــی ک ــا جای ــت، ت ــده اس ــات ش مراع
ــدگان خــدا، 7۰ ســال  ــه بن ــردن نســبت ب ــت  ک عدال

ــه شــمار آمــده اســت؟!( عبــادت خــدا ب
پیامبــر اکــرم: حقــوق مســتمندان در امــوال توانگــران 
ــد،  ــه بمان ــنه و برهن ــس گرس ــر ک ــس ه ــت. پ اس

ــد. ــئول او، توانگرانن مس
پیامبــر اکــرم: اهــل هر آبــادی ای کــه در آن گرســنه ای 

بــه ســر بــرد، از رحمــت خداونــد محرومند.
ــس از  ــدی   پ ــه خردمن ــن مرتب ــرم: باالتری ــر اک پیامب
ایمــان بــه خــدا   جلــب دوســتی مــردم اســت، و نیکــی  
کــردن در حــق هــر کســی، چــه خــوب باشــد چــه بد.
ــم  ــی را از ظال ــس حــق مظلوم ــر ک ــرم: ه ــر اک پیامب
ــرم(، در  ــه پیغمب ــن )ک ــا م ــد، ب ــه او بده ــرد و ب بگی

بهشــت هم رتبــه اســت.
پیامبــر اکــرم: هــر مدیونــی کــه نتواند دیــن خــود را ادا 
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کنــد، چــون بــه حاکــم اســالمی اظهــار کنــد، پرداخت 
دیــن او وظیفــه حاکم اســت.

ــتمندان را  ــوق مس ــلمانان! حق ــرم: ای مس ــر اک پیامب
ــود. ــول ش ــد قب ــان در درگاه خداون ــا نمازت ــد، ت بدهی
ــن شــمرده شــده اســت.  )در اســالم نمــاز ســتون دی
ــلمان  ــک مس ــر ی ــی از نظ ــادت، هنگام ــاز و عب و نم
ــع شــود. حــال  ــول درگاه خــدا واق ــه قب ارزش دارد ک
توجــه کنیــد بــه ایــن دقــت و ظرافــت و اســتحکام، در 
ــد،  ــه می گوی ــه اســالمی ک ــراد در جامع روح ســازی اف
اگــر حقــوق محرومــان را بــه درســتی پرداختــی، نمــاز 

و عبادتــت قبــول اســت.(
ــذارد، از آن  ــی گ ــی باق ــس مال ــر ک ــرم: ه ــر اک پیامب
ــه ای  ــا مزرع ــی ی ــس قرض ــر ک ــت، و ه ــان اوس وارث

ــت. ــت اس ــه حاکمی ــق ب ــذارد، متعل بازگ
پیامبــر اکــرم: مــن مأمــور شــدم تــا میــان مــردم بــه 

عدالــت رفتــار کنــم)از قــرآن(.
پیامبــر اکــرم: هــر کــس در کنار دانشــمندی بنشــیند، 
کنــار دوســت خــدا نشســته اســت، و خداونــد او را بــه 

ــد. بهشــت وارد می کن
پیامبــر اکــرم: هــر کــس پــس از اینکــه او را بترســانند، 
بــه جرمــی اقــرار کنــد، ایــن اقــرار ارزش قضایی نــدارد.
پیامبــر اکــرم: زنــان ماننــد دســته گلنــد، پــس بــا آنان 

خشــونت نکنید.
امــام علــی: )امــام علــی پــرورده قــرآن و محمــد)ص( 
اســت(. و از ده ســالگی در دامــان پیامبــر بــزرگ 
شــده اســت، و هیــچ لحظــه از عمــر اجتماعــی او بــه 
ــک  ــوده نگشــته اســت. او ی ــت آل ــای جاهلی پلیدی ه
نمــودار کامــل از قــرآن و محمــد و اســالم اســت. اینک 
چنــد نمونــه از ســخنان و تعالیــم و رفتــار امــام علــی، 

ــت و تاریــخ. ــر انســانیت و عدال در براب
ــور  ــد ن ــه قــدرت رســید نبای امــام علــی: هــر کــس ب
ــع  ــود جم ــار خ ــود را در کن ــکان خ ــمان و نزدی چش
کنــد، تــا آن هــا بــه حقــوق مــردم دســت درازی نکنند، 

ــد. ــتفاده نیابن ــرای سوء اس ــی ب و فرصت
امــام علــی: خداونــد بــر حاکــم اســالمی واجــب کــرده 
ــن  ــا پایین تری ــواده اش ب ــی او و خان ــه زندگ ــت، ک اس

ــه هم ســطح باشــد. ــرد جامع ف
امــام علــی: مبــادا گمــان کنیــد، جامعــه بــدون اجرای 
ــت  ــزاران حکوم ــود! ای کارگ ــالح می ش ــت اص عدال
ــت  ــت و در دس ــت اس ــام، امان ــت و مق ــالمی، پس اس
شــما بــرای انجــام وظیفــه، نــه دکــه ای بــرای چپــاول 

اموال عمومــی.
ــا الزم اســت  ــا و نرخ ه ــر بازاره ــارت ب ــی: نظ ــام عل ام
ــه ســخت ترین  ــد ب ــت کننــد بای ــی کــه خیان و ناظران

کیفرهــا برســند.
امــام علــی: اگــر حســن و حســین )دو فرزنــدش کــه 
نــواده پیغمبــر نیــز بودنــد( خطایــی کننــد، کمتریــن 

گذشــتی در حقشــان نخواهــم کــرد.
امــام علــی: مــن قدرتمنــدان را خــوار و ناتــوان 
می کنــم، تــا حــق ضعیفــان را از حلقــوم آنــان بیــرون 
کشــم، و ضعیفــان جامعــه را چنــان قــدرت می دهــم 

ــه همــه حقوقشــان برســند. ــد ب ــه بتوانن ک
امــام علــی: عالمــان و آگاهــان جامعــه، در برابــر 
محرومیــت محرومــان بی پنــاه، و قــدرت مالــی و نفــوذ 
ثروتمنــدان )دیکتاتــوری مــال(، در نــزد خدا مســئولند.

ــد را    ــاز مــردم نیازمن ــد، و نی ــی: شــب ها بروی ــام عل ام
حتــی آنــان کــه در خوابنــد   بــرآورده ســازید.

امــام علــی: اگــر حکومــت، اســالمی باشــد بــه احــدی 
ظلــم نمی شــود، حتــی غیرمســلمانان، و زندگــی هیــچ 
ــی  ــذرد، حت ــود نمی گ ــت و کمب ــا محرومی ــس ب ک

غیرمســلمانان.
امــام علــی: روزی جمعــی از شــخصیت های مســلمان 
نــزد علــی آمدنــد، و خدمــات خــود را بــه اســالم ذکــر 
کردنــد، و امتیازهایــی خواســتند... علــی فرمــود: ایــن 
ــال  ــت   م ــت اس ــزد دول ــال ن ــه در بیت الم ــال   ک م
ــن در  ــد. و م ــدگان خدایی ــه بن خداســت، و شــما هم
کتــاب خــدا )قــرآن( نظــر کــردم و ندیــدم که کســی را 

بــر کســی امتیــاز داده باشــد.
امــام علــی: بــه گناهــکاران می فرمــود: نزد مــن نیایید و 
بــه گنــاه خــود اقــرار کنید تــا شــما را حد بزنــم )تنبیه 
کنــم(، بلکــه بیــن خــود و خدایتــان توبــه کنید)اگرچه 
ــرای حفــظ عصمــت جامعــه و تعالــی  اجــرای حــد، ب

انســانیت مضــر اســت، لیکــن توبــه بهتر اســت(.
امــام علــی: اشــخاص سازشــکار، اشــخاصی فســادپذیر 
)و ضعیف النفــس و دنیادوســت(، و اشــخاصی کــه 
بخواهنــد بــه خــود و نزدیکانشــان چیــزی برســد، هیچ 
نمی تواننــد حکومــت دینــی تشــکیل دهنــد، و جامعــه 

را مطابــق رضــای خــدا اداره کننــد.
ــاره امــوال  ــا آن حــد، درب ــزرگ، ت امــام علــی: )امــام ب
کارگــزاران  بــه  کــه  می کــرد  احتیــاط  عمومــی 
حکومــت خویــش می نوشــت(: قلم هــای خــود را 
ــم بنویســید!  ــه ه ــک ب ــا را نزدی ــد! خط ه ــر کنی ریزت
حــرف زیــادی ننویســید! ســعی کنیــد فقــط مقصــود 
ــه  ــید! و ب ــم بنویس ــه ه ــک ب ــطرهایی نزدی را، در س
ــی،  ــوال عموم ــه ام ــه ب ــد! ک ــردازی می پردازی عبارت پ

ــانید. ــان رس ــوان زی ــذری، نمی ت ــچ ع ــه هی ب
امــام علــی: بــرای قضــاوت، بهتریــن و بافضیلت تریــن 
قاضیــان را انتخــاب کنیــد، کــه نــه رشــوه می گیرنــد، و 

نــه هیــچ رأیــی بــر آنــان تحمیــل می شــود.
امــام علــی: بدتریــن توشــه ای کــه انســان بــرای آخرت 
خــود بفرســتد، ظلــم و تجــاوز بــه حقــوق مردم اســت.

امــام علــی: )امــام شــهر کوفــه   مقــر حکومــت خــود   را 
بــه هفــت بخــش تقســیم کــرده بــود. و قســمت همــه 
مــردم را از بیت المــال بــه طــور مســاوی مــی داد. یکبــار 
ــا را  ــود، و آن ه ــه بیت المــال رســیده ب ــاس ب ــه اجن ک
بــه هفــت قســمت تقســیم کردنــد، یــک گــرده نــان 
زیــاد آمــد، فرمــودم: آن را نیــز بــه هفــت لقمه تقســیم 
کنیــد، و بر ســر ســهم هــر محلــه ای لقمــه ای بگذارید.

امــام علــی: مــن هنگامــی کــه بــه حاکمیــت رســیدم، 
چنــد درهــم و اندکــی لبــاس منــدرس داشــتم، کــه 
خانــواده ام یافتــه بودنــد. حــال اگــر بــه هنــگام پایــان 
ــن  ــه م ــد ک ــتم، بدانی ــزی داش ــن چی ــش از ای کار بی

ــر جامعــه و مــردم خیانــت کــرده ام. خائنــم، و ب
امــام علــی: )امــام خــود همیشــه ماننــد یــک کارگــر 
ــت  ــا دس ــود و ب ــت خ ــرد، و از زحم ــرکار، کار می ک پ
ــه  ــود. هنگامی ک ــد آورده ب ــتان هایی پدی ــود نخلس خ
ــغ  ــد   و گاه مبل ــتان ها را می آوردن ــن نخلس ــد ای درآم
فراوانــی هــم می شــد   همــه را بــه مســتمندان و 
ــد  ــرد، بلن ــن ک ــه چنی ــار ک ــی داد. و یکب ــازداران م نی
شــد و بــه ســوی بــازار رفــت و شمشــیر خــود را بــرای 
ــر شــام امشــب را  ــت(: اگ ــرد، و گف ــروش عرضــه ک ف
می داشــتیم، شمشــیرم را نمی فروختــم. و در آخــر 
ــود  ــد آورده ب ــه پدی ــتان هایی را ک ــه نخلس ــم هم ه

ــود. ــروف ب ــی« مع ــاف عل ــرد. و »اوق ــف ک وق
امــام علــی: )یکــی از شــخصیت های بســیار برجســته و 
مشــهور بصــره را بــه نــام ابواالســود دئلــی بــه قضــاوت 
بصــره گماشــت، ســپس اندکی نگذشــته بــود کــه او را   
بــا وجــود نداشــتن نیــروی انســانی کافــی   از قضــاوت 
عــزل کــرد. قاضــی معــزول پرســید: چــرا مــرا عــزل 
کــردی، بــا اینکــه نــه جنایتــی کــرده ام، نــه خیانتــی؟! 
ــه  ــدم ب ــک روز دی ــن ی ــت(، لیک ــت اس ــت: )درس گف
ــه دادگاه،  ــده ب ــا مراجعه کنن ــن ب ــخن  گفت ــگام س هن
صدایــت را کمــی از او بلندتــر کــرده ای! و آیــا انســانیت 
ــود  ــای خ ــرای ارزش ه ــی ب ــن مرزبان ــون چنی تاکن
ــالخورده  ــی س ــد، قاض ــازه نده ــه اج ــت، ک ــده اس دی
ــا  ــو، ب ــگام گفت وگ ــه هن ــش را ب ــخصی، صدای متش
یــک مجــرم، از او بلندتــر کنــد؟ هیهــات! آیــا تمــدن 
روم و یونــان چنیــن اخــالق قضاوتــی داشــته اند، یــا در 
اروپــای بعــد از رنســانس چنیــن چیــزی دیــده شــده 

اســت، آمریــکا کــه هیــچ...
ــر  ــرای اداره مص ــه ب ــتوری ک ــی)ع( در دس ــام عل ام
بــار   ۳۰ می نویســد،  اشــتر(  مالــک  )عهدنامــه 
ــد و  ــت انســان ســخن می گوی ــوق و کرام ــاره حق درب
ســفارش می کنــد، اصــالً می تــوان گفــت، کتــاب 

»نهج البالغــه« او کتــاب انســان اســت.
ــه  ــی عالم ــالمی، یعن ــش اس ــان پردان ــی از عالم یک
جعفــری   کــه دوســت مــن نیــز بــود، و ۴ ســال پیــش 
درگذشــت   در رســاله ای از مزایــای اســالم ســخن 
ــه  ــرای مالحظ ــکات آن را ب ــی ن ــت، بعض ــه اس گفت
شــما مــی آورم. ایــن قســمت دربــاره حقــوق اســالمی 

ــت: ــات اس حیوان
1. هــر جانــداری کــه در اختیــار کســی قــرار گیــرد، باید 
همــه وســایل زندگــی آن جانــدار را تهیــه و تأمیــن کند.

۲. اگــر صاحــب جانــدار دربــاره نیــازش کوتاهــی کــرد، 
بایــد حاکــم اســالمی او را بــه ایــن کار وادارد، و اگر نشــد 

بایــد خــود حاکــم زندگــی حیــوان را تأمیــن کنــد.
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ــد  ــدار، بچــه شــیرخوار داشــته باشــد، بای ۳. اگــر جان
بــه انــدازه کفایــت تغذیــه بچــه، شــیر در پســتان مــادر 
بمانــد، از ایــن رو شــیر فقــط بــه انــدازه غــذای بچــه 

بــود دوشــیدن مــادر حــرام اســت.
ــش را  ــد ناخن های ــه شــیر می دوشــد، بای ۴. کســی ک

بگیــرد تــا حیــوان اذیــت نشــود.
ــردن  ــت  ک ــوان و زدن و لعن ــه حی ــنام  دادن ب ۵. دش

ــت. ــرام اس ــا ح آن ه
ــاج  ــدون احتی ــح و ب ــرای تفری ــات ب ــکار حیوان ۶. ش

ــت. ــرام اس ح
7. شکار جوجه پرندگان در آشیانه حرام است.

8. بایــد کســی کــه متصــدی کار حیوانــات می شــود، 
ــر  ــی ب ــی و اجحاف ــا ظلم ــد، ت ــن نباش ــی خش آدم

ــرود. ــوان ن حی
ــد آنقــدر ســوار نشــد کــه  ــوان ســواری بای ــر حی ۹. ب

ــردد. ــوان خســته گ حی
1۰. بــا حیوانــی کــه نقصــی دارد و نمی توانــد خــوب راه 

رود بایــد بــا کمــال مــدارا رفتــار شــود... تا مــاده ۳۰.
ــی شــد،  آری، عالیجنــاب! اگرچــه نامــه قــدری طوالن
ــود. و  ــم ب ــما مغتن ــا ش ــو ب ــت گفت وگ ــن فرص لیک
ــت  ــت و تربی ــای هدای ــود از دری ــه، قطــره ای ب این هم
انســانی اســالم. مــن امیــدوارم فرصت هایــی بــرای آن 
جنــاب پیــش آیــد   اگرچــه گــه گاه   و همــان ۲ جلــد 
تقدیمــی را کــه دارای 1۰ بــاب، و فصل هــای اصلــی و 

فرعــی بســیار اســت بخواننــد.
ــرآن و  ــما   از ق ــرای ش ــه ب ــوان نمون ــه عن ــه را ب آنچ
پیامبــر اکــرم و امــام علــی   نقل کــردم، برای شــناختی 
اجمالــی بســنده اســت، لیکــن حــق اســالم و ســرمایه 
ــای  ــر ج ــریت ب ــرای بش ــالم ب ــه اس ــدری را ک گرانق
گذاشــته اســت درســت شــناخته نیســت. آیــا عاشــورا 
چــه بــود و چــه روزی بــود؟ عاشــورا روز طلــوع 
راســتین خورشــید اســت. ایــن روز، روز بشــریت و همه 
انســان ها و همــه ارزش هــای متعالــی اســت. پــس چــرا   
ــرام  ــرای احت ــن روز   ب ــان در ای ــه جه ــت کم   هم دس
بــه انســانیت کلــی   یــک ســاعت تعطیــل نشــود؟ امــا 
ــه  ــق روشــن شــود. ب ــه حقای روزی خواهــد رســید ک
گفتــه خــود شــما: »روزی خواهــد رســید کــه تاریــخ 
بــه طــور عینــی نوشــته شــود، تاریــخ ســاخته خواهــد 

ــازند...« ــخ را می س ــا، تاری ــردم، توده ه ــد، م ش
و روزی کــه تاریــخ ســاخته شــد، و بــه همــه چیــز بــا 
چشــم انصــاف نگریســته گشــت، معلــوم خواهــد شــد 
کــه در قلمــرو طلــوع خورشــید، از آغــاز تمــدن تاریخ و 
تمــدن تاکنــون، چنین هادیــان و مربیان و پشــتیبانانی 
بــرای بشــر و حفــظ حقــوق بشــر و پاســداری از کرامت 
انســان کمتــر بــه هــم رســیده اســت. ســخن از حقــوق 
ــا  ــترو! آی ــدل کاس ــای فی ــد، آق ــان آم ــه می ــر ب بش
ایــن حقــوق بشــر، حقــوق بشــر اســت، یــا دســتاویز 

ــو«؟ ــا حــق »وت قدرت هــای شــیطانی ب
ــدن معاصــر، انســان  ــرض و طــول تم ــه ع ــا هم ــا ب آی
امــروز از هــر روز بیچاره تــر نیســت؟ آیــا تفــاوت طبقاتی 

و فقــر معیشــتی امــروز در جهــان بیــداد نمی کنــد؟
آیــا در کشــورهایی بهتریــن غذاهــا   بــه عنــوان غــذای 
ــد  ــی کــه فرزن ــادی   دور ریختــه نمی شــود، در حال زی
انســان در جــای جــای کــره زمیــن از نداشــتن قــوت 

ــد؟ ــان می ده ــوت ج الیم

ــزات  ــن تجهی ــه بهتری ــز ب ــتان های مجه ــا بیمارس آی
ــی دوا  ــال ب ــان ها و اطف ــان، و انس ــوی جه ــک س در ی
و درمــان در ســویی دیگــر، بــرای انســانیت معنایــی و 

ــی گذاشــته اســت؟ آبروی
آیــا ایــن کاخ نشــینان مدعــی، حیاتــی انســانی دارنــد 

یــا حیوانــی؟
ــت و از  ــر نیس ــان دیگ ــر انس ــه در فک ــانی ک ــا انس آی
غــم او و گرســنگی او و درد معنــوی و بیمــاری او رنــج 

ــت؟ ــان اس ــرد، انس نمی ب
ــه  ــازی ب ــی و اسلحه س ــوم نظام ــمندان عل ــا دانش آی
ــد، کــه ایــن ســالح مــدرن را  بشــریت جنایــت نکردن

ــاختند؟ ــت زده س ــواران پوش ــن آدمخ ــرای ای ب
ــر ایــن کار گرفتنــد، کــه ارزش  ــا چــه چیــز در براب آی
ایــن جنایــت کبیــر را داشــت؟ جنــاب آقــای کاســترو! 
ــا  ــت ی ــل اس ــازمان مل ــل، س ــازمان مل ــن س ــا ای آی
ــار  ــا از ب ــتم ها و تن زدن ه ــواع سیس ــازمانی دارای ان س

ــاران. ــر جب ــی در براب تکلیــف و زبون
آیــا مــردم فلســطین، بوســنی و هرزگویــن، افغانســتان 
و... بشــر نبودنــد و نیســتند و حقــوق بشــری ندارنــد؟ و 

قبــالً مــردم کوبــا و مــردم ژاپــن و...
ــل  ــازمان مل ــر کاخ س ــید ب ــه خورش ــر روز ک ــا ه آی
می تابــد، بــا چشــم تمســخر   کــه حاکــی از تمســخر 
انســانیت اســت بــه دســت ایــن کاخ   بــه آن نمی نگرد؟

ــد؟  ــانیت برده ان ــی از انس ــکا بوی ــردان آمری ــا دولتم آی
ــان  ــدازه آن ــرون  از ان ــان و ب ــم بی پای ــن ظل ــر ای مگ
ــدک  ــی ان ــه عکس العمل ــی را ب ــه مظلومان ــت، ک نیس
وامــی دارد )کــه آن هــم نبایــد باشــد(. آنــگاه همــان را 
بهانــه می کننــد، و در هــر جــای زمیــن کــه دستشــان 
برســد، بدتــر از هــر حیــوان خونخــوار وحشــی، خــون 

می ریزنــد؟ را  انســان ها 
جنــاب آقــای کاســترو! اگــر بــا شــما درد دل و 
ــم؟ ــی درد دل کنی ــه کس ــا چ ــم، ب ــذاری نکنی گله گ
ملــت مــا کــه در ایــن عصــر اخیــر توانســت ســلطنتی 
ــی  ــد و ارتش ــود کن ــاقط و ناب ــد را س ــیار قدرتمن بس
مجهــز را در برابــر خــود خاضــع ســازد، و مستشــاران 
ــی  فاســد و مفســده انگیز و سراســر ســوء نیت آمریکای
را   بــا آن شــمار بســیار   از کشــور ایــران بیرون انــدازد، و 
النــه جاسوســی را )کــه نــام مســتعار ســفارت بــر خــود 
ــکا را    ــن از رجــال آمری داشــت( بازپــس گیــرد، و دو ت
کــه قصــد ســفر بــه ایــران را داشــتند   در میــان هــوا 
و زمیــن توقیــف کنــد. نگــذارد پــا بــه ایــران گــذارد )و 
مجبــوراً در ترکیــه فــرود آینــد(، و همچنیــن هشــت 
ســال جنــگ نابرابــر تحمیلــی را تحمــل کنــد و همــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــه از ای ــد، هم ــر بگذران ــا را از س تحریم ه
دوبــاره روحــی از »قــرآن« در کالبــد او دمیــده شــد و 

خونــی از »عاشــورا« در رگ هــای او بــه جــوش آمــد و 
اگــر هــر ســال در مجالــس می نشســت و بــر حســین و 
یــاران و خانــدان اسیرشــده او   بــه دســت اشــقیا   گریــه 
ــا  ــر و میدان ه می کــرد، در عاشــورای انقــالب، در معاب
بــه پــا خاســت و خــون حســین را بــر رواق بلنــد زمــان 
پاشــید و زندگــی ظلم پذیــر را زندگــی ظلم ســتیز 

کــرد.
ــی،  ــکام سیاس ــده ایم، اح ــق نش ــوز موف ــا هن ــه م البت
اقتصــادی، قضائــی و اجتماعــی و انســانی اســالم را در 
ایــن مملکــت عملــی کنیــم، عوامــل فــراوان و ایــادی 
طــرار نفــوذی و مهاجمــات گوناگــون دشــمن، و عده ای 
ــل  ــی داخ ــل   حت ــب در داخ ــت عنصر و دنیاطل سس
نظــام   مانــع اســالمی  شــدن راســتین کشــور شــده اند، 
امــا بــه تعبیــر شــما، »بایــد بــه اصالحــات دردنــاک و 
اجتناب ناپذیــر« دســت زد، و امیــد اســت کــه مقامــات 
ــق و  ــرای شــنیدن حقای ــاالی کشــور گوششــان را ب ب
چشمشــان را بــرای دیــدن واقعیــات   بــا هــر وســیله ای 
کــه ممکــن اســت   بگشــایند   تا اســالم را عملــی کنند   
همــه اســالم را   و ملــت را نجــات دهنــد همــه ملــت را 
ــی  ــر و ســرمایه داری و ارتجــاع و کم عقل و دســت تکاث
را از دامــان انقالبــی خورشیدســان کوتــاه ســازند. و بــه 
گفتــه شــما: »در شــرایط حاضــر، فوق العــاده شــخصی 
ــت،  ــاده، صراح ــت فوق الع ــا عینی ــد، ب ــت کنن صحب

صداقــت و درســتی و مخفــی  نکــردن هیــچ چیــز...«
همچنیــن ایــن ســخن شــما را   که چــه بســیار نزدیک 
اســت بــه تعالیــم انقالبــی اســالم   بایــد بــه یــاد دارنــد: 
مــردم کوبــا زنجیره هــای خــود را شکســته اند و 
شکســتن زنجیره هایــی کــه آن هــا را در قیــد بردگــی 
نگــه می داشــت؛ بــر امتیــازات پایــان دادنــد، بــه 
ــالب  ــا روح انق ــد.1 )و این ه ــان دادن ــا پای بی عدالتی ه

اســت(.
مــن ســخنانم را، بــه نام »ســخنان اســالم«   در لحظاتی 
تاریخــی   بــا یکــی از مــردان بــزرگ تاریــخ معاصــر در 
میــان گذاشــتم، مــدارک همــه آن هــا موجــود اســت 
ــده  ــر ش ــاه« ذک ــاب »الحی ــده در کت ــداری عم و مق
ــن  ــه مت ــدارک را و ن ــه م ــاوردم   ن ــه نی ــت. در نام اس
عربــی آیــات و احادیــث را   تــا نوشــته بســی بــه طــول 
ــن  ــی ای ــاب در فرصت های ــدوارم آن جن ــد. امی نینجام

نامــه ویــژه را از نظــر بگذراننــد.
مــن از درگاه خداونــد متعــال می خواهــم کــه عدالــت 
ــان  ــد انس ــای رش ــتراند، و زمینه ه ــان بگس ــر جه را ب
و انســانیت را فراهــم ســازد و ملت هــا   بــه ویــژه 
ــالمتی، آزادی،  ــا   را از س ــاوم کوب ــب و مق ــت نجی مل
ــایه  ــازد. و س ــوردار س ــعادت برخ ــد و س ــت، رش عدال
ــر  ــدام را ب ــر را و حماســه و اق ــرد حرکــت و تأثی آن م
ســر ملــت خویــش مســتدام بــدارد، و بــازوی شــما و 
ــر ســازد،  ــکا هرچــه پرتوان ت ــر آمری ــان را در براب یارانت
و قلبتــان بــه مقاومــت نــگاه دارد، و همــه مســتضعفان 
ــج وجــدان بشــری را از  جهــان را نجــات بخشــد. و رن
ــا سرنگون ســازی ظالمــان  این همــه تفــاوت و ظلــم، ب

ــد. ــل گردان و مســتکبران، زای
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معـروف اسـت کـه اسـتاد حکیمی بـه فیدل کاسـترو 
رهبـر انقـالب کوبـا عالقـه ای شـخصی و ویژه داشـت. 
روی ایـن عالقـه چنانکه از نامه هجده صفحه ای اسـتاد 
فقیـد نیز مشـخص اسـت، از او همـواره تجلیل می کرد 
و وقتـی کاسـترو بـه ایـران آمـد بـه حسـب شـنیده ها 
مالقاتـی نیز بیـن آن دو روی داد هرچند که رسـانه ای 

. نشد
گفته می شـود اسـتاد حکیمـی دوره ای از »الحیات« را 
به فیدل کاسـترو فرستاد و کاسـترو دستور داد الحیات 
بـه زبـان کوبایـی ترجمـه شـود. در ایـن میـان خبـر 
نـگارش نامـه اسـتاد به فیـدل کاسـترو مسـئله ای بود 
کـه رسـانه ای شـد و چندی بعد نیـز اصل نامه انتشـار 
عمومـی یافـت کـه در نـوع خـود، غیـر از ایـن که یک 
حادثه رسـانه ای اسـت، یک اتفاق فرهنگـی افتخارآمیز 
نیز محسـوب می شـود کـه در تاریـخ فرهنگی ایـران و 

مبادالت فرهنگی تشـیع نمی تـوان آن را نادیده گرفت.  
در اینجـا نکتـه ای بـه نظر می رسـد و آن این اسـت که 
چـرا اسـتاد حکیمی بـه جای یک سیاسـتمدار هرچند 
موجـه و خوشـنام و آمریکاسـتیز با یک متفکـر یا یک 
نویسـنده ای بـا همیـن مشـخصات مرتبـط نشـده و 
نامه نـگاری نکـرده اسـت؟ به عنـوان مثال، می تـوان از 
گابریـل گارسـیا مارکز نام بـرد که نویسـنده ای جهانی 
و در عیـن حـال آمریکاسـتیز هم بود به گونـه ای که به 
تصریـح خودش چندین سـال برگه اقامتـش در آمریکا 
را بـدون دلیـل لغـو کـرده بودنـد. سـؤال این اسـت که 
چرا اسـتاد حکیمی نخواسـت با شـخصی ماننـد مارکز 
یـا ماریـو بارگاس یوسـا یـا گونترگراس از نویسـندگان 
بـزرگ در عیـن حـال مشـهور بـه سیاسـت های ضـد 
اسـتکباری وارد مکاتبـه شـود؟ می دانیـم کـه مارکـز 
از دوسـتان صمیمـی کاسـترو بـود و بینشـان رابطه ای 
عمیـق و طوالنی وجود داشـت تا بـه آن حد که  فیدل 
کاسـترو خواننـده آثار مارکز بـود و حتی موارد اشـتباه 
مارکـز دربـاره مسـائل نظامـی و سـالح و نـوع کالیبر و 
فشـنگ را   بـه تصریح خود مارکـز    تصحیح می کرد. با 
ایـن حـال، اسـتاد به جای وارد شـدن بـه رابطه و بحث 
و گفت وگـو و مکاتبـه با یک شـخصیت علمـی و ادبی، 
با یک سیاسـتمدار به گفت وگو نشسـته اسـت. چه بسا 
اگـر ایـن رابطه به جای کاسـترو با مارکـز و همگنان او 

بـود، اتفـاق دیگـری رقم می خـورد. البته شـاید... 

هیئتتحریریه

اگر گابریل گارسیا مارکز به جای فیدل بود

نقد و پرسش

دیدگاه

در خبرهـا آمـد که اسـتاد محمدرضا حکیمی، 
اسـتاد و نویسـنده برجسـته و صاحب الحیاه با 
انتشـار پیامـی عدم حضـور خود در جشـنواره 
فارابـی را اعـالم کـرد. پیـام صرفـاً دربـاره عدم 
حضـور نبـود بلکـه شـمولی بیشـتر داشـت. 
حـاوی بیانـی از محمدرضـا حکیمـی بـود و 
پیامـی از او خطـاب به انسـان و جهـان و علیه 

سـرگردانی انسـان و انسـانیت. 

بسمه  الحکیم
اطـالع یافتم که بـه عنوان یکـی از برگزیدگان 
ضمـن  شـده ام.  انتخـاب  فارابـی  جشـنواره 
سپاسـگزاری از اظهار لطف داوران، به استحضار 
می رسـاند که اینجانـب در جشـنواره ها حضور 
نمی یابـد. در جشـنواره اخیر نیـز حضور نیافته 

و جایـزه ای دریافـت نکرده اسـت.
همان گونـه کـه پیش تـر هـم یـادآور شـده ام، 
بـار دیگـر تأکیـد می کنـم کـه تـا هنگامی که 
در جامعـه مـا فقر و محرومیت مرئـی و نامرئی 
بیـداد می کند، برگزاری چنین جشـنواره هایی، 
از نظـر اینجانـب در اولویـت نیسـت. در ایـن 
جشـنواره از فاضالن و اسـتادانی، به نام خدمت 
۵۰ سـاله به علوم انسـانی تجلیل شـده اسـت. 
پرسـش این اسـت آیا ایـن علوم بـرای ثبت در 
کتاب هـا و در دنیـای ذهنیـت اسـت یـا بـرای 
خدمـت بـه انسـان و حفـظ حقـوق انسـان و 
پاسـداری از کرامـت انسـان اسـت در واقعیـت 
خارجـی و عینیـت؟ نصـاب مقـام انسـان در 
معیشـت و زندگـی بـه منظـور رشـد متعالـی، 
رسـیدن بـه اقامـه »قسـط قرآنـی« در حیـات 
بالقسـط( و  النـاس  )لیقـوم  اقتصـادی اسـت 
برخـوردار بـودن انسـان ها از حیثیـت و کرامت 
و آزادی در حیـات اجتماعـی و سیاسـی )ولقد 
کر منـا بنی آدم(. آری، باید بکوشـیم تا جامعه 
مـا چنان نباشـد که دربـاره اش بتـوان گفت: از 
دو مفهوم انسـان و انسـانیت، اولـی در کوچه ها 

سـرگردان اسـت و دومـی در کتاب هـا!

محمدرضاحکیمی

خودداری از دریافت جایزه  جشنواره  فارابی
عملی غیر نمادین علیه 

سرگردانی انسان و انسانیت

نکتهایبهنظرمیرسد
وآنایناستکهچرا

استادحکیمی
بهجاییکسیاستمدار
هرچندموجهوخوشنام

وآمریکاستیزبایکمتفکر
یانویسندهای

باهمینمشخصات
مرتبطنشدهونامهنگاری

نکردهاست؟
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مـن در خیلی جاهـا تأمل نمی کنم، چـون طاقت تأمل 
در زیبایی هـا را نـدارم، از جملـه زیبایـی گل و انـواع و 
اقسـام گل. مـن واقعـاً نمی توانـم در یک جنـگل خیره 
شـوم. بنابرایـن خـودم را منصـرف می کنـم. همچنین 
نمی توانـم بـه یـک دریـا خیره بشـوم و یا به یک شـب 
مهتـاب. بـه شـوق اینکـه امشـب شـب مهتاب اسـت، 
بیـرون مـی روم ولـی اندکی که نظـاره می کنم، اشـراق 
ایـن موجـود چنـان مـرا می گیرد کـه ناگزیـر منصرف 

می شـوم. 
در بـاب »قـرآن کریم« نیـز چنین هسـتم. وقتی قرآن 
بـه  نمی توانـم  زیـاد  می کنـم،  مطالعـه  و  می خوانـم 
صـورت عمیـق تأمل کنـم. می دانید که قـرآن چندین 
و چنـد نـوع موجودیـت خارجـی دارد کـه از آن جمله 
تنزیلـی،  لیله القـدری، موجودیـت  اسـت: موجودیـت 
موجودیـت سـی جزئـی، موجودیـت صـد و بیسـت 
حزبـی، موجودیت صـد و چهارده سـوره ای، موجودیت 
سـه هـزار و ششـصد و چند آیـه ای. بعـد از موجودیت 
آیـه ای، موجودیـت جملـه ای قـرار دارد و از موجودیـت 

جملـه ای بـه موجودیـت حرفی مـی رود.
لهـذا شـاید بتـوان گفـت بسـیاری از اهـل تفسـیر، به 
اسـرار فواتح سـوره پی نبرده اند. فواتح سـور موجودیت 
خـاص دارنـد. چنین نیسـت که کسـی بگوید قـرآن با 
ایـن فواتـح آغـاز شـده اسـت تا بـه مـا بگوید قـرآن از 
همیـن حـروف تشـکیل شـده اسـت! یـا بـه مـا بگوید 
در ایـن سـوره، از ایـن حـروف بیـش از حـروف دیگـر 

اسـتعمال شـده اسـت! حـد ایـن حـروف و مقطعـات 
بسـیار باالسـت، از آن رو کـه وجـود حروفـی قـرآن را 
شـامل می شـود و ایـن مجـال کـه سـخن می گویـم 
مقتضـی وارد شـدن بـه وجـود حروفـی قرآن نیسـت. 
وجـود حروفـی قـرآن یـا در حال بسـاطت اسـت یا در 
حال تکسـیر اسـت. تکسیر  با سـین  اصطالح علم جفر 
اسـت به معنای شکسـتن حـروف. در تکسـیر جفری، 
الـف سـه حـرف می شـود: الـف و الم و فـاء بـاز خـود 
الـف سـه حـرف می شـود، الم هـم سـه حرف اسـت و 
فـاء هـم سـه حرف اسـت. اگـر کسـی وارد ایـن مقوله 
بشـود کـه قـرآن را به مرحلـه حروفش برسـاند، کار به 
الیتناهـی می کشـد و بـه علـم اهلل می رسـد، کـه اصاًل 
نمی تـوان فهمید. بنابرایـن در تأمل قـرآن کریم خیلی 
وقت هـا مجبور می شـوم بگـذرم و طاقت نمـی آورم که 
زیـاد تأمـل کنـم، مثـل وارد شـدن بـه ژاله بار کـه آدم 
نمی توانـد خـودش را نـگاه دارد. عالم هم چنین اسـت. 
عالـم، قرآن تفصیلـی و قرآن، عالم اجمالی اسـت. قرآن 
وجـود اجمـال عالم و عالـم وجود تفصیلی قرآن اسـت. 
از این رو، تأمل در عوالم، اگر درسـت انجام بشـود، سـر 

بـه ابعاد فـوق طاقـت بشـری می زند. 
زمانی در قوچان بودم. شـنیدم عالمـی در آنجا بوده که 
وقتـی نمـاز می خواند و به رکوع می رفت، سـبحان ربی 
العظیـم را بسـیار تکـرار می کـرد، و بـه معنا هـم توجه 
می نمـود و یـک دفعـه در یـک حالت مجنونانـه نماز را 
می شکسـت و سـر بـه کـوه و بیابـان می گذاشـت. این 

از آن رو بوده که آن شـخص نمی توانسـته تشعشـعات 
ذکـر را تحمـل کنـد. او در واقـع، بـا تدبـر خـود را در 

معرض تشعشـعات قـرار می داده اسـت. 
القـرآن ام  یتدبـرون  »افـال  می فرمایـد:  قـرآن  اینکـه 
علـی قلـوب اقفالهـا« بـه ایـن مفهـوم کـه خودتـان را 
بـه تشعشـعات قرآنـی نزدیک کنیـد تا عقل)قلـب( در 
مـدار آن تشعشـع ها قرار بگیـرد. این تشعشـع در همه 
مظاهـر عالـم جاری و سـاری اسـت. حتـی در یک گل 
کـه همه انسـان ها زیبایـی آن را می فهمنـد، همه چیز 
عالـم چنیـن اسـت و اشـراق دارد و بایـد بگوییم: همه 
عالـم دائـم در حـال اشـراق اسـت. »و ان من شـیء اال 
یسـّبح بحمـده« چنـان اسـت کـه امـواج و خاصیـت 
ایجـاد می کند. خاصیت تسـبیح اشـراق اسـت. بزرگان 
فالسـفه غفلـت کرده انـد و ایـن تسـبیح را به تسـبیح 
تکوینـی برگردانده انـد گفته انـد یعنـی ایـن شـیء در 
همـان جهتـی کـه خلـق شـده اسـت، قـرار دارد و کار 
می کنـد. ایـن هنـر بزرگی نیسـت کـه بگویم تسـبیح 

اسـت. این 
از ایـن روسـت کـه امـام خمینـی در جایـی ایـن بیان 
فالسـفه را رد می کنـد. مـراد از تسـبیحی کـه قـرآن 
می گویـد، تسـبیح حقیقـی اسـت. از اینجـا می توانیـم 
وارد بحـث وحـدت لسـانی کائناتی بشـویم. در وحدت 
لسـانی، همـه زبـان یکدیگـر را می فهمنـد. اگر کسـی 
بـه ایـن زبـان آشـنایی پیـدا کنـد، تسـبیح کائنـات را 
می فهمـد، منتهـا بـه همـان زبـان کائناتـی که غیـر از 

زبـان خـاص هـر موجودی اسـت.
اشـراق موجـودات به تفاوت اسـت. بعضـی از موجودات 
اشـراق کمتـری دارنـد، بعضـی دیگر اشـراق بیشـتری 
دارنـد. از اینجـا نکته ای به دسـت می آید کـه با زندگی 
انسـان های آگاه مرتبـط اسـت و آن فـرق امکنـه و ایام 
اسـت و پاسـخ این سـؤال که چرا می گویند شـب قدر؟ 
چـرا می گوینـد شـب جمعـه؟ چـرا می گوینـد شـب 
بعثـت؟ چـرا بـه عنـوان مثـال گفته انـد در کنـار کعبه 
یـا در حـرم حضـرت رسـول اکـرم)ص( فـالن نمـاز را 
بخوانیـد؟ یـا در حرم حضـرت امام رضـا)ع( نماز جناب 
جعفر طّیار را بخوانید... این چگونگی ها از آن اسـت که 
این اشـراقات فـرق می کند و این بـه خاطر قابلیت های 
ُمشـرق و َمشـرق ایـن اشـراق اسـت. بـه عنـوان مثال، 
زمینـی کـه کعبـه مکرمـه در آن واقـع اسـت، حتمـاً 
قابلیـت خاصی داشـته اسـت که زمین هـای دیگر فاقد 

آن بوده انـد. 
بنابراین، اشـراِق آنجا هم به مقدار قابلیتش زیاد اسـت. 
از ایـن رو، بـزرگان گفته انـد: این تأکیدی که وارد شـده 
کـه غالبـاً تـا می توانید رو به قبله بنشـینید، بـرای این 
اسـت که این اشـراق به همه کره زمین می رسـد. شـما 
اگـر رو به قبله بنشـینید، اسـتفاده خواهید کـرد. مثل 
نسـیم اسـت. اگـر یـک نسـیم بسـیار لطیف صبـح گاه 
بهـاری بـوزد و انسـانی زیـر رختخواب باشـد و سـرش 
را هـم زیـر لحـاف کـرده باشـد، بهـره ای از آن نسـیم 
نخواهـد برد، اما اگر در معرض نسـیم باشـد، نسـیم به 
او می رسـد و او را زنده می کند. اینکه وارد شـده اسـت: 
»اِن هلل فـی ایـام دهرکـم نفحات اال فتعرضـوا لها«، این 

تعـرض قـرار دادن نفس در معرض تشعشـع اسـت. 

بر گرفته » از زندگی تا ابدیت«

استاد حکیمی از نوع تأمالتش در آیات قرآن کریم می گوید 

وقتیقرآنمیخوانم...
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بـه یـک معنـا هیچ یـک از آثـار کوچـک و بزرگ اسـتاد 
عالمـه حکیمی خالی از قـرآن و مباحث قرآنی به معنای 
اعـم کلمه نیسـت. از این رو، ما به هر کـدام از آثار متقدم 
و متأخـر اسـتاد کـه مراجعـه می کنیـم حضور قـرآن در 
آن هـا کامـاًل مشـخص و بـارز اسـت. ایـن نشـان دهنده 
انـس قلـم اسـتادانه ایشـان با قرآن اسـت که می تـوان از 
آن بـا عنـوان »حضـور قـرآن در قلـم و بیـان یک متفکر 
اسـالمی« یـاد کرد. بـا توجه به میزان اسـتناد ایشـان به 
آیـات قـرآن کریـم در آثـار متنوعشـان، می تـوان دایـره 

معلومـات ایشـان دربـاره قـران را وسـیع ارزیابی کرد.
البتـه برداشـت های قـرآن تفسـیری و از سـنخ تفسـیر 
نیسـت. بـه همین جهـت، حضور آثـار تفسـیری در آثار 
و برداشـت های قرآن ایشـان بسـیار کم اسـت که دالیل 
آن را بایـد مـورد توجه قرار داد. در این مقال، می کوشـیم 
میـزان حضـور قرآن در آثار عالمـه محمدرضا حکیمی را 

بـه اختصـار ارزیابی کنیم. 
بـه نظـر می رسـد بـرای ایـن بررسـی بایـد آثـار اسـتاد 

عالمـه را بـه سـه دسـته تقسـیم کـرد:
آثـار  الحیـات  2. اشـارات قرآنـی   1. اشـارات قرآنـی 
اسـتاد قرآنـی  آثـار مسـتقل  الحیـات(  3.  دیگر)غیـر 

یک. اشارات قرآنی الحیات
الحیـات بـه عنـوان اصلی تریـن اثـر اسـتاد، در اصل یک 
دایره المعـارف قرآنـی اسـت کـه بـا اسـتنباط های قرآنی 
همراه اسـت. روش این کتاب بر اسـتفاده از قرآن مبتنی 
اسـت بـه این صـورت که در هـر موضوعی که بـه عنوان 
مدخـل در کتـاب ذکر شـده اسـت )چه مدخـل اصلی و 
چـه مدخـل فرعی( نخسـت کلمه »قرآن« ذکر می شـود 
و سـپس این کلمه، قبل از اشـاره به روایت، آیات مرتبط 
ذکـر می شـود. در صورتی که آیه کوتاه باشـد تا تمام آیه 
مرتبـط بـه موضوع باشـد، تمام آیـه ذکر می شـود اما در 
صورتـی که تنها بخشـی از آیه به موضوع ارتباط داشـته 
باشـد تنهـا آن بخـش از آیه که محل شـاهد اسـت ذکر 
می شـود. این حالت یا شـیوه، از سـطور نخسـت الحیات 
تـا صفحات سـطور پایانی مراعات شـده اسـت. بنابراین، 
بـه یـک معنـی تمـام آیـات قـرآن در الحیات ذکر شـده 
اسـت و در مـواردی هـم، شـاهد تکـرر ذکر آیه هسـتیم، 
یعنـی آیاتـی که چندین بـار مورد اشـاره قـرار گرفته اند. 
از ایـن حیـث، الحیـات کتابـی اسـت قرآنـی کـه بنـای 
نخسـت خـودش را روی آیـات روشـنگر قـرآن کریـم 
گذاشـته اسـت امـا در الحیـات چیـزی بیـش از ایـن نیز 
وجـود دارد که عبارت اسـت از: تمسـک معنایـی به قرآن 
کریـم و اسـتدالل بـه قرآن و اسـتخراج مقصـود از معانی 

قرآن. اینجاسـت که پای معناکاوی، تدبر،  تفقه و تفسـیر 
قـرآن کریـم بـه الحیـات بـاز می شـود و الحیـات در نوع 
خـود به اثـری در حوزه تفکر قرآنی مبدل می شـود. البته 
در اینجا سـخن بر سـر شـیوه تفسـیری و روش استدالل 
مؤلفـان الحیات به قرآن کریم نیسـت. هـم در این زمینه 
و هـم در زمینـه ترجمـه فارسـی آیـات قـرآن کریـم در 
الحیـات مباحثـی وجـود دارد کـه در برخـی از مقـاالت 
انتقـادی بـه قلـم آمـده اسـت و اینجانـب از ورود بـه این 
سـاحت پرهیز می کنم و بـه ادامه این نوشـتار می پردازم.

دوم: اشارات قرآنی آثار دیگر
آثـار دیگـر اسـتاد عالمـه حکیمـی، از آثـار اولیه تـا آثار 
متأخـر نیـز مملـو از اسـتنادات و اسـتدالل های قرآنـی 
اسـت. بـه عنـوان مثـال کتـاب دانـش مسـلمین کـه از 
کتاب هـای اولیـه محسـوب می شـود، دارای سـرفصلی 
پیرامـون قـرآن کریم و تأثیـرات قرآن بر علوم اسـالمی و 
الهام هـا و بهره گیرهـای مسـلمانان از دایره علـوم و علوم 
معرفتی و شـناختی قرآن کریم اسـت. )دانش مسـلمین 
فصـل اول( عیـن ایـن حالـت در کتـاب شـاخص دیگـر 
اسـتاد »ادبیات و تعهد در اسـالم« نیز وجود دارد و استاد 
براسـاس شـیوه مألوف و داب همیشـگی خـودش بخش 
گسـترده ای را بـه تأثیرگذاری قرآن کریـم بر ادب عربی و 
ادبیات مسـلمانان اختصاص داده اسـت که مملو از اطالع 
و اشـراف و ارائـه نمونه هـای متنوع اسـت. )مراجعه کنید 

بـه: ادبیـات و تعهد در اسـالم، صـص 21 39( 
ایـن حالـت در کتاب دیگر اسـتاد »مکتـب تفکیک« نیز 
وجـود دارد هرچنـد به شـیوه و حجمی دیگـر. به همین 
منـوال ایـن حالـت را در دیگـر آثـار اسـتاد نیز مشـاهده 
می کنیـم از جملـه در »خورشـید مغـرب« و از جمله در 
امـام در عینیـت جامعـه و دیگـر آثار اسـتاد کـه در همه 
آن هـا قـرآن به عنـوان زیربنای اسـتناد و اسـتدالل مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در این بخـش نیز دربـاره نوع 
اسـتدالل اسـتاد و ترجمه بحث هایی درگرفته اسـت که 

از موضـوع این نوشـتار خارج اسـت.

سه. آثار مستقل قرآنی استاد
در ایـن میـان، اسـتاد محمدرضا حکیمـی، دو اثـر از آثار 
پرتعـداد خودشـان را بـه قرآن کریـم اختصـاص داده اند 
کـه از آن هـا با عنـوان آثـار مسـتقل و متفـرد قرآنی یاد 
می کنیـم. ایـن دو اثـر عبارتنـد از: جامعه سـازی قرآنی و 

پیـام جاودانه.
جامعه سـازی قرآنـی در پنج بخش شـامل یافته اسـت 
کـه عبارتند از: جامعه سـازی قرآنـی، محورهای عدالت، 

تعریـف عدالـت، ابعـاد صیـرورت و سـرانجام سیاسـت 
کلی اسـالم.

همانگونـه کـه از عناویـن بخش هـا و فصل هـا پیداسـت 
مقالـه قرآنـی این کتـاب همان مقاله نخسـت اسـت که 
خـود دارای دو بخـش اسـت: نمـاز   عدالـت دو نشـانه 
جامعـه قرآنـی و بخش دیگـر: احکام دین و اهـداف دین.
اسـتاد ضمن تبیین اصـل مدعا که از نظر ایشـان جامعه 
قرآنـی مبتنـی بـر دو پایـه عدالـت و نماز اسـت، توضیح 
می دهنـد کـه قصد داشـته اند رسـاله ای با این عنـوان به 

قلـم بیاورنـد و تألیف کنند:
در رسـاله »نمـاز   عدالـت دو نشـانه جامعـه قرآنـی« 
می خواسـتم روشـن کنم که اجـرای عدالت نیـز از ارکان 
و بـه اصطـالح اهـل منطـق و فلسـفه از فصـول جوهری 
جامعـه قرآنـی اسـت که بـدون آن، تحقق جامعـه قرآنی 

محـال است.)جامعه سـازی قرآنـی، 45(
 در همیـن کتـاب در فصـل محورهای عدالـت از قرآن با 
عنـوان محـور ششـم یاد شـده و چنین اسـتدالل شـده 
اسـت: نیازی نیسـت که بگوییـم قرآن کریـم، بزرگترین 
کتـاب فراخـوان به وجـوب اجـرای عدالت اسـت؛ کتابی 
کـه هـدف بعثـت پیامبـران را ایجـاد زندگـی عادالنه در 
میان مردمان شـمرده اسـت؛ کتابی که خـود را هدایتگر 
اهـل تقـوا خوانـده و نزدیک تریـن راه رسـیدن به تقـوا را 

اجـرای عدالت دانسـته اسـت.)همان، 79(
در ایـن میان کتاب »پیـام جاودانه« که عنوان »سـخنی 
چنـد پیرامـون قـرآن کریـم و آفـاق آن« را بـر پیشـانی 
دارد، شـامل بیسـت تدبر در قرآن اسـت که در نوع خود 
بی نظیـر و بی سـابقه اسـت و مباحث جدیـدی را در خود 
دارد. در ایـن اثـر اسـتنباط های قرآنـی اسـتاد به تفصیل 
مطـرح شـده اسـت. در این اثر اسـت که اطالع اسـتاد از 
معـارف قرآنـی خود را بـه صورتی جامع نمایـان می کند 
و جوینـدگان منطق فکری ایشـان می توانند دیدگاه های 
ایشـان در حـوزه معانـی قرآنـی و جنبه های تفسـیری را 
جمع بنـدی و تحلیـل کننـد. بـه نظـر می رسـد شـیوه 
تفسـیری اسـتاد و روش مواجهه ایشـان با آیات قرآن در 
ایـن اثـر کامـاًل نمایـان اسـت و جـا دارد کـه بـه صورت 
مسـتقل مـورد تحلیـل و ارزیابی قـرار بگیـرد. چیزی که 
در ایـن اثـر نمایـان اسـت اشـارات ادبـی و بالغی اسـتاد 
اسـت. احاطه به زبان و ادب فارسـی و ظرایف زبان عربی 
موجـب شـده اسـت کـه نـگاه تـازه ای در نـکات قرآنـی 
ایشـان راه پیـدا کنـد کـه ارزش ادبـی زیـادی دارد. در 
ایـن میـان نـگاه انسـانی اسـتاد عالمـه هم مطرح اسـت 
کـه موجـب برداشـت های جالبی شـده اسـت کـه کمتر 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. کتـاب با اشـاره بـه این 
آیه عظیم شـروع می شـود: »افال یتدبرون القـرآن ام علی 
قلـوب اقفالها«)سـوره محمد، 24(. آیا در قـرآن )و آیات و 
معـارف و مضامین آن ها( به ژرفی نمی اندیشـند یا که در 
دل هایـی به روی قرآن )و نفوذ آیات الهی( بسـته اسـت؟ 
بـا توجـه بـه اینکـه مضامین ایـن کتاب و شـیوه بـه کار 
رفتـه در آن  کامـاًل منحصربه فـرد و بدیع اسـت، اختصار 
ایـن نوشـته مانـع از ورود تفصیلـی بـه آن اسـت. چیزی 
کـه نمی تـوان نادیده گرفـت اخالص اسـتاد حکیمی در 
قـرآن ورود بـه قـرآن و نوشـتن از قرآن اسـت. این بخش 
از سـاحت وجودی اسـتاد حکیمی قابل بیـان با قلم های 
نقـد و تحلیل متعارف نیسـت. امری اسـت منحصربه فرد 

کـه جـز بـا ایمان نمی تـوان به سـاحتش بـار یافت.

محمدرضا باقری

نگاهیبهآثارقرآنیاستاد
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هنگامــی کــه عالــم نــه بــا ظالــم درافتــاد و نــه بــه 
ــا جاهــل چــه فــرق دارد؟ و  مظلــوم کمــک کــرد، ب
چنیــن عالمــی در چــه موضعــی جــای دارد، موضــع 
ــارون؟ موضــع محّمــد)ص(  ــا موضــع ق موســی)ع( ب
یــا ابوســفیان؟ موضــع علــی)ع( یــا معاویــه؟ و 
ــی  ــم واالی قرآن ــد از تعالی ــه بلن ــک قلّ ــز ی ــن نی ای
ــر انســان های  ــم و تجــاوزی را کــه ب اســت کــه ظال
ــم  ــان های ظال ــردار انس ــه ک ــی رود، نتیج ــوم م مظل
ــم  ــرآن کری ــای ق ــن ج ــه در چندی ــد، چنانک می دان
ــوا  ــْن َكاُن ِك ــْم َوَلٰ ــُه ِلَيْظِلَمُه ــا َكاَن الَلّ ــده اســت: »َوَم آم
نمی کنــد،  ظلــم  خداونــد  َيْظِلُمــوَن«؛  ْنُفَســُهْم 

َ
أ

ــر  ــر بش ــه ب ــی ک ــد؛ ظلم ــم می کنن ــان ظل ظالم
مــی رود، از دســت خــود بشــر اســت و تقدیــر اّولــی 
ــی  ــود. یعن ــارزه ش ــا آن مب ــد ب ــس بای ــت، پ نیس
علّــت بشــری دارد، پــس بایــد بــا آن علّــت درافتــاد 
ــل آن،  ــت و عام ــی اس ــم اجتماع ــک ظل ــر، ی و فق
چنانکــه در احادیــث متعــدد رســیده اســت   بــه جــز 
ــی   توانگراننــد و حاکمــان و عالمــان.  مضامیــن قرآن
توانگــران، چــون حــّق محرومــان را نمی دهنــد و زاد 
ــق  ــون ح ــان، چ ــد؛ حاکم ــان را می دزدن ــی آن زندگ
ــد و  ــادی نمی گیرن ــتمگران اقتص ــان را از س محروم
بــه آنــان نمی رســانند و عالمــان، چــون بــرای رفــع 
ــرای  ــند و ب ــاد نمی کش ــان فری ــت محروم محرومّی

ــند.  ــان نمی کوش ــت ظالم ــی دس کوتاه

گفتیــم غایــت اصلــی دیــن در بُعــد حیــات اجتماعی 
ــز  ــی)ع( نی ــام عل ــدل اســت. آن ســخن ام ــه ع اقام
ــا  ــی نســاختن ب ــدل اســت، یعن ــه ع در جهــت اقام
ــه  ــوم. اصــل اقام ــه مظل ــاندن ب ــم و کمــک رس ظال
ــود و  ــد نش ــم تأیی ــه ظال ــت ک ــدل از همین جاس ع
مظلــوم تضعیــف نگــردد. پــس اگــر مــا »اجتهــاد« را 
در ارتبــاط بــا »اهــداف دیــن« مــورد پژوهــش قــرار 
دهیــم، مشــکل مــا در مــورد »اجتهــاد« در ارتبــاط 

ــود.  ــل می ش ــز ح ــن« نی ــکام دی ــا »اح ب
دیــن می خواهــد جامعــه قائــم بالقســط بســازد. ایــن 
امــری قطعــی اســت و بــه جــز مقتضــای عقــل، عین 
ــه جــز ده هــا حدیــث و  ــَصّ قــرآن کریــم اســت، ب ن
جامعــه دینــی در مجمــوع حــرکات و ســکنات خــود، 
بــه ویــژه تالش هــای اقتصــادی، بایــد از فقــه متابعت 
کنــد: در خریــد و فــروش و انــواع تجــارت، در احتکار 
ــکار، در  ــرک احت ــکار و ت ــوارد احت ــات و م و موضوع
ــائل  ــد از مس ــر مجته ــال آن. اگ ــذاری و امث نرخگ
ــالت  ــد در معام ــد، نمی توان ــو آگاه نباش ــاد ن اقتص
ــه  ــی ک ــد و هنگام ــته باش ــی داش ــای صائب نظره
نظرهــای صائبــی نداشــت، جامعــه بــه ســوی ظلــم 
اقتصــادی پیــش مــی رود، یعنــی معامله گــران دســت 
خــود را در هــر کاری بــاز می بیننــد و مرتکــب 
ــردم را  ــون م ــر خ ــتان ُمتکاث ــوند و سودپرس می ش
ــم  ــد قائ ــه ای می توان ــن جامع ــا چنی ــد. و آی می مکن

ــط  ــم بالقس ــه قائ ــه ای ک ــد؟ و جامع ــط باش بالقس
نبــود، چگونــه عامــل بــه احــکام دیــن اســت؟ اگــر 
جامعــه ای هــم عامــل بــه احــکام دیــن باشــد )یعنــی 
ــوم  ــد، معل ــم باش ــم در آن ظل ــد( و ه ــی باش دین
ــز  ــم را جای ــن اســت کــه ظل ــن دی ــه ای می شــود ک
ــم را  ــن ظل ــا دی ــت؟ آی ــن اس ــا چنی ــد؟ و آی می دان
جایــزه می دانــد؟ و اگــر چنیــن وضعــی پیــش آیــد، 
ــد از آن  ــع شــده اســت و بای ــوم واق ــز مظل ــن نی دی

دفــاع کــرد؟ 
یــا  ســرمایه داران  طرفــداران  یــا  بی اّطالعــان 
ــخنان  ــخنان، س ــن س ــه ای ــد ک ــان نپندارن مرتجع
ــه  ــد ک ــت. می بینی ــتند اس ــا نامس ــنفکرانه ی روش
ــه  ــود ب ــه می ش ــه گفت ــه آنچ ــتناد هم ــواره اس هم
قــرآن و حدیــث و کتــاب و ُســّنت اســت. آری، فقــه 
بایــد در جهــت اقامــه عــدل قــرار داشــته باشــد و از 
اینجاســت کــه صاحــب »جواهــر« می فرمایــد اگــر در 
بــاب تعمیــم احتــکار نّص کفایــت نکنــد )از آن جهت 
کــه درصــدد بیــان مصادیــق روزگار صدور بوده اســت 
نــه مــوارد دائمــی(، از بــاب »حرمــت ظلــم« تعمیــم 
می دهیــم. ایــن اســت شــّم فقهــی. نبایــد در جامعــه 
ــاز جامعــه  ــورد نی ــکار چیزهــای م ــم باشــد. احت ظل
ــه  ــکار هم ــاره احت ــوص وارد درب ــت. نص ــم اس ظل
مــوارد را نمی گیــرد بــه مالکــی کــه ذکــر شــد، پــس 
از بــاب حرمــت ظلــم فتــوا می دهیــم بــه عــدم جــواز 
احتــکار نیازهــای جامعــه. می بینیــد کــه شــّم فقهــی 

ــد.  ــن را می گوی ــز همی ــری نی جواه
بــه ســخن دیگــر مجتهــد کســی اســت کــه حــرکات 
و اعمــال جامعــه دینــی را رهبــری می کنــد، جامعــه 
ــن و در  ــه احــکام دی دینــی یعنــی جامعــه عامــل ب
عصــر غیبــت، ایــن مجتهــد اســت کــه احــکام دیــن 
را اســتنباط و عرضــه می کنــد، بنابرایــن او حــرکات 
ــد از  جامعــه را رهبــری می کنــد. جامعــه دینــی بای
ــت  ــوان گف ــا بت ــد ت ــوردار باش ــی برخ ــت قرآن هدای

ایــن جامعــه جامعــه دینــی و قرآنــی اســت. 
می آیــد؟  دســت  بــه  چگونــه  قرآنــی  هدایــت 
ــد:  ــود می گوی ــی خ ــودش در معرف ــم خ ــرآن کری ق
ــی  ــان های مّتق ــرآن انس ــن ق ــَن «. ای قي ــدًي ِلْلُمَتّ » ُه
را هدایــت می کنــد. مّتقــی کیســت؟ هنگامــی کــه 
ــه دور  ــرادی ســاکت و آرام و ب ــم مّتقــی، اف می گویی
از درگیری هــا و تکلیف هــای اجتماعــی کــه بــه 
عبــادت فــردی و رعایــت امــور می پردازنــد در نظــر 
ــن اســت  ــوزی اســت، از ای ــن از بدآم ــد. و ای می آین
کــه دیــن بــد آموختــه شــده اســت، و بــد آموختــه 
می شــود، حّتــی اگــر خطبــه مّتقیــن نهج البالغــه را 
هــم نخوانــده باشــیم، بایــد بدانیــم کــه مّتقــی یعنــی 
عامــل بــه تکلیــف. قــرآن کریــم راه رســیدن بــه تقوا 
ــَرُب  ْق

َ
ــَو أ ــوا ُه ــت )اْعِدُل ــرده اســت: عدال ــن ک را تعیی

ــی انســان عدالت پیشــه  ــی یعن ــس مّتق ــَوى(. پ ْق ِللَتّ
ــن  ــم. ای ــه ظل ــدل و امات ــه ع ــنده در راه اقام و کوش
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــانی ک ــی: انس ــی قرآن ــت مّتق اس
ــواده و افــراد جامعــه، و در همــۀ مراحــل  خــود، خان
ــر  ــواره ب ــئولّیت ها، هم ــت ها و مس ــاغل و پس و مش
ــت عمــل می کنــد و در راه اقامــه عــدل  طبــق عدال
ــی  ــی یعن ــس مّتق ــد. پ ــت می کوش ــرای عدال و اج
شــیر غــّران در میــدان تکالیــف فــردی و اجتماعــی 
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ــادی  ــای اقتص ــواع ظلم ه ــا ان ــارزه ب ــدار مب و علم
و قضایــی و اجتماعــی و ســردمداران طرفــداری 
ــان را  ــرآن آن ــه ق ــد ک ــه افرادن ــدل. و این گون از ع
هدایــت می کنــد، یعنــی در جهــت ارزش هــای 

ــد.  ــرار می ده ــی ق متعال
قــرآن کریــم در ســوره »َنمــل« می فرمایــد: »َفِتْلــَك 
ــْوٍم  ــًة ِلَق ــَك لََي ــي ذِل ــوا ِإَنّ ِف ــا َظَلُم ــًة ِبم ــْم خاِوَي ُبُيوُتُه

ــوَن«. ُق ــوا َيَتّ ــوا َو كاُن ــَن آَمُن ِذي ــا اَلّ ْنَجْيَن
َ
َيْعَلُمــوَن َو أ

ــی، چــون  ــران و خال ــان اســت وی ایــن خانه هــای آن
ــانه ای  ــن نش ــا همی ــردم دان ــرای م ــد؛ ب ــم کردن ظل
بیدارگــر اســت و مــا مؤمنــان را نجــات دادیــم، آنــان 

مّتقــی )عــادل( بودنــد.
ــا  ــارک »بِم ــه مب ــن دو آی ــد، در ای ــت بنگری درس
ُقــون« در برابــر هــم قــرار  َظلَُمــوا« و »كانــوا َيتَّ
ــی  ــان مّتق ــد و این ــم بودن ــان ظال ــت، آن ــه اس گرفت
یعنــی عــادل، یــا عــادل یعنــی مّتقــی. پــس » ُهــدًي 
ى ِللعادليــن« )ال ِللّظالمين(  لِلُْمَتّقیــَن«، یعنــی »ُهــدَّ
هدایــت خــاّص قرآنــی ویــژه مــردم عــادل و »جامعــه 
ــت و  ــدل« اس ــل بالع ــام عام ــط« و»نظ ــم بالقس قائ
اکنــون مجتهــدی کــه می خواهــد حــرکات و اعمــال 
جامعــه را   از طریــق اســتنباط دینــی و مــالک 
ــه  ــد ک ــت بخش ــی جه ــه صورت ــی  ب ــی و اِفتاب فقه
ــی،  ــت قرآن ــی باشــد و برخــوردار از هدای همــه قرآن
ــرد و در  ــدف گی ــدل را ه ــه ع ــد اقام ــار بای ــه ناچ ب
جهــت اقامــه عــدل فتــوا دهــد. بایــد فتواهایــش نــه 
ــا اقامــه عــدل نباشــد، بلکــه  تنهــا عمــاًل معــارض ب
بایــد مــالک در هــر فتوایــی، قــرار گرفتــن محتــوای 

ــد.  ــادل باش ــه ع ــاختن جامع ــت س آن در جه
ــی  ــردی و اجتماع ــر حــرکات ف ــد، رهب ــس مجته پ
ــد  ــه بای ــی ک ــردم؟ مردم ــدام م ــت، ک ــردم اس م
ــه  ــدی ب ــند. مهت ــی باش ــت قرآن ــه هدای ــدی ب مهت
هدایــت قرآنــی کیســت؟ کســی کــه عامــل بــه عدل 
باشــد بالفعــل، و در جهــت عمــل بــه عــدل حرکــت 
کنــد. بــه واقــع شــّق دیگــری در کار نیســت. داشــتن 
قــرآن، خوانــدن قــرآن، حفــظ کــردن قــرآن  ماننــد 
ــد و  ــی نمی کن ــه ای را قرآن ــردن آن  جامع ــاپ ک چ
منســوب بــه قــرآن نمــی دارد؛ عمل بــه قــرآن جامعه 
ــرای مّدعیــان مســلمانی،  ــا ب را قرآنــی می کنــد و آی
ــد  ــی می توان ــی« هدف ــه قرآن ــاختن »جامع ــز س ج

وجــود داشــته باشــد؟ 

اکنـــون راز ایـــن ســـخن بی نظیـــر امـــام علـــی)ع( 
نیـــز روشـــن می شـــود کـــه می فرمایـــد: » الَعـــدُل 
َحیـــاُة األحـــکاِم«. پـــس احـــکام دیـــن هنگامـــی 
زنـــده اســـت کـــه اهـــداف دیـــن زنـــده باشـــد. 
ـــداف  ـــه اه ـــدون توجـــه ب ـــن، ب ـــه احـــکام دی توجـــه ب
ــن،  ــرای دیـ ــت بـ ــه اسـ ــن صدمـ ــن، بزرگتریـ دیـ
بلکـــه حـــذف دیـــن اســـت اگرچـــه بـــه تدریـــج 
ــا عـــدل چیســـت؟ بـــرای عـــدل و عدالـــت  و آیـ
ــفی  ــی و فلسـ ــی و حقوقـ ــای اجتماعـ در مکتب هـ
ــف آن  ــن تعریـ ــت، لیکـ ــده اسـ ــی شـ تعریف هایـ
» عـــدل« را کـــه قـــرآن می گویـــد، بایـــد از عالـــم 
بـــه علـــم قـــرآن خواســـت. خوشـــبختانه تعریـــف 
ـــام صـــادق)ع(  ـــث رســـیده اســـت؛ ام ـــدل در احادی ع
ُعـــِدَل  ِاذا  َيســـَتْغنوَن  الّنـــاَس  »ِاَنّ  می فرمایـــد: 
ـــت  ـــری یاف ـــد، فقی ـــت در کار باش ـــر عدال ـــْم« اگ َبْيَنُه

نخواهـــد شـــد. 
و ایــن بیــان در »تعریــف عــدل« از معجــزات تعلیمی 
معصــوم)ع( اســت. اکنــون ارتبــاط و انســجام نظــام 
تعالیــم دینــی را بنگریــد: عدالــت کنیــد تــا احــکام 
ــا  ــود. ب ــل ش ــن عم ــکام دی ــه اح ــد و ب ــده باش زن
عدالــت فقــر از میــان مــی رود. فقــر عامــل تدریجــی 
ْن َيُكــوَن ُكْفــرًا(، پــس عــدل 

َ
کفــر اســت )َكاَد اْلَفْقــُر أ

عامــل بقــای دیــن و دینــداری مــردم و ســبب 
احیــای احــکام اســت. »الَعــدُل َحيــاُة األحــكاِم، و َلــواَل 
يــن«. پــس مجتهــد، بــه نــام نگاهبــان  الُخبــُز مــا َصَلّ
ــه  ــد هم ــن   بای ــکام دی ــن و اح ــات دی ــن و حی دی
ــدل و  ــه ع ــت اقام ــش، در جه ــا و فتواهای دیدگاه ه
اماتــه ظلــم باشــد. هــر فتوایــی دیگــر نقــض بشــود 
ــواره  ــت و هم ــم اس ــدل اه ــون ع ــت، چ ــم نیس مه

ــر مهــم مقــّدم اســت.  اهــم ب
پــس آنچــه گفتیــم پاســخی اســت مســتند و 
مســتدّل، بــه ایــن پرســش کــه »نقــش جهان بینــی 
قرآنــی در اســتنباط فقهــی چیســت؟«... در اینکه در 
ــرآن مراجعــه می شــود، و  ــه ق »اســتنباط فقهــی« ب
شــماری از آیــات کــه آن شــماره را »آیات االحــکام« 
ــرد ســخنی  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــد، م نامیده ان

نیســت. 
ــه قــرآن در ایــن  ســخن ایــن اســت کــه مراجعــه ب
محــدوده  آن هــم در هــر مــوردی بــه آیــه ای خــاّص 
ــات و چشــم انداز  ــه کلیــت آی ــدون توجــه ب مــورد  ب
ــا،  ــازی آن ه ــی و جامعه س ــانی و تربیت ــیع انس وس
غیــر از داشــتن جهان بینــی قرآنــی اســت، بــه 
خصــوص در تلقــی و تصــور روزگار نــو و انســان نــو 

»جهان بینــی«. از 
ــد  ــی می ده ــل گواه ــد، و عق ــود می دان ــدا خ و خ
و نقــل تصریــح می کنــد، و تجربــه بــه لمــس 
ــدون  ــن«، ب ــکام دی ــه »اح ــه ب ــه توج ــاند ک می رس
ــکام«  ــه »اح ــه ب ــن« توج ــداف دی ــه »اه ــه ب توج
ــه  ــه ب ــال توج ــکام« در ح ــه »اح ــت، ک ــز نیس نی
ــون  ــوند و مضم ــتنباط می ش ــت اس ــداف« درس »اه
الهــی می یابنــد و در تحــّول بنیادیــن جامعــه و 
ســاختن فــرد صالــح و تشــکیل نظــام عــادل اعجــاز 

می کننــد...

منبع» جامعه سازی قرآنی«

دیدگاه

سـخن از یـک عمل کننـده به قـرآن کریم اسـت؛ 
عمل کننـده ای دارای بـاور راسـتین کـه می تـوان 
گفـت عمر خویش را در مسـیر نورانـی قرآن کریم 
بـه سـر آورد. اسـتاد حکیمی به قـرآن کریم باوری 
واقعـی داشـت؛ بـاوری عمیـق و اسـتوار. او با قرآن 
نفـس می کشـید. بـا قـرآن بـزرگ شـده بـود. بـا 
قـرآن زندگـی می کـرد و با قـرآن نیـز از دنیا رفت.  
او بـه تمام معنی یک شـخصیت قرآنـی بود. کمتر 
کسـی در ایـن موضوع تردیـد دارد. او قرآن را فقط 
نمی خوانـد، بلکـه بـه درسـتی می شـناخت. او بـا 
قـرآن سـلوک می کـرد. با قـرآن اوج می گرفـت. از 
قـرآن می شـنید و در بلنداهـای آن اوج می گرفت. 
شـخصیت قرآنـی او از غـور و تأمـل در الفاظ قرآن 
کریـم شـروع می شـود: غـور و تأمـل در الفـاظ و 
واژگان و بافـت و ترکیـب و زیبایـی چینـش آیات 
الهـی و او را مفتون و شـیفته خـود می کرد. با بهره 
فراوانی که از ادب عربی و فارسـی داشـت و بر پایه 
ذوق هایـی کـه به ارث بـرده بود، وقتـی روحش در 
مـدار آیـات قـرآن قـرار می گرفـت، وجـودش بـه 
ارتعـاش درمی آمـد و قلـم در دسـتانش بی تـاب 
می شـد. دلیـل عمـده حضور چشـمگیر قـرآن در 
آثار اسـتاد بـه این موضوع برمی گـردد. در حقیقت 
ایـن زیبایـی و جاذبـه قـرآن بود که نخسـت قلب 
اسـتاد و آنگاه قلم اسـتاد را جذب می کرد و جاذبه 
خویش را در کالم او و سـطر و صفحات او بر جای 

می گذاشـت.
آنـان کـه او را می شناسـند به این حقیقـت اذعان 
دارنـد کـه آنچـه به صـورت شـفاهی دربـاره قرآن 
می گفت، بسـیار سـیال و شـفاف بود. چنان سیال 
و شـفاف کـه گویـی به قلـم نمی آید و اگـر به قلم 
بیایـد، انجمـاد می یابـد و او متحیـر از این خصلت 
کالم، همـواره می کوشـید نکاتـی را کـه دربـاره 
آیـات الهـی بـه ذهنـش می رسـید بیـش از آنکـه 
بـه قلـم بیـاورد، بـر زبـان بیـاورد.  اما از مقـام نظر 
کـه بگذریـم، از مقـام عمـل نمی توانیـم بگذریـم. 
حکیمـی عامـل بـه قـرآن بـود. قـرآن بـرای او، در 
اوج زیبایـی و فصاحـت و بالغـت، کتابی بـود برای 
عمـل، بـرای گردیـدن و صیـرورت، بـرای تحـول 
و تکامـل. در ایـن سـاحت بـود کـه قـرآن برایـش 
کلمـه و کالم نبـود، خورشـید بـود، دریـا بـود، ماه 
بـود و تکویـن. حکیمـی تکویـن را در قرآن سـراغ 
می گرفـت و قـرآن را در تکویـن. ایـن تفـاوت او با 
همـگان بـود. بـه همیـن جهـت، هـر چیـزی کـه 
در تقابـل بـا قـرآن قـرار می گرفـت، برایـش رنگ 
می باخـت. بی رنـگ می شـد. مـات می شـد و تـا 
مرحلـه بی اعتبـار شـدن پیـش می رفـت. آنچـه او 
دربـاره قـرآن نوشـته و بـه یادگار گذاشـته اسـت، 
تأکیـدی بـر ایـن حقیقت اسـت کـه قـرآن کتاب 

اسـت. عمل 
محمدکاظم حسینیان

عامل صادق قرآن

قرآن انسان های مّتقی را
هدایت می کند.
مّتقی کیست؟

هنگامی که می گوییم مّتقی،
افرادی ساکت و آرام
و به دور از درگیری ها
و تکلیف های اجتماعی

که به عبادت فردی
و رعایت امور می پردازند

در نظر می آیند
و این از بدآموزی است،

از این است که دین
بد آموخته شده است، و بد

آموخته می شود
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مقصـود از عنـوان »شـرک به قـرآن کریم« کـه به این 
نوشـتار داده ام، شـرک بـه خدای متعال نیسـت، که در 
قـرآن بارهـا مطرح گشـته اسـت، وگرنه بایسـت گفته 
می  شـد: »شـرک در قـرآن کریـم«. شـرک بـه خداوند 
و مسـائل مربـوط بـه آن و راه هـای رهایـی از آن، بـه 
صورتـی جامـع و بیدارگـر در آیـات الهـی و احادیـث 
نبـوی و اوصیایی آمده اسـت، و ما اکنـون نمی خواهیم 
در آن بـاره سـخنی بگوییم؛ بلکه هدف در این نوشـتار 
گفت وگـو درباره شـرک ورزیدن به خـود »قرآن کریم« 
اسـت؛ اگرچـه ایـن شـرک نیز بـه گونه هایی به شـرک 

خداونـد متعـال منتهی می شـود.
قـرآن کریـم کتابی اسـت که لفظاً و معنیاً وحی اسـت، 
یعنـی نـه تنهـا از حقایـق و امـور عالـم طبیعـی )عالم 
ُملـک( نیسـت، بلکـه بـه ذات َوحیانـی خـود، از عالـم 
ملکـوت و جبـروت هـم نیسـت، از عالـم الهی اسـت، و 

جامـع »حکمـت تنزیلی«)َوحیانی(. 
شـرک به قـرآن بـه امر»معرفـت« و »هدایـت« مربوط 
می شـود. در قـرآن کریم آمده اسـت: »ُقْل إِنَّمـا أُنِْذُرُکْم 

عاَء إِذا مـا یُْنَذُروَن.« ـُمّ الُدّ بِالَْوْحِي َو ال یَْسـَمُع الُصّ
بگـو من شـما را بـا وحـی )کالم الهـی نازل از آسـمان 
علـم ربوبی( هشـدار می دهم، لیکن کران، هشـدار داده 

هم که شـوند، آن هشـدار را نمی شـنوند. 
ایـن آیـه صریـح اسـت در وحیانّیـت تاّمه قـرآن کریم، 
یعنـی: آنچـه پیامبر اکـرم)ص(، بـه مردمـان می گوید، 
بیـم می دهـد، مـژده می دهـد، حکمـت می آمـوزد، راه 
تزکیـه و خودسـازی و تهذیـب نفس را نشـان می دهد، 
اصـول جامعه سـازی قرآنـی را بیـان می کنـد، همـه و 
همـه، بـا وحـی و کالم وحـی اسـت، نـه اینکـه حاصل 
تفّکـرات خـود را )به نـام »تجربـه دینی«( بـرای مردم 
بگویـد. اینکـه گفتیـم، قـرآن کریـم کتابـی اسـت که 
»لفظـاً« و»معنـاً« وحی اسـت، این اسـت و خـود آیات 

هـم صریـح در همین معنی اسـت. 
آیـات دیگـری در »قـرآن کریـم« بـه صراحـت مؤیّد 
همیـن مطلـب اسـت، اگرچه اصـل »نبـّوت«، به این 
واقعّیـت داللـت تـام دارد. بـاری بـه ایـن آیـه مبارکه 
نیـز توجـه کنیـد: »َو إِنَّـَک لَُتلََقّـی الُْقـْرآَن ِمـْن لَـُدْن 

َعلِیٍم.« َحِکیـٍم 
تـو)ای محّمد!( به یقین و با سـوگند، قـرآن را، از جانب 

خداوند حکیم علیـم، فرامی گیری. 
قـرآن کریم، خود را به شـکل منحصربه فرد کتاب علم، 
هدایـت، معرفـت، تفصیـل حقایـق، بصائر)بینش هـا(، 
عمـل، تربیت، عدالت، و معیشـت سـالم معّرفـی کرده 
اسـت، یعنـی اینکـه مردمان همـه بایـد)در صورتی که 

طالب شـناخت راسـتینند، در مرتبه نخسـت؛ و طالب 
نجاتنـد، در مرتبـه دّوم؛ و طالب قرب، در مرتبه سـّوم(، 
در شـناخت و عمـل، و فعـل و تـرک، فقـط از ایـن 
کتـاب و آورنـده آن پیـروی کننـد، و بـه حکیم حّجت 
باطنی)عقـل(، معـارف درسـت را از قـرآن و اهـل قرآن 
بیاموزند، و در شـناخت قـرآن را معیار دانند، و در عمل 
قـرآن را مقیـاس، تـا در حیات گذران و حیـات جاودان  

هـر دو  بـه سـعادت مطلـوب و آرامش نهایی برسـند. 
ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاُکْم َعْنُه َفانَْتُهوا« »ما آتاُکُم الَرّ

هرچـه را پیامبـر)در معرفـت و عمـل( به شـما رسـاند 
فراگیریـد، و هرچـه شـما را از آن نهـی کـرد وانهیـد. 

و هیـچ کتـاب دیگـر و هیـچ فکـر و فلسـفه و نِحلَـه و 
مکتـب را از شـرق و غـرب و کهنـه و نـو شـریک قرآن 
قـرار ندهیـد، تا معرفـت )عقیده( و عملتـان، التقاطی و 
ترکیبـی )ناخالـص( نباشـد، و ممزوجی از نظر درسـت 
و نادرسـت، و خالـص و ناخالـص و »عقلـی  وهمـی« 
درنیایـد، و در پیـچ و خم هـای اسـتدالل های متضـاد 
نیفتیـد؛ و به طـور کلّی، کارتـان از رسـیدن به معرفت 
خالـص و کامـل و بی اختالِف َوحیانی)به وسـیله »عقل 
نـوری« و »خداآگاهـی فطری«(، بـه معرفت های ناقص 
و متضـاد و مخلـوط بـا اوهـام، کـه از» عقل صـوری« و 
ابزاری، و برداشـت های صاحبـان عقول متفاوت، نتیجه 

نکشد. می شـود 
قـران و احادیـث)دو منبـع اصلـی شـناخت اسـالم(، بر 
ایـن موضـوع، یعنـی لزوم خالـص بودن جهان شناسـی 
قرآنـی و سـلوک قرآنـی، و سـازندگی های اجتماعی، و 
معیارهـای تربیتـی، و موازیـن اقتصـاد اسـالمی، بـرای 
شـخص یـا جامعـه معتقـد بـه اسـالم و قـرآن، تأکیـد 
بسـیار کرده انـد، تا جایی که کسـی را که بـه »التقاط« 

گرایـد از خود ندانسـته اند. 
چنانکـه حدیث معتبر »یا ُکَمْیُل! ال تَأُْخـْذ ااِلّ َعّنا، تَُکْن 

ِمّنـا« را در پیش نقل کردیـم، از نو مراجعه کنید. 
منطـق عقـل نیز همیـن اسـت. فلسـفه ای را )کـه اگر 

مـورد  بیشـتری  اسـت،  درسـت  آن  مطالـب  برخـی 
خدشـه و نقـض طرفین موافـق و مخالف اسـت، مانند 
همـه فلسـفه ها در همـه تاریخ( انسـان مالک اندیشـه 
و شـناخت خـود قـرار دهـد، آنگاه قـرآن را  کـه فضای 
جهان شناسـی غیرقابل قیاسـی با مکتب های بشـری و 
نظـری و »عقلی  وهمی« ترسـیم می کند  با آن فلسـفه 
تطبیـق و تأویـل کند، چنین معجونی »جهان شناسـی 

قرآنی« نیسـت. 
مثالً این مسـائل مهم را، در دایره شـناخت انسـانی، در 
نظر بگیرید: مسـئله قَِدم و حـدوث عالم ، صفِت ذات یا 
صفـِت فعل بـودن »اراده« ، چگونگی علـم مبدأ متعال 
بـه کائنـات، خلقت ارواح قبـل از ابدان، معاد جسـمانی 

مثالی، یا معـاد عنصری؟
چنانکـه در کتـاب »معاد جسـمانی و حکمت متعالیه« 
بـرای رّد تکفیـر از سـاحت فیلسـوفی چـون مالصدرا، 
ثابـت کرده ایـم کـه ایشـان پـس از سـال های سـال، 
اعتقـاد بـه »اصالت ماهّیـت«، و دفاعی بس گرانسـنگ 
از ایـن مبنا، به سـوی مبنـای عرفانی »اصالـت وجود« 
می گرایـد؛ همین گونـه پـس از سـال ها تمهیـد اصـول 
یازده گانـه، بـه منظـور اثبـات معـاد مثالـی »فلسـفی  
عرفانـی«، بـه »معـاد عنصـرِی قرآنـی« روی می نهد، و 
بـر آن تأکیـد مـی ورزد. از خوانـدن مکـّرر و ژرف نگرانه 
»معـاد جسـمانی در حکمـت متعالیـه«، و نکته هـای 
مهّمـی کـه در خـالل مباحـث آن آمده اسـت به هیچ 
روی غفلـت نورزیـد، که هم در شـناخت »فلسـفّیات« 
و هـم در رسـیدن بـه »َوحیانّیـات«، بـه خواننـده اهل 
نظـر و تأّمـل   و خالـی از اغـراض و امـراض و تقلیدهای 

شـناختی   کمکـی شـایان می کند. 
»شـرک«، آن اسـت کـه برای خـدای متعـال، در مقام 
خدایـی، در مرتبـه اسـماء و صفات و افعال، شـریکی و 
انبـازی قرار دهند. این معنی به طور متعـارف، در مورد 
»شـرک به خـدا« به کار بـرده می شـود، لیکن  چنانکه 
اشـاره شـد  چیزها و اشـخاص دیگری در عالم هستند، 
کـه بنـا به مقام و موقعّیتشـان ممکن اسـت شـرک در 
مـورد آن ها نیز بـه کار رود، یعنی مردمـان، »غیری« را 
نیـز بـه آن ها ضمیمـه کنند، که نباید بکننـد، و چیزی 
را کـه بایـد از خود آن ها  به طـور کامالً خالص  بخواهند 
و فراگیرنـد، از آن هـا و منابع دیگر و دیگرانی   به صورت 

امتزاج و التقـاط  بخواهند و فراگیرند. 
این چگونگی نیز در مرتبه خود »شرک« است، مثالً: 

1  شـرک بـه قـرآن کریـم، یعنی: از قـرآن و غیـر قرآن 
هدایـت معرفت جسـتن.

2  شـرک بـه عقـل، یعنـی: از عقـل و غیـر عقـل )َوهم 
مثـاًل؛ و حتـی از تجربـه، در مقوالتـی که مـورد تجربه 
نیسـتند( هدایـت و معرفـت  آزمایشـگاهی  مـاّدی و 

خواستن. 
3  شـرک به پیامبر)ص(، یعنـی: از غیر پیامبر نیز طلب 
معرفـت هدایتـی کردن، یا مقام حقیقـی پیامبر)ص( را 
کـه تلّقـی و پذیـرش وحـی از خارج وجـود ُکهنی خود 
اوسـت، تـا حـّد بسـیار نـازل بشـرِی عـادی، و »تجربه 
شـخصی« )کـه آن را بـه مالحظاتی»تجربـه دینـی« 
می نامنـد( پاییـن آوردن، کـه در واقـع، ایـن تجربـه، 
همـان »تفّکر« اسـت که   تعبیر ناپیچیـده  هر متفّکری 
آن را دارد، و بـه مقـام نبـّوت نیـاز نـدارد. و اگر بخواهد 
»دینـی« باشـد، بایـد از اتصـال بـه مقـام ربوبـی و علِم 

صریح نگاری استاد حکیمی در ساحت قرآن

شرکبهقرآن،چراوچگونه؟

شرک به قرآن کریم،یعنی:
از قرآن و غیر قرآن

هدایت معرفت جستن.
شرک به عقل، یعنی:
از عقل و غیر عقل

)َوهم مثاًل؛ و حتی از تجربه،
در مقوالتی که مورد تجربه

ماّدی و آزمایشگاهی نیستند( 
هدایت و معرفت خواستن
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مسـیحی« شـد، به دلیـل خالی بـودن انجیـل فعلی از 
معـارف قـوی و الهّیـات غنـی. مـا اگر ایـن تنـّزل را به 
الهیـات اسـالمی و معارف قرآنی بدهیـم، به قرآن کریم 
شـرک ورزیده ایـم. امام خمینی که از طرفداران اسـتوار 
فلسـفه و عرفان بـود، مگر در نهایت نگفـت: »اگر قرآن 
نازل نشـده بـود، باب معرفُه اهلل بسـته بـود الی االبد« و 
مگر جز»معرفُه اهلل«  که مسـتلزم معرفت های راسـتین 

دیگر اسـت  مقصـدی نهایی تر وجـود دارد؟ 
کتابـی کـه فریـاد می زنـد: »َو ُکَلّ َشـيْ ءٍ أَْحَصْینـاُه فِي 
إِمـاٍم ُمِبیـٍن«، چـه نیـازی به هر چیـز دیگـری دارد؟ و 
چـرا چنـان کنیم، که برخی از خاورشناسـان و دیگران، 
معارف ما را، وام گرفته از یونانیان و هندیان و گنوسـیان 
و... معرفی کنند، و اسـتغنا و اسـتقالل معارف قرآنی را 

مخدوش جلـوه دهند؟! 
اکنـون ممکـن اسـت گفتـه شـود، شـناخت خالـص و 
ماهـوی قـرآن کریـم چنـدان آسـان و ممکن نیسـت. 
مـن ایـن سـخن را رد نمی کنم، لیکن می گویـم، به هر 
انـدازه هم بخواهیم از قرآن شـناخت حاصل کنیم، باید 
بکوشـیم تا، در عین دانسـتن علوم و فنون و فلسـفه ها 
و عرفان هـا، قـرآن کریـم را بـا آن هـا نیامیزیـم، زیرا به 
هـر انـدازه عناصر غیر قرآنی در شـناخت قرآنی دخالت 
کننـد، و نسـبت بـه مطالـب و معـارف قرآنـی، خودی 
و هـم هویّـت بـه شـمار آینـد، دچـار نقـض غـرض در 
شـناخت قرآن و شـناخت قرآنـی قرآن کریـم خواهیم 
شـد. و شـناخت قرآنـی و اوصیایـی قرآن اصل اسـت. 

شـناخت ماهـوی خالـص، اگر تـا حدودی هـم حاصل 
شـود، عظمت ابعاد قرآن کریم و اسـتقالل و اسـتغنای 

قـرآن را تا همـان حـدود می نمایاند.
و بالطبـع، بـه جـز تفکیـک طـرق معارف)کـه عالمـه 
طباطبایـی نیـز تصریح می کنـد، که عـدم این تفکیک   
یعنـی تطبیق  محـال اسـت، ماننـد محـاالت ریاضی(، 
راهی برای دسـتیابی به این شـناخت ـ که اصل اسـت 
ـ نیسـت. و کسـی کـه بـه ایـن شـناختـ  اگرچـه در 
مراتبـیـ  برسـد، بـه هیـچ امـری دیگر رضـا نمی دهد، 
زیـرا واقعّیـت »تفکیـک« و غیـر قابـل قیـاس بـودن 
الهّیـات الهـی و الهّیـات بشـری را بـه چشـم می بیند، 
و  بیـرون می کشـد،  را  »نظامـی«، خـود  گنـدم  از  و 
مـدار بسـته »عقـل فلسـفی« را رهـا کـرده بـه مـدار 

ُصقعـی حاصـل شـود؛ و اگـر ایـن شـد، همـان وحـی 
اسـت، و دیگـر ضرورتـی نـدارد آن »تجربـه دینـی« 

بنامیم. 
4  شـرک بـه معصـوم)ع(، یعنی، سـخن معصـوم را ذاتاً 

ثابت بالعقل ندانسـتن. 
مالعبدالـرّزاق الهیجـی)م 1072ق(، حکیـم معـروف، 
می گویـد: »تمثیـل معصـوم، در حکـم قیـاس برهانـی 
اسـت«. این شـناخت معصوم و ایمان به معصوم اسـت. 

جـز این، شـرک بـه معصوم اسـت. 
بـا سـخن بـس حکیمانـه میرفندرسـکی)م 1050ق( 
کـه می گویـد: »علـوم انبیاء خطا نـدارد، چـون »اّولی« 
اسـت، و علوم حکما خطا دارد، چون» نظری« اسـت.«

هرچـه و هـر نظریّـه ای از این انـدازه اعتقـاد به معصوم 
پایین تـر آیـد، یـا از جهل به معنای»عصمت« اسـت، یا 

شـرک به معصوم و مقـام او، در واقعّیـت اکوان. 
5  شـرک بـه سـلوک شـرعی )یـا شـرکت بـه شـرع و 
سـلوِک پیشنهادی شـرع(، و عمل بر طبق سلوک های 

التقاطـی و صناعی.
6  مشـکلی بـزرگ ، مشـکل ایـن اسـت کـه رشـته ای 
بـه عنـوان »قرآن شناسـِی معارفـی«، نـه تفسـیر قرآن 
اصطالحـی، در دانشـگاه ها کـه هیـچ، در هیـچ یـک از 
حوزه هـا نیـز وجـود نـدارد. و مدّرسـان و اسـتادانی نیز 
بـرای ایـن رشـته بـه هـم نمی رسـند. چه بسـا اکثریّت 
فراوانـی از مّدعیان فضل و نظر اسـالمی، از این رشـته، 
و از ایـن موضـوع و ابعاد آن، تصّور درسـتی نیز نداشـته 
باشـند، و همین تفسـیرگویی و تفسیرنویسی به سبک 
متعارف را، کمال قرآن شناسـی بشـمارند، و تفسیرهای 
»قرآن شناسـِی  نصـاب  حـّد  را،  متفـاوت  و  متـداول 

معارفـی« و»معارف شناسـِی قرآنی« بشناسـند.
قرآن شناسـی معارفـی، یعنـی شـناخت »معـارف«، از 
خـود قـرآن کریم و احادیـث نبوی و اوصیایـی، به طور 
کامـاًل خالـص، و مسـتقل و مسـتغنی از هـر اقتباس و 
التقـاط و امتزاجـی کـه تصـّور شـود، و از هـر شـرک و 

شـریکی که، فکـری و فرهنگـی، خویشـتنی بنماید. 
البتـه در ایـن مقصـود، باید »اصول قرآن شـناختی«، بر 
شـالوده آیـات کلیـدی، و شـناخت ابعاد ماهـوی قرآن 
کریـم، به شـناخت برونـی و درونـی، به عنـوان »وحی 

تنزیلـی«  تـا حّد مقـدور  تبییـن گردد. 
و روشـن اسـت کـه شـناخت مورد بحـث، هیـچ گاه به 
طـور مطلوب، بـا دید امتزاجی و عقالنّیـت یونانی بنیاد 
التقاطـی حاصل نمی شـود؛ و مسـائِل »عقلـی  وهمی« 
یـا خطاپذیـر، یـا  از همـه مهم تر  نرسـاننده بـه حقایق، 
حتـی حقایق اعـراض یا هر نِحله و تفّکـر دیگر  از قدیم 
و جدیـد  یـا نگرش هـای عرفانـی مأخـوذ از مرتاضـان 
َوحیانّیـت  بین الّنهرینـی، خلـوص ماهـوی  هنـدی و 
محضـه قرآنـی را مشـوب می سـازد. در صورتـی کـه 
شـناخت خالـص حقایـق قرآنـی، و بـه تعبیـر دیگـر: 
شـناخت قرآنِی قرآن)نه شـناخت فلسـفی، نه عرفانی و 
هـر چیز دیگـر(، ما را بـه حقایقی می رسـاند، غیر قابل 
قیاس با شـناخت ها و تفسـیرهای التقاطـی و امتزاجی. 
چنانکـه گفتیم قـرآن کریم در معارف خـود، از هر فکر 
و نِحله و مکتب، مسـتکفی بالّذات، و مسـتغنی باالصل 
اسـت، و هیچ گونـه نیازی نـدارد، تا  معاذ باهلل  خـود را و 
مطالـب و معـارف خود را، با فکر، مذهب، نِحلَه و مکتب 
دیگـری تقویـت و ترمیـم کنـد، کاری کـه در »الهوت 

بـاز »عقـل َوحیانـی« می رسـد. چـون هنگامـی کـهـ  
اگرچـه تا حدودیـ  شـناخته شـده که قرآن چیسـت، 
شـناخته می شـود که حقایـق خالص قرآنـی، و معارف 
تأویل نشـده وحیانـی، از نظـر عمق و آفـاق، هیچ ربطی   
بـه لحاظ شـأن معارفی   به فلسـفه ها و نحله ها ی قدیم 

و جدیـد و عرفان هـای مختلـف نـدارد کـه نـدارد. 
پـس از قـرآن کریـم، کـه الهّیـات آن، روشـن و غنی و 
بی ماننـد اسـت، هیـچ کس چونـان پیامبر اکـرم و نبّی 
اعظـم، توحیـد را نشناسـانده، و دربـاره الهّیات سـخن 
نگفتـه اسـت، و آن همـه تعالیـم و دروس توحیدی، در 
خطبه هـا و سـخنان خویش نیاورده اسـت. برویـم و در 
این باره به سـخن پیامبرشـناس بزرگ، در همه تاریخ، 
امـام علـی بـن ابیطالـب)ع( گـوش فرادهیـم، و از ایـن 
سـخن عظیـم و تعلیـم قویم اُلوهـی، سـاده و بی تعّمق 

نگذریم. 
بسـیار جالـب توّجـه اسـت کـه ایـن سـخن را امـام 
علـی)ع(، در نامـه ای گرانسـنگ از حقایـق، و گرانبـار 
از تعالیـم کـه بـرای فرزنـد بـزرگ خود، حضـرت امام 
حسـن مجتبـی)ع( نوشـته اسـت، آورده و بـه آن امام 
ُهمـام یـادآوری کرده اسـت: »َواْعلَْم یـا بَُنـی أََنّ أََحداً 
ُسـوُل)صلی  لَـْم یْنِبْئ َعِن اهللِ ُسـْبَحانَُه َکَما أَنَْبأَ َعْنُه الَرّ
اهلل علیـه وآله(َفـاْرَض بِِه َرائِـداً َو إِلَی الَنَّجـاةِ َقائِداً َفإِنِّي 

لَـْم آلُـَک نَِصیَحًه.« 
پسـر جانم، بدان کـه احدی درباره »الهّیـات« )معارف 
توحیـدی(، چنانکـه پیامبـر خـدا)ص( سـخن گفته و 
)از آن حقایـق( خبـر داده اسـت، سـخن نگفته و خبر 
نـداده اسـت. پـس بدیـن خشـنود بـاش کـه او)در 
شـناخت حقایق عالیه توحیدی و الهّیات مسـتغنی، و 
سـلوک تألّهـی(، پیشـوای راه شـناس تو باشـد، و او تو 
را بـه نجات ابدی)و آسـایش سـرمدی( راهبردی کند. 
و آیـا پـس از ایـن سـخن، جای هیچ سـخنی هسـت؟ 
و آیـا چنیـن توحیـدی، بـدون تعّقـل، قابل دسترسـی 
اسـت؟ و آیـا بزرگانـی کـه در چهـار سـده نخسـتین 
اسـالم، بـه عالی تریـن مراحـل توحیـدی رسـیدند  از 
جملـه خـواّص اصحـاب ائمـه معصومیـن  اهـل عقـل 
و تعقـل نبودنـد؟ )یـا عقـل و تعّقـل را از راه فلسـفه به 
دسـت آوردنـد( و آیـا بـه انـدازه ای کـه در قـرآن کریم 
و احادیـث نبـوی و تعالیـم اوصیاء)ع(، بر عقـل و تعّقل 
تأکید شـده اسـت، در هیـچ مکتب و مذهـب و نگرش 
و نحلـه و فلسـفه ای تأکیـد شـده اسـت؟ و آیـا بـه جز 
معصـوم)ع(، کسـی عقـل را »حّجـت باطنـی« خداوند 
خوانـده اسـت؟ و آیـا جز معصوم)ع(، کسـی از سـطوح 
عقـل گذشـته و به دفائن عقلـی و »عقـل دفائنی« پی 

اسـت؟  برده 
بنابرایـن، چگونـه ممکـن اسـت طرفـداران و مدافعـان 
اوصیایـی،  و  قرآنـی  معـارف  اسـتغنای  و  اسـتقالل 
بهره منـدی از عقـل را منـع کننـد ؟... و آیـا طرحی که 
اینجانـب، بـرای نقد فنی هر مطلب و مسـئله فلسـفی، 
زیـر عنـوان »مبنای علمـی«، در حـدود 40 بند عرضه 
داشـته ام، کـه خـود تحّولی بنیادین و بی سـابقه اسـت 
در کار »نقد فلسـفی« حاکـی از نهایت دّقت های عقلی 
و عقالنـی نیسـت؟ پس چـه می گوینـد؟ و چگونه افترا 

می زننـد: »أیـَن یَذَهُبـون؟ و أنّـی یُؤَفکون.«

منبع»پیام جاودانه«
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ــر  ــن معاص ــی از متفکری ــی یک ــا حکیم  محمدرض
ــه  ــری اش ب ــروژه فک ــی از پ ــش مهم ــه بخ ــود ک ب
واســطه دوازده جلــد کتــاب روایــی اش، در بازخوانــی 
ســنت خالصــه شــد؛ دایره المعــارف »الحیــات«. 
ــت  ــا عدال ــه روز ب ــه روزب ــت ک ــه ای زیس او در جامع
در  تــا  موجــب شــد  و همیــن  بیگانه تــر شــد 
بازخوانــی ســنت، پرچــم عدالت خواهــی را برافــرازد. 
ــری  ــه فکـ ــا منظومـ ــتر بـ ــنایی بیشـ ــرای آشـ بـ
محمدرضـــا حکیمـــی و نحـــوه بازخوانـــی ســـنت 
توســـط ایـــن اندیشـــمند، بـــه گفت وگـــو بـــا 
ــا،  ــی کوشـ ــلمین محمدعلـ ــالم والمسـ حجت االسـ
قرآن پـــژوه و مترجـــم قـــرآن، بـــه گفت وگـــو 
نشســـتیم؛ گفت وگویـــی کامـــاًل انتقـــادی کـــه در 
ـــد  ـــب نق ـــی را در قال خـــالل آن اســـتاد کوشـــا مطالب
مطـــرح می کنـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه محوریـــت 
داشـــتن آن دربـــاره نـــوع ترجمـــه ای کـــه اســـتاد 
ــد، در  ــه کرده انـ ــرآن عرضـ ــات قـ ــی از آیـ حکیمـ
ـــد.  ـــه اش می پردازی ـــه مطالع ـــه ب ـــش از مجل ـــن بخ ای

 ضمــن تشــکر از فرصتــی کــه بــرای انجــام 
ــد،  ــرار دادی ــا ق ــار م ــن گفت وگــو در اختی ای
در ابتــدا قــدری پیرامــون آشــنایی خــود بــا 
مرحــوم اســتاد حکیمــی بــرای مــا بفرماییــد.
بنـــده در یکـــی دو مقطـــع زمانـــی خـــاص، بـــه 
ـــا  ـــتاد محمدرض ـــوم اس ـــا مرح ـــوری ب ـــورت حض ص
ــه  ــل توجـ ــه قابـ ــتم کـ ــات داشـ ــی مالقـ حکیمـ
ـــه  ـــان ب ـــا ایش ـــن ب ـــات  م ـــتین مالق ـــتند. نخس هس
حـــدود پانـــزده ســـال قبـــل برمی گـــردد کـــه در 
ـــت  ـــک ضیاف ـــفندیاری ی ـــد اس ـــای محم ـــزل آق من
ـــتاد  ـــا اس ـــتین بار ب ـــرای نخس ـــد و ب ـــا ش ـــاری برپ نه
ـــه  ـــردم. در آن جلس ـــدار ک ـــی دی ـــا حکیم محمدرض
ـــه  ـــه از جمل ـــراد دیگـــری هـــم حضـــور داشـــتند ک اف
ـــالمی،  ـــن اس ـــان سیدحس ـــه آقای ـــم ب ـــا می توان آن ه
ــاره  ــازی اشـ ــیدمحمدعلی ایـ ــادی ربانـــی و سـ هـ

ـــم. کن
در آن جلســه با یکــی از خصوصیات اســتاد محمدرضا 
حکیمــی آشــنا شــدم کــه عبــارت بــود از ســخنوری 
ــم  ــم بگوی ــری می توان ــه تعبی ــان و ب ــه ایش یک طرف
ــه شــخص دیگــری  ــود و معمــوالً ب ــم وحــده ب متکل
ــم  ــتان ه ــد. دوس ــخن بگوی ــه س ــی داد ک ــت نم نوب
نســبت بــه ایشــان مالحظاتــی داشــتند و رعایتشــان 
را می کردنــد؛ مخصوصــاً آقــای اســفندیاری کــه 
ــی  ــا بحث ــت ت ــد داش ــه تأکی ــن زمین ــواره در ای هم
صــورت نگیــرد. در آن جلســه بیشــتر آقــای حکیمــی 
ــم و  ــوش دادی ــتر گ ــم بیش ــا ه ــت و م ــخن گف س
ــه  ــان جلس ــا در پای ــد ت ــب ش ــئله موج ــن مس همی
آقــای سیدحســن اســالمی هــم بــه ایــن رویــه انتقــاد 
ــای اســفندیاری تأکیــد داشــت  کــرد امــا مجــدداً آق
ــته  ــی را داش ــتاد حکیم ــه اس ــره مالحظ ــه باالخ ک
باشــیم. در نهایــت، ایــن جلســه بــا خوبــی و خوشــی 
و بــدون هیــچ مباحثــه علمــی ای بــه پایــان رســید و 
ــر دیــدار و آشــنایی حضــوری  ایــن جلســه آغــازی ب

ــا اســتاد حکیمــی شــد. بنــده ب

ـــتاد  ـــا اس ـــه ب ـــنایی ک ـــه آش ـــه ب ـــا توج  ب

یک گفت وگوی انتقادی با استاد محمدعلی کوشا

دربارهترجمههایآیاتشبحثداشتم

دیباچـه: اندیشـه تاریخـی به قدمـت حیات انسـان دارد. انسـان همواره و به  تناسـب شـرایط زیسـت 
خـود دسـت به اندیشـه ورزی زده اسـت. در ایـن میان، انسـان هایی که سـاحت فکر را بیـش از دیگران 
پر وبـال داده انـد، توانسـته اند تشـنگان بیشـتری را از آبشـخور فکـر خویش سـیراب کنند. دسـتاورد 
فکـری ایـن متفکریـن بـرای دو گروه سـودمند بوده اسـت: دسـته نخسـت، هم عصـران و دسـته دوم 
نسـل های پسـین. ایـن دسـتاوردها برای نسـل های پسـین بـه  مثابه سـنت یا میـراث تقلی می شـود. 
آنچنـان کـه یک نسـل می تواند برای آینـدگان میراثی از جنس محسوسـات بـه  یادگار بگـذارد، حاصل 

اندیشـه ورزی اش را هـم می توانـد از خود بـه ارث بگذارد.
مع الوصـف میـان ایـن دو سـنخ از میـراث، کمینـه دو تفـاوت عمده وجـود دارد: نخسـت آنکـه میراث 
مـادی را عمـری انـدک امـا میـراث عقلـی را عمری بـه بلنـدای تاریخ اسـت. دو دیگـر اینکـه، میراث 
مـادی در مرزهـای جغرافیایـی محصـور اسـت؛ توضیـح اینکه اگـر مردمی در گوشـه ای از دنیـا زمینی 
را بـرای آینـدگان خـود بـه ارث بگذارنـد، سـودمندی این میراث بـرای همان مـردم اسـت و بس، حال 
آنکـه میـراث عقلی، فرامرزی اسـت. نـه  تنها این میـراث فرامرزی اسـت بلکـه فرامذهبـی و فرانژادی 
هـم هسـت و حاصل فکـر یک انسـان، می توانـد برای همه انسـان ها قابـل بهره بـرداری باشـد. یکی از 
میراث  هایـی کـه اکنون در اختیار بشـر قـرار دارد، آموزه های دینی اسـت. همه کسـانی کـه دل در گرو 

یـک دیـن؛ خـواه ابراهیمی یـا غیرابراهیمـی دارند، امـروزه با یک سـنت دینـی مواجهند.
بالتبـع مهم تریـن میـراث مسـلمین هـم عبـارت از دو منبـع گران بهاسـت؛ قـرآن و روایـات. خاتمیت 
اسـالم چنیـن اقتضـا می کنـد که میراثـش نه  تنهـا مخاطبیـن اولیـه اش را سـعادتمند کند، بلکـه باید 
چنـان برنامه ای داشـته باشـد کـه به نیازهـای پیروان نسـل های بعـدی اش هم پاسـخ دهـد. از این  رو، 
رسـالت دیـن پاسـخ گویی بـه نیازهـای انسـان اسـت اما بـه دلیـل ثابت  بـودن ایـن آموزه هـا و متغیر 
بـودن اقتضائـات زمانـی و مکانـی، مخاطبان نسـل های پسـین، در کاربسـت آموزه های دینـی با چالش 
مواجـه می شـوند. بـه دلیـل همیـن اقتضائـات روز، بازخوانی سـنت، نه کاری اسـت خـرد و متفکرینی 
سـترگ می طلبـد تـا از یک سـو نیازهای جامعـه خویش را ببیننـد و عالم زمانه   خود باشـند و از سـوی 

دیگـر سـنت را به روزرسـانی کنند.
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فراوانـــی ببرنـــد؛ چه اینکـــه نثـــر بســـیار خوبـــی 
ـــم دارد. ه

ــد.  ــاره کردی ــی اش ــتاد حکیم ــر اس ــه نث  ب
ــد؛  ــح دهی ــتر توضی ــه بیش ــن زمین در ای
کمتــر  حوزویــان  میــان  در  چه اینکــه 
می بینیــم کــه کســی روی نثــر خــودش هــم 

ــد. ــرده باش ــطح کار ک ــن س در ای
ــتاد  ــه اس ــم ک ــاره کن ــتی اش ــه درس ــد ب ــه، بای بل
ــل  ــی و فضائ ــر علم ــه از نظ ــر از اینک ــی غی حکیم
ــات  ــد در ادبی ــر بودن ــد و صاحب نظ حــوزوی، مجته
فارســی و عربــی هــم چنیــن بودنــد. در میــان 
حوزویــان کســی کــه بــه فــن ویرایــش توجــه 
داشــته باشــد کمتــر هســتند و مــا اســتاد حکیمــی 

را داشــتیم.
وقتــی کــه در ســال های پیــش از پیــروزی انقــالب 
می خواندیــم،  را  ایشــان  کتاب هــای  اســالمی 
ــود و یک طــرف نحــوه  یک طــرف محتــوای کتــاب ب
ــان  ــه ایش ــی؛ چه اینک ــتاد حکیم ــر اس ــگارش و نث ن
انتشــارات »فرانکلیــن« جــزو  مدت هــا هــم در 
ــدری و  ــف دریابن ــان نج ــا آقای ــود و ب ــتاران ب ویراس
غالمعلــی حدادعــادل هــم همــکاری داشــت؛ از ایــن  
ــی در  ــتاد حکیم ــر اس ــه نث ــم ک ــم بگوی رو می توان
میــان حوزویــان درجــه یــک اســت. همچنین ایشــان 
ــائل  ــن مس ــاب و ای ــی کت ــوص صفحه آرای در خص
ــی داد و  ــرج م ــه خ ــی ب ــلیقه فراوان ــِن س ــم، ُحس ه
حساســیت داشــت کــه ایــن مســائل رعایــت شــود و 
از همــه مهم تــر اینکــه توجــه داشــت کــه کتــاب بــا 

ــار نگاشــته شــود. نثــر معی

ــن  ــد. در ای ــاره کردی ــات« اش ــه »الحی  ب
ــه  ــی را ب ــائل مختلف ــوان مس ــه می ت زمین
ــی از  ــه یک ــرای نمون ــذارد. ب ــو گ گفت وگ
مســائل ایــن اســت کــه ایــن روایــات، پیش از 
»الحیــات« در جوامــع متقــدم و متأخر شــیعه 
جمــع آوری شــده اند و عالمانــی نظیــر عالمــه 
مجلســی بــرای جمــع آوری احادیــث و احیای 
ــا ایــن  تــراث زحمــات زیــادی کشــیده اند، ب
ــی دارد  ــه ضرورت ــد چ ــر می کنی ــاف فک اوص
ــم شــیعی  ــن عصــر هــم یــک عال کــه در ای
بنشــیند و مجــدداً ایــن روایــات را جمع آوری 

ــد؟ ــب کن و تبوی

ـــل  ـــتید، تحلی ـــان داش ـــار ایش ـــی و آث حکیم
ـــت؟ ـــان چیس ـــری ایش ـــه فک ـــما از منظوم ش

ــخصیتی  ــی را شـ ــتاد حکیمـ ــوم اسـ ــده مرحـ بنـ
ــه کار  ــاً کـ ــم، مخصوصـ ــی می دانـ ــزرگ و علمـ بـ
ــد.  ــام دادنـ ــات« را انجـ ــام »الحیـ ــه نـ ــی بـ بزرگـ
»الحیـــات« را می تـــوان بـــه  نوعـــی معرفـــی 
دقیـــق و واقعـــی احادیـــث صحیـــح دانســـت؛ 
ـــتند  ـــی هس ـــول و منطق ـــه معق ـــی ک ـــی احادیث یعن
ــری  ــا بهره گیـ ــتی از آن هـ ــه  درسـ ــود بـ و می شـ
ـــات«  ـــی در »الحی ـــتاد حکیم ـــط اس ـــه توس ـــرد ک ک

جمـــع شـــده اســـت.
ــل  ــی از اه ــه برخ ــم ک ــه کنی ــر توج ــاً اگ مخصوص
و  نقــل  کارشــان صرفــاً  کــه  بوده انــد  حدیــث 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــوده و ب ــات ب ــع آوری روای جم
ــا  ــد ام ــدا کنن ــره ج ــِره را از ناس ــه َس ــته اند ک نداش
اســتاد حکیمــی هماننــد زنبــور عســلی کــه شــهد 
تولیــد  عســل  آن هــا  از  و  می چشــد  را  گل  هــا 
ــه  ــان را ب ــات« ایش ــرد و »الحی ــل ک ــد عم می کن
ــم. ایشــان  ــور عســل تشــبیه می کن ــن کار زنب همی
ــد و  ــی کرده ان ــیعه را بررس ــث ش ــیاری از احادی بس
در نهایــت، روایاتــی کــه دلچســب هســتند و مباحث 
مربــوط بــه مســائل اجتماعــی؛ نظیــر موضــوع 
اقتصــاد و عدالــت اســت را جمــع آوری کرده انــد و از 
دیگــر ســو، توضیحــات بســیار مفیــدی هــم در مورد 

ــد. ــات داده ان ــن روای ای
ارزش کار اســتاد حکیمــی بــه ایــن اســت کــه 
ــوند  ــه می ش ــات« مواج ــا »الحی ــه ب ــی ک مخاطبان
ــه  ــول مواج ــات معق ــی از روای ــا حجم ــد ب می توانن
شــوند و آن هــا را بخواننــد؛ چه اینکــه ممکــن اســت 
ــندی  ــث س ــه از حی ــند ک ــات باش ــی از روای برخ
ــت  ــاظ دالل ــه لح ــا ب ــند ام ــته باش ــکلی نداش مش
مشــکل دارنــد و عقــل نتوانــد آن هــا را بپذیــرد امــا 
ــم  ــه ه ــرده ک ــل ک ــی را نق ــی روایات ــتاد حکیم اس
ــرآن  ــا ق ــر ب ــرف دیگ ــم از ط ــتند و ه ــول هس معق
ــن  ــده، بزرگ تری ــاد بن ــه اعتق ــد و ب ــازگاری دارن س
ــن  ــد همی خدمــت فرهنگــی اســتاد حکیمــی را بای

ــم. ــات« بدانی ــه »الحی مجموع
ـــع آوری  ـــاً جم ـــات« صرف ـــه، »الحی ـــر اینک ـــه دیگ نکت
ـــی در  ـــث و بررس ـــاهد بح ـــه ش ـــت بلک ـــات نیس روای
اطـــراف روایـــات هـــم هســـتیم و مســـئله دیگـــر 
اینکـــه اســـتاد حکیمـــی روایـــات را منطبـــق بـــا 
موضوعـــی کـــه بـــه آن اشـــاره کـــرده آورده و بـــه 
صـــورت معقـــول بررســـی کـــرده کـــه ایـــن کار 

ســـابقه نداشـــته اســـت.

 در میـــان آثـــار اســـتاد حکیمـــی فقـــط 
ـــًا  ـــا احیان ـــد ی ـــنایی داری ـــات« آش ـــا »الحی ب
ــه  ــم مطالعـ ــان را هـ ــار ایشـ ــر آثـ دیگـ

کرده ایـــد؟
ـــری  ـــتفاده دیگ ـــل اس ـــای قاب ـــان کتاب ه ـــر، ایش خی
هـــم دارنـــد کـــه از جملـــه آن هـــا »خورشـــید مغـــرب« 
اســـت کـــه در مـــورد امـــام زمان)عـــج( نوشـــته شـــده 
ـــه  ـــک مقال ـــاب ی ـــن کت ـــورد ای ـــاً در م ـــت. اتفاق اس
مفصـــل بـــه رشـــته تحریـــر درآورده ام و معتقـــدم 
جوانـــان می تواننـــد از ایـــن کتـــاب بهره هـــای 

ســـخن در ایـــن اســـت کـــه کار اســـتاد حکیمـــی 
صـــرف جمـــع آوری و تبویـــب احادیـــث نبـــوده اســـت 
بلکـــه ایشـــان در هـــر موضوعـــی کـــه روایـــت را 
ـــن  ـــم از ای ـــی ه ـــت های ظریف ـــرده، برداش ـــع ک جم
ــن  ــه مهم  تریـ ــت. از جملـ ــه داده اسـ ــات ارائـ روایـ
ــرار داده  ــه قـ ــورد توجـ ــان مـ ــه ایشـ ــی کـ روایاتـ
ــت  ــی اسـ ــت اجتماعـ ــادی و عدالـ ــات اقتصـ روایـ
کـــه بســـیار دلچســـب هـــم هســـتند و موجـــب 
ـــرد. ـــذت بب ـــا ل ـــدن آن ه ـــده از خوان ـــود خوانن می ش

در اینجــا بــه یــاد مرحــوم آقــای فلســفی هــم افتــادم 
کــه ســخنرانی  می کــرد و از روایــات طوالنــی فقــط 
ــود  ــول و منطقــی و دلچســب ب ــه معق ــدار ک آن مق
ــه  ــل ب ــخنرانی ها تبدی ــن آن س ــه مت ــد ک برمی گزی
کتــاب هــم شــد. نکتــه مهــم در رویــه ایشــان ایــن 
بــود کــه بــا یــک ســلیقه  ویــژه ای روایــات طوالنــی 
ــه  ــگاه ب ــرده و آن ــن ک ــی به گزی ــت باالی ــا ظراف را ب
ــد؛  بدین صــورت کــه  نقــل روایــت مبــادرت می ورزی
تنهــا بخش هایــی از روایــت را انتخــاب می کــرد کــه 
ــی  ــتاد حکیم ــود و برجســتگی داشــت. اس ــد ب مفی
هــم از چنیــن روشــی برخــوردار بــود؛ مثــاًل روایــات 
ــرح های  ــرد و ش ــل می ک ــی نق ــه خوب ــی را ب طوالن

ــت می نگاشــت. ــه روای ــی هــم ب خوب
بـــه  بـــاور مـــن، کاری کـــه اســـتاد حکیمـــی انجـــام داد، 
ـــود؛  ـــت)ع( ب ـــل بی ـــب اه ـــه مکت ـــت ب ـــن خدم بهتری
ـــت)ع(  ـــل بی ـــخنان اه ـــان س ـــه ایش ـــوی ک ـــه  نح ب
را به روزرســـانی کـــرد و موجـــب شـــد تـــا انســـان 
ـــن  ـــرد. همچنی ـــذت بب ـــات ل ـــن روای ـــدن ای از خوان
توجـــه کنیـــد کـــه بـــه هیـــچ وجـــه نمی تـــوان 
ـــوار«  ـــد »بحاراالن ـــه ای مانن ـــا مجموع ـــات« را ب »الحی

یـــا »میزان الحکمـــه« مقایســـه کـــرد.

ــا فکــر نمی کنیــد کــه اســتاد حکیمــی   آی
بــا روایــات اهــل بیــت)ع( برخــورد گزینشــی 
داشــته اســت؟ بــه ایــن معنــا کــه در مباحث 
مربــوط بــه عدالــت، مثــاًل کمتــر بــه ســیره 
ــه از  ــا)ع( ک ــام رض ــا ام ــادق)ع( ی ــام ص ام
توســعه های مــادی بیشــتری در زندگــی 
ــه  ــرده و ب ــاره ک ــد اش ــوردار بودن ــود برخ خ
ــن  ــا ای ــت. آی ــه اس ــات پرداخت ــر روای دیگ
ــاد  ــده از اقتص ــره گزینش ش ــک چه ــه ی روی

ــد؟ ــه نمی کن ــالم را ارائ اس
ــام  ــی تمـ ــاد اصلـ ــه مفـ ــل اینکـ ــه دلیـ ــر، بـ خیـ
ـــی  ـــت، حت ـــه عدال ـــوط ب ـــا مرب ـــادی ی ـــات اقتص روای
اگـــر گزینش شـــده نقـــل شـــده باشـــند، بیانگـــر 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــدف از توج ـــت. ه ـــدی اس ـــب مفی مطال
روایـــات هـــم ایـــن بـــوده کـــه اســـتاد حکیمـــی 
نشـــان دهنـــد مکتـــب اهـــل بیـــت)ع( مکتبـــی 

راهگشاســـت و بـــه انســـانیت توجـــه دارد.

ـــدی را  ـــات« نق ـــه »الحی ـــما ب ـــود ش ـــا خ  آی
ــد؟ وارد می دانیـ

ـــک  ـــه ی ـــود ک ـــن ب ـــار ای ـــه انتظ ـــرای نمون ـــه؛ ب بل
ـــور،  ـــت ام ـــت و سیاس ـــئله مدیری ـــه مس ـــم ب ـــاب ه ب
اختصـــاص پیـــدا می کـــرد و اســـتاد حکیمـــی 
عـــالوه بـــر نقـــل ایـــن روایـــات، تبییـــن می کـــرد 

کاری که استاد حکیمی
انجام داد،

بهترین خدمت به
مکتب اهل بیت)ع( بود؛

ایشان سخنان اهل بیت)ع( را 
به روزرسانی کرد

و موجب شد تا انسان
از خواندن این روایات

لذت ببرد.
به هیچ وجه نمی توان

»الحیات« را با »بحاراالنوار«
یا »میزان الحکمه« مقایسه کرد
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ـــات را در ســـاحت اجـــرا  ـــن روای ـــد ای ـــه چطـــور بای ک
محقـــق ســـاخت.

همچنیــن علی رغــم اینکــه اســتاد حکیمــی در 
ــا در  ــد ام ــه مســائل مهمــی پرداخته ان ــات« ب »الحی
عیــن حــال از دیگــر مســائل مبتالبــه غافــل بوده انــد. 
محوری تریــن مســئله ای کــه در ذهــن ایشــان بــوده 
عبــارت از عدالــت اســت و چنیــن می پنداشــت کــه 
اگــر انقــالب پیــروز شــود کار تمــام می شــود و همــه  
چیــز ســامان می یابــد امــا بــا چیزهایــی کــه در ذهن 
ــه رو  ــود، روب داشــت و در کتاب هــای خــود نوشــته ب

نشــد. 
ــه در  ــه و بی صبران ــی عجوالن ــی حالت ــتاد حکیم اس
تحقــق مســائل اقتصــادی داشــت و تصــور می کــرد 
همیــن کــه پیــروزی حاصــل شــود قــرار اســت همــه   
جــا گل و بلبــل شــود و عــدل علــی)ع( تحقــق یابــد. 
بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه در اوایــل انقــالب که 
ــه ســخنرانی  ــود، در مدرســه فیضی ــم آمــده ب ــه ق ب
ــم  ــه ق ــان صفائی ــاجد خیاب ــی از مس ــرد و در یک ک
ــرد  ــف ک ــی تعری ــای خلخال ــت و از آق ــر رف ــه منب ب
ــا ایــن کار  و او را شمشــیر اســالم نامیــد. در واقــع ب
ــه  ــا چ ــی ب ــای خلخال ــه آق ــد ک ــت بگوی می خواس
صالبتــی بــا طاغوتیــان و ســرمایه داراِن قارون صفــت 
مبــارزه می کنــد. آن روز آقــای حکیمــی در چنیــن 
فضایــی ســیر می کــرد و از ذهــن مدیریتــی و 
ــد  ــه باش ــت جامع ــه آن، مدیری ــه نتیج ــی ک سیاس

برخــوردار نبــود. 
البتــه مــن قصــد نــدارم در ایــن گفت وگــو بــه 
ــد  ــا بای ــم ام ــز بزن یکســری از مســائل سیاســی گری
ــت  ــی دوس ــتاد حکیم ــه اس ــم اینک ــم علی رغ بگوی
داشــت عدالــت علــوی مســتقر شــود و دغدغه هــای 
ــه  ــعارهایی ک ــود ش ــا وج ــت، ب ــی داش عدالت خواه
مــی داد امــا در ایــن ســال ها از عــده ای دیگــر  
انتظــار  نکــرد. در حالــی کــه  حمایــت علنــی  
ــه شــده از موضــع  ــم ک ــار ه ــل یکب ــت حداق می رف
ــه آن هــا دفــاع کنــد امــا چنیــن نشــد.  عدالت جویان
ــود  ــف کــرده ب ــه در جمع هــای خصوصــی تعری البت
امــا ایــن کار کافــی نبــود... بنابرایــن در ایــن جهــت 
بنــده صحبتــی از آقــای حکیمــی ندیــدم و یکــی از 

ــت. ــوص اس ــن خص ــن در همی ــای م نقده

 ایــن پرسشــی کــه اکنــون مطــرح می کنــم 
شــاید قــدری فراتــر از موضــوع بحــث؛ یعنی 
ــر  ــه فک ــد و آن اینک ــی باش ــتاد حکیم اس
ــالم  ــی از اس ــای گزینش ــد خوانش ه نمی کنی
اشــکاالتی را در پــی داشــته باشــد؟ بــه ایــن 
ــه  ــن همه جانب ــک دی ــالم ی ــه اس ــا ک معن
اســت امــا وقتــی اســالم را فقــط در عدالــت 
ــدی  ــالم را تک بُع ــا اس ــم آی ــه کردی خالص

ــم؟ ــی نکرده ای معرف
ــا ایــن صحبــت شــما موافــق هســتم و  ــه، مــن ب بل
بایــد اســالم را بــه صــورت همه جانبــه ببینیــم 
ــه برخــی  ــاً ب ــه اینکــه ماننــد برخــی از فقهــا صرف ن
ــم  ــائل مه ــر مس ــم و از دیگ ــه کنی ــات توج از فروع
بازبمانیــم. امــا در مــورد اســتاد حکیمــی بایــد بگویم 
ــی  ــا محدودیت های باالخــره ذهــن همــه انســان ها ب

مواجــه اســت و بــر همیــن اســاس هرکــس در یــک 
رشــته، کار علمــی خــود را دنبــال می کنــد و اســتاد 
ــت  ــه عدال ــی ب ــود؛ یعن حکیمــی هــم همین طــور ب
و روی  داشــت  تمایــل  بیشــتر  و عدالت خواهــی 

ــرد. ــه می ک ــر توج ــاید کمت ــالم ش ــت اس جامعی
ـــیع  ـــی وس ـــم از معنای ـــدل ه ـــه، ع ـــر اینک ـــه دیگ نکت
ــت،  ــاد، سیاسـ ــا در اقتصـ ــت و مـ ــوردار اسـ برخـ
ـــه  ـــال آنک ـــتیم و ح ـــدل هس ـــد ع ـــالق و... نیازمن اخ
ــدل اراده  ــی از عـ ــتاد حکیمـ ــه اسـ ــی کـ مفهومـ
کرده انـــد، مضیق تـــر از ایـــن اســـت؛ بنابرایـــن 
وقتـــی از عـــدل ســـخن می گوییـــم بایـــد آن را در 
ـــاری  ـــی، س ـــردی و اجتماع ـــی ف ـــاد زندگ ـــام ابع تم
ـــاً در  ـــت را صرف ـــه عدال ـــه اینک ـــم، ن ـــاری کنی و ج

زدودن فقـــر خالصه کنیـــم.

ــیوه  ــش و ش ــاب من ــر در ب ــئله دیگ   مس
زندگــی فــردی اســتاد حکیمــی اســت. 
ــور  ــه حض ــه جامع ــر در عرص ــان کمت ایش
ــا  ــور ب ــدم حض ــن ع ــی ای ــتند و از طرف داش
ــات دارد.  ــم مناف ــت)ع( ه ــل بی ــیره اه س
ایشــان از ســویی می خواهــد اهــل بیــت)ع( 
را الگــو قــرار دهــد و از دیگــر ســو در شــئون 
ــروزی  ــور و ب ــچ ظه ــی هی ــی اجتماع زندگ
ــم  ــات، عل ــی اوق ــن در خیل ــدارد. همچنی ن
در گفت وگــو حاصــل می شــود و وقتــی 
ــی  ــد فرصت ــته باش ــور نداش ــه حض در جامع
ــد.  ــد ش ــم نخواه ــم فراه ــو ه ــرای گفت وگ ب

ــد؟ ــی داری ــه تحلیل ــه چ ــن زمین در ای
ــه  ــه نظــر بنــده یکــی از نقدهایــی کــه می تــوان ب ب
ــن اســت و چه بســا  ــرد همی ــای حکیمــی وارد ک آق
ــدم  ــی ع ــروز اجتماع ــور و ب ــدم ظه ــن مســئله ع ای
تأهــل ایشــان برگــردد. گفتــه می شــود اگــر کســی 
ازدواج نکنــد باالخــره دچــار نواقصــی خواهــد شــد؛ 
ــزوا  ــه ان ــه ب ــه اســتاد حکیمــی را ک ــن روحی بنابرای
میــل داشــت مــن نمی پســندم. ایــن رویــه مختــص 
ایشــان هــم نیســت بلکــه چنــد نفــر دیگــر هــم در 
ــود،  ــن وج ــا ای ــا ب ــد ام ــه عالم ان ــتند ک ــران هس ای
حاضــر نیســتند وارد اجتمــاع شــوند و خودشــان را 

ــد. ــراد معــدود گــره زده ان ــه یکســری اف ب
یکــی دیگر از مســائل هــم زندگــی زاهدانــه و فقیرانه 
اســتاد حکیمــی اســت کــه در ایــن زمینــه هــم هیچ 

شــکی وجــود نــدارد امــا بــه اعتقــاد بنــده زهــد هــم 
تعریــف خــاص خــودش را دارد. دوســتان  می گفتنــد: 
یــک زمانــی کــه ایشــان در یــک زیرزمیــن زندگــی 
می کــرد، بــه جــای میــز تحریــر، چنــد آجــر را روی 
هــم گذاشــته بــوده و روی آن می نوشــت. امــا بنــده 
چنیــن رویــه ای را نمی پســندم و پرسشــم ایــن 
اســت کــه اگــر کســی از یــک میــز اســتفاده کنــد 

آیــا طاغوتــی شــده اســت؟ طبعــاً خیــر.
و  افــراط  اوقــات دچــار  مــا گاهــی  رو  ایــن   از 
تفریط هایــی می شــویم کــه هیچ کــدام صحیــح 
نیســت. انســان بایــد حالــت متوســط داشــته باشــد و 
از ســوی دیگــر بــا اقتضائــات روز هــم پیش بــرود. در 
قــرآن هــم آیــه ای داریــم کــه می فرمایــد: »ُقــْل َمــْن 
َبــاِت ِمــَن  يِّ ــاِدِه َو الطَّ ْخــَرَج ِلِعَب

َ
ِتــي أ ــِه الَّ ــَة اللَّ َم ِزيَن َحــرَّ

ْزِق ...«)االعــراف، 32(؛ یعنــی دلیلــی نــدارد کــه  الــرِّ
ــد  ــروم کن ــی مح ــای اله ــود را از حالل ه ــان خ انس
ــان  ــه ظــرف زم ــدازه ای ک ــه ان ــد ب بلکــه انســان بای
ــه  ــا جامع ــود را ب ــی خ ــا دارد زندگ ــکان اقتض و م
ــر  ــد و اگ ــن بودن ــز چنی ــه)ع( نی ــد. ائم ــق کن منطب
ــادق)ع(  ــام ص ــر ام ــم در عص ــن)ع( ه امیرالمؤمنی
را  دیگــری  زندگــی  ســبک  می کــرد،  زندگــی 
بخش هایــی  و  بــذل  ائمــه)ع(،  برمی  گزیــد. 
ــب  ــه تناس ــا ب ــبی آن ه ــاه نس ــه از رف ــته اند ک داش
ــوده  ــم نب ــور ه ــد و این ط ــت می کن زمانشــان حکای
ــرده باشــند و آنچــه  ــه  ســر ب ــق ب کــه در فقــر مطل
ــوده، پاکــی و پاکیزگــی و  در زندگــی آن هــا مهــم ب

ــت. ــوده اس ــاف ب ــدل و انص ــت ع رعای

 آیــا خاطــره ای از دیدارهــای خــود بــا 
ــرای  اســتاد حکیمــی در ذهــن داریــد کــه ب

ــد؟ ــرح کنی ــا مط م
آنچنــان کــه در آغــاز گفت وگــو اشــاره کــردم، 
یکــی دو مقطــع بــا اســتاد حکیمــی دیــدار داشــتم. 
ــدی  ــه نق ــوط ب ــم مرب ــم ه ــه می گوی ــره ای ک خاط
اســت کــه بنــده بــه ترجمــه آیــات قــرآن در 
ــد  ــن نق ــردم و ای ــات« وارد ک ــد از »الحی ــش جل ش
منتشــر شــد. مســئله از ایــن قــرار اســت کــه آقــای 
اســفندیاری و آقــای عبداللهیــان کــه مدیــر مؤسســه 
امــام رضــا)ع( در قــم اســت و چنــد مجلــه از جملــه 
ــم  ــرد، تصمی ــات« را هــم منتشــر می ک ــه »بین مجل
ــل  ــه عم ــل ب ــی تجلی ــای حکیم ــا از آق ــد ت گرفتن
ــه  ــن زمین ــا در ای ــد ت ــم گفتن ــن ه ــه م ــد. ب آورن
مقالــه ای بنویســم؛ چراکــه قــرار بــود یــک شــماره از 
مجلــه بینــات در قالــب مجموعــه مقاالتــی به اســتاد 
حکیمــی اختصــاص پیــدا کنــد. بــه دلیــل تخصصــی 
کــه بنــده در ترجمــه قــرآن داشــتم بنــا شــد تــا بــه 
ــرآن در مجموعــه »الحیــات«  ــات ق نقــد ترجمــه آی
ــات«  ــد از »الحی ــش جل ــان ش ــه آن زم ــردازم ک بپ
منتشــر شــده بــود. مع الوصــف در همیــن مجلــدات 
ــه کار  ــرآن ب ــات ق ــه از آی ــزار آی ــم بیــش از دو ه ه

ــود. رفتــه ب
ـــد آرام  ـــای احم ـــات« را آق ـــه »الحی ـــل اینک ـــه دلی ب
ـــود  ـــن ب ـــن ای ـــرض م ـــود، پیش ف ـــرده ب ـــه ک ترجم
ـــای  ـــه آق ـــت متوج ـــم نوش ـــه خواه ـــدی ک ـــه نق ک
ـــتم و  ـــه را نوش ـــن مقال ـــت ای ـــود. در نهای آرام می ش

به بهداشت
بسیار توجه می کرد.

یک وقت به مدرسه خان؛
یعنی مدرسه آیت اهلل بروجردی آمده 

بود و بی نظمی
و عدم رعایت بهداشت
بین طلبه ها را دیده بود.

همین مسئله موجب شده بود
که در مقام اعتراض برآید
این بی نظمی ها چیست؟

مگر نخوانده اید که
پیامبر اکرم)ص( فرموده است: 

»النظافه من االیمان«.
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ـــه  ـــم اینک ـــید. علی رغ ـــاپ رس ـــه چ ـــم ب ـــه ه در مجل
ـــه عمـــل آمـــد امـــا  ـــه اســـتقبال خوبـــی ب از ایـــن مقال
متوجـــه شـــدم کـــه اســـتاد حکیمـــی چنـــدان از ایـــن 
ـــد:  ـــه بودن ـــی گفت ـــده اند و حت ـــنود نش ـــه خش مقال
ـــت.  ـــته اس ـــد نوش ـــا نق ـــر م ـــم ب ـــی ه ـــب! فالن عج
آقـــای حکیمـــی قـــدری در نقدپذیـــری تحملـــش 
ـــا در  ـــد ت ـــبب ش ـــئله س ـــن مس ـــود و همی ـــن ب پایی
ـــود  ـــاع از خ ـــی در دف ـــه مطلب ـــدی مجل ـــماره بع ش

ـــر درآورد.  ـــته تحری ـــه رش ب
البتـــه اســـتاد حکیمـــی در آن مقالـــه بـــا احتـــرام 
ـــه وارد  ـــکاالتی ک ـــا اش ـــود ام ـــرده ب ـــاد ک ـــده ی از بن
کـــرده بـــودم را قبـــول نکـــرده بـــود. در ادامـــه و 
پـــس از اینکـــه مقالـــه اســـتاد حکیمـــی منتشـــر 
ــه  ــا دو صفحـ شـــد تصمیـــم گرفتـــم در یـــک یـ
ـــم  ـــم درخواســـت کن ـــل عل ـــی بنویســـم و از اه مطلب
ـــد.  ـــی داوری کنن ـــای حکیم ـــده و آق ـــان بن ـــا می ت
پـــس از اینکـــه یادداشـــت بنـــده در ایـــن زمینـــه 
منتشـــر شـــد، در شـــماره بعـــدی مجلـــه، آقـــای 
ـــاند  ـــاپ رس ـــه چ ـــه ای را ب ـــتادولی مقال ـــین اس حس
ــای  ــده و آقـ ــان بنـ ــون آن،  داوری میـ ــه مضمـ کـ
ـــه  ـــق را ب ـــز ح ـــه نی ـــه در آن مقال ـــود ک ـــی ب حکیم

بنـــده داده بـــود.
ـــتادولی را  ـــای اس ـــه آق ـــی مقال ـــتاد حکیم ـــی اس وقت
ـــه  ـــتادولی ب ـــای اس ـــد. آق ـــد، بیشـــتر دلخـــور ش خوان
مـــن  گفـــت: یکبـــار در نمایشـــگاه کتـــاب تهـــران 
بـــه صـــورت اتفاقـــی اســـتاد حکیمـــی را دیـــدم و 
ـــرت  ـــم: حض ـــپس گفت ـــردم. س ـــرض ک ـــالمی ع س
اســـتاد، مـــن همـــان حســـین اســـتادولی هســـتم 
ـــودم.  ـــای کوشـــا داوری کـــرده ب کـــه بیـــن شـــما و آق
می گفـــت: آقـــای حکیمـــی ایســـتاد و گفـــت: 
ـــتادولی  ـــای اس ـــود و آق ـــه ب ـــزی گفت ـــب و چی عج
ـــود  ـــواب اســـت پاســـخی داده ب ـــیار حاضرج ـــم بس ه
و گفتـــه بـــود: بلـــه، بنـــده هـــم در مـــورد شـــما 

ــر را می کنـــم. همیـــن فکـ
ــت  ــه یک وقـ ــا اینکـ ــت تـ ــات گذشـ ــن جریانـ ایـ
مرحـــوم شـــیخ احمـــد محصـــل یـــزدی کـــه در 
ـــرده  ـــرکت ک ـــردی ش ـــی بروج ـــت اهلل العظم درس آی
ـــهر  ـــم در ایرانش ـــیاری ه ـــات بس ـــأ خدم ـــود و منش ب
بـــود، چندیـــن نوبـــت از بنـــده درخواســـت کـــرد 
ـــروم و  ـــان ب ـــکونت ایش ـــل س ـــجد مح ـــه مس ـــا ب ت
صحبـــت کنـــم. بنـــده هـــم بـــا ایشـــان دوســـت 
ــان  ــم درخواستشـ ــار هـ ــودم و چندین بـ ــده بـ شـ
را اجابـــت کـــردم و در ایرانشـــهر بـــه ســـخنرانی 
ـــم  ـــنی ه ـــیعه و س ـــتقبال ش ـــا اس ـــه ب ـــم ک پرداخت

مواجـــه شـــد.
ـــزدی  ـــل  ی ـــای محص ـــه آق ـــه اینک ـــب  توج ـــه جال نکت
ـــه  ـــار ب ـــود و یکب ـــم ب ـــی ه ـــای حکیم ـــتان آق از دوس
ـــای  ـــما و آق ـــان ش ـــه می ـــنیده ام ک ـــت: ش ـــده گف بن
ـــن  ـــم بی ـــت. می خواه ـــده اس ـــکراب ش ـــی ش حکیم
ـــان  ـــم: ایش ـــده گفت ـــم. بن ـــرار کن ـــتی برق ـــما آش ش
ـــان  ـــم و جری ـــم نداری ـــی ه ـــتند، اختالف ـــتاد هس اس

ـــح دادم. ـــه را توضی ـــد در مجل ـــتن نق نوش
در نهایــت آقــای محصــل یــزدی یــک شــب ضیافــت 
ــی  ــای حکیم ــا و آق ــان م ــا می ــرد ت ــا ک ــامی برپ ش
آشــتی برقــرار کنــد. وقتــی کــه بنــده در آن جلســه 

حاضــر شــدم، دیــدم کــه شــماری از بــزرگان حــوزه 
هــم دعــوت شــده اند کــه از جملــه آن هــا می توانــم 
بــه آیــت اهلل ابطحــی اصفهانــی اشــاره کنــم. در ادامــه 
اســتاد حکیمــی هــم بــه جمــع مــا پیوســت. یکــی 
از نــکات جالــب  توجــه در آن جلســه ایــن بــود کــه 
ــخنوری  ــه در س ــم ک ــی ه ــت اهلل ابطح ــوم آی مرح
هماننــد آقــای حکیمــی، متکلــم وحــده بــود و 
کمتــر بــه دیگــران مجــال ســخن گفتــن مــی داد بــه 
ســخنرانی پرداخــت. ایشــان مطالــب مختلفــی گفت 
ــف از  ــای مختل ــئله ترجمه ه ــه مس ــت ب و در نهای

ــِم« رســید. ِحی ــنِ الرَّ ْحَم ِ الرَّ ــمِ اهللَّ »بِْس
ــث  ــم وارد بح ــم گرفت ــن تصمی ــه م ــن لحظ در ای
شــوم و نقدهایــی را کــه پیشــتر بــه اســتاد حکیمــی 
ــه  ــم ب ــن جلســه ه ــودم مجــدداً در ای ــرده ب وارد ک
بیــان دیگــر مطــرح کنــم تــا ببینــم اســتاد حکیمــی 
ــت اهلل ابطحــی  ــد. از آی چــه واکنشــی نشــان می ده
اجــازه گرفتــم تــا صحبــت کنــم و ایشــان هــم البتــه 
کمــی جــا خورد. ســپس بنــده در فــن ترجمــه قرآن 
ســخنانی را مطــرح کــردم. آقــای حکیمــی و دیگران 
هــم گــوش می دادنــد و بنــده مــوارد نقــدی کــه بــر 
ــودم،  ــات« نوشــته ب ــرآن در »الحی ــات ق ــه آی ترجم
ــردن از مجلــه بینــات مطــرح کــردم و  ــام ب بــدون ن
ــا اســتاد حکیمــی واکنشــی نشــان  ــودم ت منتظــر ب
ــتاد  ــه اس ــدم ک ــب دی ــال تعج ــا کم ــا ب ــد. ام ده

ــد. ــزی نمی گوی ــرده و چی ــکوت ک ــی س حکیم
پــس از پایــان مباحــث، ســفره شــام پهــن کردنــد. به 
صــورت اتفاقــی بنــده و اســتاد حکیمــی کنــار هــم 
نشســتیم. در ایــن لحظــه اســتاد حکیمــی آهســته 

یکی دو مقطع
با استاد حکیمی دیدار داشتم. 

خاطره ای که می گویم هم
مربوط به نقدی است

که بنده به ترجمه آیات قرآن
در شش جلد از »الحیات«

وارد کردم
و این نقد منتشر شد

بــه مــن گفــت: »آقــای کوشــا، آن هــا کــه شــما نقــد 
کردیــد، غلط هــای تایپــی مــا بــود«. در ادامــه فضــای 
بیــن مــا تلطیف هــم شــد و باالخــره کلــی خندیدیم 
و در نهایــت آقــای حکیمــی کتابچــه ای مشــتمل بــر 
اشــعار خودشــان کــه در وصــف امــام زمان)عــج( بــود 
را بــه بنــده هدیــه کــرد و خالصــه قضیــه بــه خیــر و 

خوشــی تمــام شــد.
  ایــن گفت وگــو همــراه بــا فــراز و فرودهایــی 
بــود؛ یعنــی هــم بــه نقــد مرحــوم اســتاد حکیمــی 
پرداختیــم کــه خــود ایــن کار موجــب رشــد 
ــان و  ــوت ایش ــاط ق ــم از نق ــت و ه ــی اس و بالندگ
ــدی  ــام جمع بن ــان و در مق ــم. در پای آثارشــان گفتی
ــوص  ــه  خص ــد. ب ــده بفرمایی ــه ای باقی مان ــر نکت اگ
ــه  ــی در چ ــتاد حکیم ــوم اس ــد مرح ــه بفرمایی اینک
ــوزه  ــم در ح ــل عل ــوی اه ــد الگ ــه ای می توانن زمین

ــند. ــگاه باش و دانش
ــارغ از مســائل  ــده اســتاد حکیمــی ف ــان بن ــه گم ب
ــت  ــردم، در رعای ــاره ک ــا اش ــه آن ه ــه ب ــی ک علم
ــت  ــه بهداش ــود و ب ــرآمد ب ــم س ــت ه ــم و نظاف نظ
ــه مدرســه  ــت ب ــرد. یک وق ــم بســیار توجــه می ک ه
ــده  ــردی آم ــت اهلل بروج ــه آی ــی مدرس ــان؛ یعن خ
ــن  ــت بی ــت بهداش ــدم رعای ــی و ع ــود و بی نظم ب
طلبه هــا را دیــده بــود. همیــن مســئله موجــب شــده 
ــد کــه ای طــالب،  ــود کــه در مقــام اعتــراض برآی ب
ــه  ــد ک ــر نخوانده ای ــت؟ مگ ــا چیس ــن بی نظمی ه ای
ــن  ــه م ــت: »النظاف ــوده اس ــرم)ص( فرم ــر اک پیامب
ــن  ــن« در ای ــه »ِم ــد ک ــر نمی دانی ــان«. مگ االیم
حدیــث، از نــوع بَعضیــه اســت؛ یعنــی نظافــت جزئی 
از ایمــان اســت؟ ســپس گفتــه بــود: شــما کــه ایــن 
ــان  ــرا خودت ــد، چ ــردم می خوانی ــرای م ــات را ب روای

ــد؟  ــل نمی کنی ــه آن عم ب
همچنیــن، مجــدداً تمثیلــی کــه در خــالل گفت وگــو 
ــرار می دهــم  ــد ق ــورد تأکی ــه آن اشــاره کــردم را م ب
و آن اینکــه اســتاد حکیمــی همچــون زنبــور عســل 
کــه شــهد گل هــا را می مکــد بــود بــه  درســتی شــهد 
ــتاد  ــد اس ــی مانن ــر کس ــید. کمت ــات را می چش روای

حکیمــی داریــم کــه چنیــن حالتــی داشــته باشــد.
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»نظم و عدل« دو رکن بزرگ حیات قرآنی
سـوِل ِإذا  ـِه َوِللَرّ ذيـَن آَمُنـوا اسـَتجيبوا ِلَلّ َهـا اَلّ ُيّ

َ
قـرآن: »يـا أ

َدعاُكـم ِلمـا ُيحييُكـم.«  ای مؤمنـان! چون خـدا و پیامبر 
شـما را به آیینی فراخوانند که سرچشـمه زندگی اسـت 

بپذیرید!...
حدیـث: االمـام الباقـر)ع( فـی شـرح قولِـه تَعالـی: »يـا 
سـوِل، اذا دعا كم ِلما  ـِه َوِللَرّ ذيـَن آَمُنوا اسـَتجيبوا ِلَلّ َهـا اَلّ ُيّ

َ
أ

ُيحييُكم. يقـول: والية علی بن ابيطالـب)ع(، فإنَّ اّتباعُكم 
إيـاه و واليَتـُه، أجَمـُع المِرُكـم، و ابقی ِللعدل فيُكـم.«  امام 
ِه  ذيـَن آَمُنوا اسـَتجيبوا ِلَلّ َهـا اَلّ ُيّ

َ
باقـر)ع( در شـرح آیه »يـا أ

سـوِل، اذا دعـا كم ِلما ُيحييُكـم« می فرماید: )این مایۀ  َوِللَرّ
زندگـی(، والیـت علی بن ابیطالب)ع( اسـت که اگـر از او 
پیـروی کنید و والیت او را داشـته باشـید، تشـّکل شـما 
قوی تر می شـود، و اجرای عدالت را بیشـتر در میان شـما 
دوام می بخشـد. بنگریـد! کتاب آسـمانی که بـرای نجات 
و سـعادت آدمی از آسـمان نازل شـده اسـت، او را به راه 
راسـت هدایـت می کنـد و سـلوک و رفتـار نیکـوی او را 
میّسـر می سـازد و همـه افـراد بشـر را که بـر روی زمین 
زندگـی می کننـد بـه چیـزی  فرامی خوانـد کـه اجتماع 
بشـری را زنـده می کند)لما یحییکم(، یعنی بـرای آدمی 

حیاتـی همـراه با خوشـی و آرامش و لبریـز از ارزش های 
متعالـی   همچون لبریزی دریـا از قطره های آب و لبریزی 
روز از اشـعه آفتـاب   فراهـم مـی آورد، آن زندگـی که اگر 
توده ها به آن دسـت یابند بر چکادهای سـعادت و تعالی 
صعـود کرده اند وگرنـه همان ها گرفتار شـقاوت و تنّزل و 
ظلم کشـیدن خواهند بود  چنانکـه در »ُخطب فاطمّيه« 
و»صحيفـه  عاشـورا«  »خطبه هـای  و  و»نهج البالغـه«، 
سـّجادّيه« و برخـی از خطبه هـای حضـرت امـام جعفـر 
صـادق)ع( و پـاره ای از تعالیـم امـام ابوالحسـن علـّی بن 
موسـی الّرضـا)ع( بـه ایـن حقیقت هـای حیاتـی تصریح 
شـده اسـت... . ما هم اکنون درباره همین واژه »موصول« 
)»مـا« در لِمـا«( سـخن می گوییم تا آن را روشـن کنیم. 
آیـا معانی این »ماء« موصول چیسـت؟ و چه چیز اسـت 
آنکـه بشـریّت را زنـده می کنـد و حیات می بخشـد و آن 
حیـات عالـی را حفظ می کنـد و آن کدام اسـت؟ در این 
بـاره، بـه حکم عقـل و نقـل ) قرآنی و حدیثی( به سـراغ 
نزدیک تریـن عالمـان اسـالم بـه قـرآن می رویـم، یعنی: 
»اهـل ذکـر = با کارشناسـان قرآن«، که علـوم قرآنی را از 
صاحـب قـرآن فراگرفتند، و اخبـار و احادیـث معتبر نیز 

همانـان را، »اهـل ذکر« معرفـی کرده اند. 

بـه حکم نقل اشـاره کردیم، حکم عقل نیز چنین اسـت، 
زیـرا قـرآن کریم کتابی اسـت که به نـص و تصریح خود 
قـرآن، اختالفـی در آن راه نـدارد، در صورتی کـه آن را از 
اهلـش فرامی گرفتنـد، کـه عالـم به علـم خدایـی بودند. 
علمـای اسـالم از همـه فرقه هـا و رشـته ها در مسـائل 
اختـالف دارنـد. پس اگر در فهم آیات نیازمند به تفسـیر، 
بـه آنـان و آرایشـان مراجعـه کنیـم در انـدک زمانی این 
اختـالف نظرهـای اصطالحی بـه »قرآن کریم« سـرایت 
می کنـد، و بـه وحـدت الهـی کتـاب اهلل زیانـی بـزرگ 

می رسـاند.
 پـس بایـد به معصـوم)ع( رجـوع کرد که هیـچ اختالفی 
در تعالیـم آنـان نیسـت، »َفاسـَئلو أهـَل َالّذكـر «   هـر جا 
را ندانسـتید از کارشناسـان قـرآن عالمـان علـم قرآنـی 
بپرسـید« از ایـن رو، مـا به آسـتانه پنجمیـن عالم قرآنی 
و دانـای اسـرار صمدانی »انسـان هـادی« و صاحب کالم 
نـور، حضـرت امام محمـد باقـر)ع( روی می نهیـم؛ او که 
شـکافنده رموز علوم حقیقی، و مفّسـر ذکر )قرآن( اسـت 
و معلّـم »حکمـت یمانـی« و آموزگار »حقایـق وحیانی« 
و از او می پرسـیم )چنانکـه پیشـینیان موثّق ما پرسـیده 
و پاسـخ شـنیده اند( کـه »مـا یُحییُکـم  چیزی که شـما 
را زنـده می کنـد و بـه شـما زندگـی   نه مـردن تدریجی   
می آمـوزد« چیسـت؟ و عالـم در پاسـخ مـا می گویـد: 
والیـت علـّی بـن ابیطالـب)ع(ـ  چنانکـه در حدیثـی که 

آوردیم گذشـت. 
آری، ایـن والیت)یعنـی بـر مدار اندیشـه و عمل علی)ع( 
قـرار گرفتن( اسـت کـه جان ها را زنـده می کنـد، و افراد 
را می سـازد و جامعه هـا را می پـردازد، تا همـه در راه حق 
و عدالـت حرکـت کننـد و از لغزشـگاه های باطـل و ظلم 
ـ هرچـه بیشـترـ  دور شـوند و بـه صعـود قلّـه سـعادت 

دسـت یابند.
و آیـا ایـن والیت چیسـت؟ ایـن، اوج جهت گیری اسـت، 
و آیـا امـام باقـر)ع( آن را بـه چه چیزی تفسـیر می کند؟ 
آن را پیـروی علـی )ع( می دانـد، پـس والیـت علـی)ع( 
پیـروی از او اسـت، و پذیرفتن هدایت و امامـت او و اقتدا 
کـردن بـه اوـ  در علـم و عمل، و پرهیـزگاری و عبادت، و 
داوری کـردن و عدالـت، و زندگی کـردن و میانه رو بودن، 
و اسـتوار بودن و در زندگی جهت داشـتن، و در خصوص 
کرامـت انسـان تأکیـد ورزیـدن، و نیرومنـدان زورگـو را 
کوفتـن و پسـت کـردن، و بـه یـاری ناتوانان برخاسـتن، 

و نظایـر این ها.
و بزرگتریـن راز در ایـن تعلیـم باقری آن اسـت که معلم 
االهـیِ معصـوم، نتیجـه فراهـم آمـده از ایـن »والیت« و 
»تبعّیـت« را)کـه گواهـی بر راسـت گفتاری دوسـتداران 
اسـت و جداگـر مّدعیان(، تحّقـق یافتن دو امـر می داند:

1. نظم 
2. عدل 

و این هـا دو رکـن بـزرگ و یگانـه و قاطـع اسـت. نظـم 
پرورش دهنـده فرد و نگاهبان کیـان و حیثیت جامعه ای 
اسـت کـه نظـم در آن وجـود دارد، و عـدل پاسـدار دین 
و احـکام آن در بخش هـای مختلـف اجتماع اسـت، پس 
بر کسـانی کـه می خواهنـد به »زندگـی قرآنی« اسـتناد 
کننـد، و بـه آن شـعار دهنـد، و به والیت اهـل والیت)ع( 
خوشـبخت شـوند، واجـب اسـت کـه بـه نظـم معتقد و 
عامـل باشـند، و در زندگـی و مسـائل حیات عـادل... و ال 

حـوَل وال قـوة إاّل باللِه العّلـی العظيم. 

یادداشت قرآنی خاتمه »الحیات«

»نظموعدل«
دورکنحیاتقرآنی

اشـــاره: آنچـــه در پـــی می آیـــد نمونـــه ای دیگـــر از یادداشـــت های قرآنـــی اســـتاد عالمـــه 
حکیمـــی اســـت کـــه بـــه مـــالک آن می تـــوان شـــیوه قرآن نگاری هـــای آن فقیـــد ســـعید 

ـــرار داد.  ـــی ق ـــورد بررس را م
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 بــه عنــوان اولیــن پرســش بفرماییــد 
نخســتین آشــنایی و احیانــاً دیدارهــا و مالقات 
ــود؟ ــی ب ــا اســتاد حکیمــی چــه زمان شــما ب

مـــن مرحـــوم محمدرضـــا حکیمـــی را از دوران 
ـــان  ـــاً در زم ـــناختم. مخصوص ـــودم می ش ـــی خ جوان
ـــک  ـــان ی ـــه ایش ـــریعتی ک ـــوم ش ـــای مرح فعالیت ه
شـــخصیت ممتـــاز و برجســـته ای بودنـــد و خـــود 
ـــی ارادت  ـــای حکیم ـــه آق ـــم ب ـــریعتی ه ـــوم ش مرح
ــوم  ــه مرحـ ــت کـ ــروف اسـ ــت. معـ ــی داشـ خاصـ
ـــرده  ـــود ک ـــی خ ـــی را وص ـــای حکیم ـــریعتی، آق ش
بـــود و اختیـــار مطلـــق داده بـــود کـــه آثـــارش را 
ــاد  ــورد اعتمـ ــا ایـــن حـــد مـ ــد. تـ تصحیـــح کنـ

شـــریعتی بـــود.
ــا  ــر بـ ــفر و حضـ ــال ها در سـ ــول سـ ــن در طـ  مـ
مرحـــوم حکیمـــی ارتبـــاط داشـــتم و  او خیلـــی 
هـــم بـــه مـــن نظـــر لطـــف داشـــت. حـــدود ده 
ـــگ و  ـــگاه فرهن ـــه پژوهش ـــه در مجل ـــش ک ـــال پی س
ـــه  ـــان ب ـــتم، ایش ـــه می نوش ـــامی مقال ـــه اس اندیش

ـــا  ـــه آنج ـــان ک ـــتگان نسبی ش ـــی از وابس ـــیله یک وس
ـــه از  ـــتاد ک ـــام  فرس ـــن پیغ ـــه م ـــت ب ـــه می نوش مقال

مقاالتـــم رضایـــت دارد.
ـــف  ـــر لط ـــن نظ ـــه م ـــه ب ـــی، همیش ـــور کل ـــه ط ب
ـــی  ـــر برخ ـــه از نظ ـــت. گرچ ـــم داش ـــت و قبول داش
ــا  ــه بـ ــد کـ ــان بودنـ ــان در جریـ ــائل، ایشـ از مسـ
ـــو  ـــان همس ـــفه و عرف ـــه فلس ـــان در زمین دیدگاهش

نیســـتم.
حـــدود ســـه ســـال قبـــل یکـــی از بازاریـــان کـــه 
مقـــداری گرایـــش ضـــد فلســـفی و عرفانـــی دارد، 
ـــام  ـــرای ش ـــر را ب ـــر دیگ ـــد نف ـــان و چن ـــن و ایش م

ـــود. ـــرده ب ـــوت ک دع
اخـــاق مـــن ایـــن اســـت کـــه یـــک مقـــدار در 
ــی روم  ــوم زود مـ ــوت می شـ ــه دعـ ــماتی کـ مراسـ
ـــن  ـــه ای ـــود. البت ـــل نش ـــس معط ـــِب مجل ـــا صاح ت
ــم  ــی هـ ــه اخاقـ ــاید جنبـ ــت و شـ ــادت اسـ عـ
نداشـــته باشـــد. مـــن زود رفتـــم و نمـــاز مغـــرب 
را آنجـــا خواندیـــم. خانـــه ای کـــه بـــه آن دعـــوت 

شـــده بودیـــم دوبلکـــس بـــود و مـــا بـــاال بودیـــم. 
ـــت  ـــا زحم ـــی ب ـــی خیل ـــای حکیم ـــدم آق ـــن دی م
از پله هـــا بـــاال می آیـــد. ایســـتادم تـــا بـــاال آمـــد 
و ســـام و احوال پرســـی کردیـــم. قســـم خـــورد و 
ـــدم،  ـــو آم ـــر ت ـــه خاط ـــط ب ـــن فق ـــدا م ـــه خ ـــت ب گف
ـــا  ـــان ت ـــتم. ایش ـــن نداش ـــی رفت ـــال مهمان ـــه ح وگرن
ـــی داد و  ـــرار م ـــف ق ـــورد لط ـــده را م ـــد بن ـــن ح ای
واقعـــاً هـــم تـــوان نداشـــت و بـــا زحمـــت پله هـــا 

ــد. ــاال می آمـ را بـ

 بــه لحــاظ اخالقــی ایشــان را چطــور 
؟ می بینیــد

ــوب  ــی خـ ــت اخاقـ ــی دو صفـ ــوم حکیمـ مرحـ
داشـــت؛ یکـــی اینکـــه بـــه دنبـــال مـــال و منـــال 
و ایـــن مســـائل نبـــود؛ یعنـــی اهـــل ُدکان نبـــود 
کـــه مشـــتری جمـــع کنـــد، بلکـــه کار خـــودش 
را می کـــرد و خیلـــی هـــم طرفـــدار و مریـــد 
داشـــت. صفـــت دوم اخاقـــی اش ایـــن بـــود کـــه 
تمـــام عمـــرش را صـــرف ترویـــج مکتـــب اهـــل 
ـــت  ـــه نپرداخ ـــای متفرق ـــه کاره ـــرد و ب ـــت)ع( ک بی
ـــل  ـــب اه ـــرض، مکت ـــه قصـــد و غ ـــه ب ـــه، ن و مخلصان

بیـــت)ع( را ترویـــج کـــرد. 
همچنیـــن در عرصـــه اجتمـــاع و سیاســـت هـــم 
ـــدار  ـــک مق ـــراً ی ـــا اخی ـــت ام ـــادی داش ـــت زی فعالی
از رفتـــار دولت هـــا گایه منـــد شـــده بـــود و ایـــن 
ــه  ــد. البتـ ــش می آیـ ــرایط پیـ ــن شـ ــم در ایـ هـ
کـــه برخـــی حملـــه می کننـــد کـــه ایـــن افـــراد 
ـــخیص  ـــان تش ـــون ایش ـــتند؛ چ ـــادق نیس ـــاد ص زی
ـــود و  ـــه می ش ـــم توج ـــت ک ـــه عدال ـــه ب ـــی داد ک م
ـــی  ـــد و حت ـــم می گوین ـــئولین ه ـــود مس ـــن را خ ای
ــا  مقامـــات بـــاالی نظـــام هـــم از رفتـــار دولت هـ
ــی  ــوم حکیمـ ــد. مرحـ ــت نمی کننـ ــار رضایـ اظهـ
هـــم همین طـــور بـــود امـــا این طـــور نبـــود کـــه 
ـــت  ـــا می گف ـــد ام ـــف باش ـــامی مخال ـــام اس ـــا نظ ب

ـــود. ـــت ش ـــامی رعای ـــام اس ـــرایط نظ ـــد ش بای
بنـــده هـــم در ایـــن زمینـــه مطالبـــی نوشـــته ام. 
ـــد  ـــد می کن ـــدا)ص( تأکی ـــول خ ـــه رس ـــرای نمون ب
هـــر کســـی داوطلـــب شـــغل بـــود بـــه او شـــغل 
ندهیـــد؛ چـــون چنیـــن کســـی بـــه دنبـــال جـــاه 
و مـــال اســـت و آدم حســـابی نیســـت. مـــن 
می گویـــم همـــه شـــما ایـــن حدیـــث را دیده ایـــد، 
پـــس چطـــور تحمـــل می کنیـــد کـــه یـــک 
نفـــر میلیاردهـــا تومـــان هزینـــه کنـــد تـــا فـــان 

ــه دســـت آورد؟ ــئولیت را بـ مسـ
ـــن  ـــر از م ـــک نف ـــد ی ـــول)ص( فرمودن ـــرت رس حض
ـــه او  ـــودم ب ـــده ب ـــی زن ـــا وقت ـــا ت ـــت ام ـــغل خواس ش
ـــا  ـــته ام ـــغل را خواس ـــط ش ـــن فق ـــدادم. ای ـــغل ن ش
ـــه  ـــد ک ـــرج می کنن ـــان خ ـــا توم ـــا میلیارده برخی ه
نشـــان بزرگـــی هـــوی و هـــوس اســـت. حضـــرت 
ــد ســـطح  ــه بایـ ــه دارد کـ ــر)ع( در نهج الباغـ امیـ
ـــه  ـــا ســـطح زندگـــی طبق ـــر ب زندگـــی مســـئولین براب
ـــان  ـــه آن ـــن ب ـــه پایی ـــر طبق ـــا فق ـــد ت ـــروم باش مح
ـــن  ـــرا ای ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــئله ای ـــاورد. مس ـــار نی فش
ــار دزدی  ــوض، اخبـ ــم؟ در عـ ــت نمی کنیـ را رعایـ
ـــود دارد.  ـــور وج ـــه وف ـــتفاده ب ـــاس و سوءاس و اخت

گفت وگو با استاد دکتر سیدیحیی یثربی 

حساب همه چیز را داشت

اســتاد دکتر ســیدیحیی یثربی، اســتاد بازنشســته رشــته فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایی اســت که 
در فلســفه و عرفــان نظریــات خــاص خــود را دارد. وی از دوســتان دیریــن عالمــه محمدرضــا حکیمــی 
اســت و بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا منظومــه فکــری مرحــوم حکیمــی بــا ایــن اســتاد فلســفه بــه 

ــتیم. ــو نشس گفت وگ

بی
یثر

تر 
دک
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ـــری  ـــه فک ـــت منظوم ـــاره کلی ـــان درب   نظرت
ـــت؟ ـــی چیس ـــتاد حکیم اس

ــه  ــز خاصـ ــن در دو چیـ ــی را مـ ــای حکیمـ آقـ
ـــودن در  ـــلیم ب ـــاص و تس ـــی ارادت خ ـــم؛ یک می کن
ـــن  ـــت ای ـــی مخالف ـــت. حت ـــت)ع( اس ـــل بی ـــر اه براب
ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــم ب ـــان ه ـــفه و عرف ـــا فلس ـــان ب آقای
اســـت کـــه می گوینـــد چـــرا بایـــد حدیـــث اهـــل 
ـــفه و  ـــراغ فلس ـــه س ـــم و ب ـــار بگذاری ـــت)ع( را کن بی
ـــه  ـــم ک ـــینا بخوانی ـــطو و ابن س ـــم و ارس ـــان بروی عرف
ـــفه  ـــن فلس ـــدارم. م ـــول ن ـــن را قب ـــده ای ـــه بن البت
ـــیله ای  ـــًا وس ـــن اص ـــدارم و ای ـــول ن ـــود را قب موج
اســـت کـــه مـــا را از فلســـفه دور می  کنـــد؛ چـــون 
ـــائل  ـــی از مس ـــت و خیل ـــی اس ـــفه قدیم ـــک فلس ی
ـــفه  ـــک فلس ـــم ی ـــن می خواه ـــت و م ـــل اس آن باط
ـــا  ـــن ب ـــاوت م ـــم. تف ـــاد کنی ـــد ایج ـــه روز و کارآم ب
آقـــای حکیمـــی و هم فکـــران ایشـــان همیـــن 
اســـت. البتـــه مـــن هـــم ماننـــد آنـــان بـــا ایـــن 
ــا مخالفـــت  ــتم امـ ــفه فعلـــی مخالـــف هسـ فلسـ
آن هـــا بـــه ایـــن اســـت کـــه اصـــًا فلســـفه 
نمی خواهیـــم امـــا مـــن معتقـــدم کـــه خیـــر، مـــا 
ـــه روزی  ـــد فلســـفه ب ـــم و بای ـــاز داری ـــت نی ـــه عقانی ب
ـــاق  ـــاد، اخ ـــت، اقتص ـــه در مدیری ـــیم ک ـــته باش داش
و آمـــوزش جامعـــه کارآمـــد و مشکل گشـــا باشـــد 
ـــطو  ـــه ارس ـــم ک ـــتان بگویی ـــم و داس ـــه بروی ـــه اینک ن
از هیـــوال و صـــورت چـــه مطلبـــی گفتـــه اســـت؛ 

این هـــا قصـــه و افســـانه اســـت.
بنابرایـــن، ایشـــان یـــک ارادت خاصـــی بـــه اهـــل 
ـــان  ـــن ارادت، عرف ـــایه همی ـــت)ع( داشـــت و در س بی
ـــدود  ـــا ح ـــم ت ـــن ه ـــرد. م ـــول نمی ک ـــفه را قب و فلس
زیـــادی مخصوصـــاً در عرفـــان بـــه ایشـــان حـــق 
می دهـــم و از قدیـــم خـــود عرفـــا گفته انـــد کـــه 
عرفـــان، بیشـــتر ُدکان اســـت و مولـــوی هـــم بـــه 
ـــت  ـــر راس ـــت. اگ ـــرده اس ـــاره ک ـــه اش ـــن نکت همی
ـــه ُدکان اســـت  ـــا دو تاســـت و بقی هـــم باشـــد یـــک ی

ـــعدی: ـــول س ـــه ق و ب
 این مدعیان در طلبش بی خبرانند 

کآن را که خبر شد خبری بازنیامد
این هایـــی کـــه دکان دار هســـتند و تشـــکیات 
ــل  ــان عمـ ــد. عرفـ ــت نمی گوینـ ــد راسـ و... دارنـ
و ریاضـــت اســـت، نـــه فقـــط حـــرف زدن و شـــعر 

ــدن و... خوانـ
دومیـــن نکتـــه در مـــورد مرحـــوم حکیمـــی 
ـــگاه سیاســـی  ـــه ن ـــداری اســـت. البت ـــت در دین صداق
ـــه  ـــر توج ـــت و فق ـــه عدال ـــه ب ـــت و همیش ـــم داش ه
داشـــت و این هـــا هـــم بـــه دلیـــل مخالفـــت بـــا 
نظـــام نبـــود بلکـــه بـــه خاطـــر ایـــن بـــود کـــه 
می خواســـت در جامعـــه بـــه فکـــر ایـــن چیزهـــا 

هـــم باشـــیم. 

ــدام  ــی را ک ــتاد حکیم ــر اس ــن اث  مهم تری
اثــر می دانیــد؟ 

ــان  ــرادران محترمشـ ــان و بـ ــر ایشـ ــن اثـ مهم تریـ
را مجموعـــه الحیـــات می دانـــم. مجموعـــه خـــوب 
ـــان  ـــب ایش ـــر کت ـــه دیگ ـــت و البت ـــذاری اس و اثرگ
هـــم بـــرای جوانـــان آموزنـــده اســـت و از زمـــان 

ــرای  ــان بـ ــای ایشـ ــریعتی، کتاب هـ ــوم شـ مرحـ
ــت. ــوده اسـ ــرح بـ ــا مطـ انقابی هـ

ــی را  ــات نقدهای ــه الحی ــبت ب ــا نس  برخی ه
ــن کار  ــه ای ــد ک ــد و معتقدن ــرح می کنن مط
صرفــاً جمــع آوری احادیــث اســت و از تحلیــل 
ــر  ــت. نظ ــی اس ــتر خال ــی های بیش و بررس

ــه چیســت؟ ــن زمین شــما در ای
ــردآوری  ــن کار گـ ــه ایـ ــدم کـ ــم معتقـ ــن هـ مـ
احادیـــث اســـت امـــا طبقه بنـــدی کـــردن همیـــن 
ـــادی، سیاســـی و...،  ـــف عب ـــث در مســـائل مختل احادی
ـــر  ـــا اگ ـــی اســـت ام ـــک کار خـــوب و مهم خـــودش ی
ـــوب  ـــم خ ـــد ه ـــن کار بیفزای ـــر ای ـــزی ب ـــی چی کس
اســـت؛ چه اینکـــه همیشـــه جـــای کار وجـــود 
دارد و کار هیـــچ وقـــت تمـــام نمی شـــود و تمـــام 
ـــن یکـــی از اشـــکاالت ماســـت کـــه تصـــور  نیســـت. ای
ـــا کار  ـــود ام ـــام می ش ـــی تم ـــک جای ـــم کار ی می کنی
بشـــریت همیشـــه نیـــاز بـــه افزایـــش دارد. باالتـــر 
ـــه  ـــدا ب ـــا خ ـــم ام ـــرم)ص( نداری ـــی اک ـــوت نب از نب
نبـــی اکـــرم)ص( دســـتور می دهـــد کـــه »َو ُقـــْل 
ـــا«؛ یعنـــی خدایـــا بـــر علـــم مـــن  َرِبّ زِْدنِـــي ِعلًْم
بیفـــزا. از ایـــن  رو بایـــد توجـــه کنیـــم کـــه هیـــچ 
ــر  ــا درگیـ ــروزه دنیـ ــود. امـ ــام نمی شـ علمـــی تمـ
ـــه  ـــده ک ـــن قاع ـــم از ای ـــات ه ـــی ریاضی ـــت و حت اس

تمام نشـــدنی بـــودن باشـــد، مســـتثنی نیســـت. 
ــرزد، در  ــدا او را بیامـ ــه خـ ــی کـ ــم میرزاخانـ مریـ
ریاضیـــات یـــک هدیـــه ای را بـــه بشـــر داد و 
دنیـــا هـــم از او قدردانـــی کـــرد و ایـــن هدیـــه را 
ــار  ــد در انتظـ ــم بایـ ــوز هـ ــت. هنـ ــل گرفـ تحویـ
انســـان های دیگـــری بـــود کـــه بیاینـــد و نـــکات 
ــفه  ــم فلسـ ــه می گوییـ ــد. اینکـ ــدی بگوینـ جدیـ
ـــل و  ـــا را قف ـــه، م ـــطو گفت ـــه ارس ـــت ک ـــان اس هم
میخکـــوب می کنـــد و از حرکـــت بازمـــی دارد. مـــا 
ـــک  ـــی ی ـــه هرکس ـــیم ک ـــته باش ـــار داش ـــد انتظ بای
فیلســـوف باشـــد و نظـــر بدهـــد امـــا متأســـفانه 
حـــرف نـــو و نظـــر جدیـــد خیلـــی در میـــان مـــا 
ـــر  ـــه تکفی ـــات کار ب ـــی اوق ـــدارد و گاه ـــی ن جایگاه

هـــم می کشـــد.

ــات را  ــک و الحی ــب تفکی ــه مکت ــر دوگان  اگ
محــور اثرگــذاری مرحــوم حکیمــی در فضــای 
ــه نظــر شــما کــدام   ــران بدانیــم، ب فکــری ای
یــک از ایــن دو تفکر ضــرورت بیشــتری دارد؟

ــتری  ــرورت بیشـ ــت)ع( ضـ ــل بیـ ــه اهـ ــه بـ توجـ
دارد. البتـــه در منـــزل آیـــت اهلل ســـیدان هـــم 
گفتـــم کـــه مـــن بـــا اهـــل تفکیـــک شـــباهت ها 
و اختاف هایـــی دارم. مـــن معتقـــدم اســـام بـــر 
ـــه  ـــد در جامع ـــت بای ـــت و عقانی ـــتوار اس ـــل اس عق
ـــم  ـــان ه ـــرفت های انس ـــام پیش ـــود و تم ـــت ش تقوی
ـــان  ـــت انس ـــت درس ـــی برداش ـــت و حت ـــل اس ـــا عق ب

ــت. ــی اسـ ــایه درست اندیشـ ــن در سـ از دیـ
بنابرایـــن بایـــد عقانیـــت و فلســـفه را تقویـــت کنیـــم 
ــفه  ــد را فلسـ ــه می گویـ ــطو چـ ــه ارسـ ــا اینکـ امـ
ـــت  ـــه اس ـــودش گفت ـــان خ ـــطو در زم ـــم. ارس ندانی
ــم  ــروز می دانیـ ــا امـ ــا مـ ــت امـ ــر چهارتاسـ عنصـ
ــم  ــه می دانیـ ــا اینکـ ــا بـ ــت امـ ــتباه اسـ ــه اشـ کـ
ـــام  ـــر ن ـــد عنص ـــد و چن ـــن ص ـــت از ای ـــتباه اس اش
ـــا  ـــی م ـــی گوی ـــن یعن ـــم. ای ـــوردش را نمی دانی دو م

ــم. ــی می کنیـ ــطو زندگـ ــر ارسـ ــم در عصـ داریـ
ــن  ــد مـ ــر بگویـ ــور اگـ ــک کشـ ــا یـ االن در دنیـ
پیشـــرفته هســـتم از او اطاعـــات می خواهنـــد؛ آن 
ــد  ــد درآمـ ــه می گوینـ ــاری کـ ــات آمـ ــم اطاعـ هـ
ـــرای  ـــوز ب ـــا هن ـــا م ـــدر اســـت و... ام ـــرانه شـــما چق س
بزرگانمـــان اطاعـــات و اطاعـــات آمـــاری تنظیـــم 
ــی  ــه وقتـ ــم کـ ــاد گرفته ایـ ــط یـ ــم و فقـ نکرده ایـ
ــر  ــم بی نظیـ ــت بگوییـ ــا رفـ ــتاد از دنیـ ــان اسـ فـ
بـــود و .... . امـــا چـــرا نمی گوییـــم چـــه کار کـــرد؟ 
ـــت«  ـــا »کان ـــن« ی ـــوم«، »بیک ـــه »هی ـــرب اینک در غ
چـــه کاری کرده انـــد مشـــخص اســـت امـــا اگـــر از 
ـــال  ـــه 50 س ـــتادی ک ـــان اس ـــه ف ـــند ک ـــن بپرس م
اســـت تدریـــس می کنـــد چـــه کار کـــرده اســـت، 
ـــتاد  ـــاً اس ـــه واقع ـــم ک ـــم بگویی ـــط بلدی ـــخ فق در پاس

ـــت. ـــوده اس ـــی ب بزرگ
مـــا بایـــد بیاییـــم ایـــن ســـنت ســـتایش کلـــی را 
ـــم. ســـتایش چیـــز پســـندیده ای نیســـت  ـــار بگذاری کن
ــن  ــز از ایـ ــا نیـ ــه)ع( مـ ــرم)ص( و ائمـ ــی اکـ و نبـ

نمی کردنـــد. اســـتقبال  ســـتایش گری ها 
ـــه  ـــد ک ـــه می دادن ـــا توج ـــد ام ـــوم بودن ـــا معص آن ه
کاســـتی ها را درســـت کنیـــم و بـــه دنبـــال ایـــن 
نباشـــیم کـــه بگوییـــم فانـــی در فـــان درجـــه 
ـــنی  ـــا ُحس ـــف و تمجیده ـــن تعری ـــت. ای ـــاز اس ممت
ــی را  ــن تعریف  هایـ ــرد چنیـ ــر آن فـ ــدارد و اگـ نـ
ـــی  ـــت و کس ـــش اس ـــانه حماقت ـــد، نش ـــل کن تحم
کـــه چنیـــن چیـــزی می گویـــد هـــم نشـــان 
ـــوس و  ـــک آدم چاپل ـــدارد و ی ـــناختی ن ـــد ش می ده

عوام فریـــب اســـت.
وقتـــی فـــان فقیـــه از دنیـــا مـــی رود می گوییـــم 
ــد  ــه نبایـ ــی کـ ــود، در حالـ ــاز بـ ــول ممتـ در اصـ
این طـــور بگوییـــم، بلکـــه بایـــد گفتـــه شـــود در 
اصـــول فـــان نظـــر را بـــه جهـــان عرضـــه کـــرد. 
ـــن  ـــم ای ـــه بگویی ـــم ک ـــم نکردی ـــن را رس ـــا ای ـــا م ام
ـــرای  ـــا را ب ـــن کاره ـــوزوی و دانشـــگاهی ای ـــتاد ح اس
ـــا تکـــراری اســـت  ـــا انجـــام داد. بیشـــتر کارهـــای م م
ــا  ــدارد تـ ــود نـ ــو وجـ ــرف نـ ــد و حـ و در آن نقـ
حرکت آفریـــن باشـــد. مـــا بـــا زبـــان دیگـــر بـــه 
ـــاله  ـــه رس ـــن هم ـــم. ای ـــررات پرداخته ای ـــرار مک تک
ـــد  ـــارش را بای ـــته ایم و آم ـــگاه داش ـــوزه و دانش در ح
ـــا  ـــت ب ـــکل مملک ـــدام مش ـــا ک ـــیم ام ـــدا بپرس از خ

مرحوم حکیمی
حسابی حرف می زد

و حساب همه چیز را داشت.
یک نفر به عرفان و عرفا

خیلی تند حمله کرده بود.
آقای حکیمی به من گفت:فالنی،

االن در دنیای امروز
نماد اسالم

همین هایعنی مولوی و... هستند
و این منطقی نیست که

این ها را تکفیر کنیم
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این هـــا حـــل شـــده اســـت؟
وقتـــی مرحـــوم حکیمـــی از دنیـــا مـــی رود بایـــد 
ــه  ــه  اینکـ ــرد، نـ ــه کار کـ ــم چـ ــم و بگوییـ بیاییـ
بـــه صـــورت کلـــی بگوییـــم کـــه زمیـــن و فضـــا 
و خـــدا و بشـــر را می شـــناخت. یـــا در آن طـــرف 
افـــرادی هســـتند کـــه فقـــط حملـــه می کننـــد و 
ـــم  ـــن ه ـــه ای ـــد ک ـــت را نمی بینن ـــکات مثب ـــًا ن اص

پســـندیده نیســـت.
ـــی  ـــا نف ـــم ی ـــتایش می پردازی ـــه س ـــط ب ـــا فق ـــا ی م
ــه  ــی در جامعـ ــادی علمـ ــگاه انتقـ ــم و نـ می کنیـ
ـــاع دادن در  ـــه اط ـــر اینک ـــت و دیگ ـــم نیس ـــا رس م

ـــدارد. ـــود ن ـــا وج ـــه م جامع
ــای  ــم آقـ ــت خوبـ ــته  های دوسـ ــی از نوشـ در یکـ
»لگنهـــاوزن« خوانـــدم کـــه می گویـــد: وقتـــی در 
ــک  ــش یـ ــود، برایـ ــر می شـ ــتادی پیـ ــرب اسـ غـ
ویژه نامـــه درســـت می کننـــد و در آن، همـــه 
افـــکار ایـــن آدم را نقـــد می کننـــد. ایـــن خیلـــی 
ـــن  ـــس از انتشـــار ای ـــر پ ـــن آدم اگ خـــوب اســـت و ای
ویژه نامـــه چنـــد ســـال هـــم عمـــر کنـــد، ایـــن 
نقدهـــا را می خوانـــد و ابهامـــات را رفـــع می کنـــد 
و ســـپس یـــا می گویـــد شـــما دقـــت نکردیـــد و 
نظـــر مـــن ایـــن نبـــوده اســـت یـــا از عقیـــده اش 
برمی گـــردد یـــا اینکـــه اســـتدالل خـــود را قـــوی 
ــا  ــا مـ ــد. امـ ــول کننـ ــران قبـ ــا دیگـ ــد تـ می کنـ
وقتـــی ویژه نامـــه هـــم چـــاپ می کنیـــم از صفـــر 
تـــا آخـــر فقـــط تعریـــف می کنیـــم. ایـــن روش، 
روش مبهم گویـــی و ســـتایش اســـت و هیـــچ 
ـــا  ـــم و روش ه ـــد بیایی ـــا بای ـــدارد. م ـــم ن ـــه ای ه نتیج
ــا  ــردی یـ ــت اهلل بروجـ ــًا آیـ ــم. مثـ ــرد کنیـ را ُخـ
ـــتند  ـــکاری داش ـــول ابت ـــه و اص ـــر در فق ـــران اگ دیگ
ـــا  ـــته ب ـــل آن رش ـــا اه ـــم ت ـــخص کنی ـــا را مش آن ه

ایـــن ابتـــکارات آشـــنا شـــوند.
ــر  ــی هـ ــه وقتـ ــت کـ ــازنده نیسـ ــه سـ ــن رویـ ایـ
کســـی از دنیـــا رفـــت شـــروع کنیـــم و فقـــط از 
او ســـتایش کنیـــم و بگوییـــم فانـــی چنـــد متـــر 
ـــدی  ـــک نق ـــن ی ـــود. م ـــر ب ـــتگان باالت ـــم از فرش ه
ـــر  ـــوم دکت ـــودم. مرح ـــته ب ـــی نوش ـــره غزال در کنگ
احمـــد احمـــدی مـــن را دیـــد و گفـــت موضـــوع 
ـــه  ـــم ک ـــه می کن ـــا توصی ـــدم ام ـــما را دی ـــه ش مقال
ـــا جلســـات تجلیـــل  ـــاد نکـــن؛ چـــون جلســـات م انتق
اســـت و یـــک نفـــر بگویـــد بـــاالی چشـــم فـــان 
ـــوع  ـــن موض ـــد. م ـــه می رنجن ـــت هم ـــرو اس ـــا اب آق
ـــردم.  ـــل ک ـــوع را تعدی ـــا موض ـــردم ام ـــوض نک را ع
ـــد  ـــن را می بین ـــی م ـــر کس ـــدم ه ـــردای آن روز دی ف
ـــر  ـــو اســـت. دکت ـــال ت ـــر احمـــدی دنب ـــد دکت می گوی
ـــا  ـــی ت ـــه مـــن گفـــت فان احمـــدی را پیـــدا کـــردم. ب
می توانـــی نقـــد کـــن. این هـــا غزالـــی را پیغمبـــر 
ــا  ــد و تـ ــمان برده انـ ــه آسـ ــد و بـ ــام کرده انـ و امـ
می توانـــی انتقـــاد کـــن. مـــا در جامعه مـــان فقـــط 
ـــوع  ـــک ن ـــی ی ـــر کس ـــم و ه ـــتایش کنی ـــم س بلدی
ـــه و  ـــه تجزی ـــه جامع ـــد ب ـــا بای ـــد ام ـــف می کن تعری

ـــم. ـــاد بدهی ـــل ی تحلی

ــادی ســخن    در ســتایش نقــد و تفکــر انتق
ــه  ــما ب ــای ش ــد نقده ــال بفرمایی ــد. ح گفتی

ــت؟ ــی چیس ــوم حکیم مرح
ـــم  ـــد بگوی ـــم بای ـــرح کن ـــد را مط ـــه نق ـــش از اینک پی
ـــی زد و  ـــرف م ـــابی ح ـــی حس ـــوم حکیم ـــه مرح ک
حســـاب همـــه چیـــز را داشـــت. یـــک نفـــر بـــه 
ـــود.  ـــرده ب ـــه ک ـــد حمل ـــی تن ـــا خیل ـــان و عرف عرف
ـــی، االن در  ـــت: فان ـــن گف ـــه م ـــی ب ـــای حکیم آق
ــی  ــا یعنـ ــام همین هـ ــاد اسـ ــروز نمـ ــای امـ دنیـ
ـــه  ـــت ک ـــی نیس ـــن منطق ـــتند و ای ـــوی و... هس مول
ــیم  ــن بکشـ ــه لجـ ــم و بـ ــر کنیـ ــا را تکفیـ این هـ
ـــه و تحلیـــل  ـــد بیاییـــم و اشـــکاالت را تجزی بلکـــه بای
ـــت.  ـــان داش ـــاف ایش ـــان از انص ـــن نش ـــم و ای کنی

امـــا نقـــد بنـــده ایـــن اســـت کـــه مـــا نبایـــد عقانیـــت 
ـــا  ـــرآن ب ـــت و در ق ـــام اس ـــه اس ـــتون خیم ـــه س را ک
بیانـــات مختلـــف روی آن تأکیـــد شـــده اســـت نادیـــده 
بگیریـــم. قـــرآن از همـــه می خواهـــد دیـــن را بـــا 
ـــم  ـــه ای داری ـــرآن آی ـــی در ق ـــد. حت ـــول کنن ـــل قب عق
ـــور  ـــنوند و ک ـــی را می ش ـــه کام اله ـــی ک ـــه آن های ک
ــد.  ــت می کنـ ــد مذمـ ــن می افتنـ ــه زمیـ ــر بـ و کـ
ــوَن  ــد: »َل َيْعَلُمـ ــان می فرمایـ ــد یهودیـ ــا در نقـ یـ
«؛ یعنـــی این هـــا از کتـــاب مقـــدس  ـــيَّ َماِن

َ
ـــاَب ِإلَّ أ اْلِكَت

ـــاوت  ـــه ت ـــر زمزم ـــد مگ ـــزی نمی دانن ـــان چی خودش
ـــورد  ـــع را در م ـــن توق ـــم ای ـــا ه ـــد از م آن را. خداون
ـــم،  ـــم نکنی ـــد خت ـــط آن را تندتن ـــه فق ـــرآن دارد ک ق
ـــرآن  ـــای ق ـــا و آموزه ه ـــه معن ـــدار ب ـــک مق ـــه ی بلک

ـــیم. ـــته باش ـــه داش ـــم توج ه

ـــار  ـــه انتظ ـــرادران عاجزان ـــن ب ـــده از ای ـــن بن بنابرای
ـــند.  ـــته باش ـــه داش ـــل توج ـــفه و تعق ـــه فلس دارم ب
ـــرح  ـــک را مط ـــوان تفکی ـــه عن ـــردم ک ـــنهاد ک پیش
ـــیم  ـــف تقس ـــن مختل ـــا عناوی ـــیع را ب ـــم و تش نکنی
ـــا فلســـفه  ـــم ب ـــردی ه ـــای بروج ـــوم آق ـــم. مرح نکنی
و حتـــی بـــا تدریـــس فلســـفه مخالـــف بـــود امـــا 
هیچ وقـــت یـــک شـــعبه در مقابـــل یـــک شـــعبه 
دیگـــر درســـت نشـــد و یـــک عنـــوان در برابـــر عنـــوان 
ـــم  ـــا ه ـــه ب ـــن  رو، هم ـــد. از ای ـــود نیام ـــه وج ـــر ب دیگ
یکـــی هســـتیم هرچنـــد کـــه انتقـــاد می کنیـــم و 
ـــن  ـــر بشـــری ممک ـــم بشـــر هســـتند و ه ـــفه ه فاس
اســـت کـــه درســـت یـــا غلـــط فکـــر کنـــد. مـــن 
ــر  ــه اظهارنظـ ــم کـ ــی دارم و می گویـ ــک حرفـ یـ
ـــش  ـــدق و کذب ـــال ص ـــت و احتم ـــر اس ـــد خب مانن
ـــن اســـت کـــه  ـــاد مـــن ای ـــن  رو انتق وجـــود دارد. از ای
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــان و آن های ـــن خودم ـــد بی ـــن ح ـــا ای ت

ـــم. ـــه نیندازی ـــد فاصل ـــه دارن ـــفه عاق فلس
ـــیفته وار  ـــه ش ـــن هم ـــم ای ـــم می گوی ـــرف ه از آن ط
عمـــل نکنیـــد و افاطـــون و ارســـطو را پیغمبـــر 
ــینا را  ــدرا و ابن سـ ــد ماصـ ــد و نبایـ ــی نکنیـ تلقـ
ــدی  ــم حـ ــیفتگی هـ ــد. شـ ــوم بدانیـ ــام معصـ امـ
ــت دارم  ــا را دوسـ ــه این هـ ــم همـ ــن هـ دارد و مـ
ـــد  ـــن نق ـــت دارم و ای ـــتر دوس ـــت را بیش ـــا حقیق ام

اصلـــی مـــن بـــه ایـــن بـــرادران عزیـــز اســـت.

ــوع خــاص زندگــی و  ــا ن ــه نظــر شــما آی  ب
ــی در روزگار  ــوم حکیم ــلوکی مرح ــیوه س ش

ــل اجــرا و الگوگیــری هســت؟ ــا قاب م
خیلـــی در مـــورد زندگـــی شـــخصی مرحـــوم 
ــرف  ــم حـ ــدارم و نمی توانـ ــات نـ ــی اطاعـ حکیمـ
ــم  ــا می توانـ ــم امـ ــه بزنـ ــن زمینـ ــادی در ایـ زیـ
بگویـــم کـــه ایشـــان را یـــک آدم منـــزوِی اهـــل 

ریاضـــت و تـــارک دنیـــا نمی دانـــم.
ـــراً  ـــا اخی ـــود ام ـــی ب ـــل زندگ ـــی اه ـــوم حکیم مرح
یـــک مقـــدار کمتـــر وارد اجتمـــاع می شـــد و 
ـــاید  ـــه ش ـــت ک ـــخنرانی و... می پرداخ ـــه س ـــر ب کمت
ـــود.  ـــه خاصـــش ب ـــن و روحی ـــت س ـــر کهول ـــه خاط ب
ـــردم در  ـــت ک ـــان صحب ـــا ایش ـــه ب ـــان ک ـــر زم ـــا ه ام
ـــه ای  ـــی توصی ـــدم و حت ـــی ندی ایشـــان نگـــرش انزوای
ـــر  ـــر عم ـــا در اواخ ـــت ام ـــه نداش ـــن زمین ـــم در ای ه
برخی هـــا شـــاید کم حوصلـــه می شـــوند کـــه 

می توانـــد بـــه خاطـــر کهولـــت ســـن باشـــد.

 در پایــان اگــر نکتــه ای باقــی مانــده 
بفرماییــد. 

ایـــن گفت  وگـــو را بـــا اشـــعاری از ســـنایی پایـــان 
ــد:  ــه می گویـ ــم کـ می دهـ

به دل نندیشم از نعمت نه در دنیا نه در عقبا
همی خواهم به هر ساعت چه در سرا چه در ضرا

که یارب مر سنایی را سنایی ِده تو در حکمت
چنان کز وی به رشک افتد روان بوعلی سینا
ــه  ــم ب ــدا می خواه ــم. از خ ــاه می بری ــد پن ــه خداون ب
همــه مــا عشــق فهمیــدن بدهــد و بــه  قــدری بفهمیم 
کــه از فهــم مــا روان دانشــمندان جهــان بــه رشــک 

آیــد.

مخالفت این آقایان
با فلسفه و عرفان

هم به این دلیل است که
می گویند چرا باید حدیث

اهل بیت)ع( را کنار بگذاریم
و به سراغ فلسفه و عرفان برویم

و ارسطو و ابن سینا بخوانیم
که البته بنده این را

قبول ندارم
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عبدالجبـار الرفاعـی متفکـر عراقـی و اسـتاد فلسـفه 
اسـامی در یادداشـتی بـا عنـوان عامـه محمدرضـا 
حکیمی که در وب سـایت روزنامه المثقف منتشر شده 
اسـت بـه توصیف این فقیه، مجتهد شـیعه، فیلسـوف، 
متفکـر و نویسـنده ایرانـی پرداخته اسـت. اهمیت این 
نوشـته از ایـن حیث اسـت کـه روایت کننـده تصویری 
از اسـتاد فقیـد از منظـر یـک غیرایرانـی اسـت. آنچـه 
مشـخص اسـت نـگاه انتقـادی و بـدون تعصـب یـک 
متفکـر عرب زبـان بـه یـک اندیشـمند ایرانـی اسـت. 

متـن ایـن یادداشـت در ادامـه آمده اسـت.
روز دوشـنبه بیسـت و سـوم آگوسـت 2021 برابـر بـا 
یک شـهریور مـاه 1400، دوسـت ما شـیخ محمدرضا 
حکیمی، نویسـنده کتاب الحیاه دار فانی را وداع گفت. 
او حکیمـی عفیـف، اخاق مـدار، مـؤدب و زاهـدی بـه 
تمـام معانـی کلمـه زهـد بـود، نـه خانـه داشـت، نـه 
ماشـین و نه تلفن شـخصی، مثل فقـرا زندگی می کرد 
و الگویـی بـرای مریدانـش از میان نخبگان مـردم بود.

از دنیـا بـه اندازه ای کـه کفاف معیشـتش را بدهد قانع 
بـود. بـه مادیات اهمیـت نمـی داد، اگرچه نویسـنده ای 
پـرکار بـود و می توانسـت از حق التألیـف کتاب هایـش 
بـرای برخـورداری از یک زندگی در کمال رفاه اسـتفاده 
کند. حکیمی به امانت، صداقت، درسـتکاری و دوری از 
القاب و عناوین و شـجاعت در بیان صریح حق شـهرت 
داشـت و همیـن موجب شـده بـود که دکتر شـریعتی 
او را بـه عنـوان وصـی خـود جهـت هرگونـه دخـل و 
تصـرف در آثـارش انتخاب کند و بـه دلیل اعتماد بیش 
از حـدی کـه بـه دانـش، بینـش و اعتبـار ایـن مجتهد 
داشـت، در وصیت نامـه خـود نوشـت تـا او آثـارش را از 
نظـر خطا و لغزش، بررسـی و تصحیـح و ویرایش کند. 
حکیمـی و شـریعتی هـر دو یک جـور فکـر می کنند و 
خواهـان عدالـت هسـتند. آثار شـریعتی و نوشـته های 
محمدرضـا حکیمی در این قضیـه با یکدیگر همخوانی 
دارد و آثـار هـر دو در کـم صحبـت کـردن از آزادی، 

دموکراسـی و کثرت گرایی مشـترک اسـت.
عامه حکیمی متولد 1314 در مشـهد اسـت. در سال 
132۶ وارد حوزه علمیه خراسان)مدرسـه نواب( شـد و 
20 سـال از عمـر خـود را به تحصیـل دروس مقدمات 
و سـطح، خارج، فلسـفه، ادبیـات عرب، نجـوم و تقویم 
گذرانـد. حکیمـی نویسـنده ای بـود بـا خاقیـت ادبی. 
زبـان پربـارش ممتـاز بـود. او از جمله کسـانی بود که 
به نثر جدید فارسـی غنا بخشـید. حکیمی )رحمه اهلل 
علیه( از مکتب اخباریون شـیعه اسـت، اما نام جدیدی 
بـر آن گذاشـت و آن »مکتـب تفکیـک« بـود. این نام، 

چـون نامـی جدید با محتـوای قدیمی اسـت، مبهم به 
نظر می رسـد.

او سـعی داشـت مکتب فقهی اخباری گری را با این نام 
یعنـی مکتب تفکیک بازتولید کنـد. موضع حکیمی به 
تلفیـق )دارای مذاقـی بیـن اصولـی و اخبـاری( نزدیک 
شـده اسـت، زیـرا او در نوشـته هایش به تمـام مبانی و 
بینـش اخباری گری در مخالفـت با عقل  و اجتهاد خبر 
می دهـد و  بـا ایـن حـال، وقتـی از او انتقـاد می شـود، 
در جاهـای دیگـر برمی گـردد و تأکیـد می کنـد کـه به 
عقـل تکیـه دارد و آن را رد نمی کنـد. )گفتنـی اسـت 
اخباری گـری مبنایـی خـاص در فقـه و حدیث شـیعه 
اسـت که حدوداً از 250 تا 11۷0 قمری جریان داشـته  
اسـت. اخباریـان در فقـه شـیعه امامیه معمـوالً به یک 
مکتـب فقهی می گویند کـه در به  دسـت آوردن احکام 
عملـی بـه اخبـار و حدیـث اکتفا یـا تکیـه می کنند در 
مقابـل اصولیـان در ایـن زمینـه از روش های اسـتنباط 
اجتهـادی )اصـول فقه( نیـز کمک می گیرنـد. این گونه 
تقابـل در روش فقهی از سـده های نخسـتین نیز وجود 
داشـته  اسـت اما به عنوان دو مکتب در سـده های اخیر 

تا حـدودی مرزبندی شـدند.(
مکتـب  بازتولیـد  بـرای  حکیمـی  عامـه  تـاش 
موضـع  سـطح  بـه  نظـری  لحـاظ  از  اخباری گـری 
محمدامیـن اسـترآبادی )متوفـی 1023ق(،  از علمـای 
نامـدار امامـی و محدثـان شـیعه و مؤسـس مکتـب 
روشـنی  نقشـه  کـه  کسـی  نرسـید،  اخباری گـری 
بـرای اتـکا بـه اخباری گـری ترسـیم کـرد و موضـع 

داشـت. اصولیـون  قبـال  در  سـختگیرانه ای 
اخباری گـری  جدیـد در حـوزه خراسـان مشـهد در 
قـرن چهاردهـم هجری قمری پدیدار شـد و خواسـتار 
جدایـی یـا  تجزیـه ریشـه ای بـه تعبیر حکیمـی، بین 
علـم وحـی و دانـش و علوم انسـانی شـد. در رأس این 
گـروه موسـی زرآبـادی قزوینـی)1294   1353 هــ(، 
میـرزا مهـدی اصفهانـی )1303   13۶5 هـ( و  مجتبی 
قزوینـی )1318   138۶ هــ( هسـتند و محمدرضـا 
حکیمـی در کتـاب »مکتـب تفکیـک« کوشـید تـا 
ارکان اصلـی دیـدگاه اخبـاری را تدویـن و نقشـه ای از 

اندیشـه ها و مفاهیـم آن را ترسـیم کنـد.
حکیمـی و اسـاتیدی کـه پیـش از او بودنـد فراینـد 
تفکـر را فراینـدی کمـی و مکانیکـی می داننـد کـه 
در آن فـرد می توانـد تصمیمـی بگیـرد کـه بـر عقل و 
ذهـن خود تحمیـل می کند تـا منطق، فلسـفه، کام، 
اصـول فقـه و تمـام دانـش میراثـی را کـه خـودآگاه و 
ناخـودآگاه او در آن اشـباع می شـود، در درس حوزوی 

خـود پنهـان کنـد. از همیـن رو عقـل او بـدون هیـچ 
تأثیـری از تربیـت، تحصیـل، محیط، فرهنگ، شـرایط 
گوناگـون و متغیرهـای مختلـف جامعـه ای کـه در آن 
زندگـی می کنـد، به حدیـث اهل بیـت)ع( می پـردازد 
و گـوش فرامی دهـد. در حالـی که تفکـر فرایندی پویا 
و نـه مکانیکی اسـت کـه از عناصر خودآگاه که شـامل 
عناصـر مختلـف مـورد اشـاره در بـاال و سـایر عناصـر 
اسـت، به مـوازات عناصر ناخودآگاه که از سـاختارهای 
ناخـودآگاه نهفتـه در اعمـاق آن سرچشـمه می گیـرد، 
ایجـاد می شـود. بین دیـدگاه حکیمی و »اسـام گرایی 
معرفـت« نـزد مؤسسـه بین المللـی اندیشـه اسـامی 
و امثـال آن همگرایـی وجـود دارد. هـر دوی آن هـا 
می خواسـتند ذهـن و دسـتاوردهای علـم، دانـش و 
تجربیـات بشـری را مصادره کننـد، اما هـر دوی آن ها 
از واقعیتـی ناامیـد شـدند که هـر بینـش غیرواقعی را 
طـرد می کند، تاریـخ هر دو را از اینکـه عاملی فعال در 

جنبـش خـود باشـند، دور کرد.
نظریـه محمدرضـا حکیمـی آرزویـی بـود کـه حتـی 
نوشـته هایش هـم نتوانسـت آن را در بـر بگیـرد. وقتی 
ایـن نوشـته ها را می خوانیـم، می بینیـم کـه از تأثیـر 
چشـمگیر عدالت خواهی و نفوذ فهم و تفسـیر طبقاتی 
جامعه که در نوشـته های مارکسیسـتی شـناخته شده 
اسـت، رهایـی نیافته بود، کمـا اینکه در آثار شـریعتی 

اسـت. این گونه 
حکیمـی در تعامـل بـا آموزه هـای وحیانـی گزینشـی 
عمـل می کـرد و آنچـه را کـه حامـی مواضعـش بـود 
انتخـاب و بقیـه را رها می کرد. حکیمـی از به کارگیری 
منطـق ارسـطویی یونانـی و وراثـت معقول بـرای ثابت 
کـردن مواضـع خود و توجیـه آن ابایی نداشـت. عامه 
اگرچـه می خواسـت میـراث یونانـی را تـرک کنـد، اما 
در آن غـرق شـده بود. او می خواسـت فـارغ از هر چیز 
پیـرو اخبار و احادیث شـریف باشـد، اما عقـل او وقتی 
بـر پایه هـای تفسـیر طبقاتـی تکیـه کـرد، او را ناامید 
کـرد. ایـن تفـاوت باعـث نشـد کـه مرکـز مطالعـات 
فلسـفه دیـن کتـاب »مکتـب تفکیـک« او را ترجمـه 
نکنـد. مرکز بـرای اولین بار آن را در سـال 2000 برای 
خواننـدگان عـرب منتشـر کـرد و مقدمه ای بر نسـخه 
عربـی آن نوشـت کـه در آن مـن دیـدگاه او را تا جایی 

کـه می توانسـتم بی طرفانـه توضیـح دادم.
هـر چقـدر هم که بـا حکیمـی اختاف فکری داشـته 
باشـی، احتـرام او بـر تـو واجـب اسـت، هـر انسـان 
اخاق منـدی؛ تقـوا، پاکدامنـی و شـجاعت عامـه در 
گفتـن حـق را تجلیل می کنـد و همچنین زهـد او که 
هـر انسـانی را کـه در درونـش انسـانیت نمرده اسـت، 
شـگفت زده می کند. او بسـیار مؤدب و خـوش ذوق بود، 
اختـاف دیـدگاه، بـه دوسـتی ما لطمـه نمـی زد، او با 
اینکـه خیلـی کـم اهل سـفر و جابه جایـی بـود؛ اما به 

مـن افتخـار داد و بـه منـزل مـا قدم گذاشـت.
خداونـد شـیخ محمدرضـا حکیمـی این معلـم اخاق 
را رحمـت کنـد و روح او را در آخـرت شـاد گردانـد؛ 
همان گونـه کـه با روحـی آرام و آرامشـی در دنیـا او را 
ْو 

َ
شـاد کـرد. »ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َلِذْكـَرى ِلَمـن َكاَن َلُه َقْلـٌب أ

ـْمَع َوُهَو َشـِهيٌد«. ْلَقـى السَّ
َ
أ

ترجمه الهام مؤذنی

یادداشتی از دکتر عبدالجبار الرفاعی، نویسنده عراقی

اندیشمندی به سبک خود
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 ضمـن تشـکر از فرصتی که در اختیـار ما قرار 
دادیـد، در ابتدا بفرمایید که نخسـتین آشـنایی 
و احیانـاً دیدارهـا و مالقات های شـما با اسـتاد 

حکیمـی چه زمانـی بود؟
مـا  بـه  خراسـان  از  اخبـاری  دانشـجویی  زمـان  در 
می رسـید، مخصوصـاً در حـوزه ادبیـات خبـر داشـتیم 
کـه در مشـهد چـه می گـذرد. از جملـه اشـخاصی که 
نامشـان آن موقـع بر زبان ها بود مرحـوم آقای حکیمی 
بـود کـه بـا کتـاب »سـرود جهش هـا« مطـرح شـده 
بودنـد. از ایـن  رو قبـل از اینکـه ایشـان را دیده باشـم، 
با اسمشـان آشـنا بودم. بعدهـا یـک روز خدمت عامه 
جعفـری نشسـته بـودم کـه دیـدم آقـای حکیمی هم 

آمدنـد. یادنامـه ای را بـرای مرحوم عامـه امینی فراهم 
کـرده بودنـد. بـه  خاطر دارم سـه نسـخه از آن کتاب را 
بـرای مرحـوم آقای جعفـری آورده بودند کـه یکی هم 
نصیـب مـا شـد و هنـوز هـم در بیـن کتاب هـای بنده 
هسـت. ایـن آغاز آشـنایی ما با ایشـان بود و بعـد از آن 
عاقـه  بنـده و لطف ایشـان وجـود پیدا کـرد، به منصه 
ظهـور رسـید، ادامـه یافت، تشـدید  شـد و از آن به  بعد 
کمابیـش ارتباط هایی داشـتیم؛ چه به صـورت ماقات 
یـا بـه صـورت تلفنـی یـا ارسـال آثـار و... . ایـن ارتباط 

ادامـه داشـت تـا اینکه متأسـفانه از دنیـا رفتند.

ــه  ــزی ب ــا چی ــن مالقات ه ــف ای  از کم وکی

خاطــر داریــد؟
کلیاتـش مباحـث علمـی بـود. البتـه نمی گویـم اهل 
علم هسـتم امـا ماقات اهل علم معمـوالً روی همین 
حرف هـای علمـی و مسـائل تاریخـی دور می زنـد. به 
صـورت کلـی بایـد بگویم کـه بحث در مسـائل علمی 

و تاریـخ این مسـائل علمـی بود. 

 یکـی از نـکات قابـل توجـه تفـاوت مشـرب  
فکـری جنابعالـی بـا مرحـوم حکیمـی اسـت. 
شـما اهل فلسـفه هسـتید و ایشـان پرچم دار 
مکتـب تفکیک. چطـور ممکن اسـت دو متفکر 
بـا وجـود اختـالف در مشـارب فکـری چنیـن 

باشـند؟ رفت وآمدهایـی داشـته 
ایـن اتفاقـاً نکته خیلی خوبی اسـت که اشـاره کردید 
و خیلـی هـم می تـوان در مـوردش حـرف زد و بایـد 
خیلـی سـخن گفـت تا کیفیت ایـن معنا را به دسـت 
آورد. آقـای حکیمـی یک وقـت در منزلشـان به بنده 
فرمودنـد کـه تو بـه ما خیلـی نزدیک هسـتی. تقریباً 
عیـن عبارتشـان همین بـود. البتـه مـن نمی دانم که 
آیـا واقعـاً بـه ایشـان بـه لحـاظ فکـری نزدیـک بودم 
یـا نبـودم امـا ایشـان چنیـن گفتنـد. ایـن نکتـه هم 
ضـروری اسـت که تیپ شـخصیتی من این اسـت که 
بـرای تمـام اهـل تفکر بما هـم اهل تفکر، بـه هر نحو 
و از هـر نحلـه و ملتی که باشـند، احترام قائل هسـتم 
و ایـن، سـاختگی هم نیسـت، بلکه واقعـی و از صمیم 
دل اسـت؛ چـه  اینکـه اهل مجاملـه و... هم نیسـتم و 
واقعیـت را می گویـم. حتـی اگـر بعضـاً بدانـم که یک 
نفـر تفکـر صحیحی نـدارد اما چـون تفکـر می کند از 

این حیـث بـه او احتـرام می گذارم. 
در مـورد دوسـتانی کـه قائـل بـه این نظریـه تفکیک 
هسـتند هـم ایـن معنـا، اولیـن مسـئله اسـت. همـه 
آن هـا مـورد احتـرام بنـده هسـتند و دوم اینکـه من 
اصـًا تابـع این جریانـات روز نیسـتم؛ یعنـی این طور 
نیسـت کـه بگویـم چـون برخـی می گوینـد تفکیـک 
مکتـب باطلـی اسـت بنـده هـم بگویـم باطـل اسـت 
یـا اگـر عـده ای بگویند تفکیـک مکتب صحیـح تفکر 
اسـت، من هـم تأیید کنم. خیـر، این طور معنـا ندارد 
بلکـه قاعـده صحیـح و منطق ما این اسـت کـه »ُهم 
رجـاُل و نَحـن رجـال«. عـده ای هسـتند کـه تفکـر 
می کننـد و مشـرب خاصـی دارنـد و دیگرانـی هـم 
هسـتند کـه بـا مشـارب دیگر تفکـر می کننـد. صرف 
اینکـه مشـرب آن هـا متفـاوت اسـت کـه نمی شـود 
آن هـا را رد کـرد؛ کمـا اینکه بـه صرف اینکـه بگویند 

مکتـب مقبولـی دارنـد نمی شـود قبولشـان کرد.
عـرض بنـده ایـن اسـت کـه تفکـر، صـرف نظـر از 
هـم  کریـم  قـرآن  اسـت.  محتـرم  چیسـت،  اینکـه 
َ قَِیاًمـا َوُقُعـوًدا َوَعلَی  َِّذیـَن یَْذُکـُروَن اهللَّ می فرمایـد: »ال
ََّنا  ـَماَواِت َواْلَْرِض َرب ُروَن فِـي َخلِْق السَّ ُجُنوبِِهـْم َویََتَفکَّ
َمـا َخلَْقـَت َهـَذا بَاِطـًا ُسـْبَحانََک َفِقَنـا َعـَذاَب النَّارِ«. 
در اینجـا از تفکـر سـخن گفتـه اسـت و نـه از تفکـر 
صحیـح. حـال آیـا اگـر کسـی در خلقـت آسـمان و 
زمیـن تفکـر کنـد و متأسـفانه تفکـر او فعـًا صحیح 
نباشـد، می توانیـم بگوییـم مطرود اسـت؟ خیر، چون 
تفکـر بمـا هـو تفکر مطلـوب اسـت. حال اگـر اصابت 
بـه واقـع کـرد کـه چـه بهتـر؛ ماننـد همیـن مباحث 

گفت وگو با استاد منوچهر صدوقی سها

اهل تفکیک
ضد تفکر نیستند

اســتاد منوچهــر صدوقی  ســها از مدرســین و پژوهشــگران برجســته فلســفه و عرفان اســالمی بــه گفته 
ــی  ــا مرحــوم محمدرضــا حکیمــی آشــنایی داشــته و علی رغــم تفاوت های ــی ب خــودش از دوران جوان
ــا یکدیگــر رفاقــت  داشــته اند. صدوقی ســها  کــه در مشــرب فکــری دو متفکــر وجــود دارد همــواره ب
بــر ایــن بــاور اســت کــه هرچند حکیمــی در طــول حیاتــش به مســئله تفکیــک پرداخــت اما نتوانســت 
حــدود و ثغــور ایــن مکتــب را منظــم کنــد و اکنــون هــم نمی تــوان ایــن مکتــب را نفــی یــا اثبــات کرد. 
همچنیــن ایــن پژوهشــگر فلســفه معتقــد اســت کــه اگــر کســی اهــل تفکیــک را ضــد فلســفه بدانــد 
شــرعاً خطــا کــرده و بهتــان زده اســت چراکــه اهــل تفکیــک بــا مطلــق اندیشــیدن مخالفتــی ندارند و 
مخالفــت آن هــا بــا حاصــل اندیشــه برخــی فالســفه اســت. در ادامــه مشــروح گفت وگــو بــا منوچهــر 
ــوم  ــری مرح ــه فک ــه منظوم ــی در زمین ــث مهم ــده مباح ــه دربردارن ــد ک ــها را می خوانی صدوقی س

محمدرضــا حکیمــی و کم وکیــف مکتــب تفکیــک و نســبت اهــل تفکیــک بــا فلســفه اســت.
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اجتهـادی کـه می گوینـد مجتهـد مصیـب دو اجـر و 
مجتهـد ُمخطـی یک اجـر می برد؛ چـون او اجتهادش 
را کـرده و زحمتش را کشـیده اسـت و اگـر اصابت به 
واقـع نکرد، حتماً اشـکاالتی وجود داشـته کـه عمدتاً 

ممکـن اسـت قابـل رد هم باشـد.
ــه  ــد ک ــا می گوین ــه م ــاً ب ــم بعض ــتان ه ــه دوس البت
چطــور می شــود دو آدم کــه مشــترکات اندکــی هــم 
ــا  ــم جداســت، ب ــا مشربشــان از ه ــند ام ــته باش داش
ــخ  ــند. پاس ــته باش ــی داش ــد و رفاقت ــت و آم ــم رف ه
بنــده ایــن اســت کــه مــا نــه خودمــان را کاً برحــق 
می دانیــم و نــه کاً دیگــران را ناحــق. ایــن اســت کــه 
اصــاً معنــا نــدارد اگــر کســی تفکــرش بــا مــن تفاوت 

ــه او ارادت نداشــته باشــم. داشــت، ب
در اینجـا بایـد بـه سـیدرضی، صاحـب نهج الباغـه و 
قصیـده اش اشـاره کنـم که  شـاهکار اسـت و از خالدات 
قصاید عرب محسـوب می شـود. نکته جالـب توجه این 
قصیـده ایـن اسـت کـه سـید آن را در رثای ابواسـحاق 
صابـی سـروده کـه اصاً مسـلمان هـم نبوده اسـت. به 
سـید گفتـه بودنـد که شـما یک امامـزاده هسـتید و با 
این شـرایط برای یک عالم غیرمسـلمان که ابواسـحاق 
صابـی باشـد قصیـده رثائیه می سـازید؟ گفته بـود بله، 
ایـن قصیـده را بـرای فضلـش سـروده ام نه دینـش. ما 
اگـر ایـن منطـق را قبـول کنیـم، خیلـی از مسـائلمان 
حـل می شـود و خیلـی از ایـن دشـمنی های بیخودی 

و بی جهـت از بیـن مـی رود.
مرحـوم حکیمـی این را فرمودند که شـما به ما نزدیک 
هسـتید. فـارغ از اینکـه بنـده نزدیـک بـودم یـا نبودم، 
کمـال احتـرام را نسـبت بـه ایشـان و سـایر اصحـاب 
تفکیـک قائـل هسـتم. دوم اینکـه این هایـی کـه االن 
می گوینـد مکتـب تفکیک باطل اسـت یا برحق اسـت، 
در سـطح روزنامه ها، دانشـگاه ها و... آیـا دلیلی هم اقامه 
کرده انـد؟ بنـده تاکنـون چنیـن چیـزی ندیـده ام. مگر 
اینکـه چطـور شـود و یـک اهل دانشـگاه، مسـئله ای را 
مطـرح کنـد اما نوعـاً می گوینـد فانی تفکیکی اسـت 
و نمی تواننـد بـرای تأییـد یـا ردش دلیلی اقامـه کنند. 
حتـی به خـود بنده مکـرر در مکرر گفته انـد که فانی 
تفکیکـی شـده اسـت. یک مدتـی هم این نسـبت را به 
صورت شـدید بـه ما دادنـد و به گوش بنده می رسـید. 

بـا قاطعیـت می گفتند که بنـده تفکیکی شـده ام.
اثبـات کنیـد کـه بنـده  بنـده در پاسـخ گفتـم: اوالً 
تفکیکـی هسـتم و ثانیـاً بـه چـه دلیـل تفکیـک بـد 
اسـت؟ اصـًا فرضـاً بفرماییـد بنـده تفکیکـی شـده ام 
کـه نشـده ام و نیسـتم اما شـما کـه می گویید تفکیکی 
شـده ام بفرماییـد بـه چـه دلیـل تفکیک باطل اسـت؟ 
مـا نمی بینیم که پاسـخی بدهنـد. اگر هـم ببینیم، در 
حـد بدگویـی و ایـن  قبیـل حرف هاسـت و این طور هم 
نمی شـود بحثـی را پیـش بـرد. بایـد نشسـت و معلوم 

کـرد کـه اصـًا مکتـب تفکیـک بـه چه معناسـت. 
نکتـه دیگـر اینکـه بـه نحـوی کـه بنـده خبـر دارم، 
هنـوز در مـورد مکتـب تفکیـک، یـک نظریـه قطعی و 
منقـح وجـود نـدارد. خود آقـای حکیمی هـم در کتاب 
»الهیـات الهـی و الهیات بشـری« نوشـته اند کـه هنوز 
سـاختارهای بنیـادی ایـن مکتب منظم نیسـت. وقتی 
خودشـان می گوینـد حدود و ثغـور این مکتب روشـن 
نیسـت چطـور می شـود آن را نفـی یا اثبات کـرد؟ چه 

چیـزی را نفـی یـا اثبـات می کنیم؟
و  هسـتند  عاقه منـد  خودشـان  تفکیـک  اصحـاب 
می گوینـد ایـن مکتـب وجـود دارد امـا بنـده کـه رد 
می کنـم و بـه آن بـد و بیـراه می گویـم چه چیـزی را 
رد می کنـم؟ خـوِد دارنـده مکتـب می گوید هنـوز این 
مکتب تأسـیس نشده اسـت. این خیلی مسئله مهمی 
اسـت. در ایـن آثـار تفکیکی ها می بینید کـه یک نظم 
و نظامی وجود داشـته باشـد و بگویند مکتب تفکیک 
چنین چیزی اسـت؟ نمی توانید ببینید؛ چون نیسـت. 
یکـی از نماینـدگان قدیـم این مکتب، آقـای حکیمی 
اسـت و ایشـان هم معتقد اسـت که سـاختار و مبانی 
و مبـادی ایـن مکتب هنوز روشـن نشـده اسـت. حال 

آقایـان چـه چیـزی را رد می کنند؟

 پـس با این وجـود اتهاماتی که زده می شـود و 
می گوینـد فـالن متفکر تفکیکی ضـد عقالنیت 
و ضـد فلسـفه اسـت هـم در نـوع خـود جالب 
می شـود. بـه تعبیـر شـما هنـوز حـدود و ثغور 
یک مکتب روشـن نیسـت اما کار بـه اتهام زنی 

و ایـن مسـائل هم می رسـد.
بلـه، اتفاقـاً ایـن مطلبی که شـما فرمودید مـورد تأکید 
بنـده هم هسـت. آغـاز رفتـار غیرروش منـد در برخورد 
بـا تفکیک همین جاسـت کـه یـادآوری کردیـد و بنده 
نیـز آن را توسـعه می دهـم. مخالفیـن در مورد تفکیک 
می گوینـد کـه اهل تفکیک ضد فلسـفه هسـتند. حال 
آغـاز می کنیـم بـه ایـن داسـتان کـه ایـن آقایـان ضد 
فلسـفه هسـتند یـا نیسـتند که یـک بحث اسـتینافِی 
ابتدایی اسـت. در اینجا باید به تعریف فلسـفه بپردازیم. 
تعریـف فلسـفه این اسـت: »الحکمه هی العلـم باحوال 
اعیـان الموجـودات علـی مـا هـی علیه فی نفـس االمر 
علـی قـدره الطاقه البشـریه«؛ یعنی تفکـر در وجود بما 
هـو وجـود. اگـر تعریـف فلسـفه تفکـر در وجود باشـد 
آیـا می شـود کسـی را کـه خـود اهـل علـم اسـت ضد 
فلسـفه دانسـت؟ یعنـی می تـوان گفت اهل علـم، ضد 
فکـر باشـد؟ طبیعـی اسـت کـه نمی شـود و ایـن یک 
پارادوکـس اسـت و اگـر اهـل علمی هم گفـت من ضد 

علم هسـتم؛ یعنـی او جاهل اسـت. 
برخی هــا غافــل از ایــن هســتند کــه فلســفه دو 
معنــا دارد و ایــن یکــی از مســائل ماســت و مبتابــه 
خــود بنــده هــم هســت و هرچــه هــم می گوییــم بــه 
ــی دارد؛  ــای ابتدای ــفه دو معن ــد. فلس ــی نمی رس جای
یکــی معنــای مصــدری و یکــی هــم معنــای حاصــل 
ــه معنــای مصــدر؛ یعنــی تفکــر.  مصــدری. فلســفه ب

ــود.  ــاق نمی ش ــر اط ــای تفک ــه معن ــه ب ــا همیش ام
ــی  ــت؟ یعن ــفه دکارت چیس ــد فلس ــی می گوین وقت
ــه اندیشــه اش. در نتیجــه  اندیشــیده اش چیســت و ن
ــای  ــه معن ــیدن ب ــفه، اندیش ــم فلس ــی می گویی وقت
مصــدری و اندیشــیده و حاصــل مصــدر را می توانیــم 
ــن  ــد و ای ــر می کن ــخصی تفک ــک ش ــم. ی اراده کنی
یــک معنــای جدایــی اســت امــا آن تفکــر یــک آورده و 
نتیجــه و حاصــل مصــدری دارد؛ مانند ُغســل و َغســل 
در فقــه کــه َغســل مصــدر و بــه معنای شســتن اســت 
ــه در  ــت ک ــی اس ــاص فقه ــل خ ــل آن عم ــا ُغس ام
ضمــن شســتن بــه وجــود می آیــد. ایــن آقایانــی کــه 
بــه مکتــب تفکیــک بــد می گوینــد و معتقدنــد این هــا 
ــت  ــم درس ــی ه ــه معنای ــتند و ب ــفه هس ــد فلس ض
می گوینــد، بــدون اینکــه خودشــان بداننــد، متأســفانه 

ــد. ــط می کنن ــای فلســفه خل ــن دو معن ــن ای بی
حـال اینکـه می گوینـد اهـل تفکیـک ضـد فلسـفه 
هسـتند؛ یعنـی مخالـف برخـی اندیشـه های خـاص 
یـک  فلسـفه اش  فیلسـوفی  یـک  هسـتند.  فلسـفی 
دسـتگاهی را می آورد و آن دسـتگاه مقبـول این آقایان 
نیسـت و این معنایش این نیسـت که اهل تفکیک ضد 
تفکر هسـتند. بنابراین باید بین اندیشـه به معنی االعم 
کـه همـه انسـان ها می اندیشـند و حاصل این اندیشـه 
که حاصل اندیشـه ها متفاوت هسـتند تفاوت قائل شد. 
اگـر کسـی بـا مطلـق اندیشـیدن و خود تفکـر مخالف 
باشـد کـه دیگر اهل علم نیسـت و چرا اصـًا از او حرف 
بزنیم؟ اگر کسـی می اندیشـد اما یافته اش خاف یافته 
بنـده اسـت، در اینجـا می توانیـم بگوییـم هریـک از ما 
بـه یـک صورتـی می فهمیـم و می توانیـم بـرای فهـم 
خـود دلیـل اقامـه کنیـم. پـس از ایـن غافـل نباشـید 
کـه کسـانی کـه می گوینـد تفکیکی ها مخالف فلسـفه 
هسـتند، اگـر مرادشـان ایـن باشـد کـه این هـا مخالف 
اندیشـیدن هسـتند اوالً بهتـان و دروغ اسـت. این هـا 
ایـن همـه دم از تعقات خالـص می زنند، حـال چطور 
مخالـف اندیشـیدن هسـتند؟ ایـن حـرف کـه بگوییم 
اهل تفکیک اهل اندیشـیدن نیسـتند، شرعاً هم خاف 
اسـت و تهمـت قطعی اسـت. اهـل تفکیـک می گویند 
نتیجه تعقات ما چیزی غیر از نتایجی اسـت که شـما 

فاسـفه بـه آن می رسـید. کجـای ایـن بد اسـت؟

 فکـر می کنـم بایـد بگوییـم اهـل تفکیـک 
هـم اتفاقاً بـا فلسـفه ورزی به چنیـن دیدگاهی 

می رسـند.
بله، دقیقاً. این هم به قول شـما یک رقم فلسـفه ورزی 
اسـت. اینکه یـک آدمی بگوید من خـودم فکر می کنم 
و بـه چیزی می رسـم کـه خـاف یافته دیگری اسـت 
آیـا بـد اسـت؟ من خاک پـای این فـرد را روی چشـم 
خـودم می گـذارم. علـم و فهـم وقـف گـروه خاصـی 
نیسـت. در مقدمـه »حکمه االشـراق«، شـیخ شـهید 
می فرماید: بدترین روزگاران روزگاری اسـت که بسـاط 
تفکـر در آن زمـان برچیـده شـده باشـد. بـرای اینکـه 
علـم وقـف هیـچ گـروه خاصـی نیسـت. می گویـد اگر 
روزگاری بیاید که بسـاط اجتهاد در آن روزگار برچیده 
شـده باشـد و هیچ کسـی خودش اهل تفکر نباشـد و 
همـه بگوینـد »قال ارسـطو« و »قـال افاطـون«، این 
روزگار بدترین روزگاران اسـت. انسـان اسـت و تفکر و 

بخواهیم یا نخواهیم
فلسفه یونان

ثَنوی و زمینی است نه آسمانی.
در طول تاریخ هم

گفته می شد
»آتن« در مقابل »اورشلیم«؛
یعنی زمین در مقابل آسمان

یا همان عقل دنیایی
در قبال عقل باال

که این هم یکی از مبادی
مسلم است
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انسـان بایـد فکـر کنـد. به چه دلیلی کسـی کـه تفکر 
می کنـد ولـی بـه مطلبی خاف اندیشـه من می رسـد 
بایـد نفـی شـود؟ نتیجـه این کار این اسـت کـه او هم 

مـن را نفـی می کند.
می خواهـم بگویـم اینکـه گفتـه می شـود تفکیکی هـا 
ضـد فلسـفه بـه معنـای اندیشـیدن هسـتند مطمئن 
باشـید کـه تهمـت بـدی اسـت و هیـچ اهـل علمـی 
خـاف تفکر نیسـت. دیگر اینکـه تفکیکی ها می گویند 
کـه ایـن فلسـفه شـما که بـه معنای فلسـفه اسـامی 
مطـرح می کنیـد، الاقـل در برخی مـوارد مطابق مبانی 
اسـامی نیسـت و بنـده هـم می گویم و دیگر فاسـفه 
هـم گفته انـد کـه ایـن معنـای دوم اسـت. اگر مـا اول 
فهـم کنیـم و بعد قبـول کنیم می توانیم بـرای یکدیگر 

احتـرام قائل باشـیم و تفاهم داشـته باشـیم. 
  پـس بـا این اوصـاف باید بگویم سـوءتفاهم از آنجا آغاز 
می شـود کـه نقد اهل فلسـفه توسـط تفکیکی هـا را به 

حسـاب نقد خود فلسـفه و تعقـل می گذاریم.
بلـه، خـود فلسـفه بـه معنـای فلسـفیدن. ایـن بـرای 
بنده روشـن اسـت کـه آن آقایـان؛ یعنـی اهل تفکیک 
نمی تواننـد ضد فلسـفه باشـند. چطـور این همـه آیات 
تفکـر و تعقـل در قـرآن کریم وجـود دارد امـا یک آدم 
درجـه اول دینـی می توانـد بـا تعقـل مخالفـت کند؟ 

البتـه کـه مطلـب را هـم بایـد متذکر شـوم که نشـان 
می دهـد برخی هـا بـا تفکر سـر سـازش ندارنـد. یکبار 
بنـده خدمـت آقای سـیدان رسـیده بودم. ایشـان یک 
حدیثـی منسـوب بـه امـام علـی)ع( خواندنـد کـه اگر 
انبیـا)ع( مبعوث نمی شـدند، هیچ کسـی بـه هیچ کجا 
نمی رسـید. بنـده گفتـم ایـن آیه شـریفه را چـه کنیم 
کـه می گویـد: »َوَقالُـوا لَـْو ُکنَّـا نَْسـَمُع أَْو نَْعِقُل َمـا ُکنَّا 
ـِعیِر«؛ یعنی برخـی از این جهنمی ها  فِـي أَْصَحـاِب السَّ
می گوینـد اگـر اهل شـنیدن یـا تعقل بودیـم به جهنم 
نمی رفتیـم. یعنـی اندیشـه، انسـان را بـه همـان جایی 
می رسـاند کـه دیـن می رسـاند و اگر انسـان اهل تعقل 
باشـد یـا از متعقلیـن قبـول کنـد و بشـنود، جهنمـی 
نمی شـود. از ایـن  رو بایـد گفـت کـه عقـل در عـرض 
فهـم می افتـد کـه همـان دیـن باشـد. حـال ایـن اهل 
علـم می توانـد بیایـد و ایـن عقـل را نفـی کنـد؟ ایـن 
کار کـه اهانـت به اهـل دین اسـت. این آقایـان علمای 
مهمـی هسـتند، امـا ما چطـور بـه عالمی با آن سـطح 
بـاال بگوییـم که شـما علیه قـرآن حرف می زنیـد؟ آدم 

بایـد یـک مقـدار هـم مواظـب حرف هایش باشـد. 
یک بدبختی هم این اسـت که متأسـفانه این داسـتان 
تفکیـک به زبـان افراد غیرعالم افتاده اسـت. هر کسـی 
شـروع می کنـد بـه بحـث کـردن، امـا این طـور کـه 
نمی شـود. ایـن بحث علمی بایـد در حوزه هـای علمی؛ 
یعنـی مجالـس و مجامع علمی مطرح شـود و اهل علم 
بایـد این هـا را مطـرح کننـد نـه اینکـه هرکسـی فتـوا 

بدهـد که اهـل تفکیک را بکشـید.
نـام  بـه  بنـده  از  کتابـی  قبـل  سـال   10 حـدود 
»پدیدارشـناخت تاریـخ اسـتعایی فاسـفه اسـامی« 
منتشـر شـد. آنجا تمام َهـم و َغم ما اثبات این مسـئله 
بـود کـه بـه صـورت مختصر بیـان می کنـم؛ ایـن جزو 
مسـلمات تاریـخ فلسـفه ماسـت کـه فلسـفه یونانی به 
حـوزه اسـامی وارد شـد و بسـیاری از متـون فلسـفه 
یونانـی از یونانـی و سـریانی و... بـه عربی ترجمه شـد و 

دسـت کم مبانی فلسـفه یونانی به فضای اسـامی وارد 
شـد. دوم اینکـه اسـام صرف نظـر از یونـان و غیریونان 
از آغـاز نـزول قـرآن کریـم جهان شناسـی داشـت. آیه 
قَِیاًمـا َوُقُعـوًدا َوَعلَـی ُجُنوبِِهـْم   َ َِّذیـنَ یَْذُکـُروَن اهللَّ »ال
ََّنا َما َخلَْقَت  ـَماَواِت َواْلَْرِض َرب ـُروَن فِي َخلْـِق السَّ َویََتَفکَّ
َهـَذا بَاِطـًا ُسـْبَحانََک َفِقَنا َعـَذاَب النَّـارِ« نیز به همین 
نکتـه اشـاره دارد و فلسـفه شـناخت حقایـق اسـت. 
عـده ای، مخصوصاً مستشـرقین می خواهنـد بگویند در 
اسـام نـه معنویـت وجـود دارد و نـه فلسـفه و این هم 
یکـی از دشـمنی های آن هاسـت اما باید بگویـم که در 
اسـام بمـا هو اسـام، قبـل از ورود یونان، هـم تفکر و 

هـم معنویـت وجود داشـته اسـت.
سـوم اینکـه، بخواهیـم یـا نخواهیـم فلسـفه یونـان 
ثَنوی و زمینی اسـت نه آسـمانی. در طـول تاریخ هم 
گفتـه می شـد »آتـن« در مقابـل »اورشـلیم«؛ یعنـی 
زمیـن در مقابـل آسـمان یـا همـان عقـل دنیایی در 
قبـال عقـل بـاال کـه این هـم یکـی از مبادی مسـلم 
اسـت. در نتیجـه اینکـه، متفکریـن اسـامی کـه بـا 
فلسـفه یونانـی مواجه شـدند دیدند که این هـا در آن 
جایـی که خود مسـلمین حرف دارنـد و یونانی ها هم 
دارای سـخن هسـتند، این ها بـا هم جـور درنمی آید. 
ایـن متفکریـن شـروع بـه بدگویـی از فلسـفه یونـان 
کردنـد و اینجـا هم بـاز یک مغلطه عظیمـی در طول 
تاریخ واقع شـده اسـت که هرکسـی از مسـلمین ضد 
فلسـفه یونانـی حـرف زده، آقایـان بلنـد می شـوند و 
داد می کشـند کـه این هـا قشـری بودنـد و ُدگماتیک 
می اندیشـیدند و اهـل فلسـفه نبودند امـا این حرف ها 
درسـت نیسـت. ایـن فـرد مسـلمان خـودش متفکـر 
اسـت و حـرف فلسـفی دارد. حال می بینـد یک حرِف 
فلسـفی دیگری آمده و با حرفش سـازگار نیسـت، در 
اینجـا چـه بایـد بکنـد؟ او می فهمـد که چنین اسـت 

حـال می شـود جلـوی فهـم را گرفت؟
مثـًا در فلسـفه معـروف به اسـامی، داسـتان »عقول 
عشـره« را در قاعـده »الواحـد« داریـم کـه می گوینـد 
افـاک پیدا شـد و عقول عشـره پیدا شـد امـا این ها در 

اسـام مطلقـاً مطرح نیسـت. مـن که به عنـوان متفکر 
مسـلمان تفکـر می کنـم و می بینـم مبنایی بـه عنوان 
»عقـول عشـره« وجود نـدارد و این را می فهمـم، این را 

چطور قبـول کنـم و رد نکنم؟ 
برخـی گفتند: فلسـفه یونانی که آمـده مطابق مبادی و 
مبانـی ما نیسـت و ما حرف خود را می زنیـم و این ها را 
قبول نداریم. این عنوان اسـتعایی که بنده گذاشـته ام 
از همین جاسـت و معنـای لغـوی دارد؛ یعنـی از همان 
صـدر اول و از زمـان قـرآن کریـم، ائمـه)ع( و متکلمین 
نخسـتین، نظامـی در خفا در حال شـکل گیری اسـت 
کـه عنوانـش فلسـفه اسـامی مبتنی بـر خود اسـام 
اسـت. داخـل پرانتز بایـد بگویم که ما امـروز می گوییم 
فلسـفه اسـامی و نماینـده نزدیکـش را هم »شـفا« و 
»اسـفار« و ایـن متون فلسـفی معرفی می کنیـم. حال 
اگـر این هـا را در محـک معادلـه با اسـام بگذاریـم، آیا 
می توانیـم بگوییـم کتاب شـفا مسـاوی با قرآن اسـت؟ 
خیـر. واهلل نمی توانیـم. اسـفار هـم همین طـور اسـت و 
نمی توانیم اسـفار را مسـاوی اسـام بدانیم. نمی توانیم؛ 

چون چنین نیسـت. 
در نتیجـه این فلسـفه اسـامی یک فلسـفه ای اسـت 
کـه نـه اسـامی محـض اسـت و نـه یونانـی محض و 
امـر بین االمرین اسـت. یکسـری حرف هـا از یونان به 
اسـام آمـد و مسـلمین بـا این حـرف تعامـل کردند 
و نقـض و ابـرام خـود را مطـرح کردنـد و برخی هـا را 
قبـول و برخی هـا را رد کردنـد و توسـعه هایی ایجـاد 
کردنـد. برخی ها براهین را و برخی مسـائل را توسـعه 
دادنـد و در نهایت یک نظامی به نام فلسـفه اسـامی  
پیـدا شـد کـه بـه معنی االعـم اسـت و نـه یونانـی 
محـض و نـه اسـامی محض اسـت که بـرای خودش 
اسـت و دسـتگاهی قائـم بالـذات و مسـتقل دارد. این 
فلسـفه نه مشـائیت ارسـطو و نـه اشـراقیت افاطون 
اسـت و نـه قرآنـی محض اسـت و نـه حدیثی محض، 

بلکـه یـک چیزی بـرای خودش اسـت. 
آن فلسـفه اسـتعالی کـه می گوییـم خـود اسـامی 
باشـد در کنـار فلسـفه بـه معنی االعـم کـه آمیختـه با 
یونانیـات و اسـامیات اسـت قـرار می گیـرد و برخـی 
متفکریـن می خواسـتند یک نظـام و منظومه فلسـفی 
تأسـیس کننـد کـه اسـامِی محـض باشـد. تمـام این 
داسـتان ها کـه االن هسـت مبتنـی بـر این معناسـت. 
مـا در قـرن نهـم و دهـم بـا حکمـت یمانـی میردامـاد 
مواجه می شـویم. پـس از حدود پنجاه سـال با حکمت 
متعالیـه صدرالمتألهیـن مواجه می شـویم و پس از یک 
قـرن بـا حکمت علویـه سـیدقطب مواجه می شـویم و 
بعـد بـا حکمـت شـیخیه مواجه می شـویم و سـپس با 
ایـن مکتـب تفکیـک رو بـه رو می شـویم. این هـا یـک 
متفکریـن دردمنـدی هسـتند و می خواهنـد دسـتگاه 
قائـم بالذاتی درسـت کننـد؛ آن هم در محدوده اسـام 
و مبتنـی بـر مبادی اسـامی. البته اینکه موفق شـدند 
یا نشـدند بحث دوم اسـت و فعاً بحث ارزشـی نداریم.

نتیجـه کام می شـود اینکه گفته می شـود تفکیکی ها 
و برخـی دیگـر از قدمـا ضـد فلسـفه اند معنایـش ایـن 
نیسـت کـه این هـا مخالـف اندیشـیدن و فلسـفیدن 
هسـتند؛ واهلل و بـاهلل نیسـتند و نمی تواننـد باشـند. 
این هـا بـا برخـی مسـائل فلسـفی مخالف هسـتند که 
آن ها را خاف اسـام تشـخیص می دهنـد؛ چه به حق 
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یـا بـه ناحق که بحـث دوم اسـت. ماصدرا هـم کارش 
همین اسـت یـا میرداماد که مکرر می گوید: »الفلسـفه 
االسـامیه در قبـال الفلسـفه الیونانیـه«، حـال آیـا بـه 

ایشـان هـم بایـد بگوییـم که ضد فلسـفه اسـت؟ 

  فرمودیـد فلسـفه یونان ثنوی و زمینی اسـت 
و فلسـفه اسـالمی متأثر از آموزه های اسـالمی. 
حال اینکه فالسـفه مسـلمان در فضای اسالمی 
و  از قـرآن  را  مفروضاتـی  و  تنفـس می کننـد 
احادیـث می گیرنـد و در فلسـفه ورزی خـود به 
کار می برند آیا کالم نیسـت؟ مرز بین فلسـفه و 

کالم چطور مشـخص می شـود؟
احسـنتم؛ پرسـش خیلی خوبی را مطـرح کردید. اگر 
کتـاب جدیـد بنده منتشـر شـود تمام ایـن معضات 
حـل می شـود و مفصـل در مفصل بحث شـده اسـت 
و چـه خـوب شـد کـه فرمودیـد. بایـد بگویم کـه در 
فهـم معنای کام اشـتباهی رخ می دهـد. کام دارای 
دو معناسـت؛ شـما گوهر مراد ماعبدالـرزاق الهیجی 
را بـاز کنیـد کـه یـک متـن درجـه اول کامی اسـت 
یـا مقاصـد صدرالدیـن تفتازانـی را ماحظـه کنیـد. 
متفقـاً می گوینـد کام بـه قدیـم و جدیـد تقسـیم 
می شـود؛ کام قدیـم صناعتـی اسـت که بـرای حفظ 
اوضـاع شـرعیه وضـع شـده اسـت. کام قدمـا یـک 
کامـی اسـت کـه شـبهات دینـی را رفـع می کـرده 
اسـت و چـون در اوایل تمدن فلسـفی اسـام از همه 
نحله هـای فکـری در حـوزه اسـامی وجـود دارنـد، 
انـواع مسـیحیون و مانویـون... بوده انـد و علیه اسـام 
شـبهه می کردنـد، از ایـن  رو متکلمیـن بـرای دفـع و 

رفـع شـبهات این هـا اقـدام می کردنـد. 
امــا بــه ایــن صــورت باقــی نمانــد. بــه گفتــه مشــهور 
از زمــان خواجــه نصیــر و بــه گفتــه بنــده از صــدر اول 
ــد همــان  ــدا شــد. کام جدی ــد پی اســام، کام جدی
ــد شــرعی اســت. خودشــان  ــج قواع ــر منه فلســفه ب
ــا فلســفه  ــد را همــان فلســفه می داننــد ام کام جدی
ادعــا می کنــد کــه مبنایــش عقــل محــض اســت امــا 
ــه شــرعیه هــم لحــاظ می کنیــم  ــد ادل این هــا گفته ان

و در نتیجــه کام جدیــد اصــاً فلســفه اســت.
دوم اینکه، آن کام قدیم موضوعش دین و کام جدید 
موضوعـش عالم اسـت؛ یعنی همان موضوع فلسـفه. به 
دیگـر سـخن، شـناخت وجـود بر مبنـای ادله شـرعیه 
اسـت و اصـًا کام جدیـد ربطی بـه کام قدیـم ندارد. 
حاال یک مستشـرق که مـدام می خواهد اسـام را نفی 
کنـد و بگویـد در اسـام نـه تفکـر هسـت که فلسـفه 
باشـد و نـه معنویـت هسـت کـه تصوف باشـد، شـبهه 
ایجـاد می کنـد. یکـی از این هـا گفتـه بود اسـام دین 
شمشـیر اسـت و زن و از تفکر و معنویت خالی است. ما 
هـم بدون اینکه متوجه شـویم حرف های مستشـرقین 

را وحـی منـزل می گیریم.
آن مستشـرق که می گوید فلسفه اسامی کام خواهد 
بـود منظـورش این اسـت که این فلسـفه دیـن خواهد 
بـود؛ یعنـی همـان کام قدیم امـا این طور نیسـت و ما 
هم می گوییم ممکن اسـت کام باشـد امـا کام جدید 
کـه کام جدیـد شـناخت وجـود و عالم وجود بـر پایه 
ادله شـرعیه اسـت و جالب این اسـت که ادله شـرعیه 
خودش هم عقلی اسـت. ابن سـینا بزرگترین فیلسـوف 

ما اگر نباشـد از بزرگترین ها که هسـت؛ ابن سـینا چند 
تفسـیر دارد که عبارت از تفسـیر سـور معوذتین، سوره 
توحید، سـوره اعلی تفسـیر آیه دخان و آیه شـریفه نور 
هسـتند. قـرآن کریم اگر مبادی عقلیه نداشـته باشـد، 
چطـور می شـود که یک فیلسـوف درجـه اول این آیات 

را به صورت فلسـفی تفسـیر کنـد و نه دینی؟
آثـار قرآنـی ابن سـینا و خیلی از فاسـفه دیگـر موجود 
اسـت و مـا هـم آن را بـه نام »سلسـله المختـارات من 
نصوص التفسـیر المسـتنبط« چاپ کردیم و جلد سوم 
آن، تفاسـیر فلسـفی بود و حدود سـی تفسـیر فلسفی 
از فاسـفه اسـامی که روی قرآن کریم بـود را آوردیم. 
بحـث این هـا اصـًا ربطـی بـه دیـن نـدارد و این طـور 
نیسـت کـه برای اثبات یک مسـئله دینـی بحث کنند، 
بلکـه جهان شـناخت اسـت. امـا وقتی که حسـن نیت 
وجـود نـدارد اصـًا کسـی این هـا را گـوش نمی کنـد. 
اصـًا گیریـم این فلسـفه کام بـه معنای قدیم باشـد، 

بـاز هم خـود آن کام عقلی اسـت.

 اینـک قـدری هم بـه منظومه فکـری مرحوم 
حکیمـی بپردازیـم. در ایـن زمینه تحلیل شـما 

؟ چیست
ایشـان یـک شـخصیت ذوابعـاد بودنـد. ظاهـراً کتاب 
اساسـی ایشـان »الحیـات« اسـت و مـن متأسـفانه 
هیـچ آشـنایی بـا »الحیات« نـدارم. البتـه می دانم که 
هسـت و جلـدش را هـم دیـده ام اما به صـورت دقیق 
ندیـده ام. بنابرایـن نمی توانـم در مـورد آن صحبـت 
کنـم. امـا در مـورد داسـتان تفکیـک بایـد بگویم که 
آثـار ایشـان نوعـاً بـه عنـوان معرفـی مقدمـات ایـن 
مکتب اسـت. خودشـان هـم در کتاب »الهیـات الهی 
و الهیـات بشـری« فرمودنـد کـه حـدود و ثغـور ایـن 
مکتـب هنـوز منظـم نیسـت. در نتیجـه اینکـه اصًا 
نمی توانیـم در محـدوده تفکیک برای ایشـان منظومه 
تعریـف کنیـم؛ چـون خودشـان می گوینـد  فکـری 

هنـوز حـدود و ثغـورش منظم نیسـت. 
نوعاً یک مقدار سـلبیات اسـت؛ یعنی همان مقدماتی 
کـه ما هـم مطرح کردیـم که باالخره فرهنگ بشـری 
زمینـی محـض بـا فرهنـگ آسـمانی تفـاوت دارد. در 
فلسـفه یـک وجـود عـام داریـم و یـک وجـود خاص. 
وجـود عـام یعنـی همه موجـودات وجـود دارنـد و به 
حق تعالـی هـم اطـاق وجـود می کنند و بـه بنده هم 
اطـاق وجـود می کننـد، امـا این وجـود عام اسـت و 
شـامل تمـام موجـودات می شـود امـا حقیقـت هیـچ 
موجـودی وجـود عـام نیسـت بلکـه وجـود خاصـش 
اسـت و هـر شـیئی یـک بهـره ای از آن وجـود عام به 
معنـای وجـود خاصش دارد و حقیقتش همان اسـت. 

گمـان می کنـم کـه مرحـوم آقـای حکیمـی هرچـه 
گفته انـد در مـورد وجـود عـام ایـن مکتـب تفکیـک 
اسـت؛ یعنـی چنین چیزی هسـت اما اینکه چیسـت 
مادامـی کـه حـدود و ثغورش مشـخص نشـود و مثًا 
در مـورد همیـن وجـود نگوینـد کـه مکتـب تفکیک 
چـه می گویـد، نمی توانیـم در این زمینه حـرف بزنیم 

و تـا حـاال هـم نگفته اند.

 می تـوان گفـت که مرحـوم حکیمـی گام های 
مقدماتـی را بـرای منقـح کـردن حـدود و ثغور 

مکتـب تفکیک برداشـتند؟
مقدمـات را شـاید بشـود گفـت امـا گمـان می کنم که 
بهتـر همین اسـت که بگوییم در مقام اثبـات وجود عام 
مکتـب تفکیک هسـتند. در مـورد حق تعالی می گوییم 
موجـود اسـت امـا آیـا وجـود او را می شناسـیم؟ خیـر. 
همین قـدر می دانیـم کـه هسـت امـا اینکـه چیسـت 
را نمی دانیـم. مـن فکـر می کنـم کـه مرحـوم آقـای 
حکیمـی در همیـن وجـود عـام مکتب تفکیـک حرف 
زده انـد و فرموده انـد چنیـن چیـزی هسـت و تـا اینجا 
هم درسـت اسـت امـا اینکه چیسـت، متأسـفانه نوبت 
نرسـیده اسـت تـا ایـن معنـا را بیـان کننـد. در همان 
محـدوده وجـود عامـش می توانیـم حـرف بزنیـم امـا 
اینکـه خـودش چـه می گویـد کـه مهم تریـن مسـئله 

اسـت ظاهـراً فعـًا نمی تـوان در مـوردش حـرف زد.

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
از رفتـن مرحـوم آقـای حکیمـی ابـراز تأسـف شـدید 
می کنـم. البتـه همـه باید برونـد اما چقدر خوب اسـت 
کـه ایـن قبیل افـراد از عمـر طبیعی هـم بگذرند. عمر 
طبیعـی هـم انـدک نیسـت و حـدود صدوسـی سـال 
اسـت و امیدواریـم وجودهایـی کـه بـرای جامعـه خود 
مفیـد هسـتند از وجـود طبیعـی هـم بگذرنـد. حیات 
فیزیکی ایشـان به حسـب ظاهر تمام شـد امـا واقعیت 

و حقیقتشـان خواهـد بود.
مـن یکـی از جهـات ارادتـم بـه ایـن مـرد بزرگـوار، 
اخاقـی  شـخصیت  آن  علمیـات،  و  علـم  از  خـارج 
ایشـان بـود. اگر یادتان باشـد، چند سـال قبـل بنیاد 
علـوم  متفکریـن  از  برخـی  بـرای  جایـزه ای  فارابـی 
انسـانی مـی داد و یـک جایزه ای هم بـه آقای حکیمی 
تخصیـص داده بودنـد کـه فکـر می کنـم در محدوده 
انسان شناسـی و ایـن مسـائل بـود. آقـای حکیمی رد 
کردنـد و جایزه را نگرفتند و یک نوشـته ای را ارسـال 
کردنـد کـه موجـب شـد ارادت من به ایشـان بسـیار 
زیـاد شـود. فرموده بودند که امروز، انسـان سـرگردان 
کتاب هـا.  سـرگردان  انسـانیت  و  اسـت  کوچه هـا 
چنیـن کسـی که در مـورد انسـان و انسـانیت چنین 

می اندیشـد ملحـق بـه قدیسـین اسـت. 
بـا زندگـی زاهدانـه اش. شـاید  او  بـر  رحمـت خـدا 
تمـام مسـائل مالی ایشـان را کـه جمـع می کردند به 
دویسـت هـزار تومـان در مـاه نمی رسـید. البتـه زهد 
هـم انـواع و اقسـامی دارد و می توان در مـورد مرحوم 
حکیمـی گفـت: »المعـرض عـن الزخـارف الدنیویه«. 
البتـه هر تفکـری یک نقایصـی هـم دارد و امیدواریم 
آینـدگان بیاینـد و ایـن نقایص را برطـرف کنند و راه 

انسـان را بـر مبنای انسـانیت ادامـه دهند.

این طور نیست که
چون برخی می گویند

تفکیک مکتب باطلی است
بنده هم بگویم

باطل است
یا اگر عده ای بگویند

تفکیک مکتب صحیح تفکر است، 
من هم تأیید کنم.

خیر، این طور معنا ندارد
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 ضمــن تشــکر از فرصتــی کــه بــرای انجــام 
ــد،  ــرار دادی ــا ق ــار م ــو در اختی ــن گفت وگ ای
ــه عنــوان نخســتین پرســش، نظــر شــما را  ب
پیرامــون منظومــه فکــری عالمــه محمدرضــا 

ــوم. ــا می ش ــی جوی حکیم
ـــک  ـــوزه تفکی ـــوم ح ـــی در دوره س ـــا حکیم محمدرض
قـــرار می گیـــرد. البتـــه نظـــر بنـــده ایـــن اســـت 
ـــر  ـــتر از تعبی ـــب بیش ـــاح مکت ـــای اصط ـــه ج ـــه ب ک
ـــه  ـــاری ک ـــم. آث ـــارف خراســـان اســـتفاده کن حـــوزه مع
محمدرضـــا حکیمـــی نوشـــت را می تـــوان در پنـــج 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــی م ـــا تلق ـــرار داد ام ـــته ق دس
ـــی  ـــا حکیم ـــار محمدرض ـــته از آث ـــا دو دس ـــاید تنه ش
ـــوزه  ـــوم ح ـــن دوره س ـــرای تبیی ـــی ب ـــت مهم اهمی
ـــار  ـــته ای از آث ـــد. دس ـــته باش ـــان داش ـــارف خراس مع
ایشـــان بـــرای شناســـاندن حـــوزه تفکیـــک بـــود؛ 

ــاد و  ــل«، »اجتهـ ــام عقـ ــای »مقـ ــد کتاب هـ ماننـ
ــات  ــی و الهیـ ــات الهـ ــفه«، »الهیـ ــد در فلسـ تقلیـ
ـــاری  ـــته دوم آث ـــک«. دس ـــب تفکی ـــری« و »مکت بش
ـــردی  ـــاس رویک ـــر اس ـــی ب ـــوم حکیم ـــه مرح ـــود ک ب
کـــه مـــن بـــه آن عاقه منـــد بـــودم؛ یعنـــی 
ـــوم  ـــر درآورد. مرح ـــته تحری ـــه رش ـــت ب ـــث عدال بح
ـــام در  ـــا »ام ـــی« ی ـــازی قرآن ـــی در »جامعه س حکیم
ـــادی  ـــد زی ـــه تأکی ـــن مقول ـــه«، روی ای ـــت جامع عینی
ـــن،  ـــک دی ـــان ی ـــه بنی ـــت ک ـــد اس ـــد و معتق می کن
ـــا  ـــت؛ ی ـــتر نیس ـــز بیش ـــام دو چی ـــوص اس ـــه خص ب
عدالـــت اســـت یـــا توحیـــد؛ یعنـــی نمی توانـــد از 

ایـــن دو بیـــرون باشـــد.
ــوم  ــل در مرح ــام عق ــت و مق ــئله عدال ــن رو مس از ای
حکیمــی بــرای بنــده قابــل توجــه بــود؛ گرچــه خــود 
مرحــوم حکیمــی بیشــتر بــا »الحیــات« یعنــی دســته 

دوم آثــارش شــناخته می شــود کــه در جوامــع 
حدیثــی و معــارف نقلــی نوشــته شــده و کمتــر پیــش 
ــاب  آمــده کــه مرحــوم حکیمــی در جامعــه مــا در ب
عدالت خواهــی و توجــه بــه عدالــت در جامعــه انســانی 
کــه یکــی از بحث هــای فوق العــاده مهــم اســت، 
شــناخته شــود. تلقــی بنــده ایــن اســت کــه مرحــوم 
ــه  ــر از نهج الباغ ــاً متأث ــاب، کام ــن ب حکیمــی در ای
اســت؛ یعنــی نامه هــا، خطبه هــا و کلماتــی کــه 
بنیادین بــودن عدالــت مطــرح  بــاب  امــام)ع( در 
ــح  ــم توضی ــر بخواه ــاً اگ ــن، اساس ــد؛ بنابرای کرده ان
دهــم کــه بنــده و دیگــران چطــور بــا مرحــوم حکیمی 
و آثــارش نســبتی پیــدا کردیــم، بایــد بگویــم کــه ایــن 

ــار کــه اشــاره شــدند، مهــم هســتند. دو دســته آث
ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــک حقیق ـــوزه تفکی ـــورد ح ـــا در م ام
ـــد  ـــران معتقدن ـــی و دیگ ـــوم حکیم ـــود مرح ـــه خ ک
ــی دارد؛ دوره  ــه دوره اساسـ ــوزه سـ ــن حـ ــه ایـ کـ
ـــفه  ـــا فلس ـــدی ب ـــیار ج ـــت بس ـــت، دوره ضدی نخس
ـــی را  ـــدی اصفهان ـــخص میرزامه ـــت و ش ـــل اس و عق
ـــر  ـــر ب ـــی ناظ ـــش، عبارت های ـــه عبارت های ـــم ک داری
ـــه  ـــت. البت ـــفه اس ـــل و فلس ـــا عق ـــل ب ـــت کام ضدی
ـــود  ـــه محم ـــود بلک ـــی نب ـــدی اصفهان ـــا میرزامه تنه
حلبـــی هـــم بـــه همیـــن صـــورت بـــود. هرچنـــد بنـــده 
ـــی  ـــه اندک ـــن زمین ـــی را در ای ـــی قزوین ـــیخ مجتب ش
مســـتثنی می دانـــم امـــا مرحـــوم حلبـــی، موســـی 
ـــا  ـــت ب ـــی را در ضدی ـــدی اصفهان ـــادی و میرزامه زرآب
عقـــل و فلســـفه می دانـــم. این هـــا معتقـــد بودنـــد 
ــا تعالیـــم اســـامی و  کـــه فلســـفه در تعـــارض بـ
ــدی  ــارت میرزامهـ ــن عبـ ــًا ایـ ــت. اصـ ــی اسـ الهـ
ـــانی  ـــد: »کس ـــوان می کن ـــی عن ـــت؛ یعن ـــی اس اصفهان
کـــه در حـــوزه فلســـفه هســـتند و فلســـفه را تدریـــس 
می کننـــد، فریبکارنـــد«. ایـــن مطلـــب در صفحـــه 
ــرات میرزامهـــدی اصفهانـــی هـــم  دوازدهـــم تقریـ
ـــت  ـــت، دوره ضدی ـــن دوره نخس ـــت؛ بنابرای ـــده اس آم

ـــت.  ـــفه اس ـــل و فلس ـــا عق ب
امـــا دوره دوم را کـــه خـــود آقـــای حکیمـــی هـــم 
پیرامـــون آن بحـــث می کنـــد این طـــور اســـت کـــه 
ـــن و فلســـفه و  ـــان دی ـــی می ـــت و تباین ـــارض، ضدی تع
ـــتقل  ـــه روش مس ـــا س ـــدارد و این ه ـــود ن ـــان وج عرف
ـــوان می کنـــد  ـــای حکیمـــی عن ـــن  رو آق هســـتند؛ از ای
ـــرآن  ـــم ق ـــه روش فه ـــم ک ـــه در دوره دوم می گویی ک
ـــا در  ـــم ام ـــه کنی ـــی مراجع ـــه وح ـــه ب ـــت ک ـــن اس ای
ـــا کشـــف مواجـــه هســـتیم  ـــان ب ـــل و عرف فلســـفه، عق
ــاحت  ــگاه و سـ ــا در جایـ ــار دارد امـ ــا اعتبـ و این هـ
ــی  ــای حکیمـ ــود آقـ ــت. خـ ــر اسـ ــودش معتبـ خـ
ــان را  ــفه و عرفـ ــا فلسـ ــه مـ ــد کـ ــد می کنـ تأکیـ
ـــده  ـــی بن ـــای حکیم ـــورد آق ـــم. در م ـــکار نمی کنی ان
معتقـــدم علی رغـــم اینکـــه ویژگی هـــای دوره دوم را 
ـــیدان در دوره  ـــیدجعفر س ـــراه س ـــه هم ـــد، ب می گوی
ســـوم فکـــری حـــوزه معـــارف خراســـان اســـت؛ یعنـــی 
دوره اول میرزامهـــدی اصفهانـــی و شـــیخ مجتبـــی 
هســـتند، دوره دوم شـــاگردانش هســـتند؛ بـــه خصـــوص 
ـــی و دوره  ـــود حلب ـــد محم ـــتقیم؛ مانن ـــاگردان مس ش
ــن دوره  ــود و ایـ ــاوت می شـ ــاً متفـ ــوم، طبیعتـ سـ

ـــت. ـــاوت اس ـــا دوره دوم متف ـــک ب ـــوم تفکی س
از دوره اول بـــه مدرســـه معـــارف تعبیـــر می کنیـــم 

گفت وگو با دکتر قاسم پورحسن

بیگانگی با فلسفه
در مورد او صدق نمی کند

قاســم پورحســن، عضــو هیئــت علمــی گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی چنــد ســالی اســت 
ــم دارد.  ــی ه ــه تألیفات ــن زمین ــردازد و در ای ــلمین می پ ــفی مس ــری   فلس ــراث فک ــی می ــه بازخوان ب
بازخوانــی ســنت را می تــوان وجــه اشــتراک بیــن قاســم پورحســن و محمدرضــا حکیمــی تلقــی کــرد. 
حکیمــی نیــز در »الحیــات« بــه بازخوانــی ســنت پرداخــت و روایاتــی کــه جامعــه بــه آن ها نیاز داشــت 
جمــع آوری و شــرح کــرد. به منظــور آشــنایی بیشــتر بــا منظومــه فکــری محمدرضــا حکیمــی و نحــوه 
بازخوانــی او از ســنت و همچنیــن جایــگاه فلســفه و عقــل در اندیشــه محمدرضــا حکیمی و اســتادانش، 

بــا قاســم پورحســن بــه گفت وگــو نشســتیم.

سن
رح
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کـــه خـــود میرزامهـــدی اســـت. دوره دوم، انجمـــن 
ـــی  ـــی از آن نمایندگ ـــود حلب ـــت و محم ـــه اس حجتی
ــوزه  ــا حـ ــب یـ ــز مکتـ ــوم نیـ ــد و دوره سـ می کنـ
تفکیـــک اســـت کـــه آقـــای حکیمـــی در درونـــش قـــرار 
دارد. ایـــن گـــروه معتقدنـــد کـــه عقـــل اعتبـــار دارد امـــا 
بـــا محدودیـــت مواجـــه اســـت و این گونـــه نیســـت 
ـــی  ـــویم. حت ـــل نش ـــار قائ ـــل اعتب ـــرای عق ـــا ب ـــه م ک
خـــود آقـــای ســـیدان می گویـــد مـــا بـــرای فهـــم 
ـــل  ـــه تأوی ـــت ب ـــم دس ـــرآن می توانی ـــات ق ـــن آی باط
بزنیـــم و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه میرزامهـــدی 
ـــن  ـــدارد؛ بنابرای ـــل ن ـــا تأوی ـــی اصـــًا نســـبتی ب اصفهان
ـــفه  ـــل و فلس ـــا عق ـــت ب ـــاً مخالف ـــوم، اساس در دوره س
ــه  ــت و بـ ــادار اسـ ــش معنـ ــت و تفکیکـ بی معناسـ
ـــل توجـــه می شـــود و مرحـــوم  ـــه عق ـــن ســـبب ب همی
ــد و  ــام عقـــل« را می نویسـ ــاب »مقـ حکیمـــی کتـ
عقـــل را یکـــی از ابزارهـــای معرفـــت معرفـــی می کنـــد.

ــای  ــه در دوره ه ــفه ک ــن فلس ــراد از ای  م
ــکارش  ــود و ان ــه می  ش ــا آن مواج ــت ب نخس

می کننــد چیســت؟
حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه ســـوءفهم در مـــورد فلســـفه 
متأخـــر نیســـت؛ اســـاس کتـــاب فارابـــی آنچنـــان 
کـــه اطـــاع داریـــد و مـــن در کتـــاب »فارابـــی و 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــرای تبیی ـــروف« آورده ام، ب الح
ـــما از فلســـفه درســـت  ـــم ش ـــد فه ـــب بگوی ـــه مخاط ب
نیســـت و فکـــر می کنیـــد فلســـفه و عقـــل یعنـــی 
ـــت.  ـــته اس ـــود داش ـــئله وج ـــن مس ـــت و همی یونانی
ـــیرافی و  ـــعید س ـــان ابوس ـــال 320 می ـــره س در مناظ
ـــاً همیـــن بحـــث مطـــرح  ـــز اتفاق ـــس نی ـــن یون متـــی ب
ـــی  ـــام مت ـــه ن ـــی ای ب ـــعید از منطق ـــی ابوس ـــود؛ یعن ب
کـــه اســـتاد فارابـــی اســـت ســـؤال می کنـــد کـــه 
ـــی را  ـــی و قرآن ـــارف دین ـــم مع ـــه می توانی ـــا چگون م
ـــه اســـت  ـــه بیگان ـــی ک ـــر یونان ـــان و فک ـــاس زب ـــر اس ب
ـــا االن کـــه آقـــای  بفهمیـــم. ایـــن یعنـــی از آن زمـــان ت
جابـــری می گویـــد میـــراث عقـــل میـــراث یونانـــی 
ـــت و  ـــته اس ـــود داش ـــه ای وج ـــن مناقش ـــت، چنی اس
ـــت؛  ـــه اس ـــراث بیگان ـــن می ـــری، ای ـــاد جاب ـــه اعتق ب

ـــد. ـــان باش ـــا در یون ـــران ی ـــواه در ای خ
ـــا فلســـفه و  ـــی ب ـــی بیگانگ ـــه  یعن ـــن نکت ـــن  رو ای از ای
ـــرای  ـــی ب ـــی و اله ـــفه یونان ـــن فلس ـــک بی ـــدم تفکی ع
ـــان  ـــرای ایش ـــد و ب ـــدق نمی کن ـــی ص ـــای حکیم آق
ـــی  ـــدی اصفهان ـــرای میرزامه ـــا ب ـــم اســـت ام ـــل فه قاب
قابـــل فهـــم نیســـت کـــه بتوانـــد میـــان عقـــل و 
ـــن  ـــی دی ـــه طباطبای ـــول عام ـــه ق ـــه ب ـــفه ای ک فلس
ـــنت  ـــر در س ـــًا منحص ـــد و اص ـــار می ده ـــه آن اعتب ب
ـــد  ـــه بخواه ـــی ک ـــا عقل ـــت ب ـــی نیس ـــراث یونان و می
ـــل  ـــک قائ ـــد تفکی ـــی باش ـــراث یونان ـــا می ـــاوی ب مس
ـــه  ـــدی را ب ـــر تن ـــی تعابی ـــوم حلب ـــی مرح ـــود. وقت ش
کار می بـــرد و می گویـــد فلســـفه زیان آورتریـــن 
ـــی  ـــت یعن ـــی اس ـــارف اله ـــزرگ مع ـــمن ب ـــم و دش عل
ـــد  ـــان کن ـــد بی ـــه بخواه ـــدارد ک ـــی ن ـــم دقیق او فه
کـــه بـــه تعبیـــر عامـــه طباطبایـــی مـــا »علـــی و 
ـــنت  ـــرف، س ـــم و از آن ط ـــم داری ـــی« ه ـــفه اله فلس
ـــی  ـــر عقل ـــی از تفک ـــه بخش ـــم ک ـــم داری ـــی ه یونان
ـــی محـــدود  ـــدارد کـــه تفکـــر عقل ـــا لزومـــی ن اســـت ام

ـــاب  ـــذا در ب ـــد؛ ل ـــی باش ـــراث یونان ـــون در می و مدف
ایـــن پرسشـــی کـــه عنـــوان کردیـــد بایـــد توجـــه 
کنیـــم کـــه در دوره نخســـت ایـــن تفکیـــک قابـــل 
ـــن  ـــد ای ـــا نمی توانن ـــی اخباری ه ـــت؛ یعن ـــم نیس فه

ـــد. ـــک را بفهمن تفکی
جالـــب ایـــن اســـت کـــه خـــود میرزامهـــدی اصفهانـــی 
در ســـال 1315 یعنـــی زمانـــی کـــه دوازده ســـال 
ـــات  ـــه عتب ـــاب ب ـــم ارب ـــفارش آقارحی ـــه س ـــت ب داش
ـــماعیل  ـــا و در درس سیداس ـــه کرب ـــدا ب ـــی رود. ابت م
صـــدر مـــی رود و ســـپس بـــه نجـــف مـــی رود و در 
دروس فقـــه و اصـــول آخونـــد خراســـانی شـــرکت 
ــه درس  ــم بـ ــروطه هـ ــان مشـ ــد و در زمـ می کنـ
ــد و  ــول می خوانـ ــی رود و اصـ ــی مـ ــرزای نائینـ میـ
ایـــن عجیـــب اســـت کـــه فـــردی اصـــول بخوانـــد 
ـــم داشـــته باشـــد.  ـــت ه ـــل و فلســـفه ضدی ـــا عق ـــا ب ام
زمانـــی کـــه میرزامهـــدی اصفهانـــی بـــه مشـــهد 
آمـــد، 3۷ ســـال ســـن داشـــت و حائـــرِی بـــزرگ و 
سیدابوالحســـن اصفهانـــی بـــه او اجـــازه اجتهـــاد دادنـــد 
ـــه او  ـــم در درس اصـــول ب ـــی ه ـــرزای نائین ـــود می و خ
اجـــازه می دهـــد کـــه شـــرکت کنـــد. ســـال 1340 
ـــال  ـــد 3۷ س ـــهد می آی ـــه مش ـــه ب ـــی ک ـــری، وقت قم
ســـن دارد و معـــارف تدریـــس می کنـــد و جالـــب ایـــن 
ـــد خراســـانی و  ـــه و اصـــوِل آخون ـــه دروس فق اســـت ک
ـــی  ـــیخ مجتب ـــد و ش ـــس می کن ـــم تدری ـــی را ه نائین
ـــی  ـــم قزوین ـــیخ هاش ـــی و ش ـــود حلب ـــی، محم قزوین
در درس هـــای او در روزهـــای پنجشـــنبه و جمعـــه 
ـــه  ـــاف ب ـــن اوص ـــه ای ـــا هم ـــا ب ـــد ام ـــرکت می کنن ش

تدریـــج از وجـــه عقلـــی دور می شـــود. 
ــدی  ــه میرزامهـ ــد کـ ــد بگوییـ ــن نمی توانیـ بنابرایـ
ـــرآن«  ـــارف الق ـــدی«، »مع ـــواب اله ـــی در »اب اصفهان
ــه  ــی بـ ــدی« توجهـ ــاح الهـ ــاله »مصبـ ــا در رسـ یـ
تمایـــز میـــان معـــارف عقلـــی الهـــی بـــا معـــارف عقلـــی 
ـــراد  ـــه م ـــد ک ـــک کن ـــد تفکی ـــته و بخواه ـــی داش یونان
مـــن از مخالفـــت بـــا عقـــل مثـــًا عقـــل یونانـــی اســـت؛ 
ـــک در  ـــن تفکی ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــر. ای خی
مرحـــوم حکیمـــی وجـــود دارد. مرحـــوم حکیمـــی 
می گویـــد وقتـــی از عقـــل صحبـــت می کنیـــم 
ـــی و  ـــل یونان ـــک عق ـــا ی ـــه م ـــم ک ـــه کنی ـــد توج بای
ـــه  ـــت ک ـــخص اس ـــم و مش ـــی داری ـــل وحیان ـــک عق ی
ــل  ــا از عقـ ــتند و مـ ــم هسـ ــل هـ ــا در مقابـ این هـ
ـــار  ـــل اعتب ـــن عق ـــه ای ـــم ک ـــاع می کنی ـــی دف وحیان
ــد؛ بنابرایـــن  ــای تعقـــل باشـ ــد مبنـ دارد و می توانـ
ـــی  ـــده حت ـــا را بشناســـیم. بن ـــن تفکیک ه ـــد ای ـــا بای م
معتقـــد هســـتم کـــه شـــیخ مجتبـــی قزوینـــی خیلـــی 

ـــد  ـــًا می توانی ـــود. مث ـــی نب ـــدی اصفهان ـــع میرزامه تاب
ـــته  ـــی نوش ـــی قزوین ـــیخ مجتب ـــه ش ـــی ک کتاب های
را ببینیـــد کـــه از جملـــه آن هـــا »بیـــان الفرقـــان 
ـــوه  ـــی نب ـــان ف ـــان الفرق ـــرآن«، »بی ـــد الق ـــی توحی ف
القـــرآن«، »بیـــان الفرقـــان فـــی میـــزان القـــرآن« 
ـــتند؛  ـــرآن« هس ـــاد الق ـــی مع ـــرآن ف ـــان الق ـــا »بی ی
ـــم  ـــه می توانی ـــت ک ـــن اس ـــث او ای ـــای بح ـــی مبن یعن
براســـاس التفـــات بنیادیـــن بـــه خـــود آموزه هـــای 

ـــیم. ـــته باش ـــی را داش ـــی، فهم دین
در حقیقـــت، مـــا در عبارت هـــای شـــیخ مجتبـــی 
قزوینـــی کـــه نزدیـــک بـــه مرجعیـــت هـــم بـــود 
ــل  ــد عقـ ــوان می کنـ ــی عنـ ــه گاهـ ــم کـ می بینیـ
محـــدود اســـت و توانایـــی نـــدارد و نمی شـــود بـــه 
ـــگاه  ـــارش ن ـــه آث ـــه ب ـــی ک ـــا وقت ـــرد ام ـــا ک ـــل اعتن عق
ــی  ــه حلبـ ــی کـ ــم عبارت هایـ ــم می بینیـ می کنیـ
و میرزامهـــدی اصفهانـــی دارنـــد در عبـــارات شـــیخ 
ـــی  ـــیخ مجتب ـــای ش ـــه عبارت ه ـــت بلک ـــی نیس مجتب
ـــق  ـــا طری ـــنت ب ـــرآن و س ـــق ق ـــه طری ـــود ک ـــن ب ای
فلســـفه متمایـــز اســـت امـــا ایـــن تعبیـــر را نـــدارد کـــه 
ـــد میرزامهـــدی  ـــز مانن ـــکار اســـت و هرگ فلســـفه فریب
اصفهانـــی و حلبـــی صحبـــت نمی کنـــد؛ چه اینکـــه 
ــم و  ــن علـ ــفه زیان آورتریـ ــد فلسـ ــی می گویـ حلبـ

ـــت. ـــی اس ـــارف اله ـــزرگ مع ـــمن ب دش
ـــاب  بنابرایـــن حـــرف بنـــده ایـــن اســـت کـــه بایـــد در ب
حـــوزه تفکیـــک بســـیار دقیـــق ســـخن گفـــت و وقتـــی 
ـــه  ـــد توج ـــم بای ـــخن می گویی ـــی س ـــوم حکیم از مرح
ـــان می کنـــد کـــه  ـــه صراحـــت بی کنیـــم کـــه ایشـــان ب
ـــی  ـــی قرآن ـــن و وح ـــا دی ـــفه ب ـــل و فلس ـــبت عق نس
تبایـــن کلـــی نیســـت بلکـــه عـــدم تســـاوی کلـــی 
اســـت و ایـــن هـــم حـــرف درســـتی اســـت. آقـــای 
ـــل  ـــه عق ـــد ک ـــرف را می زن ـــن ح ـــم همی ـــیدان ه س
ـــدارد بلکـــه وحـــی  ـــا وحـــی ن صریـــح هیـــچ منافاتـــی ب
مبتنـــی بـــر عقـــل صریـــح اســـت؛ لـــذا مـــا ایـــن 
ـــز  ـــم متمای ـــل از ه ـــورت کام ـــه ص ـــد ب ـــا را بای دوره ه
ـــرآن،  ـــی روش ق ـــی جدای ـــوم حکیم ـــم و در مرح کنی
ـــای  ـــم و مبن ـــان را می بینی ـــفه و روش عرف روش فلس
ـــازی  ـــن تمایزس ـــم همی ـــی ه ـــوم  حکیم ـــری مرح فک
بـــود کـــه بـــرای فهـــم، بایـــد ســـاحت های این هـــا 
ـــرای  ـــی ب ـــوم حکیم ـــی مرح ـــد و وقت ـــاوت باش متف
اولین بـــار در کیهـــان فرهنگـــی اصطـــاح مکتـــب 
معـــارف خراســـان را بـــه کار بـــرد، همیـــن چنـــد 
ـــرده  ـــر ک ـــردم را ذک ـــام ب ـــه ن ـــی ک ـــت مهم خصوصی
اســـت. البتـــه آقـــای ســـیدان می گویـــد اصطـــاح 
مکتـــب تفکیـــک اولین بـــار توســـط آقـــای دکتـــر 
ـــا  ـــام محمدرض ـــه ن ـــا ب ـــا م ـــد ام ـــنهاد ش ـــوکل پیش ت
در  نخســـتین بار  کـــه  می شناســـیم  حکیمـــی 
ــن  ــان ایـ ــوزه خراسـ ــرای حـ ــی بـ ــان فرهنگـ کیهـ

ـــت. ـــرده اس ـــه کار ب ـــاح را ب اصط
  بـــا ایـــن اوصـــاف بایـــد بگوییـــم کـــه در اینجـــا، 
تفکیـــک ابزارهـــای معرفتـــی را داریـــم؛ مخصوصـــاً 
ـــک  ـــم ی ـــل ه ـــه عق ـــی ک ـــای حکیم ـــوم آق در مرح
ـــک  ـــه ی ـــه مثاب ـــان هـــم ب ـــی اســـت و عرف ـــزار معرفت اب
ابـــزار اســـت کـــه بایـــد از هـــر کـــدام بـــه انـــدازه 
ـــا  ـــه م ـــا ب ـــیم ت ـــته باش ـــار داش ـــان انتظ ـــوان خودش ت

کمک کننـــد.

چهار جلد از »الحیات«
به یک مسئله مهم انضمامی
به نام عدالت اختصاص دارد.

البته در تمام آثار
مرحوم حکیمی

مسئله عدالت شکوفاست
و این طور نیست که

چشم بسته باشد
و مانند سایر کتب جوامع حدیثی 

چند حدیث نقل کرده باشد
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ـــری  ـــن متفک ـــی مهم تری ـــوم حکیم ـــاید مرح ـــه، ش بل
در حـــوزه تفکیـــک باشـــد کـــه بـــه صراحـــت در کتـــاب 
ـــاد  ـــل خودبنی ـــه »عق ـــک« و در مقال ـــب تفکی »مکت
دینـــی« بیـــان می کنـــد کـــه مـــا نمی توانیـــم 
ـــم و در  ـــدراج بدهی ـــم را ان ـــت و فه ـــای معرف روش ه

ـــم.  ـــده کنی ـــم تنی ه

ــک«  ــب تفکی ــی در »مکت ــوم حکیم  مرح
چــه چیــزی می خواهــد بگویــد؟ بــه تعبیــری 

ــت؟ ــاب چیس ــن کت ــرف او در ای ــاره ح عص
ـــم  ـــش مه ـــه دان ـــا س ـــد: م ـــی می گوی ـــوم حکیم مرح
ــی و دانـــش  ــی، دانـــش عقلـ ــم؛ دانـــش دینـ داریـ
عرفانـــی. ســـپس می گویـــد: فهـــم فلســـفی و 
ـــم.  ـــم کنی ـــی حاک ـــم دین ـــر فه ـــد ب ـــی را نبای عرفان
ـــت  ـــت هس ـــر درس ـــن تفک ـــه ای ـــدارم ک ـــه کاری ن البت
ـــان مرحـــوم حکیمـــی را مطـــرح  ـــه بی ـــا نیســـت بلک ی
ــلط   ــد از مسـ ــت بایـ ــد اسـ ــه معتقـ ــم کـ می کنـ
ـــی  ـــم دین ـــر فه ـــفی ب ـــی و فلس ـــم عرفان ـــردن فه ک
ـــم  ـــم می دانی ـــا ه ـــه م ـــه هم ـــه ک ـــم. البت ـــز کنی پرهی
ـــن  ـــزان ای ـــیر المی ـــم در تفس ـــی ه ـــه طباطبای و عام
ـــت  ـــور نیس ـــی آورد و این ط ـــدی م ـــا ح ـــک را ت تفکی
ـــه  ـــر اینک ـــد. دیگ ـــفی باش ـــزان فلس ـــیر المی ـــه تفس ک
ـــت  ـــی   دینـــی اصال ـــد خـــود فهـــم قرآن ایشـــان می گوی
ـــه اینکـــه تابـــع باشـــد و بخواهـــد اصالتـــش را از  دارد، ن
ـــک  ـــد کم ـــه می توان ـــه ک ـــرد؛ البت ـــفی بگی روش فلس
بگیـــرد و منافاتـــی نـــدارد، امـــا شـــناخت قرآنـــی 

خـــودش بنیادیـــن و خوداتکاســـت. 
نکتـــه ســـوم اینکـــه اگـــر مـــا بـــه خـــود قـــرآن 
ـــه  ـــد ب ـــم بای ـــاب شـــناخت ه ـــم، در ب ـــت بدهی مرجعی
ـــم و  ـــه بیایی ـــه اینک ـــم، ن ـــه کنی ـــرآن مراجع ـــود ق خ
ـــه را  ـــی و صوفیان ـــفی، عرفان ـــی، فلس ـــای کام فهم ه
ـــلط  ـــد مس ـــت دارن ـــه مرجعی ـــث ک ـــرآن و حدی ـــر ق ب
ـــه  ـــد عام ـــران مانن ـــا دیگ ـــا ب ـــه در اینج ـــم. البت کنی
ـــر  ـــه تعبی ـــی ب ـــود؛ یعن ـــی متفـــاوت می ش طباطبای
ــل،  ــت عقـ ــاب منزلـ ــی در کتـ ــای جوادی آملـ آقـ
حدیـــث نقـــل اســـت و نقـــل نیـــز کاشـــف اســـت 
ـــا  ـــدارد ام ـــت ن ـــودن مرجعی ـــع  ب ـــای منب ـــه معن و ب
ـــت  ـــل اس ـــزی قائ ـــن چی ـــه چنی ـــی ب ـــای حکیم آق
ــاب  ــرآن و حدیـــث در بـ ــه قـ ــد اســـت کـ و معتقـ
ـــران  ـــا دیگ ـــش ب ـــد و تفاوت ـــت دارن ـــناخت مرجعی ش
ـــفیت و  ـــه کاش ـــل ب ـــا قائ ـــه آن ه ـــت ک ـــن اس در همی

ـــت. ـــت اس ـــه منبعی ـــل ب ـــان قائ ایش
نکتـــه چهـــارم اینکـــه مرحـــوم حکیمـــی معتقـــد اســـت 
ـــا  ـــا اینجـــا ب ـــات مهـــم هســـتند. ت ـــات و روای ظاهـــر آی
ـــان  ـــات بی ـــی اوق ـــا گاه ـــدارد ام ـــی ن ـــران تفاوت دیگ
می کنـــد کـــه نبایـــد دســـت بـــه تفســـیر عقلـــی 
ـــه  ـــد ک ـــوان می کن ـــم عن ـــی ه ـــم و گاه ـــرآن بزنی ق
ـــن دو،  ـــم. ای ـــره ببری ـــح به ـــل صری ـــم از عق می توانی
دیدگاهـــی اســـت کـــه مرحـــوم حکیمـــی در دوره 
ـــت  ـــد. در دوره اول تح ـــرح می کن ـــری اش مط دوم فک
ـــی  ـــدی اصفهان ـــان و میرزامه ـــوم حافظی ـــر مرح تأثی
ـــان  ـــد و ایش ـــیر را رد می کن ـــل و تفس ـــه تأوی اســـت ک
ـــر  ـــم اگ ـــم بگویی ـــا می توانی ـــه م ـــد ک ـــوان می کن عن
عقـــل اعتبـــار دارد، عقـــل بایـــد بـــر وحـــی اتـــکا داشـــته 
ـــت و  ـــدم اس ـــی مق ـــت عقل ـــر معرف ـــی ب ـــد و وح باش

ـــوان  ـــت می ت ـــه دوره نخس ـــبت ب ـــاوت را نس ـــن تف ای
ـــرد. ـــاهده ک مش

ـــوزه  ـــه در ح ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــخن بن ـــن س بنابرای
ـــم  ـــا می توانی ـــت و م ـــخص اس ـــًا مش ـــک، کام تفکی
ـــی دارد  ـــوم حکیم ـــه مرح ـــته هایی ک ـــاس نوش ـــر اس ب
تمایـــز او را بـــا ســـایر متفکریـــن دوره اول و دوم در 

ـــیم. ـــک بشناس ـــوزه تفکی ح
ــیم و  ــت برسـ ــث عدالـ ــه بحـ ــه بـ ــش از اینکـ   پیـ
بازخوانـــی مرحـــوم حکیمـــی از ســـنت را داشـــته 
باشـــیم، می خواهـــم بگویـــم کـــه زمینه هـــای ایـــن 
ـــد؟  ـــی می کنی ـــور ارزیاب ـــری را چط ـــور فک ـــیر تط س
باالخـــره ایـــن مکتـــب ســـه دوره دارد؛ دوره اول 
ـــت  ـــه ضدی ـــل ب ـــفه و عق ـــا فلس ـــت و ب ـــور اس آن ط
ـــایش هایی  ـــک گش ـــا ی ـــه ب ـــا در ادام ـــزد ام برمی خی
ـــر  ـــود. فک ـــه می ش ـــی مواج ـــوم حکیم ـــط مرح توس
می کنیـــد چـــه زمینه هایـــی اعـــم از فرهنگـــی و... 

می توانســـته در ایـــن مســـئله مؤثـــر باشـــد؟
ـــان  ـــک جری ـــام، از ی ـــری در دوره اس ـــای فک جریان ه
ـــوند  ـــروع می ش ـــعری ش ـــان اش ـــد جری ـــی مانن افراط
و  گفت وگـــو  واســـطه  بـــه  اندک انـــدک  تـــا 
ــاوردی  ــد همـ ــران دارنـ ــا دیگـ ــه بـ ــه ای کـ مکالمـ
ــوند؛  اندیشـــه صـــورت می گیـــرد و تعدیـــل می شـ
ـــه  ـــد توج ـــاعره، بای ـــم اش ـــه می گویی ـــی ک ـــًا وقت مث
ـــا 480 کـــه انتهـــای  کنیـــم کـــه اشـــاعره ســـال 300 ت
ــا  ــًا بـ ــت، اصـ ــی اسـ ــن جوینـ ــر امام الحرمیـ تفکـ
اشـــعری دوره ســـوم و دوم قابـــل مقایســـه نیســـت. 
ــاهمت های  ــطه مسـ ــه واسـ ــوم بـ ــعری دوره سـ اشـ
نوشـــتن  و  آن هـــا  بـــر  رد  در  خواجه نصیـــر 
ـــاع  ـــل« و دف ـــص المحص ـــد »تلخی ـــی مانن کتاب های
ـــد. در  ـــل فلســـفی روی آورده ان ـــه عق ـــل، ب ـــام عق از مق
دوره دوم کـــه غزالـــی و فخـــر رازی هســـتند می توانیـــد 
ـــد  ـــه عقـــل منطقـــی روی آوردن ببینیـــد کـــه چطـــور ب
ـــاب  ـــر در ب ـــه اث ـــود س ـــور می ش ـــی مجب ـــود غزال و خ

ـــد. ـــق بنویس منط
ــا  ــا این هـ ــه تنهـ ســـخن مـــن در ایـــن اســـت کـ

نیســـتند کـــه اســـتثنا محســـوب می شـــوند بلکـــه 
ــا  ــف بـ ــی مخالـ ــا افراطـ ــکال یـ ــای رادیـ جریان هـ
ـــواره  ـــام هم ـــای اس ـــی در دنی ـــور کل ـــه ط ـــل، ب عق
در گفت وگـــو بـــا فیلســـوفان و متفکـــران تعدیـــل 
شـــدند. جالـــب ایـــن اســـت کـــه فارابـــی در »سیاســـت 
ــوان  ــروف« عنـ ــا »الحـ ــه« یـ ــا »الملـ ــه« یـ المدنیـ
می کنـــد کـــه اگـــر فیلســـوفان بـــا کســـانی کـــه 
دشـــمنان و مخالفـــان فلســـفه هســـتند گفت وگـــو 
ـــون  ـــد؛ چ ـــت برمی دارن ـــا دســـت از مخالف ـــد آن ه کنن
مقـــام عقـــل درخشـــان اســـت و اســـتدالل عقلـــی 

ــد. ــع کنـ ــا را قانـ ــد آن هـ می توانـ
مرحـــوم حکیمـــی و جنـــاب آقـــای ســـیدجعفر ســـیدان 
ـــه  ـــت ب ـــه دس ـــتند ک ـــی هس ـــه متفکرین ـــم از جمل ه
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ـــران زدن ـــا دیگ ـــو ب گفت وگ
کـــه مرحـــوم حلبـــی و امثـــال او حاضـــر نبودنـــد 
ـــو  ـــی گفت و گ ـــه طباطبای ـــا عام ـــینند و ب ـــه بنش ک
ــیر  ــه تفسـ ــت علیـ ــم می رفـ ــا هـ ــد و هرکجـ کننـ
المیـــزان ســـخن می گفـــت کـــه چـــرا عامـــه بـــه 
ـــفی  ـــیر فلس ـــد و تفس ـــنده نمی کن ـــارف بس ـــود مع خ
می نویســـد؟ میرزامهـــدی اصفهانـــی هـــم حاضـــر 
ـــد.  ـــو کن ـــیند و گفت وگ ـــران بنش ـــا دیگ ـــه ب ـــود ک نب
ـــود  ـــو ب ـــی اهـــل گفت وگ ـــی قزوین ـــه شـــیخ مجتب البت
و این هایـــی کـــه بیـــان می کنـــم را از شاگردانشـــان 
ـــی  ـــدی اصفهان ـــال میرزامه ـــن ح ـــا ای ـــیده ام. ب پرس
ـــر  ـــرد و حاض ـــش می ب ـــود را پی ـــور خ ـــا تص تک وتنه
ـــن  ـــخن م ـــذا س ـــود؛ ل ـــران نب ـــا دیگ ـــو ب ـــه گفت وگ ب
ایـــن اســـت کـــه مســـئله گفت وگـــو و بهره منـــدی 
ـــه  ـــم و ب ـــی می بینی ـــوم حکیم ـــران را در مرح از دیگ
همـــان میـــزان در ســـیدجعفر ســـیدان هـــم ایـــن 

ـــت. ـــم اس ـــیار مه ـــه بس ـــم ک ـــئله را می بینی مس
ـــی و...  ـــی قزوین ـــه اســـاتید شـــیخ مجتب در دوره اول ک
ـــن  ـــه زیان آورتری ـــتند ک ـــاد داش ـــا اعتق ـــد، این ه بودن
علـــم، فلســـفه اســـت و حتـــی بدگویـــی عرفـــا و 
ـــد  ـــنام می دادن ـــا دش ـــه آن ه ـــد و ب ـــفه را می کرن فاس
ـــن کار را  ـــم ای ـــش ه ـــی در دروس ـــای حلب ـــود آق و خ
ـــی  ـــیدان و حکیم ـــان س ـــه آقای ـــی ب ـــا وقت ـــرد ام می ک
می رســـیم می بینیـــم کـــه آن هـــا اعتقـــاد دارنـــد 
ـــود.  ـــط نش ـــفی خل ـــا روش فلس ـــی ب ـــارف وحیان مع
فلســـفه مقـــام خـــودش را دارد؛ یعنـــی کســـی بـــا 
ـــوان  ـــل، عن ـــای عق ـــح بنیاده ـــم صحی ـــو و فه گفت وگ
می کنـــد کـــه عقـــل صریـــح بـــا وحـــی در تنافـــی 
نیســـت امـــا اســـتادان این هـــا می گوینـــد چنیـــن 
ــاب  ــن در کتـ ــن مـ ــود دارد؛ بنابرایـ ــی ای وجـ تنافـ
ـــه  ـــرده ام ک ـــاره ک ـــئله اش ـــن مس ـــه ای ـــروف« ب »الح
فارابـــی می گویـــد: وظیفـــه متفکـــران ایـــن اســـت 
کـــه دســـت بـــه گفت وگـــو و هم ســـخنی بزننـــد 
ـــی رود.  ـــن م ـــت از بی ـــن کار ضدی ـــا ای ـــاً ب ـــه اتفاق ک
ـــه  ـــه از اندیش ـــود ک ـــن ب ـــی ای ـــای حکیم ـــی آق خوب
ــه  ــود، همچنان کـ ــوردار بـ ــنی برخـ ــفاف و روشـ شـ
در بـــاب عدالـــت نیـــز ایـــن حـــرف را می زنـــد. بـــا 
ــم زد و از  ــرد، قلـ ــو کـ ــت، گفت وگـ ــران نشسـ دیگـ
ـــر جـــدی روی  ـــه تأثی ـــن روی ـــرد و ای ـــره ب ـــران به دیگ

او داشـــت.

ــی  ــد. یک ــاره کردی ــت اش ــئله عدال ــه مس  ب
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از کلیدواژه هایــی کــه در مــورد مرحــوم 
ــوف  ــی رود، فیلس ــه کار م ــی ب ــای حکیم آق
ــن  ــه ای ــم ک ــم بگوی ــت. می خواه ــت اس عدال
عدالت خواهــی و ایــن فیلســوف عدالــت  
دانســتن ایشــان از چــه جهاتــی قابــل طــرح 
ــد  ــان می آی ــه ایش ــرف اینک ــا ص ــت؟ آی اس
ــت  ــه عدال ــد را ب ــار جل ــات«، چه و در »الحی
ــن  ــد و همچنی ــاص می ده ــاد اختص و اقتص
کنش گــری هــم در عرصــه اجتمــاع نــدارد آیــا 
موجــب می شــود کــه بگوییــم عدالت خــواه و 

ــود؟  ــت ب ــوف عدال فیلس
ـــوم  ـــاب مرح ـــده در ب ـــه بن ـــم ک ـــد بگوی ـــدا بای در ابت
حکیمـــی قائـــل بـــه ایـــن اصطـــاح نیســـتم. مـــا 
اندیشـــمند  یـــا  عدالت خـــواه  را  او  می توانیـــم 
ـــی  ـــم راض ـــودش ه ـــا خ ـــم ام ـــوب کنی ـــت محس عدال
ـــت  ـــوف عدال ـــوان فیلس ـــت عن ـــه او را تح ـــت ک نیس
ـــی فیلســـوف  ـــا حکیم ـــی محمدرض ـــم؛ یعن ـــرار دهی ق
ـــه  ـــد ک ـــم. هرچن ـــول کنی ـــد قب ـــن را بای ـــت و ای نیس
ضدیتـــی بـــا فلســـفه نـــدارد امـــا در عیـــن حـــال 
مخالفـــت جـــدی بـــا محوریـــت و بنیادیـــن  بـــودن 

فلســـفه دارد.
ـــری اســـت و  ـــه مرحـــوم حکیمـــی مســـئله دیگ دغدغ
بایـــد توجـــه کنیـــم کـــه مســـئله اصـــًا جمـــع  کـــردن 
آیـــات و روایـــات و ســـخنانی در بـــاب عدالـــت نیســـت. 
اصـــًا این طـــور نیســـت کـــه او حجـــم زیـــادی از 
ـــد و  ـــاص داده باش ـــت اختص ـــه عدال ـــود را ب ـــار خ آث
ـــر  ـــه خاط ـــر. ب ـــد؛ خی ـــرف زده باش ـــه ح ـــن زمین در ای
ـــود و  ـــدم در دانشـــگاه ب ـــان را دی ـــه ایش ـــار ک دارم یکب
ـــرای  ـــما ب ـــای ش ـــه مبن ـــیدم ک ـــان پرس ـــن از ایش م
ـــرد: همـــان اســـت  ـــان ک ـــت چیســـت؟ ایشـــان بی عدال
ــم  ــان می کنیـ ــی بیـ ــای دینـ ــا در آموزه هـ ــه مـ کـ
کـــه عدالـــت مبنـــای آفرینـــش و مبنـــای زندگـــی 

ـــت. اس
خـــود آقـــای حکیمـــی می گفـــت کـــه دور شـــدن 
مـــا از اصـــل دیـــن ســـبب  شـــده از عدالـــت هـــم 
دور شـــویم. اســـام پیامبـــر)ص( از دیـــدگاه آقـــای 
حکیمـــی اســـامی بـــود کـــه بـــا عدالـــت عجیـــن 
بـــود. اگـــر پیامبـــر)ص( نـــدای عدالـــت نمـــی داد 
ـــن  ـــد ای ـــس بای ـــرد. پ ـــور نمی ک ـــامی ظه ـــًا اس اص
ـــت  ـــه اصطـــاح عدال ـــود ک ـــه این طـــور نب ـــم ک را بدانی
را اختـــراع کـــرده باشـــد بلکـــه عیـــن عبـــارت مرحـــوم 
حکیمـــی ایـــن اســـت کـــه اگـــر بخواهیـــم همـــه 
تعالیـــم قـــرآن و اســـام را در دو کلمـــه خاصـــه کنیـــم 
ــد  ــی او می گویـ ــدل؛ یعنـ ــد و عـ ــود توحیـ می شـ
کـــه عـــدل ســـبب می شـــود کـــه رابطـــه انســـان 
ـــود. ـــح بش ـــه تصحی ـــع و در مدین ـــان در جوام ـــا انس ب

ـــما  ـــر ش ـــه اگ ـــت ک ـــاد داش ـــی اعتق ـــوم حکیم مرح
ــه  ــن همـ ــید ایـ ــته باشـ ــت داشـ ــر و محرومیـ فقـ
کوششـــی کـــه در تبییـــن و فهـــم آموزه هـــای 
ـــی  ـــه جای ـــورد و راه ب ـــه درد نمی خ ـــد ب ـــی داری دین

نخواهد بـــرد.
ـــن)ع(  ـــه امیرالمؤمنی ـــن همـــان فرمایشـــی اســـت ک ای
ــد  ــه دارد و معتقـ ــه 21۶ نهج الباغـ ــم در خطبـ هـ
اســـت کـــه قـــدرت اصـــل نیســـت و می فرمایـــد: 
ـــه  ـــک جامع ـــد در ی ـــه خداون ـــزی ک ـــن چی بزرگ تری

ـــت  ـــت و عدال ـــدن حقیق ـــرده، فهمی ـــرض ک ـــی ف دین
ـــه  ـــاب ب ـــن)ع( خط ـــش امیرالمؤمنی ـــت. در فرمای اس
ـــور  ـــم این ط ـــاس ه ـــن عب ـــه اب ـــه ب ـــران، از جمل دیگ
آمـــده کـــه اگـــر حاکـــم و قـــدرت دینـــی نتوانـــد 
پرچم هـــای عدالـــت را بـــه اهتـــزاز درآورد، انتظـــار 
نداشـــته باشـــید کـــه مـــردم دینـــدار شـــوند. اول 
ـــه اهتـــزاز  ـــت ب فهمیـــدن حقیقـــت اســـت، ســـپس نوب
ــد  ــه بعـ ــد و در مرحلـ ــت می رسـ ــای عدالـ پرچم هـ
ـــام)ع(  ـــوند. ام ـــاری می ش ـــن ج ـــنن دی ـــه س ـــت ک اس
ـــمنان  ـــد، دش ـــه باش ـــت در جامع ـــر عدال ـــد: اگ می گوی

از طمـــع ورزی مأیـــوس می شـــوند.
ســـخن آقـــای حکیمـــی اصـــًا این طـــور نیســـت 
ـــت  ـــام عدال ـــه ن ـــی ب ـــک واژه زیبای ـــن ی ـــد م ـــه بگوی ک
و عدالت خواهـــی را بـــه وجـــود آورده ام بلکـــه ســـخنش 
ایـــن اســـت کـــه اگـــر شـــما نتوانیـــد در جامعـــه 
عدالـــت را محقـــق کنیـــد اصـــًا انتظـــار نداشـــته 
باشـــید کـــه آن جامعـــه، اســـامی باشـــد و بلکـــه باالتـــر 
ـــی انســـانی نیســـت.  ـــن جامعـــه ای حت ـــد: چنی می گوی
ـــه  ـــی ریش ـــت؛ یعن ـــی اس ـــخن مهم ـــخن، س ـــن س ای
ـــرم)ص(،  ـــر اک ـــش پیامب ـــی، فرمای ـــای دین در آموزه ه
ســـیره پیامبـــر اکـــرم)ص( و کلمـــات امیرالمؤمنیـــن)ع( 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــوم حکیم ـــن  رو مرح دارد. از ای
ـــتوار  ـــت اس ـــر عدال ـــه را ب ـــان جامع ـــتین بار بنی نخس
می کنـــد. از زمانـــی کـــه امیرالمؤمنیـــن)ع( قـــدرت 
ـــرد  ـــمندترین ف ـــی دانش ـــرد حت ـــت می گی ـــه دس را ب
ـــت عاجـــز می شـــود.  ـــاس از فهـــم عدال ـــن  عب ـــد اب مانن
ـــرت)ع(  ـــخ حض ـــاس و پاس ـــن عب ـــش اب ـــش پرس مثال
ـــی  ـــر می کن ـــو فک ـــاس ت ـــن عب ـــود: اب ـــه فرم ـــت ک اس
ـــا  ـــت ام ـــمندی اس ـــز ارزش ـــدر چی ـــدرت چق ـــه ق ک
ـــاق  ـــی احق ـــر نتوان ـــدارد و اگ ـــودش ارزش ن ـــدرت خ ق
ـــی  ـــاری کن ـــه ج ـــت را در جامع ـــی و عدال ـــق کن ح
ـــای  ـــن عبارت ه ـــدارد؛ بنابرای ـــی ن ـــچ ارزش ـــدرت هی ق
مرحـــوم حکیمـــی دقیقـــاً برگرفتـــه از عبارت هـــای 
ـــه  ـــده ب ـــی را بن ـــت و حکیم ـــه اس ـــرآن و نهج الباغ ق
ســـبب عدالت خواهـــی اش ســـتایش می کنـــم و نـــه 

ـــودن. ـــی  ب ـــل تفکیک ـــه دلی ب
ــل  ــا عقـ ــت بـ ــک را آورد و از ضدیـ ــه تفکیـ اینکـ
ـــوم  ـــا مرح ـــت ام ـــر اس ـــئله دیگ ـــک مس ـــت، ی کاس
ــه  ــان ها بـ ــه انسـ ــت همـ ــد اسـ ــی معتقـ حکیمـ
ـــت وجوی  ـــد در جس ـــی بای ـــع دین ـــوص در جوام خص
عدالـــت باشـــند. چراکـــه وقتـــی عدالـــت محقـــق 
شـــود، فقـــر هـــم از بیـــن مـــی رود. او می گویـــد 
ـــت  ـــن اس ـــبب ای ـــه س ـــداران ب ـــان ها و دین ـــأن انس ش
ـــه  ـــر جامع ـــد و اگ ـــدا می کن ـــق پی ـــت تحق ـــه عدال ک
فقیـــر باشـــد، شـــأنی نخواهـــد داشـــت؛ بنابرایـــن ایـــن 

یـــک وجـــه انســـانی مرحـــوم حکیمـــی را نشـــان 
ـــان  ـــأن انس ـــام و ش ـــه مق ـــه ب ـــی توج ـــد؛ یعن می ده
کـــه اگـــر انســـان فقیـــر باشـــد بی شـــأن خواهـــد 
شـــد و از ایـــن حیـــث بـــه نظـــر می رســـد کـــه 
ــم  ــی هـ ــوم حکیمـ ــی مرحـ ــئله عدالت خواهـ مسـ
مســـئله دینـــی و هـــم مســـئله انســـانی اســـت و هـــم 
یـــک آرزوی بـــزرگ بـــرای جوامـــع انســـانی محســـوب 
می شـــود. تأکیـــد مرحـــوم حکیمـــی ایـــن اســـت 
ـــت  ـــا عدال ـــم ام ـــا کنی ـــی را برپ ـــه دین ـــر جامع ـــه اگ ک
ـــدارد و از  ـــع ن ـــا ســـایر جوام ـــی ب در آن نباشـــد، تفاوت
ـــت  ـــا عدال ـــد ام ـــی نباش ـــه دین ـــر جامع ـــرف، اگ آن ط
در آن وجـــود داشـــته باشـــد می شـــود بـــه آن 

ـــود.  ـــدوار ب امی

 مســئله اینجاســت کــه نقــد برخی هــا ایــن 
اســت کــه بلــه، فرمایشــات امیرالمؤمنیــن)ع( 
در نهج البالغــه هســت و در قــرآن هــم 
چنیــن مفاهیمــی منعکــس شــده اســت، امــا 
ــأنیت  ــا را در ش ــا م ــا آی ــن این ه ــرف گفت ص
ــان  ــا انس ــد ی ــرار می ده ــی ق عدالت خواه
بایــد کنشــگری اجتماعــی هم داشــته باشــد؟ 
ــت  ــا را می گف ــی این ه ــای حکیم ــره آق باالخ
ــا از ایــن حیــث می شــود  و می نوشــت امــا آی
ــی  ــان کار خوب ــه ایش ــت ک در ارزش داوری گف
ــته  ــی داش ــأن عدالت خواه ــام داده و ش انج
یــا خیــر بایــد نقدهایــی هــم از حیــث عــدم 

ــه او وارد کــرد؟ کنشــگری ب
ـــن  ـــم. م ـــک کنی ـــئله را تفکی ـــد دو مس ـــا بای در اینج
ایـــن نقدهـــا را دیـــده ام امـــا نقدهـــای درســـت و 
دقیقـــی نیســـتند. اساســـاً اگـــر این طـــور باشـــد خیلـــی 
از متفکـــران را بایـــد این چنیـــن نقـــد کـــرد. بـــرای 
ـــی  ـــی کنشـــگری سیاس ـــه طباطبای ـــر عام ـــال مگ مث
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــاده مه ـــئله فوق الع ـــت؟ مس داش
مســـئله قـــدرت، تابـــع اســـت؛ یعنـــی اینکـــه اگـــر شـــما 
ـــع  ـــید، تاب ـــته باش ـــی داش ـــی و اجتماع ـــش سیاس کن
ـــای  ـــد بنیاده ـــدا بای ـــه ابت ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت؛ ب اس
ـــا  ـــد ت ـــم کنی ـــئله را فراه ـــک مس ـــری ی ـــری و نظ فک
ـــش  ـــن کن ـــر ای ـــید و اگ ـــته باش ـــتی داش ـــش درس کن
ــلفی  ــای سـ ــور جریان هـ ــه ظهـ ــد بـ افراطـــی باشـ
منجـــر می شـــود کـــه همـــواره رســـیدن بـــه دوران 
ـــه  ـــام ب ـــای اس ـــرای دنی ـــام را ب ـــدن اس ـــی تم طای
تأخیـــر انداخته انـــد. ایـــن کنش هـــای بـــدون فکـــر 
و پشـــتوانه نظـــری، باهـــای این چنیـــن بـــر ســـر 
ــونت های  ــامی آورد و خشـ ــانی و اسـ ــه انسـ جامعـ
ــوم  ــتان مرحـ ــٌا داسـ ــامان داد. اصـ ــادی را سـ زیـ
ـــد  ـــد بگوی ـــداً بخواه ـــه عام ـــت ک ـــن نیس ـــی ای حکیم
دخالـــت نکنـــم؛ خیـــر. مرحـــوم حکیمـــی ماننـــد 
ـــری داشـــت  ـــک تفک ـــران ی ـــی و دیگ ـــه طباطبای عام
و آن اینکـــه تـــا زمانـــی کـــه بـــه آگاهـــی نرســـیم 

نمی توانیـــم دســـت بـــه عمـــل بزنیـــم.
ـــام عمـــل کنشـــگری  اینکـــه مرحـــوم حکیمـــی در مق
ـــه  ـــد توج ـــاوت اســـت و بای ـــک بحـــث متف نداشـــت، ی
ـــل  ـــام عم ـــران در مق ـــیاری از متفک ـــه بس ـــم ک کنی
نمی آینـــد؛ چـــون توانایـــی ایـــن مقـــام را ندارنـــد 
ـــد  ـــود نمی بینن ـــه در خ ـــا اینک ـــتند ی ـــل نیس ـــا مای ی

مرحوم حکیمی می توانست
در دوران چهل ساله اخیر
نقش بیشتری داشته باشد.

عمده آثار او
برای گذشته است

اما جامعه االن ما ادعای عدالت
و دین می کند و او می توانست

بسیار نقد
و بسیار کمک کند
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کـــه بتواننـــد ســـودمند باشـــند. امـــا وقتـــی کـــه 
ــدای  ــد و نـ ــم می آورنـ ــری را فراهـ ــای فکـ بنیان هـ
ـــد  ـــدار می دهن ـــد و هش ـــر می دهن ـــی س عدالت خواه
کـــه جامعـــه نبایـــد فقیـــر باشـــد هـــم ارزشـــمند 
اســـت و در فرمایشـــات امیرالمؤمنیـــن)ع( هـــم وجـــود 
دارد. همچنیـــن مگـــر همـــه امامـــان)ع( صاحـــب 
ــد؟  ــی بودنـ ــی سیاسـ ــای عینـ ــدرت و کنش هـ قـ
امـــام)ع( بـــه تعبیـــر شـــهید مطهـــری بایـــد مرجعیـــت 
ـــه  ـــد. عام ـــته باش ـــری داش ـــد و هدایت گ ـــی باش دین
ـــد  ـــان می کن ـــزان بی ـــیر المی ـــم در تفس ـــی ه طباطبای
ــه)ع(  ــران)ع( و ائمـ ــتین پیامبـ ــه نخسـ ــه وظیفـ کـ
هدایـــت بـــرای ســـعادت اســـت و لزومـــاً وظیفـــه 
ـــدرت، بخـــش  ـــه ق ـــدرت نیســـت بلک ـــا کســـب ق آن ه
ناچیـــزی از هدایت گـــری و راهنمایـــی اســـت. مـــن 
ـــی  ـــوم حکیم ـــر مرح ـــم اگ ـــم بگوی ـــًا نمی خواه اص
ـــرد؛  ـــی ک ـــی کار خوب ـــزد خیل ـــش ن ـــه کن ـــت ب دس

خیـــر، بلکـــه بایـــد دالیـــل را جســـت وجو کنیـــم.
حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه مرحـــوم حکیمـــی بـــه 
ـــد  ـــود از اینکـــه بتوان تعبیـــر خـــودش مأیـــوس شـــده ب
مؤثـــر باشـــد و دلیلـــش هـــم تحـــوالت اجتماعـــی 
ـــدم  ـــم ع ـــل ه ـــک دلی ـــود و ی ـــه ب ـــی جامع و سیاس
ــورت  ــه هایش صـ ــه اندیشـ ــه بـ ــود کـ ــی بـ اعتنایـ
می گرفـــت؛ بنابرایـــن اگـــر بخواهیـــم نقـــد کنیـــم، 
نبایـــد بگوییـــم کـــه ایـــن ســـخنان و بنیان هـــای 
ـــت  ـــم نادرس ـــد ه ـــت گفتی ـــاب عدال ـــه در ب ـــری ک فک
اســـت بلکـــه می توانیـــم از حیـــث عـــدم کنـــش و 
انفعـــال بگوییـــم توقـــع ایـــن بـــود کـــه بتوانـــد بیایـــد و 
مشـــارکت کنـــد و ســـهیم باشـــد. اگـــر همیـــن پرســـش 
ـــم در  ـــرح می کردی ـــی مط ـــوم حکیم ـــود مرح را از خ
ـــه ای  ـــچ زمین ـــه هی ـــی داد ک ـــخ م ـــان پاس ـــان زم هم
ـــی  ـــه کوشش ـــت ب ـــم دس ـــه بخواه ـــدارد ک ـــود ن وج
ــا  بزنـــم کـــه منتهـــی بـــه تحقـــق ایـــن آرمان هـ
ـــه  ـــد ک ـــام می بینی ـــای اس ـــاً در دنی ـــود. طبیعت بش
بـــاور شـــیعه و بـــاور ائمـــه معصومیـــن)ع(، بـــاوری 
ـــر  ـــرد؟ مگ ـــدا ک ـــق پی ـــر تحق ـــا مگ ـــود ام ـــن ب بنیادی

ـــد؟  ـــق یاب ـــه تحق ـــی داد ک ـــازه م ـــت اج خاف
ـــود و  ـــلط می ش ـــدرت مس ـــات ق ـــی اوق ـــن گاه بنابرای
ــه هایی  ــر اندیشـ ــد. مگـ ــق را نمی دهـ ــکان تحقـ امـ
ـــرح  ـــی مط ـــث عقل ـــینا و... از حی ـــی، ابن س ـــه فاراب ک
می کردنـــد تحقـــق یافـــت؟ پـــس بنـــده معتقـــدم 

ـــد. ـــه باش ـــد منصفان ـــد بای ـــه نق ک
ــم و  ــا بیاییـ ــه مـ ــت کـ ــن اسـ ــد ایـ ــاً ماننـ دقیقـ
ــام را  ــرت امـ ــی و حضـ ــه طباطبایـ ــدگاه عامـ دیـ
ـــه  ـــث ک ـــن حی ـــم از ای ـــد بگویی ـــم و بع ـــه کنی مقایس
مشـــارکت جـــدی ماننـــد امـــام نداشـــت، متفکـــر 
بزرگـــی نبـــود. ایـــن اشـــتباه در فهـــم اســـت؛ لـــذا 
تفکیـــک ســـاحت ها بســـیار مهـــم اســـت. آقـــای 
ـــا از  ـــت ام ـــارکت نداش ـــی مش ـــاید توانای ـــی ش حکیم
حیـــث فراهـــم  آوردن پشـــتوانه های نظـــری بایـــد 
ـــث  ـــن حی ـــرد. از ای ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــتقاً م مس
ـــه  ـــی ب ـــوم حکیم ـــه مرح ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــی م تلق
ســـبب تأکیـــد بـــر عدالـــت و بـــه ســـبب التفـــات 
بنیادیـــن بـــه شـــأن انســـان و اینکـــه اگـــر مـــا در 
ـــر را  ـــم و فق ـــق کنی ـــت را محق ـــم عدال ـــه نتوانی جامع
ـــی  ـــانی و دین ـــه انس ـــم جامع ـــم نمی توانی ـــن ببری از بی

مطلوبـــی را شـــکل بدهیـــم جایـــگاه مهمـــی دارد و 
ـــر او  ـــی اگ ـــم درســـت اســـت، حت ـــن سخنانشـــان ه ای

ســـهمی در قـــدرت سیاســـی نداشـــته باشـــد.
در پیـــام تســـلیت مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم از 
ـــد؛  ـــاد ش ـــوان اندیشـــمند ی ـــه عن ـــی ب ـــوم حکیم مرح
ـــی  ـــه اندیشـــه های زالل دین ـــر پای ـــه ب اندیشـــمندی ک
ـــا  ـــد ب ـــی را بای ـــوم حکیم ـــی مرح ـــت؛ یعن گام برداش
ـــن  ـــا کنشـــگری اش. از ای ـــه ب ـــیم ن اندیشـــه اش بشناس
ـــه دور  ـــدی ب ـــد نق ـــه نبای ـــتم ک ـــد هس ـــث معتق حی
ـــیم  ـــته باش ـــر داش ـــک متفک ـــه ی ـــبت ب ـــاف نس از انص
کـــه بگوییـــم هماننـــد مـــا بیندیشـــد یـــا ماننـــد 
مـــا بخواهـــد در چیـــزی کـــه او شـــاید مصلحـــت 
ــاید  ــه شـ ــد؛ چه اینکـ ــارکت کنـ ــد مشـ نمی دیدیـ
ـــاص داده  ـــش را اختص ـــاید زمان ـــت و ش ـــی نداش توانای
ـــن  ـــه را از بی ـــری جامع ـــری و فک ـــر نظ ـــه فق ـــود ک ب
ـــه  ـــبت ب ـــه را نس ـــری جامع ـــای فک ـــرد و زمینه ه بب

ـــد. ـــا کن ـــت مهی عدال

ــار  ــم دچ ــا ه ــد اینج ــر می آی ــه نظ ــس ب  پ
ــت،  ــر حاکمی ــده ایم و اگ ــوءفهم ش ــک س ی
آن مبانــی اندیشــه ای حکیمــی را جامــه عمــل 
ــی  ــه حکیم ــا ب ــن نقده ــروز ای ــید ام می پوش

نمی شــد. وارد 
ـــی  ـــای حکیم ـــه از آق ـــن زمین ـــت در ای ـــک وق ـــه. ی بل
پرسشـــی را مطـــرح کـــردم. ایشـــان در پاســـخ 
ـــردم  ـــاس ک ـــودم، احس ـــوان ب ـــه ج ـــی ک ـــت: زمان گف
ـــی رود.  ـــرافی گری م ـــمت اش ـــه س ـــا ب ـــه م ـــه جامع ک
ـــه  ـــر جامع ـــت: اگ ـــت؟ گف ـــما چیس ـــرح ش ـــم ط گفت
بـــه ســـمت اشـــرافی گری بـــرود دیگـــر نمی شـــود 
ـــم  ـــرافی گری ه ـــرادش از اش ـــت. م ـــوی آن را گرف جل
لزومـــاً رفـــاه نیســـت بلکـــه منظـــور اینکـــه عدالـــت دارد 
ـــی  ـــم طـــرح عمل ـــه ایشـــان گفت ـــوش می شـــود. ب فرام
شـــما چیســـت؟ گفـــت ایـــن همـــه ســـخن گفتـــم امـــا 
ـــرا  ـــان چ ـــما خودت ـــم ش ـــرد. گفت ـــی نک ـــی اعتنای کس
دســـت اندرکار نمی شـــوید و ایـــن پیشـــنهادی کـــه 

در بـــاب عدالـــت می دهیـــد را محقـــق نمی کنیـــد؟ 
ـــنیده  ـــن ش ـــخن م ـــه س ـــچ وج ـــه هی ـــًا ب ـــت: اص گف
ـــه  ـــد. ب ـــی نمی کن ـــه آن التفات ـــی ب ـــود و کس نمی ش
ـــه ســـخن مـــن  ـــی ب ـــه اصـــًا اعتنای ـــه ام ک ـــرات گفت َک
ـــما  ـــی ش ـــه وقت ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــد. علت نمی کنن
ـــنیدن  ـــرای ش ـــی ب ـــر گوش ـــوید دیگ ـــت دور ش از عدال

ـــد. نداری
ــای  ــه بنیان هـ ــم کـ ــد کنیـ ــد نقـ ــی بایـ ــا زمانـ مـ
فکـــر شـــنیده و خوانـــده شـــود و به درســـتی فهـــم 
ـــد  ـــه نق ـــت ک ـــد نادرس ـــن نق ـــفانه همی ـــود. متأس ش
ـــه  ـــه عام ـــبت ب ـــت، نس ـــی اس ـــه بدفهم ـــت بلک نیس
طباطبایـــی هـــم وجـــود دارد. عامـــه طباطبایـــی 
ـــر  ـــه تفک ـــت ک ـــای گذاش ـــر ج ـــری را ب ـــراث فک می
ــی  ــن دینـ ــه های بنیادیـ ــق اندیشـ ــت و تحقـ عدالـ
در جامعـــه مـــا صـــورت داده شـــد و شـــاگردانی را 
ـــرورش  ـــی در پ ـــه طباطبای ـــهم عام ـــرورش داد. س پ
ــه  ــود بلکـ ــران نبـ ــر از دیگـ ــه کمتـ ــری جامعـ فکـ
ـــه  ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــا بای ـــود و م ـــر ب بنیادی ت
کنیـــم؛ بنابرایـــن بایـــد چنـــد مســـئله مهـــم را در 
مـــورد مرحـــوم حکیمـــی از هـــم جـــدا کنیـــم و 
ــو  ــواه و عدالت جـ ــه او عدالت خـ ــم کـ ــه کنیـ توجـ
ــور  ــت و این طـ ــی اسـ ــئله مهمـ ــن مسـ ــود. ایـ بـ
ـــد  ـــه نق ـــانی ک ـــد. کس ـــخن بگوی ـــط س ـــه فق ـــود ک نب
ـــت  ـــد. او داش ـــی او را ندیدن ـــًا عدالت جوی ـــد، اص کردن
رنـــج می بـــرد از اینکـــه شـــأن انســـان ها در حـــال 
فروریـــزی اســـت. در عیـــن حـــال او معتقـــد نبـــود کـــه 
ـــه  ـــرد بلک ـــش ب ـــخن کار را پی ـــرف س ـــا ص ـــود ب می ش
ـــی  ـــه و التفات ـــوز اســـت توج ـــه هن ـــوز ک ـــت هن می گف
ـــم  ـــد ســـخن بگویی ـــم و بای ـــت نداری ـــه مســـئله عدال ب
ـــت و  ـــو درس ـــه نح ـــد ب ـــم و بع ـــدا کنی ـــی پی ـــا آگاه ت

ـــیم. ـــل بپوش ـــه عم ـــه آن جام ـــم ب ـــول بتوانی معق

ــی ســنت  ــارت از بازخوان  مســئله دیگــر عب
ــه کار  ــن زمین ــم در ای ــما ه ــه ش ــت ک اس
می کنیــد و »الحیــات« مرحــوم حکیمــی 
هــم نمونــه بــارزی از ایــن مســئله بازخوانــی 
اســت کــه ایشــان روایــات را مطــرح کردنــد. 
فکــر می کنیــد چقــدر ایشــان در ایــن پــروژه 
ــت  ــد و درس ــدر روش من ــوده و چق ــق ب موف

ــت. ــی زده اس ــه بازخوان ــت ب دس
بـــه طـــور کلـــی بازخوانـــی میـــراث کار دشـــواری اســـت، 
درســـت برخـــاف کســـانی کـــه ادعـــا می کننـــد 
ــم؟  ــرف را می زنـ ــن حـ ــرا ایـ ــدارد. چـ ــت نـ اهمیـ
چـــون میـــراث سرچشـــمه و سرآغازهاســـت. اگـــر 
نتوانیـــد نســـبتی بـــا سرچشـــمه پیـــدا کنیـــد در 
خـــأ هســـتید. جامعـــه ای کـــه تاریـــخ و میـــراث 
نداشـــته باشـــد تُهـــی اســـت. مرحـــوم حکیمـــی 
ـــرد  ـــی ک ـــی را بازخوان ـــع حدیث ـــی و جوام ـــراث دین می
و کســـی نمی توانـــد انـــکار کنـــد کـــه »الحیـــات« 
ـــات« در  ـــر، »الحی ـــک جمـــع آوری اســـت؛ خی ـــاً ی صرف
ـــی اســـت کـــه  ـــراث حدیثـــی و نقل ـــی می درون بازخوان
ـــن  ـــی بنیادی ـــی آموزه های ـــوم حکیم ـــر مرح ـــه تعبی ب
ــد روایـــت  ــه چنـ ــور نیســـت کـ ــتند و این طـ هسـ
ـــات«  ـــد از »الحی ـــار جل ـــد. چه ـــرده باش ـــع ک را جم
ـــت  ـــام عدال ـــه ن ـــی ب ـــم انضمام ـــئله مه ـــک مس ـــه ی ب



ویژه نامه بزرگداشت
استاد محمدرضا حکیمی
شماره 146

113    د ی ماه 1400

اختصـــاص دارد. البتـــه در تمـــام آثـــار مرحـــوم حکیمـــی 
ــور نیســـت  ــئله عدالـــت شکوفاســـت و این طـ مسـ
کـــه چشم بســـته باشـــد و ماننـــد ســـایر کتـــب جوامـــع 
ـــر،  ـــد؛ خی ـــرده باش ـــل ک ـــث نق ـــد حدی ـــی چن حدیث
ـــراث را  ـــن می ـــری اش دارد ای ـــه فک او در درون منظوم

ـــد. ـــی می کن بازخوان
بازخوانـــی میـــراث بســـیار کار پیچیـــده ای اســـت و 
اگـــر نتوانیـــد فهـــم درســـتی داشـــته باشـــید بـــه 
ــه  ــروز را بـ ــی امـ ــد؛ یعنـ ــراث می رویـ ــمت میـ سـ
ســـمت گذشـــته می بریـــد آنچنـــان کـــه ســـلفی ها 
میـــراث  بازخوانـــی  می کننـــد.  بیـــان  دارنـــد 
ـــه  ـــر اندیش ـــی ب ـــت مبتن ـــت و بازجس ـــت اس بازجس
و بنیان هـــای فکـــری و نظـــری اســـت و ایـــن 
مهم تریـــن مســـئله ای اســـت کـــه امـــروز بـــه آن 
ـــت  ـــته نیس ـــط گذش ـــراث فق ـــون می ـــم؛ چ ـــاز داری نی
ـــت،  ـــده نیس ـــه های سپری ش ـــط اندیش ـــراث فق و می
ـــون و  ـــه اکن ـــبتی دارد ک ـــا نس ـــا م ـــراث ب ـــه می بلک

ــد. ــکوفا کنـ ــد شـ ــا را می توانـ ــده مـ آینـ
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه زمانـــی کـــه ســـیدجمال 
وضعیـــت دنیـــای اســـام را دیـــد، تنهـــا راه را بازخوانـــی 
میـــراث تلقـــی کـــرد امـــا متأســـفانه شاگردانشـــان 
ماننـــد رشـــیدرضا بـــه بیراهـــه رفتنـــد و در نـــگاه 
افراطـــی ســـلفی گری نتوانســـتند روش صحیـــح 
را بـــرای بازخوانـــی میـــراث شـــکل بدهنـــد. شـــما 
ــی«  ــه العظمـ ــری و الخافـ ــه الکبـ ــاب »االمامـ کتـ
ــار  ــا آثـ ــی را بـ ــن قزوینـ ــته سیدمحمدحسـ نوشـ
ـــی دارد  ـــد. قزوین ـــه کنی ـــی مقایس ـــا حکیم محمدرض
ـــت و  ـــه خاف ـــم ب ـــد برگردی ـــا بای ـــد م ـــان می کن بی
ـــد  ـــی می گوی ـــوم حکیم ـــا مرح ـــه، ام ـــه دوران صحاب ب
بایـــد بـــه عدالت خواهـــی برگردیـــم. ایـــن مســـئله 
نشـــان می دهـــد کـــه بازخوانـــی میـــراث، امـــری 
ـــر  ـــد. اگ ـــدی را می طلب ـــات ج ـــت و التف ـــی اس بنیان
میـــراث را فقـــط یـــک زمـــان گذشـــته بدانیـــد و 
بخواهیـــد دنیـــای امـــروز را بـــه آن زمـــان ببریـــد، 
پرســـش های امـــروز شـــما دفـــن می شـــود و شـــما 
ـــه االن  ـــی ب ـــًا التفات ـــوید و اص ـــنت می ش ـــن در س دف
ـــا  ـــد داشـــت. مرحـــوم حکیمـــی، ب ـــت نخواهی و اکنونی
ـــت زد.  ـــی دس ـــه بازخوان ـــه ب ـــود ک ـــه ب ـــن توجی ای
ـــت  ـــي و گسس ـــفه فاراب ـــاب »فلس ـــم در کت ـــن ه م
ـــام  ـــروف«، »نظ ـــی و الح ـــي«، »فاراب ـــن معرفت بنیادی
ــینا  ــاب »ابن سـ ــم کتـ ــی« و االن هـ معرفت شناسـ
و خـــرد ایرانـــی« کـــه زیـــر چـــاپ اســـت، دســـت 
ـــا  ـــی م ـــراث عقل ـــه می ـــن کار زده ام ؛ چراک ـــه همی ب
سرچشـــمه های مـــا هســـتند و ایـــن را غـــرب 
خـــوب فهمیـــده اســـت. غـــرب بـــه ایـــن دلیـــل 
ــه  ــد کـ ــی می کنـ ــی اش را بازخوانـ ــراث یونانـ میـ
ـــذا  ـــت؛ ل ـــاد اس ـــک بنی ـــت و او ی ـــمه اش اس سرچش
ـــا  ـــی ب ـــوم حکیم ـــه مرح ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــی م تلق
فهـــم درســـت دســـت بـــه بازخوانـــی زد و پـــروژه 
اصلـــی اش ایـــن بـــود کـــه از درون ایـــن میـــراث 
ــد و  ــامان بدهـ ــت را سـ ــای عدالـ ــد بنیان هـ بتوانـ
عدالت خواهـــی کنـــد و جامعـــه را از فقـــر فکـــری 
ـــن  ـــن مهم تری ـــد. ای ـــات بده ـــتی نج ـــر زیس و از فق
ــوم  ــد مرحـ ــری ماننـ ــه متفکـ ــود کـ ــی بـ کوششـ

ــد. ــام دهـ ــت انجـ ــی می توانسـ حکیمـ

 فــارغ از ایــن مباحــث، آیــا نقــدی بــه آثــار 
مرحــوم حکیمــی داریــد؟

ـــی  ـــوم حکیم ـــت. مرح ـــد اس ـــل نق ـــری قاب ـــر متفک ه
ـــت  ـــد اس ـــک معتق ـــاب تفکی ـــه در ب ـــم اینک علی رغ
ـــه  ـــم اینک ـــتند و علی رغ ـــاوت هس ـــا متف ـــه دوره ه ک
ـــی  ـــی قرآن ـــفه و وح ـــان فلس ـــه می ـــد ک ـــان می کن بی
تبایـــن کلـــی وجـــود نـــدارد بلکـــه عـــدم تســـاوی 
ــر  ــه تفکـ ــن دارد کـ ــه ایـ ــش بـ ــا گرایـ ــت امـ اسـ
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــت. درس ـــل نیس ـــرای او اص ـــی ب عقل
ـــه االن دارم  ـــده ک ـــی بن ـــت ول ـــی اس ـــان جدای خواه
فارابـــی و ابن ســـینا را می خوانـــم اعتقـــاد دارم 
ـــراغ  ـــد و چ ـــش بدهی ـــل را کاه ـــام عق ـــر مق ـــه اگ ک
عقـــل را خامـــوش کنیـــد، جامعـــه نمی توانـــد بـــه 
ـــه  ـــا ب ـــی از نقده ـــد. یک ـــت یاب ـــت دس ـــی درس آگاه
مرحـــوم حکیمـــی ایـــن بـــود کـــه درســـت اســـت 
ـــا  ـــدا کـــرد ام ـــه مقـــام عقـــل التفـــات پی کـــه ایشـــان ب
نبایـــد بی اعتنایـــی و کم شـــأنی بـــرای عقـــل قائـــل 
ـــف  ـــه کاش ـــه مثاب ـــاً ب ـــل را صرف ـــد عق ـــد و نبای می ش
ـــی  ـــم دین ـــرف فه ـــه ص ـــل را ب ـــرد و عق ـــی می ک تلق

ـــر. ـــی داد؛ خی ـــاع م ارج
ـــان  ـــروف« بی ـــاب »الح ـــم کت ـــل نوزده ـــی در فص فاراب
ــم  ــل نمی توانیـ ــان عقـ ــدون بنیـ ــه بـ ــد کـ می کنـ
ـــل و  ـــد عق ـــم. می گوی ـــی بزنی ـــچ فهم ـــه هی ـــت ب دس
فلســـفه ذاتـــاً و زمانـــاً بـــر تمـــام دانش هـــا مقـــدم 
اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه عامـــه 
ـــل  ـــی عق ـــی و حت ـــل تعلیل ـــه عق ـــل ب ـــی قائ طباطبای

ـــت. ـــائی اس انش
ـــورد و  ـــه درد نمی خ ـــی ب ـــه تنهای ـــی ب ـــل مفتاح عق
ـــل  ـــکلی را ح ـــد مش ـــم نمی توان ـــی ه ـــل مصباح عق
کنـــد. عقـــل بایـــد دســـت بـــه تأســـیس بزنـــد و 
ـــد  ـــما نمی توانی ـــل ش ـــدون عق ـــد. ب ـــع باش ـــد منب بای
بـــه پرســـش های معاصـــر پاســـخ دهیـــد و دلیـــل 
ـــل  ـــار زدن عق ـــن کن ـــام همی ـــای اس ـــکات دنی مش
اســـت؛ بنابرایـــن یکـــی از نقدهایـــی کـــه می شـــود 
بـــه مرحـــوم حکیمـــی داشـــت ایـــن اســـت کـــه 
ـــورد  ـــود م ـــته ب ـــه شایس ـــان ک ـــل را آنچن ـــام عق مق
ـــک  ـــوزه تفکی ـــون در ح ـــه چ ـــداد. البت ـــرار ن ـــه ق توج
ـــئله  ـــن مس ـــتی ای ـــه درس ـــت ب ـــت نتوانس ـــرار داش ق

را دریابـــد.
ـــرای  ـــد ب ـــم نیام ـــر دل ـــه پیش ت ـــه البت ـــی ک ـــد دوم نق
ـــای  ـــه آق ـــود ک ـــن ب ـــم، ای ـــوان کن ـــی عن ـــای حکیم آق
ـــدی  ـــه میرزامه ـــئله ای را ک ـــد آن مس ـــی نبای حکیم
اصفهانـــی مدعـــی شـــده بـــود کـــه بـــا امـــام زمان)عـــج( 
ـــرده  ـــرح ک ـــفه را مط ـــث مکاش ـــته و بح ـــداری داش دی
ـــه  ـــی گفت ـــدی اصفهان ـــرد. میرزامه ـــل می ک ـــود نق ب

ــا  ــج( دارد امـ ــام زمان)عـ ــت خطی از امـ ــود دسـ بـ
ـــارش  ـــن داســـتان را در آث ـــد ای مرحـــوم حکیمـــی نبای
ـــتان در  ـــن داس ـــد ای ـــی می گوی ـــای حلب ـــی آورد. آق م
ـــی  ـــا حکیم ـــا و محمدرض ـــه در رؤی ـــوده ن ـــداری ب بی
ــی در  ــدی اصفهانـ ــه میرزامهـ ــد کـ ــوان می کنـ عنـ
ـــکال  ـــا اش ـــن ادعاه ـــت. ای ـــرف یافتگان اس ـــره تش زم
ـــد:  ـــی می گوی ـــوم حکیم ـــه مرح ـــی ک ـــا وقت ـــدارد ام ن
»طلـــب المعـــارف مـــن غیـــر طریقنـــا اهـــل البیـــت)ع( 
ـــن  ـــای از بی ـــه معن ـــن ب ـــم«، خـــود ای مســـاوق النکاره
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــان دهنده ای ـــت و نش ـــل اس ـــردن عق ب

ـــت.  ـــح نیس ـــفه صحی ـــن مکاش ای
اوالً در تعبیـــر امـــام معصـــوم مســـئله اصطاحـــات 
فلســـفی ماننـــد مســـاوق  بـــودن یـــا انـــکار عقـــل، 
ـــه  ـــار نداشـــتم ک ـــن  رو انتظ ـــدارد و از ای ـــا ن اصـــًا معن
ـــی  ـــوم حلب ـــد مرح ـــد مانن ـــی بخواه ـــوم حکیم مرح
عمـــل کنـــد؛ چراکـــه مرحـــوم حلبـــی قائـــل بـــه 
ـــذا  ـــی داشـــت؛ ل ـــن دیدگاه ـــود و چنی ـــل نب ـــام عق مق
گاهـــی کـــه ایـــن رویکـــرد از مرحـــوم حکیمـــی دیـــده 
ــب  ــا دوره اول مکتـ ــد تـ ــب می شـ ــد، موجـ می شـ
ــدی  ــون میرزامهـ ــد و چـ ــدید کنـ ــک را تشـ تفکیـ
ـــرده  ـــذاری ک ـــک را بنیان گ ـــن دوره تفکی ـــی ای اصفهان
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــود، ب ـــار زده ب ـــل را کن ـــود و عق ب
مرحـــوم حکیمـــی بـــه هیـــچ وجـــه نبایـــد ایـــن را نقـــل 
می کـــرد. البتـــه مرحـــوم حکیمـــی بـــه تدریـــج از ایـــن 
ــای  ــوبات گرایش هـ ــا رسـ ــود امـ ــر دور می شـ تفکـ
ـــود  خـــاص دوره اول همچنـــان در مرحـــوم حکیمـــی ب

ـــود. ـــدا ش ـــود از آن ج ـــته ب و نتوانس

 در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.
آخریـــن نکتـــه ای کـــه می خواهـــم بگویـــم ایـــن اســـت 
ـــل  ـــت در دوران چه ـــی می توانس ـــوم حکیم ـــه مرح ک
ـــده  ـــد. عم ـــته باش ـــتری داش ـــش بیش ـــر نق ـــاله اخی س
ـــا  ـــه االن م ـــا جامع ـــت ام ـــته اس ـــرای گذش ـــار او ب آث
ادعـــای عدالـــت و دیـــن می کنـــد و او می توانســـت 
ـــاب  ـــن از ب ـــد. ای ـــک کن ـــیار کم ـــد و بس ـــیار نق بس
ـــری  ـــث نظ ـــه از حی ـــت بلک ـــش نیس ـــد، کن ـــاً نق لزوم
ـــخص  ـــاظ ش ـــه لح ـــم ب ـــد، ه ـــک کن ـــت کم می توانس
ــار بـــود و  و هـــم بـــه لحـــاظ اندیشـــه دارای اعتبـ
ــری  ــای فکـ ــم  آوردن بنیادهـ ــت در فراهـ می توانسـ
ـــک  ـــا کم ـــه م ـــه جامع ـــد و ب ـــهیم باش ـــری س و نظ
ـــتر  ـــفانه بیش ـــا متأس ـــد، ام ـــر باش ـــد مؤث ـــد و بتوان کن
ـــرده  ـــار ک ـــی اختی ـــل خاص ـــه دالی ـــینی را ب گوشه نش
ـــد  ـــم باش ـــران ه ـــن دیگ ـــاید در ذه ـــن ش ـــود و ای ب
ـــل ســـال نتوانســـته  ـــن چه ـــه ایشـــان در ای ـــه چگون ک
ـــت  ـــاب عدال ـــه در ب ـــنی ک ـــر روش ـــم فک ـــود علی رغ ب
ــد و  ــت بیایـ ــت نتوانسـ ــق عدالـ ــت، در تحقـ داشـ
ـــد و  ـــان ده ـــری نش ـــث فک ـــود را از حی ـــت خ مؤثری

بیشـــتر گوشه نشـــینی را اختیـــار کـــرد. 
شــاید ایــن بتوانــد از ایــن حیث کــه چرا بــرای تحقق 
عدالــت کوشــش بیشــتری نکــرد و زاویه نشــینی 
اختیــار کــرد، جــزو نقدهایــی باشــد کــه بــه مرحــوم 
ــود وارد باشــد؛  ــد از اندیشــه ب ــه بهره من حکیمــی ک
چراکــه یــا اساســاً ایــن ورود و مؤثریــت را رهــا یــا بــه 
اهمیــت کوشــش و مؤثر بودنــش در ایــن دوران چهل 

ــود. ــات ب ــاله بی التف س

مسئله عدالت
و مقام عقل در مرحوم حکیمی

برای بنده قابل توجه بود؛
گرچه خود مرحوم حکیمی

بیشتر با »الحیات«
یعنی دسته دوم آثارش
شناخته می شود که در

جوامع حدیثی و معارف نقلی
نوشته شده
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 از اینکـه ایـن فرصـت را بـرای انجـام ایـن 
گفت وگو در اختیـار ما قرار دادید سپاسـگزارم. 
پیـش از ورود بـه بحـث پیرامون مسـائل فکری 
مرحوم اسـتاد حکیمـی و برای شـروع صحبت، 

قـدری در مـورد آشـنایی خـود بـا ایشـان و 
آثارشـان توضیـح دهد.

نخسـتین آشـنایی بنـده با آقـای حکیمی به شـرکت 
انتشـار برمی گـردد کـه در اواخـر دهـه چهـل در این 

شـرکت مشـغول بـه کار بـودم. آقای حکیمـی هم به 
دلیـل انتشـار کتاب هـای خـود و همچنیـن کارهـای 
دیگـری کـه داشـتند بـه شـرکت انتشـار رفت وآمـد 
می کردنـد و ارتبـاط مـا در آن زمـان بیشـتر از نـوع 
ارتبـاط کاری بـود. رفته رفتـه آشـنایی بنـده بـا آقای 
حکیمـی بیشـتر شـد و از آنجا کـه در ترجمـه متون 
عربـی بـه فارسـی فعالیـت داشـتم و متـون دینـی را 
ترجمـه می کـردم، آقـای حکیمی هم به بنده بیشـتر 
نزدیـک شـد و همیـن مسـئله موجب آن شـد که در 
برخـی موارد از ایشـان راهنمایی هایی می خواسـتم یا 
آقـای حکیمـی از من درخواسـت می کردنـد که مثًا 

فـان مقاله ایشـان را ترجمـه کنم.
همـه ایـن عوامل دسـت به دسـت هـم داد تـا ارتباط 
بنـده و آقـای حکیمـی از لحاظ فکری بیـش از پیش 
تقویت شـود. ایـن ارتبـاط روزبه روز تقویت می شـد و 
تـداوم می یافـت تا رسـیدیم بـه ایام درگذشـت دکتر 
شـریعتی. آقـای حکیمـی وصـی دکتـر شـریعتی بود 
و از ایـن  رو قـرار بـود پـس از رحلـت دکتر شـریعتی 
کارهـای مربـوط بـه وصیت نامـه را انجـام دهـد؛ از 
ایـن  رو جمعـی را تشـکیل دادنـد کـه مـن هـم یکی 
از اعضـای آن بـودم. آقـای حکیمـی کارهایـی را کـه 
می خواسـتند انجـام دهنـد مطـرح کردنـد. کارهایـی 
را هـم بـه بنـده محـول کردنـد کـه پذیرفتـم و ایـن 
همـکاری  تـا اوایل انقـاب اسـامی ادامه یافـت. بعد 
از پیـروزی انقاب اسـامی ارتباطم بـا آقای حکیمی 
قطـع نشـد. ارتبـاط بـه ایـن صـورت بـود که ایشـان 
آثـار خـود را پـس از انتشـار به شـیراز می فرسـتاد تا 
مـن این کتاب ها را به دسـت دیگر دوسـتان برسـانم؛ 

از ایـن  رو ارتبـاط مـا همچنـان تـداوم یافت.

 بـه مرحوم دکتر شـریعتی اشـاره کردید. فکر 
می کنیـد چـه دلیل یـا دالیلـی موجب شـد تا 
ایشـان، آقـای حکیمـی را به عنـوان وصی خود 

معرفـی کند؟
در همـان سـال های 1349 و 1350 کـه در شـرکت 
انتشـار مشـغول فعالیـت بـودم، شـاهد این بـودم که 
آقـای حکیمـی در مقابـل مخالفیـن دکتـر شـریعتی 
می کنـد.  دفـاع  به سـختی  ایشـان  از  و  می ایسـتد 
البتـه آقـای حکیمی و دکتر شـریعتی در ایـام جوانی 
و در مشـهد، دوسـتی داشـتند و افـکار یکدیگـر را 
حکیمـی  آقـای  دلیـل،  همیـن  بـه  می شـناختند. 
می دانسـت مطالبـی کـه بـه دکتـر شـریعتی نسـبت 
می دهنـد خـاف واقـع اسـت و دلیـل حمله هـا بـه 
دکتر شـریعتی مسـائل دیگـری اسـت. بنابراین آقای 
حکیمـی همـواره مدافع دکتر شـریعتی بـود و این ها 
بـا افـکار یکدیگر آشـنایی کامـل داشـتند و همه این 
عوامـل موجب شـد تا دکتر شـریعتی آقـای حکیمی 

را بـه عنـوان وصـی خـود معرفـی کند.

 در ابتـدای صحبت هـای خـود بـه سـال های 
پیـش از انقـالب و فعالیت هـای آن زمان اشـاره 
کردیـد. بـه همیـن مناسـبت خـوب اسـت که 
اسـتاد  مرحـوم  مبارزاتـی  سـابقه  پیرامـون 
حکیمـی در دوران پیـش از انقـالب هم توضیح 
دهیـد؛ اینکـه اسـتاد حکیمـی چه نقشـی در 

گفت وگو با دکتر محمدمهدی جعفری

منظومه نظام یافته
با خط مستقیم

حیـات فکـری و سیاسـی امامـان شـیعه)ع( بازتاب دهنده سـلوک متفـاوت آن هـا در سـاحات اجتماع و 
سیاسـت اسـت. تدابیر هریک از ائمه)ع( برای گسـتراندن معارف دینی به  تناسـب شـرایط روز بوده اسـت؛ 
بـه  نحوی که سـالح امام سـجاد)ع( دعا و مناجات و سـالح صادقین)ع( برپایی مجالـس درس و در یک کالم 
برافراشـتن پرچـم فرهنـگ بوده اسـت. از ایـن  رو نه تنها توصیـه ائمه)ع(، عالم بـه زمان بودن اسـت بلکه 
خـود آن ها در سـاحت عمـل چنین سـلوکی را اختیار کرده انـد.  از جمله عالمـان عصر ما که بـه اقتضائات 
زمـان خویـش آگاهی داشـت، محمدرضا حکیمـی بود. نحـوه فعالیت هـای مبارزاتی حکیمی در سـال های 
پیـش از انقـالب بهترین گواه برای این مدعاسـت. در سـال هایی که بسـیاری از انقالبی ها مبارزه مسـلحانه 
را اختیـار کـرده بودنـد و الزم بـود تا عالجی بـرای خألهای فرهنگی یافت شـود، حکیمی دسـت به چنین 
مبـارزه ای زد. ایـن متفکر برجسـته، سـالح قلـم را برگزیـد و با تقـدم کار فرهنگـی بر مبارزه مسـلحانه، 
نقـش مهمـی در مسـتحکم  کـردن پایه های نظـری انقالب اسـالمی داشـت. در سـال های پـس از انقالب 
نیـز همیـن رویه را در پیش گرفت و بدون اینکه کنشـگری اجتماعی یا سیاسـی داشـته باشـد، به  وسـیله 
قلـم خویش، بـه مبارزه با ضـد ارزش ها پرداخـت و کاسـتی ها را این چنین بازتـاب داد. حکیمـی با اهتمام 
بـه فعالیت هـای فرهنگـی، هم خـأل مبانی نظـری را پُر کرد و هم به اسـتحکام مسـائل زیربنایـی پرداخت. 
او نشـان داد تـا مبانـِی نظـرِی اسـتواری وجود نداشـته باشـد، روبنا هم بـه درسـتی سـامان نمی یابد. از 
ایـن  رو دسـت بـه تألیفـات گسـترده زد و می توان »الحیـات« حکیمـی را بـه  منزله مانیفسـت جمهوری 
اسـالمی تلقـی کرد. به منظور آشـنایی بیشـتر با سـلوک فـردی و اجتماعی ایـن متفکر برجسـته، نحوه 
مشـارکتش در جریـان پیـروزی انقالب اسـالمی و نقش آفرینی هایش در سـال های پس از انقالب اسـالمی، 
بـا محمدمهـدی جعفری، پژوهشـگر قـرآن و نهج البالغه و از دوسـتان و همـکاران محمدرضـا حکیمی به 

پرداختیم. گفت وگـو 
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پیـروزی انقالب داشـت و همچنین چه شـد که 
پـس از انقـالب نقدهایـی را وارد می کـرد.

یکـی از نکات مهـم در مورد آقای حکیمی این اسـت 
کـه ایشـان پیـش و پـس از انقـاب، از عضویـت در 
یـک سـازمان یـا تشـکیات خاص بـه  شـدت پرهیز 
می کرد. ایشـان یک شـخصیت مسـتقل بود و همواره 
دوسـت داشـت مسـتقل هـم بمانـد اما این اسـتقال 
بـه معنـای خنثـی  بـودن و بی توجهـی بـه انقـاب 
اسـامی نبـود. آقـای حکیمـی در سـال های پیش از 
انقـاب که به مؤسسـه »فرانکلین« رفت وآمد داشـت 
بـا بزرگان علـم و ادب نشست وبرخاسـت می کـرد اما 
در عیـن حـال در قبـال اشـکاالت رژیـم پهلـوی هـم 
سـاکت نبود و نسـبت به این مشـکات اطاع داشت. 
بـه  بـاور بنده مبـارزه آقـای حکیمـی با رژیـم پهلوی 
یـک مبـارزه فرهنگـی بـود؛ بـه ایـن معنـا کـه بـه  
صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم نسـبت بـه کمبودها 
و نادرسـتی ها یـا بـه تعبیـر خودشـان سـتمگری ها 
واکنـش نشـان مـی داد. در عین حـال این چنین نبود 
که حضـور اجتماعی داشـته باشـد و در راهپیما یی ها 
و... شـرکت کنـد؛ از ایـن  رو بسـیار شـخصیت آگاهی 
بـود امـا مبـارزه خـود را بـه صـورت فرهنگـی انجـام 
مـی داد و چـون هـدف و ایدئولـوژی انقـاب کـه از 
زبـان امام خمینـی و بـزرگان انقاب اسـامی تبیین 
می شـد را قبـول داشـت بـه تأییـد انقـاب اسـامی 
می پرداخـت و همـواره آرزو داشـت کـه هـدف نهایی 
محقـق شـود هرچنـد کـه این هـدف محقق نشـد. 

 وجـه انتقـادی ایشـان در سـال های پـس از 
انقـالب را چطـور تحلیـل می کنیـد؟

آقـای حکیمـی در سـال های اولیـه پیـروزی انقـاب 
اسـامی، این چنیـن نبـود که نقدهایی داشـته باشـد 
تـا جایـی کـه حتـی منتقد آقـای مهنـدس بـازرگان 
هـم بـود. جهت انتقـاد ایشـان به آقـای بـازرگان هم 
ایـن بـود کـه چـرا او مطیـع امـام خمینی نیسـت اما 
در سـال های بعـد که خـودش بسـیاری از مسـائل را 
دیـد، عذرخواهـی کـرد و حالیـت طلبیـد. از این  رو 
می توانـم بگویـم کـه آقـای حکیمـی انسـان بسـیار 
صادقـی بـود و بـه راه خـودش نیـز ایمـان داشـت و 
اگـر متوجه می شـد اشـتباهی مرتکب شـده، نسـبت 
بـه این اشـتباهات واکنش نشـان مـی داد. در نقدهای 
خـود هـم بسـیار محکم و اسـتوار بـود و معیـارش را 

هـم قـرآن قلمـداد می کرد.
و  قرآنـی  توحیـد  کـه  بـود  کسـی  حکیمـی  آقـای 
از  ایشـان  مـراد  کـرد.  مطـرح  را  اوصیایـی  توحیـد 
توحیـد قـرآن همـان چیـزی بـود کـه قـرآن معرفی 
کـرده، نـه آن چیزهایـی کـه دیگـران بـه نـام توحید 
معرفـی می کننـد. توحیـد اوصیایـی هـم بـه مسـئله 
نیـز  ائمـه)ع(  حقیقـت،  در  و  دارد  اشـاره  امامـت 
عدالـت و توحیـد را هماننـد قـرآن تعریـف کرده انـد 
کـه بر واقعیت اجتماع اسـتوار اسـت؛ بنابراین ایشـان 
پیوسـته در ایـن راه اسـتوار بـود و اگر می دید کسـی 
از ایـن مسـیر منحرف شـده، دسـت به انتقـاد می زد. 
همچنیـن، هرگـز اهل تعـارف نبود و معیـارش را هم 
فقـط قـرآن، رهنمودهـای رسـول خـدا)ص( و دیگـر 

اوصیـای ایشـان قـرار داده بـود.

 اسـتاد حکیمـی از سـال های پیـش از انقالب 
در مبـارزات حضـور داشـت و پـس از انقـالب 
هم مشـاهده کـرد کـه در مقام اجرا مشـکالت 
زیـادی وجـود دارد. با ایـن حال فکـر می کنید 
چـه عواملـی موجب می شـود کـه باز هـم روی 

روایـات و اجرایـی  شـدن آن ها تأکیـد کند؟
آقــای حکیمــی وســیله را متناســب بــا هــدف 
ــت  ــت داش ــه حاکمی ــکاالتی ک ــه اش ــت و ب می دانس
آشــنا بــود امــا بــر ایــن بــاور نبــود کــه حتمــاً همیــن 
حکومــت می توانــد هــدف نهایــی را محقــق ســازد و 
دســت بــه اجــرای عدالــت بزنــد. در حقیقــت ایشــان 
ــود و  ــص اصــاح ش ــم نواق ــه ه ــود ک ــن ب ــال ای دنب
ــت را  ــرای عدال ــتگی اج ــر شایس ــوی دیگ ــم از س ه
پیــدا کنــد و در نهایــت همیــن هــدف یعنــی عدالــت 

ــق شــود.  محق
بیشـترین تأکیـد  آقای حکیمـی هم روی مالک اشـتر 
بـود و بنـده هـم بارها بـه این نکته اشـاره کـرده ام که 
اگـر بنا بـود امیرالمؤمنین)ع( شـخص دیگـری به غیر 
از مالـک اشـتر را بـرای حکومـت مصـر برگزینـد، آن 
عهدنامـه را نمی نوشـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه هرکسـی 
توانایـی تحقـق هـر هدفـی را دارا نیسـت و بـرای هـر 
ایده ای الزم اسـت مسـئول اجرایی متناسب را برگزید. 
از ایـن  رو مالـک اشـتر نـه  تنهـا یـک مدیـر خـوب 
و سیاسـتمدار الیـق بـود بلکـه در جنـگ آوری هـم 
بی رقیـب بـود و حتـی در عرصـه ای نظیـر عرفـان هم 

یـک عـارف تمام عیـار محسـوب می شـد.
بنابرایــن حضــرت امیــر)ع( آن عهدنامــه را بــرای 
مالــک اشــتر نوشــت کــه همــه ایــن خصوصیــات را 
دارا بــود، وااِل پیــش از مالــک، محمــد بــن ابــی بکــر 
ــت  ــام)ع( می دانس ــون ام ــود و چ ــده ب ــتاده  ش فرس
کــه محمــد بــن ابــی بکــر از عهــده فرامینــی کــه در 
عهدنامــه مالــک آمــده برنمی آیــد چنــان متنــی هــم 
برایــش ننوشــت. از ایــن  رو آن حــد ایده آلــی کــه در 
مقــام اجــرا قابلیــت تحقــق دارد بیــان می شــود امــا 
مدیــر هــم بایــد شایســته باشــد تــا بتوانــد اجراکنــد.

آقــای حکیمــی بــه دنبــال ایــن بــود کــه عدالتــی کــه 
در قــرآن و روایــات ائمــه)ع( بــه آن اشــاره شــده بــود 
تحقــق یابــد؛ بــه ایــن معنــا کــه در جامعــه اســامی 
چنیــن عدالتــی ســاری و جاری شــود؛ چراکــه در این 
صــورت دیگــر فقیــری هــم در جامعــه یافــت نخواهــد 
شــد و جامعــه اســامی حقیقــی تشــکیل می شــود. 
بــا همــه ایــن اوصــاف خــود ایشــان هــم می دانســت 
کــه اجرایــی  کــردن چنیــن پــروژه ای بــا شــرایطی که 

حاکــم اســت، دشــواری های فراوانــی دارد.

 بی شـک اثـری کـه ُمعـرف منظومـه فکری 
اسـتاد حکیمـی باشـد، »الحیـات« اسـت. در 

ایـن زمینـه چـه تحلیلـی دارید؟
در حوالـی سـال های 1355 بـود که بـا آقای حکیمی 
در مـورد برخـی مسـائل علمـی صحبـت می کـردم. 
ایشـان به بنـده گفت: یـک برنامـه ای دارم که ممکن 
اسـت سـال ها طول بکشـد و شـاید برای انجام آن در 
یـک روسـتا سـاکن شـوم. وقتـی مدتی گذشـت، من 
متوجـه شـدم کـه مـراد ایشـان از ایـن کار، نـگارش 
»الحیـات« بـوده اسـت کـه البته نـه در روسـتا، بلکه 
در شـهر ایـن پـروژه را انجـام دادنـد؛ چراکه نیـاز بود 
منابع دیده شـود و به منابع دسترسـی داشـته باشند.
مختلـف  جنبه هـای  از  می تـوان  را  »الحیـات« 
مـورد تحلیـل قـرار داد امـا یکـی از نقـاط قـوت ایـن 
دایره المعـارف توحیـد و عدالت، نقل روایـات از منابع 
اصیـل و معتبر اسـت. آقـای حکیمی هیـچ مطلبی را 
بـدون منبـع نقـل نمی کنـد. نقطـه مثبـت دوم ایـن 
مجموعـه تأکیـد روی عدالـت اسـت؛ بـه ایـن صورت 
کـه در مجلـدات سـوم تـا ششـم روی عدالـت تأکید 
شـده و این نشـان می دهد که ایشـان به مسـائل روز 

و مبتابـه توجه داشـته اسـت.
بـا ایـن اوصـاف، نمی تـوان ایـن مجموعـه را بـدون  
کم وکاسـت تلقـی کـرد. یکـی از نقدهایـی کـه بـه 
روایاتـی  اجرایـی  ضمانـت  مسـئله  دارم  »الحیـات« 
اسـت کـه در ایـن مجموعـه نقـل شـده اسـت. آقای 
حکیمـی معّیـن نکرده انـد که تا چـه میـزان می توان 
ایـن روایـات را در عرصه اجرا وارد کـرد. یکی از نکات 
مهـم در ایـن زمینـه، توجـه بـه گزاره هـای ثابـت و 
شـرایط روز اسـت. توضیـح اینکـه؛ آیـات قـرآن یـک 
حقیقـت ثابـت هسـتند و برداشـت های مـا از آن هـا 
متناسـب بـا شـریط زمان و مـکان، متفاوت می شـود. 
از ایـن  رو الزم اسـت در هر شـرایطی بنـا به اقتضائات 
روز از ایـن اصـول ثابـت بهـره جسـت و بایـد راهـکار 
ایـن به روزرسـانی هـم مطرح شـود کـه قرار اسـت به 
چـه صورتی آیـات و روایات را در زندگی خود سـاری 

و جـاری کنیم.
آقـای حکیمـی می خواسـت اثـری از خـود به یـادگار 
بگـذارد کـه بـرای همیشـه کاربـرد داشـته باشـد اما 
چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت و اگـر چنیـن توقعـی 
داشـته باشـیم کـه همـه مطالبـی کـه در ایـن اثـر 
آمـده در همـه زمان هـا قابلیـت اجـرا داشـته باشـد، 
قـرآن  رهنمودهـای  چه اینکـه  کرده ایـم؛  اشـتباه 
هـم این طـور نیسـتند کـه بتـوان در همـه زمان هـا 
از  نقـل  بـه   روایتـی  پیاده سـازی کـرد. در  را  آن هـا 
بایـد  فرمودنـد:  کـه  داریـم  هـم  امیرالمؤمنیـن)ع( 
براسـاس تغییراتـی کـه در شـرایط بـه وجـود می آید 
پیـش برویـم و ایـن تغییـرات را مـد نظر قـرار دهیم. 
ایـراد  حضـرت)ع(  بـه  اوقـات  از  پـاره ای  در  حتـی 
می گرفتنـد کـه چـرا موضـع خـود را تغییـر داده ایـد 
کـه در پاسـخ می گفتنـد: اکنون شـرایط تغییـر یافته 
اسـت. بنابرایـن اصولـی کـه در »الحیات« آمـده باید 
در شـرایط خـاص و بـا توجه بـه ویژگی هـای زمان و 

مـکان قابلیـت اجرایـی پیـدا کنـد.

 یکـی از نقدهایی که برخی به »الحیـات« وارد 

در باب عقل باید
به تفکیکی دوگانه ملتزم شویم

و عقل را به فطری و عملی
تقسیم کنیم.

عقل عملی حاصل
تجارب بشری است

و حضرت امیر)ع( نیز
در نهج البالغه در این زمینه
تعبیری دارند و می گویند:
عقل، حفظ تجربه هاست
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می کنند این اسـت کـه روایات جمع آوری شـده 
در ایـن مجموعـه، در مجموعه هـای روایـی مـا 
وجـود داشـته و اکنون نیازی نیسـت کـه برای 
چنیـن گـردآوری ای وقـت گذاشـت. مواجهـه 

جنابعالـی با ایـن نقد چگونه اسـت؟
بنـده بـا چنین نقـدی موافق نیسـتم؛ چراکـه جوامع 
حدیثـی متقدم و متأخر، صرفـاً احادیث را جمع آوری 
کرده انـد و حتـی در کتـب اربعـه متقـدم هـم، همـه 
روایـات توسـط مؤلفیـن مکتوب شـده اسـت. مرحوم 
مجلسـی هـم در بیسـت و هفـت جلـد به نـام »مرآه 
العقـول« بـه نقـد کتـب اربعـه پرداختـه اسـت و در 
میـان متقدمیـن هـم شـیخ طوسـی را می تـوان نـام 
بـرد که »تهذیب و اسـتبصار« را نوشـت و از »کافی« 
و »مـن الیحضـره الفقیـه« ایراداتـی گرفـت. ایـن در 
حالـی اسـت که آقـای حکیمـی روی مسـئله عدالت 
و توحیـد تأکیـد می کنـد و روایـات را بـه صـورت 
گزینش شـده مـورد توجـه قـرار داده و از منابع معتبر 
گـردآوری کـرده اسـت. همچنیـن اگر شـرایط فراهم 
شـود، می تـوان بـه صـورت عینی هـم این روایـات را 

در عرصـه اجتمـاع محقق سـاخت.

 پرسـش بعـدی مـن ناظر بـه کلیـت منظومه 
فکری اسـتاد حکیمی اسـت. ایشـان روی آیات 
و روایـات تأکیـد داشـتند و تفکیکـی بودنـد. 
چطـور این منظومـه فکری را تحلیـل می کنید؟

یکـی از مسـائلی کـه همـواره محل بحـث و گفت وگو 
بـوده عبـارت از همیـن مقولـه تفکیک اسـت. در این 
میـان اما برخی ها متوجه نشـدند و به  ناحـق ایراداتی 
گرفتنـد و برخـی هم به ورطـه افراط افتادند. مسـئله 
اساسـی این اسـت کـه ما یـک مکتب فلسـفی داریم 
کـه متعلـق بـه یونان اسـت کـه بـا مسـائل مختلفی 
همـراه می شـود و یـک فلسـفه الهـی داریـم. عامـه 
طباطبایـی نیـز در کتـاب »علـی و فلسـفه الهـی« 
ایـن مسـئله را تبییـن کـرده و در تفاوت فلسـفه های 

یونانـی و الهی کوشـیده اسـت.
مهم تریـن نکتـه ای کـه روی آن تأکیـد شـده ایـن 
اسـت که قالب فلسـفه یونان شـرک اسـت و در دوره 
اسـامی هـم علمـای کام آمدنـد و مسـائل توحیـد 
بـا مسـائل فلسـفه یونانـی درآمیختنـد  اسـامی را 
و یـک چیـز ترکیبـی بـه وجـود آوردنـد کـه جـز 

نداشـت.  نتیجـه ای  سـرگردانی 
ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر بـه قـرآن و نهج الباغه 
مراجعـه کنیـم، بـا فلسـفه الهی آشـنا می شـویم و از 
ایـن  رو می توانیـم فلسـفه ای مقبول اختیـار کنیم که 
از سـوی خداونـد و معصومیـن)ع( مـورد تأکیـد قرار 
گرفتـه اسـت و فلسـفه هایی کـه پایـه آن هـا شـرک 

اسـت را وانهیم.
می خواهـم بـه ایـن نکتـه توجـه دهـم کـه منظومـه 
فکـری آقـای حکیمـی، یـک منظومـه نظام یافتـه بـا 
یـک خـط مسـتقیم بـود و آنچـه در ایـن منظومـه 
فکـری پُررنـگ اسـت، بعـد الهی  اسـت؛ به ایـن معنا 
کـه فلسـفه، عرفـان یـا فقهـی کـه آقـای حکیمـی 
مطـرح می کنـد همـه در یـک مسـیر الهـی اسـت و 
کتابـی هـم تحـت عنـوان »الهیـات الهـی و الهیـات 
بشـری« نگاشـته اند که به همین موضوع اشـاره دارد.

برخـالف  بگوییـم،  بایـد  توصیـف  ایـن  بـا   
تصوراتی کـه وجود دارد و برخـی آقای حکیمی 
و هم فکـران ایشـان را، عالمانـی در ضدیـت بـا 
تعقـل می دانند خطا و ناشـی از یک سـوءتفاهم 
اسـت و باید بـه این ملتزم شـویم کـه این ها به 

دنبـال فلسـفه الهـی بوده اند.
دقیقـاً همین طـور اسـت. آقـای حکیمـی نوشـته ای 
ایـن  در  دارد.  جعفـری«  »عقانیـت  عنـوان  تحـت 
کتـاب تمـام مسـائلی کـه امـام صـادق)ع( و دیگـر 
ائمـه)ع( پیرامـون عقل مطـرح کرده اند بازتـاب یافته 
و مـراد از عقـل حقیقـی مشـخص شـده اسـت. در 
اینجـا بایـد توجـه کنیـم کـه در بـاب عقـل بایـد بـه 
تفکیکـی دوگانـه ملتـزم شـویم و عقـل را بـه فطری 
و عملـی تقسـیم کنیـم. عقـل عملی حاصـل تجارب 
بشـری اسـت و حضـرت امیـر)ع( نیـز در نهج الباغه 
در ایـن زمینـه تعبیـری دارنـد و می گوینـد: عقـل، 
از چنیـن عقلـی، عقـل  حفـظ تجربه هاسـت. مـراد 
عملـی اسـت امـا عقـل فطـری، خـدادادی اسـت و 
در همـه انسـان ها بـه صـورت بالقـوه وجـود دارد و 
گوهـری اسـت کـه در آیـات و روایـات هم فـراوان از 
آن سـخن رفتـه اسـت. حتی به قـدری در نهج الباغه 
نسـبت بـه ایـن عقـل تأکید شـده کـه چه بسـا بتوان 
نهج الباغـه را کتـاب »عقل نامـه« یـا »خردنامـه« نام 
نهـاد. عـاوه بـر حضرت امیـر)ع(، سـایر ائمـه)ع( نیز 
بـه ایـن مسـئله توجـه داده انـد و آقـای حکیمـی هم 

روی همیـن عقـل تأکیـد دارد. 
در همیـن راسـتا یـاد عبارت آیـت اهلل طالقانـی افتادم 
کـه ایشـان از تعبیر »عقـل ایمانی« اسـتفاده می کرد 
و مـراد ایشـان هـم همـان عقلـی اسـت کـه خـدا، 
رسـول)ص( و ائمـه)ع( روی آن تأکیـد دارنـد و تأیید 
می کننـد. آقای حکیمـی هم دقیقاً پیـرو همین عقل 
ایمانـی بـود و از سـوی دیگـر، فلسـفه را بـه معنـای 

نگـرش کلـی بـه جهـان هسـتی، تأییـد می کرد.

 یکـی دیگر از مسـائل، سـلوک فـردی و نحوه 

زندگی شـخصی استاد حکیمی اسـت. شما این 
نحـو از زندگـی را چطـور ارزیابی می کنیـد؟ آیا 

می تـوان آن را تأییـد کرد؟
آقـای حکیمـی از ابتـدا این چنین نبـود و اتفاقاً در آن 
ایـام جوانـی، ظهـور و بـروز اجتماعـی داشـت امـا در 
سـال های بعـد بنـا بـه دالیلی که به شـخص ایشـان 
مربـوط می شـود، انزوا اختیـار کرد. شـاید بتوان یکی 
از ایـن دالیـل را عـدم ازدواج ایشـان دانسـت. مـن به 
صـورت دقیـق از علـت ازدواج  نکـردن ایشـان باخبـر 
نیسـتم اما آن طـور که شـنیده ام ظاهراً چـون در این 
قضیـه توفیقـی به دسـت نیـاورد، تاش بیشـتر برای 

ازدواج را هـم وانهادند.
از طرفـی یکـی از نمودهـای اصلـی ظهـور و بـروز 
داشـتن در جامعـه، همیـن مسـئله ازدواج و تشـکیل 
خانـواده اسـت و چـون چنیـن امـری بـرای آقـای 
حکیمـی محقق نشـد، ترجیـح داد تمام عمـر خود را 
وقـف کارهـای فرهنگـی کند. ثمـره این تـاش برای 
کارهـای فرهنگـی هم انتشـار مجموعـه ای از کتاب ها 
توسـط ایشـان بود کـه پیش و پـس از »الحیـات« به 

رشـته تحریـر درآورد. 
یـک نکتـه هـم اینکـه ایشـان در سـال های پـس از 
انقـاب یـک نـوع ریـا و نفـاق را در جامعـه احسـاس 
کرد و همین هم دلیل دیگری بر انزوای ایشـان شـد. 
البتـه نباید تصـور کرد عـدم حضور ایشـان در عرصه 
اجتمـاع بـه منزله عـدم حضور در محافـل علمی بود؛ 
چه اینکـه فـارغ از اینکـه افـراد علمی تا چـه میزان با 
ایشـان هم فکـر بودنـد یـا نبودنـد، در جامعـه علمـی 
رفت وآمـد داشـت و اتفاقاً با کسـانی که بـا او اختاف 
داشـت  نشست وبرخاسـت  بیشـتر  داشـتند  سـلیقه 
و از دانـش آن هـا بهـره می بـرد. بـا ایـن اوصـاف در 

عرصه هـای دیگـر اجتمـاع حاضر نشـد.

 آیا از ایشان خاطره ای دارید؟
خاطـره ای بـه ذهنـم می رسـد که اتفاقـاً در راسـتای 
پرسـش پیشین شـما در مورد زندگی شـخصی آقای 
حکیمـی اسـت. در سـال های اولیـه پیـروزی انقـاب 
آزادی  نهضـت  در  را  آمـوزش  مسـئولیت  اسـامی، 
برعهـده داشـتم و از سـوی دیگر بـه کارهای فرهنگی 
اشـتغال داشـتم از آقـای حکیمـی درخواسـت کردم 

کـه بیاینـد و برای مـا تدریـس کنند.
از آنجـا کـه بـه بنـده لطـف داشـت، چنـد جلسـه ای 
آمـد امـا پـس از مدتـی گفت: حوصلـه اش را نـدارم و 
سـپس دیگـر در کاس ها بـرای تدریس حاضر نشـد. 
همچنیـن به  خاطـرم آمد که برای مدتـی طوالنی در 
قـم اقامـت گزید و بـرای طلبه ها اقتصـاد می گفت اما 
وقتـی مجـدداً ناراسـتی ها و نامردمی هـا را دیـد، بـاز 
هـم دسـت برداشـت و کنار کشـید و تصمیـم گرفت 

بـا کتـاب زندگی را سـپری کند.   

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
امیـدوارم شـاهد تحقـق عینـی آثـار آقـای حکیمـی 
در عرصـه اجتمـاع باشـیم و بتوانیـم همان طـور کـه 
از قـرآن و نهج الباغـه بـه عنـوان کتـاب راهنمـای 
عمـل اسـتفاده می کنیم، از آثـار بزرگانـی مانند آقای 

حکیمـی هـم در زندگـی بهره منـد شـویم.
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ـــوان  ـــا عن ـــتی ب ـــات در یادداش ـــری بین ـــگاه خب  پای
ـــه  ـــن حکیمـــی و فضـــل اهلل«، ک ـــک بی ـــب تفکی »مکت
بـــه قلـــم شـــیخ صـــاح مرســـول نگاشـــته شـــده 
اســـت، بـــه تشـــریح مکتـــب تفکیـــک پرداخـــت 
ـــان  ـــی خراس ـــب معارف ـــهد و مکت ـــب مش ـــه مکت ک
ـــی  ـــوم مذهب ـــی در عل ـــود. مکتب ـــده می ش ـــز خوان نی
شـــیعی کـــه پیروانـــش بـــر تفکیـــک آموزه هـــای 
ـــد.  ـــد دارن ـــی تأکی ـــای دین شناس ـــفی از روش ه فلس

ـــت: ـــده اس ـــه آم ـــت در ادام ـــن یادداش ـــن ای مت
ـــل  ـــی در تقاب ـــب تفکیک ـــه مکت ـــد ک ـــده ای معتقدن ع
بـــا فلســـفه اســـت و گرایـــش اخباری گـــری دارد، 
ـــان  ـــه صاحب ـــت، بلک ـــت نیس ـــه درس ـــن اندیش ـــا ای ام
ــکار  ــاور را انـ ــن بـ ــر، ایـ ــی معاصـ ــب تفکیکـ مکتـ
می کننـــد. مکتـــب تفکیکـــی مکتبـــی اســـت کـــه 
ــد  ــد و معتقـ ــه می کنـ ــت را مطالعـ ــل و حجیـ عقـ
ـــت  ـــک واقعی ـــزء الینف ـــی ج ـــل عمل ـــه عق ـــت ک اس
ـــش  ـــری گرای ـــل نظ ـــه عق ـــه نظری ـــی ب ـــت؛ یعن اس
نـــدارد، بلکـــه بـــه نظریـــه عقـــل عملـــی گرایـــش 
ـــل  ـــوف امانوئ ـــزد فیلس ـــوع را ن ـــن موض ـــا ای دارد و م
کانـــت، صاحـــب ســـفر عقـــل نظـــری و ســـپس 
ـــق آن  ـــه از طری ـــم ک ـــن می بینی ـــی، روش ـــل علم عق
در ابتـــدا خـــدا را منکـــر می شـــود امـــا از طریـــق 
ـــدا  ـــات خ ـــه اثب ـــت ب ـــی در نهای ـــل اخاق ـــه اص نظری
می رســـد. مثـــًا یکـــی از مغالطـــات دربـــاره ایـــن 
مکتـــب ایـــن اســـت کـــه آن را متهـــم می کننـــد 
ـــد!  ـــودداری می کن ـــهود خ ـــف و ش ـــًا از کش ـــه اص ک
در حالـــی کـــه ایـــن مکتـــب از طریـــق پیـــروی و 
ـــرق  ـــب و غ ـــدد تهذی ـــی درص ـــون دین ـــا مت ـــل ب تعام

ـــت. ـــهود اس ـــف و ش ـــدن در کش نش
ـــا  ـــاوت ب ـــفه ای متف ـــی از فلس ـــب ناش ـــن مکت ـــده ای ای
ـــت،  ـــردم اس ـــزد م ـــول ن ـــده و معم ـــفه شناخته ش فلس
ـــهودی    ـــل ش ـــر عق ـــد ب ـــی می توان ـــان دین ـــرا گفتم زی
ـــه  ـــازی ب ـــا نی ـــد، یعنـــی م ـــه کن ـــات عقـــل   تکی بدیهی
ـــم  ـــا بخواهی ـــم ت ـــتعاره ها نداری ـــن و  اس ـــیر مت تفس
ــه  ــاوت از آنچـ ــی متفـ ــی معنایـ ــن دینـ ــه متـ بـ
ـــم. ـــاند، وارد کنی ـــده برس ـــه گیرن ـــد آن را ب می خواه

ـــه اســـت: مکتـــب  ـــا چـــرا مکتـــب تفکیکـــی این گون ام
ـــدن متـــن از نظـــر  تفکیـــک معتقـــد اســـت کـــه پیچان
فلســـفی در خدمـــت متـــن نیســـت و منظورمـــان 
ـــه  ـــور ک ـــت، همان ط ـــری اس ـــک نظ ـــفه هرمنوتی فلس
ـــن  ـــت مت ـــهود در خدم ـــف و ش ـــدن در کش ـــرق ش غ
ـــدارد و  ـــاز ن ـــا نی ـــن چیزه ـــه ای ـــن ب ـــرا  مت نیســـت، زی
ـــده  ـــه درک ســـاده گیرن دارای عناصـــری اســـت کـــه ب

کمـــک می کنـــد.
ــه آن  ــب بـ ــن مکتـ ــه ایـ ــزی کـ ــن چیـ مهم تریـ
دعـــوت می کنـــد دو چیـــز اســـت: اول: جنبـــه 
ـــی  ـــناختی و معرفت ـــای ش ـــن رویکرده ـــی بی تفکیک
انســـان و تفکیـــک بیـــن آنهـــا. دوم: جنبـــه بیـــان 
متـــن قـــرآن بـــه عنـــوان یـــک مـــاده شـــناختی و 

معرفتـــی بـــا ارائـــه قرائـــت و تفســـیر از آن.
ـــد  ـــدای بلن ـــا ص ـــب ب ـــن مکت ـــه ای ـــا ک ـــن معن ـــه ای ب
ـــن  ـــی از دی ـــه قرائت ـــوی ارائ ـــه س ـــد و ب ـــاد می زن فری
ـــان  ـــدون فلســـفه و عرف ـــی ب ـــی و زندگ ـــر قرآن از منظ
ســـوق می دهـــد، زیـــرا فلســـفه و عرفـــان همـــان 
چیـــزی اســـت کـــه باعـــث از بیـــن رفتـــن متـــن 
ـــدن آن  ـــدوش ش ـــف و مخ ـــه تحری ـــده و ب ـــی ش دین

ـــت. ـــرده اس ـــک ک کم
در اینجـــا بایـــد توجـــه داشـــت کـــه ایـــن مکتـــب 
ــی و  ــی عقلـ ــناختی وحیانـ ــای شـ ــن گرایش هـ بیـ
ـــد.  ـــاد می کن ـــت ایج ـــه گسس ـــک و ن ـــفی، تفکی کش
هـــدف مکتـــب ارائـــه تبییـــن خاصـــی از معـــارف 
ـــه  ـــردن جنب ـــال ک ـــدون فع ـــم، ب ـــرآن کری ـــل ق اصی
ـــاب  ـــا درک ن ـــا وحـــی را ب ـــی اســـت ت فلســـفی و عرفان
و بـــدون دخالـــت فهـــم بشـــری بفهمیـــم. بنابرایـــن در 
ـــی و فهـــم بشـــری تفکیـــک  ـــن فهـــم وحیان اینجـــا بی

ـــت. ـــده اس ـــل ش قائ
شـــیخ محمدرضـــا حکیمـــی معتقـــد اســـت کـــه 

ـــق  ـــر آن تعل ـــه غی ـــی و ن ـــارف دین ـــه مع ـــت ب اصال
ـــم  ـــرآن کری ـــر ق ـــی ب ـــی مبتن ـــت دین ـــن معرف دارد. ای
و ســـنت پیامبـــر و لـــزوم اتخـــاذ معانـــی ظاهـــری 
ـــت.  ـــیر آن اس ـــه تفس ـــدون ورود ب ـــات ب ـــات و روای آی
ـــد  ـــه نبای ـــد ک ـــا بگوی ـــت ت ـــده اس ـــب آم ـــن مکت ای
ـــر شـــد  ـــا از آن متأث ـــرق شـــد ی ـــی غ در فلســـفه یونان
از همیـــن رو ایـــن مکتـــب بـــرای مثـــال فلســـفه 
ماصـــدرا را نقـــد می کنـــد و آن را نمی پذیـــرد.

مـــا ماصـــدرا را در اواخـــر عمـــر خـــود می یابیـــم 
ـــت  ـــه گرف ـــفه فاصل ـــدن در فلس ـــه ور ش ـــه از غوط ک
و ســـعی کـــرد بـــرای متـــن قـــرآن بیشـــتر وقـــت 
بگـــذارد و دیگـــران را نصیحـــت می کـــرد کـــه بـــه 
بهـــای فهـــم درک قـــرآن بـــه آنچـــه او در آن غوطـــه ور 
ـــن همـــان چیـــزی اســـت  شـــد، غوطـــه ور نشـــوند و ای

ـــم. ـــز می یابی ـــی نی ـــه طباطبای ـــزد عام ـــه ن ک
ـــاه،  ـــاب الحی ـــه اهلل( در کت محمدرضـــا حکیمـــی )رحم
ـــام  ـــریع اس ـــی تش ـــدف اصل ـــی را ه ـــت اجتماع عدال
ـــی او  ـــفه علم ـــی فلس ـــی از مبان ـــن یک ـــد و ای می دان
ـــرای  ـــخ ب ـــی تاری ـــد زمان ـــت و بُع ـــی اس ـــن دین در مت

ـــت. ـــم اس ـــیار مه ـــز بس ـــامی نی ـــوم اس عل
ـــم  ـــرار داری ـــی ق ـــه عطف ـــر نقط ـــا در براب ـــا م در اینج
کـــه نفـــی ســـلطه منطقـــی ارســـطویی، پذیـــرش 
ــق  ــه عمـ ــن بـ ــی و رفتـ ــی تاریخـ ــد عقانـ فراینـ
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــب معتق ـــن مکت ـــت. ای ـــی اس تاریخ
فلســـفه باعـــث از بیـــن رفتـــن ســـاختار معرفتـــی 
ـــه  ـــد ک ـــر معتقدن ـــی دیگ ـــت و برخ ـــده اس ـــی ش دین
ـــه اصـــول فقـــه نیـــز همیـــن نقـــش  ـــا ورود ب فلســـفه ب

ـــرد. ـــا ک را ایف
ـــی،  ـــب تفکیک ـــن مکت ـــداران ای ـــته ترین طرف از برجس
مرجـــع دینـــی مرحـــوم، سیدمحمدحســـین فضـــل اهلل 
)رضـــوان اهلل تعالـــی علیـــه( اســـت. وی معتقـــد اســـت 
ـــری  ـــاً نظ ـــه صرف ـــی و ن ـــطح عمل ـــل در س ـــه عق ک
ـــی اســـت  ـــان عمل ـــان در اســـام عرف نقـــش دارد. عرف
و ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه مـــا از متـــن 

دینـــی بهـــره می بریـــم.
ـــفه های  ـــا فلس ـــان ی ـــفه یون ـــدن فلس ـــید از گنجان س
متأثـــر از آن در اصـــول فقـــه خـــودداری می کنـــد. 
از ایـــن رو غوطـــه ور شـــدن در مطالعـــات مربـــوط 
بـــه اصـــول فقـــه را نمی پذیرفـــت و حتـــی حاضـــر 
بـــه چـــاپ چیـــزی حتـــی یـــک گـــزارش مربـــوط 
بـــه اصـــول هـــم نشـــده بـــود، بـــا وجـــود اینکـــه 
در مقطـــع کوتاهـــی از زمـــان اصـــول را تدریـــس 
ـــن  ـــی مت ـــم عرف ـــل و فه ـــول اصی ـــرد. او در اص می ک
ـــه رو  ـــب میان ـــه مکت ـــد، چراک ـــت می بین ـــی کفای دین
ـــدی را  ـــده و در نتیجـــه ســـاختار دینـــی جدی را برگزی

ـــت. ـــرده اس ـــاذ ک ـــی اتخ ـــن دین ـــم مت در فه
متـــن دینـــی، متنـــی اســـت بـــا زبانـــی روشـــن و 
ـــن  ـــت. ای ـــزاره اس ـــان و گ ـــب بی ـــده، صاح غیرپیچی
ـــدا  ـــت پی ـــه اصال ـــت ک ـــن اس ـــری مت ـــای ظاه معن
می کنـــد و در عیـــن حـــال، حقایـــق دینـــی بـــه 
زبـــان عقانـــی روشـــن شـــده اســـت، زیـــرا درک 
ـــدارد.  ـــفه ن ـــری فلس ـــه یادگی ـــازی ب ـــی نی ـــن دین مت
ــه  ــوف بـ ــام معطـ ــل اسـ ــان در اوایـ ــن گفتمـ ایـ
ـــق  ـــود حقای ـــا فطـــرت خ ـــا ب ـــود و آن ه ـــدان ب خردمن

را دریافـــت می کردنـــد.

تأملی دوباره در مکتب تفکیک

مکتب تفکیک بین عالمه حکیمی
و عالمه فضل اهلل
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سانحه سنگین
ـــه  ـــد و اندیشـــمند فرهیخت ـــق ارجمن درگذشـــت محّق
جنـــاب آقـــای حـــاج محمدرضـــا حکیمـــی طـــاب 
ـــنگین را  ـــانحه س ـــن س ـــد. ای ـــف ش ـــه تأس ـــراه، مای ث
ــر  ــدان از مآثـ ــدان و بهره منـ ــوم عاقه منـ ــه عمـ بـ
ــان  ــدگان ایشـ ــه بازمانـ ــی و بـ ــار بنانـ ــی و آثـ بیانـ
تســـلیت عـــرض نمـــوده و علـــّو درجـــه و غفـــران 
الهـــی را بـــرای ایـــن فقیـــد ســـعید از خـــدای ســـبحان 

ـــم. ـــئلت داری مس
جوادی آملی
شهریور ۱۴۰۰

در ستایشش هرچه بگویم کم است
از  فرزانـه خراسـان اسـتاد محمدرضـا حکیمـی کـه 
مفاخـر بـزرگ یـزد و اردکان نیـز بـود، به دیار دوسـت 
رحلـت کـرد.  او دانایی بـزرگ بود که گرچه شـاگردی 
میـرزای اصفهانـی کرده بود و به او و شـاگردان بزرگش 
احتـرام می گذاشـت، هرگز قیـد پیروی از هیـچ گروه و 
فرقـه ای را نپذیرفـت و بـه گمان من اگـر مذهب میرزا 
را تفکیـک نامیـد می خواسـت بگویـد کـه بـا فلسـفه 
مخالفـت و ضدیتـی نـدارد بلکه به تفکیک میـان دین 

و فلسـفه قائل اسـت.
ــق  ــی، تعل ــتاد حکیم ــاص اس ــاز خ ــه امتی ــا وج  ام
خاطــرش بــه توحیــد و عدالــت بــود. توحیــد و عدالــت 
ــه  ــا ب ــن و مخصوصــاً م ــران دی ــزرگ متفک مســئله ب
االختــاف متکلمــان بــوده اســت، امــا نظــر حکیمــی 
بیشــتر بــه شــأن اجتماعــی عدالــت بــود کــه متقدمان 
کمتــر بــه آن اعتنــا داشــتند.  وجــه توجــه ایشــان بــه 

عدالــت هرچــه باشــد، ســخنش در ایــن بــاب، رنــگ 
و فحــوای کام مــوالی متقیــان علــی)ع( دارد.  در 
ســتایش مرحــوم آقــای حکیمــی هرچــه بگویــم کــم 
اســت. او جامــع علــم دیــن و فلســفه و صاحــب فضائل 
اخاقــی بــود و لحــن گفتــار و طــرز رفتــار و ظاهــرش 
همــه نشــان از ســماحت و شــجاعت و آزادگی داشــت. 
ــازش را  ــعر نم ــث ش ــوان ثال ــه اخ ــود ک ــه نب بی وج
بــا ادای احتــرام بــه او هدیــه کــرد و دکتــر شــریعتی 
اصــاح آثــارش را بــه او ســپرد.  ایــن ضایعــه بــزرگ 
ــه  ــت و ب ــش و معرف ــل دان ــه آزادگان و اه ــه هم را ب
دوســتداران و شــاگردان ایشــان و بــه خانــدان محتــرم 
حکیمــی و بــه خصــوص بــرادر ارجمندشــان تســلیت 
ــی اش  عــرض می کنــم. رحمــت و رضــوان الهــی ارزان
بــاد کــه در همــه عمــر بــه عدالــت اندیشــید و اثــری 

بــزرگ چــون الحیــاه پدیــد آورد.
 رضا داوری اردکانی
اول شهریور ۱۴۰۰

یک ضایعه بزرگ برای جهان اسالم 
درگذشـــت اســـتاد محمدرضـــا حکیمـــی یـــک ضایعـــه 
بـــزرگ بـــرای جهـــان اســـام بـــود. چـــون ایشـــان 
ـــف  ـــودش را وق ـــر خ ـــام عم ـــه تم ـــود ک ـــخصی ب ش

ـــرد. ـــدی ک ـــاب محم ـــام ن اس
بـــود و در  ایشـــان شـــخصیتی جامع االطـــراف 
ـــامی  ـــگ اس ـــف فرهن ـــاد مختل ـــرآن و ابع ـــخ، ق تاری
بســـیار کوشـــیده بـــود و کار کـــرده بـــود. مرحـــوم 
ـــه از  ـــود چنانک ـــاز ب ـــخصیتی ممت ـــاً ش ـــی واقع حکیم

ــت. ــان پیداسـ ــای ایشـ کتاب هـ
ـــا کمـــال  ایشـــان اصـــًا شـــخصیت بســـته ای نبـــود و ب
ــت و  ــث می پرداخـ ــه بحـ ــرویی بـ ــوع و خوشـ خشـ
ماننـــد دریایـــی از معـــارف بـــود. یکـــی از کارهـــای 
ـــان،  ـــه آخرالزم ـــن دوره فتن بســـیار مهـــم ایشـــان در ای
معرفـــی اســـام نـــاب و معرفـــی ائمـــه اطهـــار بـــود کـــه 
ـــاه«  ـــاب »الحی ـــان کت ـــان هم ـــاب ایش ـــن کت مهمتری
ـــرای  ـــد آن را ب ـــای جدی ـــه جلده ـــه همیش ـــت ک اس
بنـــده می فرســـتادند. واقعـــاً ایشـــان بـــا اینکـــه در 
ـــغول  ـــته مش ـــا پیوس ـــد ام ـــه گیری بودن ـــزوا و گوش ان

ـــن  ـــاه بهتری ـــاب الحی ـــد. کت ـــتن بودن ـــه و نوش مطالع
ـــان  ـــت. ایش ـــان اس ـــال ایش ـــور فع ـــات حض ـــند اثب س
ـــا  ـــتند و در آن ه ـــر نوش ـــاب دیگ ـــد کت ـــن جل چندی
ـــد.  ـــی کردن ـــف فرهنـــگ اســـامی را معرف ـــاد مختل ابع
یکـــی از ویژگی هـــای ایشـــان مهـــارت در ادبیـــات 
ـــود.  ـــی ب ـــیار مثال زدن ـــه بس ـــود ک ـــی ب ـــی و عرب فارس
آقـــای حکیمـــی واقعـــاً بـــه همـــان انـــدازه کـــه در 
ـــی  ـــد و خیل ـــی بودن ـــس توانای ـــی نثرنوی ـــان فارس زب
ـــم  ـــه قدی ـــرب چ ـــات ع ـــتند در ادبی ـــن می نوش روش
ـــر  ـــود مگ ـــن نب ـــد. ای ـــا بودن ـــد بســـیار توان و چـــه جدی
ـــتند و  ـــیع داش ـــات وس ـــه مطالع ـــر ک ـــن خاط ـــه ای ب
ـــت  ـــی خدم ـــناختند. وقت ـــی می ش ـــه خوب ـــا را ب علم

ایشـــان بودیـــم خیلـــی اســـتفاده می کردیـــم. 
غالم رضا اعوانی

انقالبی در سطح بسیار باال و جامع
درگذشــت عالــم فرزانــه و اندیشــمند برجســته اســتاد 
محمدرضــا حکیمــی )رحمــت اهلل علیــه( موجــب تأثر 
و تأســف گردیــد. نــوآوری، انقابــی در ســطح بســیار 
ــان  ــاز ایش ــای ممت ــودن از ویژگی  ه ــع ب ــاال و جام ب
بــود کــه بــا قلمــی روان و توانــا تألیفــات متعــددی در 
حوزه هــای مختلــف علــوم اســامی در جهــت ترویــج 
و تبییــن معــارف اســامی و نشــر تعالیــم اهــل بیــت 
عصمــت و طهارت)علیهم الســام( از خــود بــه یــادگار 
گذاشــت. فقــدان آن عالــم وارســته و دوســت دیرینه را 
بــه جامعــه علمــی، شــاگردان و عاقه منــدان و خاندان 
ــد  ــوده از خداون ــرض نم ــلیت ع ــی تس ــّرم حکیم مک
قــادر متعــال غفــران و رحمــت واســعه الهــی را بــرای 

ــم. ــئلت می نمای ــوم مس آن مرح
حسین نوری همدانی

دانشمند معتقد و شایسته
ــاش و  ــمند پرت ــه و دانش ــم فرهیخت ــت عال درگذش
متقــی جنــاب آقــای محمدرضــا حکیمــی کــه عمــر 
ــت  ــل بی ــی و اه ــارف دین ــج مع ــود را در راه تروی خ
ــی و  ــه علم ــه جامع ــد ب ــرف نمودن ــام ص علیه الس
دانشــمندان متدیــن و فرهیختــه، همچنیــن بــه بیــت 

در سوگ بزرگ مردی که همواره محبوب بود

از  تسلیت ها
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مکــرم ایشــان تســلیت عــرض   می کنــم. آن دانشــمند 
معتقــد و شایســته بــا بی توجهــی بــه ظواهــر شــهرت 
بــا قلمــی عمیــق بــه ترویــج معــارف دینــی پرداختند 
و بــا تألیــف کتــب دینــی بــا قلــم روز منشــأ خیــرات 
بودنــد. امیــد اســت خداونــد روح آن عالــم را بــا ارواح 
ــواده  ــه خان طیبــه شــهدای کربــا محشــور کنــد و ب

ایشــان صبــر و اجــر جزیــل عنایــت فرمایــد.
سید محمد علی علوی گرگانی

خسارت جبران ناپذیر برای جهان تشیع 
خبــر رحلــت دانشــمند ارجمنــد جنــاب آقــای 
موجــب  علیــه(  اهلل  حکیمی)رحمــه  محمدرضــا 
نهایــت تأثــر و تأســف گردید.حقیقــت آن اســت کــه 
ــزرگ  ــواره دانشــمندان ب ــه مشــهد هم حــوزه علمی
ــا  ــار گرانبه ــه آث ــرورش داده ک ــخصیتی پ ــا ش و ب
و برجســته ای از خــود بــه یــادگار گذاشــته اند. 
بی شــک جنــاب آقــای محمدرضــا حکیمــی )رحمــه 
اهلل علیــه( از جملــه آنــان اســت.  او بــا داشــتن نبــوغ 
ذاتــی در دروس اســاتید بنــام مشــهد حضــور یافت و 
از علــوم مختلــف اســامی آنــان بهــره فــراوان گرفــت 
و در پــی آن توانســت بــا مجاهدت هــای علمــی خــود 
ــود  ــی از خ ــودمند و پرارزش ــیار س ــای بس کتاب ه
ــه اندیشــمند  ــن فرزان ــدان ای ــذارد. فق ــه جــای بگ ب
ــه  ــیع ب ــان تش ــرای جه ــری ب ــارت جبران ناپذی خس
ــفناک را  ــه اس ــن ضایع ــب ای ــد. اینجان ــمار می آی ش
بــه حــوزه علمیــه مشــهد و همــه عاقه منــدان او بــه 
ویــژه بیــت آن فقیــد ســعید تســلیت عــرض نمــوده، 
ــث  توفیــق راهــروان آن بزرگــوار را در احیــای مواری
ــم  ــد متعــال خواهان اهــل بیــت آرزومنــدم. از خداون
روح او را بــا اولیــای گرامــی اش محمــد و آل محمــد 
ــل و  ــر جمی ــدگان صب ــه بازمان ــد و ب محشــور گردان

ــد. ــت فرمای ــل عنای اجــر جزی
ناصر مکارم شیرازی
قم ـ 2 شهریور ۱۴۰۰

تسلیت آیت اهلل وحید خراسانی
حجت االســـام والمســـلمین محســـن وحیـــد، 

ــه  ــانی، بـ ــد خراسـ ــت اهلل وحیـ ــد آیـ ــد ارشـ فرزنـ
ـــی  ـــا حکیم ـــه محمدرض ـــت عام ـــبت درگذش مناس
ـــی  ـــد حکیم ـــتاد محم ـــا اس ـــی ب ـــی تلفن ـــی تماس ط
ضمـــن اعـــام مراتـــب تســـلیت و تعزیـــت مقـــام 
ـــات  ـــو درج ـــه عل ـــتاد عام ـــرای روح اس ـــت، ب مرجعی
را خواســـتار شـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت آیـــت اهلل 
ـــد یکـــی از شـــاگردان احیاگـــر حـــوزه خراســـان،  وحی
ــدرس  ــانی و همـ ــدی خراسـ ــرزا مهـ ــوم میـ مرحـ
ــاتید  ــی    از اسـ ــی قزوینـ ــیخ مجتبـ ــت اهلل شـ آیـ
ـــادی  ـــه زی ـــه حکیمـــی   هســـتند. همیشـــه عاق عام
بیـــن ایشـــان و عامـــه حکیمـــی وجـــود داشـــته 
ـــت اهلل  ـــا آی ـــز باره ـــاری اســـتاد نی ـــام بیم  اســـت. در ای
ــوی  ــوال و دعاگـ ــامتی احـ ــای سـ ــد جویـ وحیـ

ایشـــان بوده انـــد.

تسلیت آیت اهلل سیستانی
ـــده  ـــتانی، نماین ـــلمین شهرس ـــام والمس حجت االس
تام االختیـــار آیـــت اهلل ســـیدعلی سیســـتانی طـــی 
ــی  ــد حکیمـ ــتاد محمـ ــا اسـ ــی بـ ــاس تلفنـ تمـ
ــه  ــی را بـ ــا حکیمـ ــه محمدرضـ ــت عامـ درگذشـ
ـــه  ـــا توج ـــاس، ب ـــن تم ـــت. در ای ـــلیت گف ـــان تس ایش
ـــه  ـــی ک ـــد حکیم ـــتاد محم ـــه در دوره ای اس ـــه اینک ب
ـــف،  ـــوزه نج ـــوار ح ـــای بزرگ ـــتفاده از علم ـــرای اس ب
ـــور  ـــرف حض ـــف اش ـــی در نج ـــام خمین ـــژه ام ـــه وی ب
ـــت  ـــه مصاحب ـــوط ب ـــرات مرب ـــی خاط ـــتند، برخ داش
ـــد. ـــرور گردی ـــز م ـــتانی نی ـــت اهلل سیس ـــا آی ـــان ب ایش

زندگی بسیار ساده و زهد کاماًل روشن
ارتحــال عالــم بزرگــوار فقیــد ســعید آقــای محمدرضا 
حکیمــی که انســانی وارســته و دانشــمند و نویســنده 
توانــا و ادیبــی ارجمنــد بودنــد موجــب تأثــر شــدید 
ــت خــود در  ــر پربرک ــد. آن مرحــوم در دوران عم ش
مراحــل مختلــف بــه دو مســئله بســیار مهــم اصــرار 
ورزیــد و در جهــت ترویــج و تثبیــت و پایــداری 

نســبت بــه آن دو موفــق عمــل کــرد.
ــت ائمــه  ــا مســئله والی ــاط ب ــا در ارتب یکــی از آن ه

نوشــتار  از  کــه  اســت  معصومین)علیهم الســام( 
ــید  ــریف »خورش ــاب ش ــا کت ــر« ت ــه غدی »حماس
ــام  ــارک ام ــود مب ــا وج ــاط ب ــه در ارتب ــرب« ک مغ
زمان)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( اســت و 
ــن  ــای ای ــات« گوی ــریف »الحی ــاب ش ــن کت همچنی

می باشــد. حقیقــت   
ــر  ــی ب ــتاد حکیم ــوم اس ــرار مرح ــوع دوم اص موض
ــه  ــکار بســیاری از مشــاهیر بشــری ک ــازی اف جداس
همســو بــا معــارف وحیانــی نیســت و بــه تعبیــر آن 
مرحــوم تفکیــک بیــن معــارف وحیانــی و بســیاری از 

ــارف اســت. ــکار بشــری در مع اف
آن مرحــوم آثــار ارزنــده ای باقــی گذاشــت و بــا 
زندگــی بســیار ســاده و زهــد کامــًا روشــن، زندگــی 
را ســپری ســاخت. خــدای متعــال او را غریــق رحمت 
و مشــمول عنایــات خاصــه خانــدان رســالت بــدارد و 
ــوص  ــه خص ــدان ب ــدگان و عاقه من ــه بازمان ــه هم ب
بــرادر گرامــی آن مرحــوم حجت االســام والمســلمین 
آقــای محمــد حکیمــی صبــر و اجــر کرامــت فرمایــد.
سید جعفر سیدان

سخنگوی عدالت بی ریا 
ــر  کلماتـــش از جنـــس اشـــک، افـــکارش از عنصـ
ـــه  ـــت ب ـــیرین و پش ـــه ش ـــش هم ـــت و غم های حکم

ـــود. ـــرت ب ـــه آخ ـــاً رو ب ـــا و تمام دنی
ــا  ــه محمدرض ــتاد عام ــت. اس ــزرگ رف ــی ب حکیم
ــه  ــر ک ــیعی معاص ــزرگ ش ــرداز ب ــی، نظریه پ حکیم
ــت  ــور عدال ــا ش ــدی)ص( را ب ــل محم ــت عق اصال
علــی)ع( درآمیخــت و صابــت حســین)ع( را در 
عاشــورای معرفتــی صــادق آل محمــد)ص( بــر ســر 
ــان  ــک ضرب ــا تک ت ــر ب ــک عم ــت و ی ــت گرف دس
قلبــش، فــرج مهدی)عــج( را انتظــار کشــید و 
ــت  ــت، عدال ــراث »عقانی ــل، می ــک نس ــوش ی درگ
ــن  ــا آخری ــرد و ت ــه ک ــی را زمزم ــت« قرآن و معنوی
نفــس، از کفایــت معــارف اهــل بیــت)ع( و از ضرورت 
عدالــت بی ریــا گفــت و بــه هــر آنچــه گفــت، عمــل 
کــرد و عابــد، زاهــد و مجاهــد مانــد. امشــب ســاعتی 
پیــش بــه محضــر موالیــش رفــت. هنــوز کــه عطــر 
خــون عاشــورا در مشــام ماســت بدرقــه اش می کنیــم 
تــا در کربــای1400 بــه آخریــن شــهید کاروان 
توحیــد برســد. در پنــاه خداســت آن کــه عمــری بــه 

ــه حقــوق خلــق اندیشــید. ــام خــدا ب ن
ــر  کلماتـــش از جنـــس اشـــک، افـــکارش از عنصـ
ــت  ــیرین و پشـ ــه شـ ــش همـ ــت و غم هایـ حکمـ
بـــه دنیـــا و تمامـــاً رو بـــه آخـــرت بـــود. واژه نامـــه 
ــازی  ــه غنی سـ ــان هنرمندانـ ــی را چنـ عدالت خواهـ
ـــرافی گری  ـــاطیر اش ـــان اس ـــه ج ـــرر ب ـــه ش ـــرد ک ک
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افکنـــد. محمدرضـــا حکیمـــی مصداقـــی از موتـــوا 
ـــی  ـــرگ طبیع ـــش از م ـــود و پی ـــوا ب ـــل ان تموت قب
ـــای  ـــن روزه ـــت و ای ـــو گرف ـــی خ ـــرگ حقیق ـــا م ب
ـــرگ  ـــته م ـــج( و فرش ـــی عصر)ع ـــار ول ـــر در انتظ آخ

در بســـتر احتضـــار نیـــز دائم الطهـــاره بـــود.
ـــاب و  ـــین کت ـــری همنش ـــه عم ـــرد ک ـــش بپذی خدای
ـــدا و  ـــق خ ـــا عش ـــر ب ـــراب تفک ـــود و در مح ـــم ب قل

ـــت. ـــق زیس ـــفقت برخل ش
حسن رحیم پور ازغدی

نمونه ای عینی از تربیت یافتگان...
ـــا  ـــای محمدرض ـــاب آق ـــه جن ـــم فرزان ـــت عال درگذش
ـــا  ـــی و علم ـــرم حکیم ـــدان مک ـــه خان ـــی را ب حکیم
ــژه  ــه ویـ ــهد بـ ــه مشـ ــوزه علمیـ ــای حـ و فضـ
ــلیت  ــوم تسـ ــت داران آن مرحـ ــاگردان و دوسـ شـ

عـــرض می کنـــم.
آثـــار و بـــرکات علمـــی ایشـــان در حوزه هـــای 
مختلـــف معـــارف اســـامی ســـرمایه ای ارزشـــمند 
اســـت کـــه پـــس از ســـال ها مجاهـــدت علمـــی 
ـــامی  ـــارف اس ـــگ و مع ـــد فرهن ـــراث ارجمن ـــر می ب
ـــد  ـــار زه ـــع او در کن ـــی و تواض ـــاق علم ـــزود. اخ اف
ــگان  ــی از تربیت یافتـ ــه ای عینـ ــایی، نمونـ و پارسـ
و شـــاگردان مکتـــب اهل بیـــت علیهم الســـام 
بـــه نمایـــش گذاشـــت کـــه درس آمـــوز طالبـــان و 

ــد. ــد مانـ ــان خواهـ دانش پژوهـ
ـــت  ـــعید رحم ـــد س ـــرای آن فقی ـــال ب ـــد متع از خداون
و رضـــوان الهـــی، و بـــرای خانـــدان و بازمانـــدگان 

ـــئلت دارم. ـــر مس ـــر و اج ـــان صب ایش
اول شهریور ۱۴۰۰
احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسالمی

از مفاخر بزرگ اسالمی
ـــه  ـــزرگ عام ـــمند ب ـــه و اندیش ـــم فرزان ـــال عال ارتح
ــب  ــه( موجـ ــه اهلل علیـ ــا حکیمی)رحمـ محمدرضـ
تألـــم و تأثـــر گردیـــد. ایـــن عالـــم ژرف اندیـــش و 
ـــت  ـــامی اس ـــزرگ اس ـــر ب ـــر از مفاخ ـــق متفک محق

کـــه آثـــار قلمـــی ارزشـــمندی در حـــوزه معـــارف 
ـــان و  ـــدگان ایش ـــه بازمان ـــب ب ـــامی دارد. اینجان اس
نیـــز بـــه دوســـتان و ارادتمنـــدان و مســـتفیدان از 
آن مرحـــوم بـــه ویـــژه جامعـــه علمـــی کشـــور در 
ـــو  ـــم و عل ـــرض می کن ـــلیت ع ـــگاه تس ـــوزه و دانش ح
ـــت را  ـــرت احدی ـــرت حض ـــت و مغف ـــات و رحم درج

بـــرای ایشـــان مســـئلت می کنـــم.
سید هاشم حسینی بوشهری

تسلیت جمعی از
فضالی حوزه های علمیه 

ـــل اهلل  ـــان عج ـــب الزم ـــا صاح ـــی موالن ـــام عل الس
ـــریف.  ـــه الش ـــی فرج تعال

»اعیانهـــم مفقـــوده، وامثالهـــم فـــی القلـــوب 
موجـــوده«

و  علوی اندیـــش  پیراســـته جاِن  سنت شـــناِس 
نیک اندیش تریـــن شـــیفتگان  و  از گرامی تریـــن 
ـــی، نبـــوی و َولَـــوی، عامـــه محمدرضـــا  معـــارف قرآن
ـــمانی  ـــید و آس ـــر کش ـــر پ ـــم دیگ ـــه عال ـــی ب حکیم

ـــد. ش
ـــای  ـــی از دل ه ـــان قافله های ـــه بی گم ـــز ـ ک آن عزی
ـــت ـ از  ـــراه اوس ـــد هم ـــای بلن ـــا آرمان ه ـــد ب دردمن
ـــِی  ـــا روزگاران پایان ـــه نوشـــت ت ـــی ک ـــن روزهای آغازی
عمـــِر سرشـــار از اقـــدام و آگاهـــی اش از »معـــارف 
نـــاب ثقلیـــن« گفـــت و موســـوعه گرانســـنگ 
ــون  ــارف آفتابگـ ــا آن معـ ــت و بـ ــاه« نگاشـ »الحیـ
کـــرد  زندگـــی  سپیده گشـــا  آموزه هـــای  و 
ــه  ــغ از روزی کـ ــداز و داغ و دریـ ــوز و گـ ــا سـ و بـ
»جهش هـــای علـــوی و والیت مـــداران علـــوی« 
را ســـرود تـــا روزگارانـــی کـــه از »بعثـــت، غدیـــر، 
عاشـــورا و مهـــدی« ســـخن گفـــت و دردمنـــدان 
اندیشـــناک عدالـــت و آگاهـــی و صـــاِح جامعـــه 
ـــید  ـــتانه »خورش ـــر آس ـــه ب ـــتادن آگاهان ـــه ایس را ب
مغـــرب« فراخوانـــد، یکســـر بـــرای هدایـــت و راهیابـــی 
ــه  ــیدن بـ ــت و در رسـ ــا نوشـ ــل ها در عصرهـ نسـ
آرمان هـــای واال، چهره هـــای منـــور »مرزبانـــان 
ــان ها  ــرای انسـ ــد و بـ ــد را نمایانـ حماســـه« جاویـ
و انســـانیت ها از »مـــرام جاودانـــه قرآنـــی«، »کام 
جاودانـــه علـــوی« و »قیـــام جاودانـــه حســـینی« 
خورشیدســـان  و  بیداری آفریـــن  خطبه هـــای  و 
ـــا  ـــل« آن ه ـــاق جلی ـــت و »اعم ـــخن گف ـــی س فاطم

را در پیـــش دیدهـــا گذاشـــت.
فقـــدان تأســـف بار ایـــن عالـــِم عامـــِل بســـیاردان، 
دنیاگریـــِز معادبـــاور، راســـت خوِی اســـتوارکار و 
ـــه  ـــه جامع ـــن« را ب ـــارف ثقلی ـــیفته »مع ـــیدا و ش ش
ـــلیت  ـــان تس ـــرادر بزرگوارش ـــوری و ب ـــش و دانش دان

می گوییـــم و بـــرای روح منـــور آن عزیـــز، غفـــران 
ــئلت  ــی مسـ ــاء الهـ ــا اولیـ ــر بـ ــوان و حشـ و رضـ
ــر جمیـــل و  ــدگان صبـ ــرای بازمانـ ــم و بـ می کنیـ

ـــل.  ـــر جزی اج
»و ســـام علیـــه یـــوم ولـــد و یـــوم مـــات و یـــوم 

یبعـــث حّیـــاً«
مســـعود آذربایجانـــی، عبدالرحیـــم ابـــاذری، علـــی 
ابراهیمـــی، رضـــا اســـتادی، محمـــد اســـفندیاری، 
الهی دوســـت،  حمیـــد  الویـــری،  محســـن 
ــادی  ــاری،   هـ ــن انصـ ــی، ناصرالدیـ ــا امینـ علیرضـ
ــت،  ــد برکـ ــاه، محمـ ــا ایزدپنـ ــاری، عبدالرضـ انصـ
بهشـــتی نژاد،  سیدحســـین  برنجـــکار،  رضـــا 
محســـن پرویـــز، حمیـــد پارســـانیا، حســـن پویـــا، 
محمـــود تقـــی زاده داوری، رســـول جعفریـــان، 
ــی،  ــری گیانـ ــد جعفـ ــری، محمـ ــد جعفـ محمـ
ـــیدی،  ـــا جمش ـــان، محمودرض ـــیدنورالدین جعفری س
ـــا  ـــی، جوی ـــوادی امل ـــی ج ـــوادی، مرتض ـــن ج محس
جهانبخـــش، محمدعلـــی چلونگـــر، ســـیدفرید 
حـــاج ســـیدجوادی، عبـــداهلل حاجی صادقـــی، 
ــینی  ــیدمحمدرضا حسـ ــان، سـ ــل حافظیـ ابوالفضـ
ـــدری، ســـیدمهدی خاموشـــی،  ـــی، محســـن حی جال
عبدالحســـین خســـروپناه، عبداالمیـــر خطـــاط، 
رحمـــان  محمدکاظـــم  ربانـــی،  سیدحســـن 
ــی،  ــر رفیعـ ــان، ناصـ ــین رحیمیـ ــتایش، حسـ سـ
ســـبحانی،  علیرضـــا  زمانی نـــژاد،  علی اکبـــر 
محمدتقـــی ســـبحانی، محمدرضـــا ســـتوده نیا، 
سیدمحمدحســـین ســـجاد، ســـیداحمد ســـجادی 
جـــزی، نصـــراهلل شـــاملی، حمیدرضـــا شـــریعتمداری، 
ـــیدمحمدکاظم شـــمس،  ـــدم، س ـــریفی اق ـــود ش محم
محمدحســـن صافـــی گلپایگانـــی، ســـیدعباس 
صالحـــی، حســـن طارمـــی راد، عبدالحســـین طالعـــی، 
ـــیدمحمدکاظم  ـــزدی، س ـــی ی ـــیدمحمد طباطبای س
طباطبائی نـــژاد،  سیدیوســـف  طباطبایی نـــژاد، 
ـــی،  ـــعود عال ـــدی، مس ـــد عاب ـــری، احم ـــاس ظهی عب
ــم  ــی، ابوالقاسـ ــی العاملـ ــیدمحمدجعفر مرتضـ سـ
علیدوســـت، ســـیدمحمود علـــوی، ســـیدمهدی 
ـــد  ـــاد، محم ــیدعلی عم ــوی، سـ ــزاده موسـ علیـ
ــی،  ــروی قوچانـ ــدی غـ ــی، مهـ ــب همدانـ عندلیـ
ـــاح زاده،  ـــین ف ـــاح زاده، محمدحس ـــادی ف محمد  ه
ـــم  ـــی، کری ـــن کاف ـــکر، محس ـــی عس ـــیدعلی قاض س
کشـــکولی، مجتبـــی کلباســـی، محمـــود لطیفـــی، 
ـــی،  ـــد مبلغ ـــی، احم ـــد کلباس ـــی، احم ـــف لکزای نج
ـــاری،  ـــا مخت ـــاری، رض ـــی مخت ـــی، عل ـــواد محدث ج
عبدالهـــادی مســـعودی، علی اکبـــر مســـعودی 
خمینـــی، حیـــدر مصلحـــی، محمدحســـن مظاهـــری، 
محمدمحمـــدی ری شـــهری، مســـعود مـــکارم، 
ســـیدعلی موســـوی گرمـــارودی، محســـن مهاجرنیـــا، 
ـــدوی راد،  ـــی مه ـــدوی، محمدعل ـــن مه سیدابوالحس
مهـــدی مهریـــزی، محمدعلـــی میرزایـــی، حامـــد 
ناجـــی، احمـــد ناصـــری،   هـــادی نجفـــی، احمـــد 
نجمـــی، سیدمحمدحســـین نســـابه، حســـن آقـــا 
ـــب،  ـــیدمحمد نقی ـــرد، س ـــری منف ـــی نظ ـــری، عل نظ
علـــی نکونـــام گلپایگانـــی، ســـیدعبدالفتاح نـــواب، 
ـــدی  ـــازی، مه ـــم نی ـــدی،   هاش ـــواد نورمحم محمدج

ــه. ــی ورسـ ــی، علـ ــد واعظـ ــور، احمـ نیلی پـ
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