
عالمه  مروت   نازلی 
حکیمی  مــحــمــدرضــا 
مهم  اصــــل  دو  بـــا  را 
زنــــــــدگــــــــی اش بــهــتــر 
ــوان مــعــرفــی کــرد؛  مــی ت
»مـــرزبـــان  را  او  ــدل«.  ــ عـ و  ــوحــیــد  »ت
ــرق«  ــواه شـ ــــت خــ ــدال تـــوحـــیـــد« و »عــ
می خوانند. ساده زیست و بی تکلف از 
القاب علمی و این جهانی، با کوله باری 
از علم و اندیشه و رها از همه تعلقاتی 
از حرکت  را  انسان  تعالی  گام های  که 
بازمی دارد، قدم برداشت. اندیشمندان 
تــراز  در  »حکیمی«  می گویند  حـــوزه 
زیر  او  اما  بود  دینی  علم  برترین های 
و  تعهد  از  تا  نرفت  شهرتی  هیچ  بــار 
اندیشمندان  اجــتــمــاعــی  مسئولیت 
عالمه  بگوید.  سخن  شهر  عالمان  و 
زمانه ما، دین را برای انسان می طلبید 
تعریف  فــقــر«  »مــنــهــای  را  زیستن  و 
اصطالحات  و  عناوین  اگرچه  می کرد. 
بسیاری در توصیف مقام شامخ علمی 
ارزنده اجتماعی »حکیمی«  و جایگاه 
»مرزبانی  شایسته  او  امــا  شــده  بیان 
توحید« شد تا فریاد »عدالت خواهی« 
را از حنجره عالمی سر دهد که دغدغه 

»انسان و دین« داشت.

مرجع جوانان  ◾
در  ــال  20ســ ــزدیــک  ن عــالمــه حکیمی 
از  را  دینی  علم  مشهد  علمیه  حــوزه 
چون  بــزرگــی  فقیهان  و  علما  محضر 
شیخ  نــیــشــابــوری،  ادیـــب  محمدتقی 
ــانـــی، سید  ــراسـ مــجــتــبــی قــزویــنــی خـ
مــحــمــدهــادی مــیــالنــی، احــمــد مــدرس 
ــان، حــاج  ــجــومــی یـــــزدی، اســمــاعــیــل ن
سیدابوالحسن حافظیان و حاجی خان 

مخیری آموخت. 
از گذراندن مدارج عالی  حکیمی پس 
حوزه دو راه پیش رو داشت؛ ماندن در 
پشتوانه  با  جوانان  با  ارتباط  یا  حــوزه 
علم دین و ماهیت حــوزوی، اما او راه 

دوم را برگزید و مرجع جوانان شد.
از شاگردان عالمه  اسفندیاری  محمد 
حکیمی در این رابطه می گوید: عالمه 
در جامعه  ــن  دیـ گــســتــرش  ــدف  هـ بــا 
محافل  به  تهران  به  مهاجرت  از  پس 
غیرمذهبی  و  مــذهــبــی  روشــنــفــکــری 
هم  تــا  رفــت  فرهنگی  مؤسسه های  و 

هم  و  بشناسد  بهتر  را  خــود  جامعه 
راه درمـــان دردهـــا و رنــج هــای فکری و 

فرهنگی جوانان را بیابد. 

 حکیم خراسان ◾
ــیــت  مــحــبــوب راز  و  رمــــــز 
حکیمی بین جوانان را باید 
او  جـــامـــع  شــخــصــیــت  در 
که  عزلت نشین  عالمی  نه  او  جست. 
اندیشمندی در میانه میدان و ستون 

خیمه محافل جوانان بود. 
حجت االسالم والمسلمین جواد رفیعی 
با  ارتــبــاط عالمه حکیمی  به  اشـــاره  با 
علمای تراز حوزه، می گوید: سخن گفتن 
ارجمند،  از فقیهی فرهیخته، محدثی 
هنرمندی فرزانه، شاعری توانا و استاد 
برجسته در عرصه علم و اخالق و ادب 
حضرت استاد محمدرضا حکیمی کار 

آسانی نیست. 
روزگــار  ادب  و  علم  بزرگان  از  حکیمی 
که  کم نظیر  عالمی  مــاســت.  معاصر 
صــرف  را  خـــود  ــدگــی  زن لحظه  لحظه 
آموختن علم و دانش و دفاع عالمانه 
بیت)ع(  اهــل  و مکتب  دیــن  از حریم 
کرد و در تمام لحظه های عمر پربرکت 
نکشید  دســت  هــدف  ایــن  از  خویش 
مثابه  به  را  عدالت جویی  و  عدالت  تا 
نهادینه  و  تــرویــج  عــلــوی  ــالم  اسـ رکـــن 
با طیف  ارتباطات خوبی  استاد،  کند. 

ــان عــلــمــی مــعــاصــر  ــزرگـ وســیــعــی از بـ
امینی  مرحوم حافظیان، عالمه  مانند 
با  و  ســـو  یـــک  از  ــان  ــهــی ال مـــرحـــوم  و 
ایــران  معاصر  دانشگاهی  چهره های 
از ســوی دیگر داشــت.  و جهان عــرب 
تا  شد  موجب  دوسویه  ارتباطات  این 
دانش  و  از علوم  فراوانی  توشه های  او 
 اسالمی را در رشته ها و تخصص های 

مختلف فراهم سازد.
پژوهشگر حوزه فلسفه و دین، مدرس 
اینکه عالمه  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه 
ــت، اظــهــار  ــ ــان« اسـ ــراســ »حــکــیــم خــ
اســتــاد محمدرضا  حــضــرت  مــی کــنــد: 
مجلس،  خوش  بسیار  فردی  حکیمی 

سخندان، نکته سنج و دقیق بود.
انسان  کرامت  و  عدالت  اصــل  بر  او   
بیش از هر امر دیگری تأکید داشت، 
را  عدالت  منهای  اســالم  که  حــدی  تا 
کرامت  و  عــزت  و  نمی دانست  اســالم 
از ارکــان مهم اســالم معرفی  انسان را 

می کرد. 
دیــگــر  از  را  جـــوان گـــرایـــی  رفـــیـــعـــی، 
دانسته  حکیمی  عالمه  ویژگی های 
ــویــســنــده ای  و مـــی گـــویـــد: عـــالمـــه، ن
صاحب  و  توانا  شاعری  چیره دست، 
اثر  ده هــا  تدوین  با  پویا،  اندیشه ای 
ارزشمند علمی برای طیف وسیعی از 
مخاطبان خویش از جمله نوجوانان، 
پژوهشگران  و  فرهیختگان  جوانان، 

حوزوی و دانشگاهی دِین خود را به 
عرصه علم و ادب ادا کرد و به سهم 
گــام هــای مهمی  راه  ایــن  در  خــویــش 

برداشت. 
می افزاید:  دانشگاه  و  حــوزه  مــدرس 
بـــی نـــیـــازی  و  ــی  ــ ــالق اخــ ــگــــی  ــ ــت وارســ
تــمــجــیــد هــای  و  تــعــریــف  از  ایـــشـــان 
علمی  جامعه  در  مرسوم  و  متعارف 
ــاد فـــرزانـــه از  مــوجــب شــد ایـــن اســت
علمی  جوایز  اعطای  و  نکوداشت ها 
پوشیده  ظاهری چشم  تجلیل های  و 
ــر ایــن  و عــزلــت خــدمــت عــلــمــی را ب
امور ترجیح دهد و به نوبه خود این 
و اخالق  رفتار  با  را  مشی درس آمــوز 

پسندیده علمی خود ترویج کند.

فیلسوف عدالت  ◾
حکیمی، جذب جوانان را 
پایه های  کردن  محکم  در 
و عدالت خواهی  اعتقادی 
فریاد  روی  همین  از  و  می دید  آنــان 
عدالت خواهی سر داد. او نزدیک به 
بــرای تحقق  را  از عمر خود  60 سال 
عدالت صرف کرد، در همه آثار خود 
و درس هایش از عدالت نوشت و به 
ــیــل »فــیــلــســوف عــدالــت«  هــمــیــن دل
هــمــه  در  ــد. حــکــیــمــی  ــ شـ ــده  ــیـ ــامـ نـ
از  هرگز  علمی اش  زندگی  ســال هــای 
خود  اجتماعی  و  فرهنگی  مــواضــع 

درباره عدالت کوتاه نیامد. 
خـــورشـــیـــدی؛  »راه  ــاب  ــتـ کـ نــویــســنــده 
محمدرضا  استاد  راه نامه  و  اندیشه نامه 
ماندگاری  راز  اینکه  بیان  بــا  حکیمی« 
اندیشه و فعالیت های عالمه تعهد او به 
ارزش ها و آموزه های دین بود، می افزاید: 
معرفی دیــن بــر پایه عــدالــت و دفــاع از 
بود.  استاد  دغدغه  مهم ترین  محرومان 
همه  کاش  ای  می کرد  تأکید  همیشه  او 
اسفندیاری  بــود.  عدالت  بــرای  فریادها 
ادامه می دهد: استاد معتقد بود توحید 
و عدل چکیده دین است. او برای عدل و 
عدالت خواهی راه، روش و برنامه داشت. 
اجتماعی  دردمند  اسفندیاری  گفته  به 
همین  و  بــود  ویــژگــی هــای »حکیمی«  از 
موجب شد تا او درد مظلومان را در سینه 
خود حفظ کند و فریادگر عدالت باشد 
و این نگاه ویژه »عالمه« موجب شد او 

شمع محفل جوانان عدالت خواه شود.

حکیم عدالت

روایت شاگردان و دوستان »عالمه« از سیره علمی و فرهنگی او

مرزبان عقل توحیدی
آستان

دولت

رهبری

پیام رئیس جمهور به مناسبت درگذشت عالمه حکیمی

الگوی عملی برای عدالت جویی
پیامی  در  رئیس جمهور 
عالم  رحــلــت  تسلیت  بــا 
بزرگوار،  استاد  و  وارسته 
آقای محمدرضا حکیمی، 
این ضایعه تأسف بار را به 
ایشان  ارادتمندان  عموم 
مشهد  مــــــردم  بــــه ویــــژه 
به  همچنین  و  مــقــدس 
از درگــاه خداوند  و  خاندان مکرم حکیمی تسلیت گفته 
متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر 

و اجر مسئلت کرد.
متن پیام تسلیت حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی به 

شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون

إذا ماَت المؤمن الفقیه ثلَُم فی أإلسالم ثُلمة ال یَُسدّها َشیء
رحلت عالم وارسته و استاد بزرگوار، جناب آقای محمدرضا 

حکیمی موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
این اندیشمند گرانقدر و متفکر فرزانه که از مدافعان و 
حامیان نهضت حضرت امام خمینی)ره( بود، با سالمت 
را  خود  شریف  عمر  تمام  دینی،  عمیق  بینش  و  نفس 
مکتب  ترویج  و  اسالمی  فرهنگ  و  معارف  تبیین  وقف 
نجات بخش اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( 
کـــرد و بـــا تــألــیــف آثــــار ارزشــمــنــد مــتــعــددی ازجــمــلــه 
ــار و  ــرب ــمــعــارف مــانــدگــار الــحــیــاة، گــنــجــیــنــه ای پ ــرة ال دای

درخشان از خود به یادگار گذاشت.
آن،  ابــعــاد  دربـــاره  فحص  و  بحث  و  عــدالــت  کیمیای 
با حرکت  نیز  بود و خود  دغدغه همیشگی آن مرحوم 
بر سبیل ساده زیستی و بی توجهی به زخارف دنیوی، 
مفاهیم  ایـــن  ــداران  ــتـ دوسـ هــمــه  ــرای  بـ عملی  الــگــویــی 

ارزشمند، رقم زد.
و  شاگردان  عموم  به  را  تأسفبار  ضایعه  این  اینجانب 
مقدس  مشهد  عزیز  مــردم  بــه ویــژه  ایشان  ارادتــمــنــدان 
بزرگوار  ــرادر  ب و  حکیمی  مکرم  خاندان  به  همچنین  و 
برای  متعال  خــداونــد  درگــاه  از  و  گفته  تسلیت  ایشان 
برای  و  الهی  اولیای  با  و حشر  درجــات  علو  مرحوم  آن 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

 پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب 
به مناسبت درگذشت عالمه حکیمی 

اسالم شناس  عدالت خواه
ــا صــدور  ــقــالب ب رهــبــر ان
درگذشت  پــی  در  پیامی 
عالمه محمدرضا حکیمی 
ــأکــیــد کـــردنـــد: ایــشــان  ت
دانشمندی جامع، ادیبی 
چیره دست، اندیشه ورزی 
ــوآور و اســالم شــنــاســی  ــ نـ

عدالت خواه بودند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم.
برجسته  متفکر  و  عالم  درگذشت  تأثر خبر  و  تأسف  با 
نفسه«  »قــــدس هللا   مــحــمــدرضــا حکیمی  ــای  آقـ جــنــاب 
ــردم. ایــشــان دانــشــمــنــدی جــامــع، ادیــبــی  ــ ــت ک ــاف را دری
چـــیـــره دســـت، انـــدیـــشـــه ورزی نـــــوآور و اســالم شــنــاســی 

عدالت خواه بودند. 
ایشان عمر را فارغ از آرایه ها و پیرایه های مادی، در خدمت 
معارف واالی قرآن و سنت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود 

به جا نهادند.
 بهره گیری از محضر پرفیض و نفس گرمِ استادان معرفت 
و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره ای از توکل و تعبد و 
غنای نفس در دل و جان این شخصیت عزیز به جا نهاده 
می داشت. استوار  را  وی  برکتش  با  عمر  آخــر  تا  که  بــود 
خاندان  به  را  دیرین  رفیق  این  انــدوه بــار  فقدان  اینجانب 
ایشان  بزرگوار  بــرادر  به ویژه  بازماندگان  و  حکیمی  مکرم 
و نیز به همه  دوستان و عالقه مندان آن مرحوم تسلیت 
عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت 

می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
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 پیام تولیت آستان قدس رضوی
  به مناسبت درگذشت عالمه حکیمی

عارف قرآنی
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی 
متفکر  و  متعهد  دانشمند  درگــذشــت 
را  حکیمی  محمدرضا  استاد  برجسته، 

تسلیت گفت.در این پیام آمده است: 
باسمه تعالی

دانشمند  درگذشت  انــدوه بــار  و  تلخ  خبر 
مــتــعــهــد و مــتــفــکــر بــرجــســتــه، اســتــاد 
محمدرضا حکیمی رضوان هللا تعالی علیه 
حقیقتاً موجب تأثر و حزن هر انسان با 

ایمان، منصف و عدالت طلب گردید.
کــســب فــیــض الــهــی و مــعــنــوی در جــوار 
بارگاه منور و قدسی حضرت ثامن الحجج 
و  فــعــال  تلمذ  والــثــنــاء،  علیه آالف التحیة 
و  بـــزرگ  فقیه  درس  محضر  در  پــرجــلــوه 
کم مانند، مرحوم حضرت آیت هللا العظمی 
سیدهادی میالنی  اعلی هللا  مقامه الشریف، 
محضر  از  بایسته  و  شایسته  بهره گیری 
پرفیض استاد عرفان قرآنی، مرحوم آیت هللا 
آقای حاج شیخ مجتبی قزوینی قد س هللا 
نفسه الشریف، از وی شخصیتی ساخته 
بود که تعبد، فقاهت، عرفان قرآنی، زهد، 
بی رغبتی و بی اعتنایی به همه جلوه های 
حقیر مــادی، حرّیت در گفتار و نوشتار، 
دفاع معتقدانه و نه سوداگرانه از عدالت 
اسالمی، رنجوری قلب و دل پاکش از فقر، 
دفاع  و  جامعه  در  تبعیض  و  محرومیت 
از حیثیت و کرامت انسانی از ویژگی های 
این دانشمند و حکیم با اخالص، نوآور و 

دردآشنا بود.
این جانب این ضایعه بزرگ را به محضر 
مبارک رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی 
جناب  بـــزرگـــوارش  بـــرادر  مدظله العالی، 
محمد  آقــای  والمسلمین  حجت االسالم 
عالقه مندان  و  دوســتــان  همه  و  حکیمی 
تسلیت  سعید،  فقید  این  ارادتمندان  و 

عرض می کنم.
در جوار مضجع نورانی و شریف حضرت 
رضا سالم هللا علیه رضوان و رحمت الهی 

را برای ایشان مسئلت می نمایم.

تولیت آستان قدس رضوی

آن روزها آن روزها 

 خاطره عالمه حکیمی
 از دکتر شریعتی

 تا وقتی علی)ع(
   و فاطمه)س(

را داریم...

حکیمی، جذب جوانان را در محکم کردن پایه های اعتقادی و عدالت خواهی 
آنان می دید و از همین روی فریاد عدالت خواهی سر داد. او نزدیک به 60 سال 
از عمر خود را برای تحقق عدالت صرف کرد، در همه آثار خود و درس هایش 

از عدالت نوشت.

گزيدهگزيده

ویژه نامه قدس در فراق عالمه محمد رضا حکیمی
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حکیمی  محمدرضا  استاد 
در مــقــدمــه ای کــه بــر کتاب 
»شعله بی قرار« آقای محمد 
اســت،  نوشته   اسفندیاری 
خــاطــره ای از دیـــدار خــود با 
علی  دکــتــر  شــهــیــد،  معلم 

شریعتی بیان می کند:
تحصیل  هــنــگــام  در   ...«
بــــرای مــدتــی  پـــاریـــس،  در 
ــران آمــد. در آن  ای کوتاه به 
او  و  کــوتــاه، میان من  سفر 
مایلم  که  گفت وگویی شد، 

با نقل آن، نکته ای را یادآور 
که  می دانستم  مــن  شـــوم. 
شریعتی، با آن شور و نبوغ 
بسیاری  ــا  ب کــنــجــکــاوی،  و 
از مــتــفــکــران، انــقــالبــیــون و 
پــیــروان مــکــتــب هــای دیگر 
مطالبی  و  داشــتــه  تــعــامــل 
آفاتی  و  فراگرفته  را  جدید 
از این  دیگر را دیده است. 
رو دوست داشتم، بدانم به 
چه نتیجه ای رسیده است 
و چه نسخه ای برای نجات 

مردم و کشور خود دارد.
بحثی را آغــاز کــردم در این 
نــجــات جامعه  راه  کــه  بـــاره 

ایران چیست؟!
و او سخنی گفت که هرگز 

فراموش نمی کنم:
ــه علی  ــا هــنــگــامــی کـ ــا تـ مـ
به  داریــــــــم،  را  فـــاطـــمـــه  و 
ــچ مــکــتــبــی و ایــســمــی  هــی
ــا بــایــد  ــ ــم؛ امـ ــ ــداریـ ــ ــاز نـ ــیـ نـ
مــردم  بــه  را  فاطمه  و  علی 

بشناسانیم«.
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االرواح 
جنود 
جمندة، فما 
تعارف 
منها ائتلف 
وما تناکر 
منها اختلف
َله

روح ها، لشكريانى 
 آراسته اند.

 روح هايى كه 
همديگر را بشناسند 
با هم الفت مى يابند 
و آنها كه يكديگر را 
نشناسند، اختالف 
پيدا مى كنند.

اذا هبت 
امرا، فقع 
فيه، فان 
شده توقيه 
اعظم مما 
ختاف منه

هرگاه از كارى 
هراس و بيم داشتى، 
خود را در آغوش 
همان كار بيفكن، چرا 
كه سختى پرهيز 
و هراس، بزرگتر از 
خود آن چيزى است 
كه از آن مى ترسى.

DF

امامت در ميدان 
امر     اجتماعى 

در تفسیر حکیمی، 
امامت شیعه اگر چه 
منشأ الهی داشت و 

حقیقتی آسمانی بود، 
اما اینچنین نبود که 
یکسره در وادی نور 

و والیت به سر ببرد. 
امامت امری غیبی 
بود که امتداد آن در 
میدان امر اجتماعی 

روشن بود. مرحوم 
حکیمی نشان می داد 
روی زمین و در جامعه 

یا به تعبیر خودش، 
در عینیت جامعه، 

امامت کجا قرار دارد. 
این طور نبود که در 
طرح فکری مرحوم 

حکیمی امر امامت به 
اخالق، تبلیغ پیام های 

فرهنگی و دینی یا به 
حکومت و سیاست 

ختم شود بلکه 
تفسیر او از امامت در 
عینیت جامعه بازتاب 
داشت و خودش را در 
توزیع ثروت، عدالت 
اجتماعی و مقابله با 

نابرابری نشان می داد.

خستگى ناپذير

یک جنبه مهم از 
کار آقای حکیمی، 
بُعد ذکری کار او بود. 
مرحوم حکیمی یک 
طرح و برنامه فکری 
داشت که طی حدود 
60 سال کار پژوهشی 
بدان پایبند مانده 
بود. عناصر روشی، 
درونمایه فکری و 
محتوایی این پروژه 
کم و بیش مشخص 
بود و در این سال ها، 
دال های اصلی این 
پروژه تعمیق شده بود 
اما مهم تر از بُعد فکری 
ایشان بعد ذکر او 
بود. مرحوم حکیمی 
به طور مرتب تعهد 
عالمان به عدالت، 
بی قراری بر گرسنگی 
مظلومان و مبارزه با 
شکم بارگی ظالمان را 
یادآوری می کرد. هرگز 
از اینکه این ایده مهم 
را در اغلب قریب به 
اتفاق آثارش تذکر 
دهد خسته نمی شد.

از گفت وگو ازگفت وگو

بهمن دهستانى    رحلت عالمه محمدرضا حکیمی ما 
را به بازخوانی گرانسنگ ترین اثر برجای مانده از او یعنی 
 موسوعة یا دایرة المعارف الحیاة )زندگی( فرا می خواند.
کتاب الحیاة مطابق توصیفی که مرحوم عالمه حکیمی از 
آن در آثار خود بیان و بر آن تأکید می کند، مجموعه ای است 
علمی، پژوهشی و تخصصی که در آن تعالیم اسالم بر پایه 
قرآن کریم و حدیث شریف گــردآوری و تدوین شده است. 

این گردآوری و تدوین به گونه ای انجام پذیرفته و عنوان گذاری 
شده که راه یک زندگی آزاد و پیشرو را هم برای فرد و هم برای 
جامعه نشان می دهد. زندگی ای برخاسته از متن مذهب، 
ارج نهنده به ماهیت واالی انسان، شناسنده ماهیت متحول 

زمان و گراینده به محتوای جدی زندگی و حیات.
در این کتاب به چهار رکن عمده نظر بــوده است که مربع 
کاملی را تشکیل و هدفی عظیم را تبیین می کند. مذهب، 

انــســان، زمــان و زندگی ارکـــان کتاب نفیس الحیاة عالمه 
محمدرضا حکیمی را تشکیل می دهد.

مروری بر تاریخ تمدن و ادیان نشان می دهد نقاط عطفی در 
آن وجود دارد که با تدوین و تألیف دایرة المعارف های بنیادین 

همراه شده است.
تمدن غرب خود را وامدار اصحاب دایرة المعارف می داند که 
دنی دیدرو، فیلسوف فرانسوی آن را در قرن 18 میالدی بنا 

نهاد و سرآغاز عصر روشنگری در اروپا شد.
 این دایرة المعارف شامل افکار پیشرفته ای خوانده می شد 
که در زمینه های فلسفه، سیاست و مذهب به بیان تعاریف 
ــرای تأسیس زندگی نوین در غــرب می پرداخت.  جدید ب
چــهــره هــایــی چــون مونتسکیو، ولــتــر و ژان ژاک روســـو از 
نویسندگان این اثر تمدن ساز بــوده انــد.در تمدن اسالمی 
ایرانی موسوعه یا دایــرة المعارف بــزرگ بحاراالنوار عالمه 

مجلسی از دیگر نمونه های شاخص و نقاط عطف در 
جغرافیای فرهنگی تشیع است که در قرن 11 هجری قمری 
ــران، بنای  همزمان با شکل گیری تمدن دوره صفوی در ای
رفیعی از معارف و مفاهیم زندگی ساز را برای عصر و جامعه 
آن روز عرضه کرد که تأثیر شگرفی در تفکر شیعی تا به امروز 
داشته است.پیروزی انقالب اسالمی ایــران با شعارهای 
جهان شمول همچون عدالت و مفاهیم مبتنی بر فطرت 

انسانی و متکی بر اجتهاد، حرکت تــازه ای در احیای فکر 
دینی در جهان اسالم رقم زد. این حرکت نیازمند استواری 
بر منابعی بود که به مثابه یک مرجع الهام بخش و معیار 
بتواند الگوی قابل استفاده ای به جامعه ایران و دیگر جوامع 
اسالمی ارائه نماید.مرحوم عالمه حکیمی خود می گوید: 
الحیاة فهرستی است از مسائل و نیازهای گوناگون فردی و 
اجتماعی و مادی و معنوی انسان، در زندگی متحول و نوین 

بشری به مقصود تأسیس جامعه سالم و متکامل انسانی.
این بیان به روشنی دیدگاه و رویکرد تمدنی عالمه حکیمی 
در کتاب وزین الحیاة یا همان زندگی را آشکار می سازد. این 
نکته از آن رو حائز اهمیت است که بر خالف سال های اخیر 
که مباحث تمدن پژوهی رونق یافته؛ در دوره ای بیان شده 
که التفاتی مانند امروز به آن نبوده است. فضیلتی که خود 
مرحوم عالمه حکیمی از آن به آفاق فکری برون حوزه ای یاد 

می کند و آن را در گرامیداشت شهید مطهری در قالب مقاله 
معروفی امتیاز آن شهید می داند.

آرمــان تمدن نوین اسالمی و تالش ها بــرای جامعه سازی و 
دولت سازی بر اساس شاخص های دینی، بدون برخورداری از 
منابع مرجع که تعاریف قطعی و متکی بر اجتهاد ارائه نماید 
میسر نیست و دایرة المعارف الحیاة از این منظر دارای جایگاه 

و نقش تمدن ساز برای تداوم حیات انقالب اسالمی است.

یادداشت
»الحيات« 
منبعى 
براى تمدن 
عدالت پايه

ماجرای  یک نامه
  نامه استاد حكيمى به فيدل كاسترو

عالمه فقيد محمدرضا حكيمى در نامه اى ۱۸ صفحه اى 
به رئيس جمهور كوبا، فيدل كاسترو، به تشريح و تبيين اصول متعالى 

و حيات بخش دين مبين اسالم و قرآن حكيم پرداخته كه در ادامه 
بخشى از اين نامه را مى خوانيم.

پس از سالم و اداى احترام، معروض مى دارد: براى آن عاليجناب در 
جهت حمايت از محرومان جهان و حفظ »كرامت انسان« و مقاومت 
پايدار در برابر استعمارگران و مستكبران جهانى، همواره سالمتى 

و طول عمر با نشاط و مقاومت آرزو مى كنم... و از رفيق مجاهد و 
شجاعتان چه گوارا به احترام و عظمت ياد مى كنم.

 در رسالت قرآنى دو مسئله، دو ركن بنيادين است؛ يک: تربيت سالم، 
يعنى »فردسازى« )به منظور جامعه سازى( و دو: سياست عدل، يعنى 

»جامعه پردازى« )به منظور فردسازى(.
به طور خالصه، جامعه قرآنى »جامعه قائم بالقسط« است و حاكميت 

قرآنى »حاكميت عامل بالعدل«. هر چه جز اين باشد نام اسالمى و 

قرآنى بر آن روا نيست.آقاى رئيس جمهور، منظور نهايى قرآن –در 
تعاليم و آيات خويش– رساندن انسان است و »حيات طيبه«، يعنى 
»زندگى رشدآور«. هدف نهايى در اين دين ساختن چنين جامعه و 

چنين حياتى است. براى رسيدن به چنين هدفى بس بزرگ، نمى توان 
به »فردسازى« پرداخت بدون »جامعه پردازى« )و پيراستن جامعه از 

انواع عوامل سقوط انسانى(؛ چنان كه نمى توان به »جامعه پردازى« 
پرداخت بدون »فردسازى«. در اينجا سخنى بسيار آموزنده از پيامبر 

اكرم)ص( رسيده: »كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيته« يعنى همه 
افراد جامعه اسالمى مانند چوپانند و همه نيز مانند رمه. در اين 

مسئوليت مضاعف و مركب، خوب بينديشيد. در چنين جامعه اى 

همه مسئول همه اند، همه ناظر همه اند، همه معلم همه اند، همه 
پندآموز همه  اند و حتى همه پليس همه و جامعه اى از اين انسانى تر 

و يكدست تر مى توان تصور كرد؟
در هر حال اگر بخواهيم »جامعه قرآنى« را به روشنى تعريف كنيم 

چنين تعريف مى شود:

»جامعه قرآنى، جامعه اى است كه عوامل رشد انسانى انسان در آن 
موجود باشد و موانع اين رشد مفقود«.و چند سخن از پيامبر اكرم، در 

جهت معرفى محتواى اسالم:پيامبر اكرم)ص(: »يک ساعت عدالت، 
بهتر از 70 سال عبادت خداست«. »حقوق مستمندان در اموال توانگران 

است. پس هر كس گرسنه و برهنه بماند، مسئول او، توانگران اند«.

حسن طاهرى  »بــرادرم، مرد آگاهی و ایمان، 
اخالص و تقوا، آزادی و ادب، دانش و دین! «

ایــن تعابیر صمیمی و گویای مرحوم دکتر علی 
شریعتی در طلیعه وصیت نامه به وصی خود یعنی 
عالمه، استاد، فقیه، مجتهد، متفکر، فیلسوف 
عدالت، مرزبان توحید، حکیم وارسته، احیاگر 
مکتب خراسان، نماینده تفکر تفکیک و نویسنده 

شهیر ایرانی، مرحوم محمدرضا حکیمی است.
این عناوین هرچند با بزرگی و عظمت واژگانی شان، 
یـــارای تصویرگری ظــرف وجــود 86 ســال زیست 
حکیمانه و اندیشمندانه محمدرضا حکیمی 
را نداشته و نــدارنــد، امــا بــه خوبی گــواه زیست 
علوی مسلک و شجاعت شیعی او در سال های 

عمر پربرکت او هستند.
ــر بــاران هــای خــراســانــی و ترنم  محمدرضا در زی
فــروردیــنــی ســال 1۳1۴ در مشهد شکفت، اما 
اندیشه پویا و روینده او تا پایانی ترین روزهای گرم و 
مردادی سال نخست قرن چهاردهم خورشیدی، 

در حرکت و پویش بود.
ــرن مکتوبات  انــدیــشــه ای کــه ضرباهنگ نیم ق
روشــنــگــر غــیــرکــاســبــکــارانــه و خــطــابــات صریح 
شــجــاعــانــه اش، تــنــهــا یـــک جــمــلــه بـــود و بــس؛ 

»عدالت«.
محقق و طالب دانشی که 20 سال تحصیل علوم 
حوزوی اش، در کوچه ها و پستوهای نمور مقدمات، 
سطح، خارج، فلسفه، ادبیات، عرب، نجوم و تقویم 
گرفتار نماند و با دو بال آزاداندیشی و حریّت و 
شجاعت فکری، بر آسمان تفکر شیعی و آرمان 

علوی پرگشود.
هــر چند محمد تقی ادیـــب نــیــشــابــوری، شیخ 
مجتبی قزوینی خــراســانــی، سید محمدهادی 
میالنی، احمد مدرس یزدی، اسماعیل نجومیان، 
حــاج سید ابوالحسن حافظیان و حاجی خان 
مخیری از مهم ترین اســتــادان حــوزوی او بــوده و 
اجــازه اجتهاد را نیز از آقا بــزرگ تهرانی در سال 
1۳۴8 شمسی دریافت کرد، اما آنچه از تألیفات 
و آثار او بر جای ماند، پرورش شاگردان و متفکران 
و مشتاقانی است که از دانشگاه تا حوزه و از هر 
صنف و حزب و فرقه و مسلکی، بیرق نواندیشی و 
آزاداندیشی دینی و عدالت خواهی او را به دست 

گرفتند.
مجتهدی نه محصور در حصار ردای تصلب و 
جمود، بلکه رهیده از تمامی قیود و تکلف، و زبان 
گشوده بر طریقت احــرار که گستره ای متنوع از 
بهشتی و مطهری تا بازرگان و علی شریعتی را نیز 

مسحور کیمیای حکمت خود می ساخت.
حکمتی سازنده و راهگشا که در بیش از 50 اثر 
مکتوب ارزشمند خــود، در سطر سطر و کلمه 
بــه کلمه آن هــا فقط و فقط مــدافــع پابرهنگان و 
ضعیفان و مــحــرومــان جامعه و کوبنده اســالم 
سرمایه داری و ویرانگر مسلک ریاکارانه به ظاهر 
ــی و مخالف  ــاه زدگـ مــتــدیــن خفته در بستر رفـ
سرسخت نهان شدگان در دیبای کاخ نشینی بود.

اندیشه ای که بنیان آن در نامه ای سرگشاده، پس 
از اهدای کتاب الحیات به فیدل کاسترو رهبر کوبا 

چنین تبیین شد:
ــرآن و اســالم را در  »اگــر بخواهیم همه تعالیم ق
دو کلمه خالصه کنیم، چنین می شود: توحید 

و عدل«.
استاد حکیمی در نیم قرن گذشته با سر دادن 
ــادآوری عدالت به عنوان ثمره خــون شهدا و  و یـ
اصلی ترین هــدف انــقــالب اســالمــی، نسبت به 

تظاهر و ریاکاری ها و تشریفات حکومتی و پنهان 
شـــدن طاغوتی مسلکان چــنــد رنـــگ در پشت 
نــام شهیدان به شــدت اعــتــراض و انتقاد و پیام 
فروخفته خود را در سکوتی معنادار فریاد کرده 

است.
ــادق و منتقد ظلم ستیزی کــه هیچ  متفکر صـ
صندلی، تــریــبــون، جــایــگــاه، ســکــه، تقدیرنامه، 
مدال و نشانی در سمینارها و میزهای شام و ناهار 
و جشنواره ها و جفنگ نامه های نفتی، برایش 

تدارک دیده نشد.
فریادگر بیدارگری که ترجیع بند حیات طیبه اش، 

فقط یک کلمه بود؛ عدالت!
آزاداندیشی که با خشت خشت وجــودش باور 
داشــت بــا مشاطه گری تبلیغات و رنگ آمیزی 
مطبوعات و خروار خروار عنوان خوش رنگ و لعاب 
دینی و آسمانی هم نمی توان یک مجموعه عاری 
از عدالت را به دین و انبیا و خدا منتسب ساخت.

اکنون قلب پر تالطم حکیم محمدرضا حکیمی 
به دلیل عــوارض ناشی از کرونا و کهولت سن بر 
اثــر ایست قلبی، در شامگاه سی و یکم مــرداد 
1۴00 از حرکت بــاز ایستاده، امــا بــدون شک در 
میان این همه غوغاهای زمانه، نبض تک بیت های 
عدالت خواهانه او با تپش هایی سریع تر و بیشتر، 
خون حیات و عدالت را در رگ های گرفته اجتماع 
ــوت زده مـــی دوانـــد، آن ســـان کــه کلمه کلمه  ــ رخـ
اندیشه های توفانی و سترگش، در فرداها فریاد 
و آذرخشی خواهد شد بر خرمن زر و زور و تزویر 

دنیاطلبان.
هرچند بسیاری از جــوانــان مدعی ایــن روزهـــا و 
داعــیــه داران جریان ها، به جــای فهرست کردن 
اندیشمندانی چونان حکیمی، در چشم برهم 
زدنــی یک فهرست چندگانه از صاحبان صوت 
و آهنگ و مشاهیر بسیار بسیار باسواد و دانای 
کل، با اشعار و ملودی هایشان را ردیف می کنند؛ 
اما بعید باشد حتی بیش از یک درصد این نسل، 
جــرعــه ای از ساغر اندیشه ایــن بزرگمرد عرصه 
ادب، حکمت و عدالت و اندیشمند کم نظیر نیم 
قرن اخیر را نوشیده و چشیده و شناخته و فهم 

کرده باشند.
حکیمی، استاد حکمت پیشه ای بود که  هشت 
دهه زیست اندیشمندانه و حیات محققانه اش 
در محاق و غربت و کم لطفی عجیب رسانه ها 
گــذشــت، امــا بــرخــالف میل بــدخــواهــان، پــس از 
رفتنش خوش خواهد درخشید تا سیه روی شود 

هر که در او غش باشد.
این بی توجهی و بی محلی و کاهلی رسانه ها در 
معرفی استاد حکیمی چه بسا از آن رو باشد که 
اندیشمندان دینی در قالب و قاب رسانه های نوین 

نمی گنجند.
گنجایش و ظرفیتی که در آذرماه 1۳55، دکتر علی 
شریعتی در وصیت نامه خویش ایــن حکیم را 

این چنین توصیف کرد:
َّـــــت روح،  ــم، روشـــنـــی انــدیــشــه، رِق ــل »قـــــدرت ق
اخالص نیت، آشنایی با رنج مردم و زبان زمان و 
جبهه بندی های جهان و داشتن فرهنگ انسانی 
اســالم شیعی و زیستن با آن روح که ویــژه حوزه 

بود... همگی در شما جمع است«.
محمد رضــا ایــن حکیم صــادق و عــدالــت جــو، با 
دلــی آرام بــر کــرانــه آسمانیان پرگشوده اســت و 
شاید روح بلندش همچنان نجوا می کند، بند بند 

گفتارنوشته های خود را در »فریاد روزها«:
می خواهم گردباد باشم، آواره داغ کویرها و دیوانه 

مسخرگی حدها و مرزها.
ــن دره ای  مــی خــواهــم تــک درخــت بــاشــم در دامـ
ایستاده و بر رهگذر آب های طبیعت چشم دوخته 

و هوس های زود گذر را به مسخره گرفته.
می خواهم طوفان باشم، تنها خروشی که می تواند 

در برابر سکوت دریاها خودنمایی کند.

می خواهم غزل باشم، سخن اشک ها.
ــای  مــی خــواهــم حماسه بــاشــم، معبد دالوری هــ

پروانشناخته.
می خواهم سوز و آه باشم، می خواهم نغمه باشم، 

خروش باشم، شبگیر!

دربزرگداشتآنحکیمصادقوعدالتجو

آواره داغ کویرها
نوشتاریکمتردیدهشدهازمرحوماستادمحمدرضاحکیمی

تو پای به راه می   نِه هیچ مگوی...

مقالهیادداشت محسن فاطمى نــژاد 
»اســتــاد حکیمی در میان 
ــان خـــــود، نسلی  مــخــاطــب
جدی از دهه شصتی ها و از 
جوانان عدالت خواه داشت. 
کسانی که حدود 50 سال با او فاصله سنی داشتند. 
نمی خواهم بگویم ایــن جوانان حکیمی را دوبــاره 
ــا همه  ــاد حکیمی ب کــشــف کـــردنـــد، چـــرا کــه اســت
مهجوریت و عزلتی که داشتند، ناشناخته نبودند 
تا بخواهند کشف شوند اما به هر حال غیرقابل انکار 
است که در کنار کسانی که حکیمی را به خاطر آنچه 
او مکتب تفکیک می خواند، می خواستند؛ در کنار 
آنانی که ادبیات و زبان و قلم حکیمی را به سان یکی 
از بی پیرایه ترین متن های پارسی، دست کم در زمینه 
دین دوست داشته و دارند، در کنار آنانی که او را به 
مثابه یک مورخ دانش تجربی مسلمین و به مثابه 
یک پاسخ به گرایش های ساینتیفیک منورالفکری 
در دهه 50 می دانند، در کنار آنانی که او را به عنوان 
ــات اسالمی به حساب می آورند،  یک مفسر روای
از اواخــر دهه 70، نسلی برخاستند که حکیمی را 
به مثابه یک معلم عدالت خواهی نگاه می کردند. 
ــروژه فــکــری خــویــش و از  حکیمی از هــمــان آغـــاز پـ
سال های پیش از انقالب، دغدغه عدالت داشت 
اما از سوی مخاطبان، در حدود دهه اخیر عمرش 
بیشتر از هر زمان دیگری در ارتباط با مقوله عدالت 
خوانش شد. خوانش عدالت خواهانه این نسل از 
جوانان از حکیمی که به وضــوح غیر از خوانش او 
به مثابه مجدد مکتب تفکیک و یا به عنوان یک 
روشنفکر و ادیـــب چــیــره دســت اســـت، دو زمینه 
فــکــری و اجتماعی داشــــت«؛ ایـــن صحبت های 
حجت االســالم مجتبی نامخواه که خود از همین 
طیف جوان عالقه مند به معلم عدالت خواهی به 
حساب می آید، سبب گفت وگوی تفصیلی ما با 
ایشان به بهانه درگذشت مرحوم عالمه محمدرضا 
حکیمی شد که در ادامه می خوانید. حجت االسالم 
مجتبی نامخواه مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی 

پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی است. 

در زمینه فکری مهم ترین مسئله این است  ◾
که بپرسیم چرا برنامه فکری مرحوم حکیمی برای 
عدالت خواهی یک پشتوانه بود و عدالت خواهان 

جوان از این پشتوانه چه بهره ای بردند؟
یک جنبه مهم از کار آقای حکیمی، بُعد ذکری کار او 
بود. مرحوم حکیمی یک طرح و برنامه فکری داشت 
که طی حــدود 60 ســال کــار پژوهشی بــدان پایبند 
مانده بود. عناصر روشی، درونمایه فکری و محتوایی 
این پروژه کم و بیش مشخص بود و در این سال ها، 
دال های اصلی این پروژه تعمیق شده بود اما مهم تر 
از بُعد فکری ایشان بعد ذکر او بود. مرحوم حکیمی 
به طور مرتب تعهد عالمان به عدالت، بی قراری بر 
گرسنگی مظلومان و مبارزه با شکم بارگی ظالمان 
ــادآوری می کرد. هرگز از اینکه این ایــده مهم را  را ی
در اغلب قریب به اتفاق آثارش تذکر دهد خسته 
نمی شد.به طور برجسته مرحوم عالمه حکیمی برای 
عدالت خواهان جوان چند دستاورد داشت. یکی 
اینکه در زمانه فراموشی عدالت اجتماعی، این زمینه 
را فراهم می آورد که عدالت خواهی نه فقط به عنوان 
یک امکان دین که یک ضرورت دینی باشد. بخش 
مهمی از مجموعه الحیاة، به ویژه جلدهای سوم تا 

ششم این کتاب این ضرورت را به خوبی مطرح کرد. 
آقای حکیمی توانست با ارجــاع به متون اصیل و 
منقول از معصومین)ع(، به طرح معانی و دال های 
اصــلــی مستتر شعائر دیــنــی پــرداخــتــه و تفسیر 

اجتماعی از این مضامین ارائه دهد. 
ــه، کــالم  ــاودانـ او در کــتــاب هــایــی هــمــچــون پــیــام جـ
جاودانه، قیام جاودانه و خورشید مغرب، تفسیری 
عدالت خواهانه از قرآن، نهج البالغه، عاشورا، انتظار 
و همچنین بعثت، غدیر و مانند آن ارائــه مــی داد و 
این برای مخاطبانی که نیاز به یک دین اجتماعی 
را احــســاس می کردند امــا پاسخ دهــنــده ای بــه آن 
نمی یافتند، بسیار ارزشمند بود. این تفاسیر به طرز 
اصولی اسالم مناسک میان تهی را به نقد می کشید 
ــن جهت دیــگــری هــای دیــنــی تفکر انقالب  و از ای

اسالمی را تضعیف می کرد. 
در تفسیر حکیمی، امامت شیعه اگر چه منشأ الهی 
داشت و حقیقتی آسمانی بود، اما اینچنین نبود 
که یکسره در وادی نور و والیت به سر ببرد. امامت 
امری غیبی بود که امتداد آن در میدان امر اجتماعی 
روشن بود. مرحوم حکیمی نشان می داد روی زمین 
و در جامعه یا به تعبیر خودش، در عینیت جامعه، 
امامت کجا قرار دارد. این طور نبود که در طرح فکری 
مرحوم حکیمی امر امامت به اخالق، تبلیغ پیام های 
فرهنگی و دینی یا به حکومت و سیاست ختم شود 
بلکه تفسیر او از امامت در عینیت جامعه بازتاب 
داشت و خودش را در توزیع ثروت، عدالت اجتماعی 

و مقابله با نابرابری نشان می داد.

در توضیح زمینه های اجتماعی مناسبات جوانان  ◾
عدالت خواه با مرحوم حکیمی هم این مسئله 
مطرح است که چرا در اواخر دهه دوم انقالب، 

بار دیگر مرحوم حکیمی به یکی از مراجع فکری 
عدالت خواهان جوان تبدیل شد؟ 

در آغاز دهه دوم انقالب، فرایندی آغاز شد که به 
رشد سرمایه داری در کشور منجر شد. بخشی از این 
روند ارتجاعی متأثر از ایده کاپیتالیسم بود. جریان 
مــعــروف بــه روشنفکران دیــنــی، متأثر از تحوالت 
جهانی و دوره ای از انــزوای نسبی در حاکمیت، به 

سمت گسترش ایده های لیبرالیستی رفتند. 
به تازگی نوشته ای از یکی از نمایندگان این جریان 
می خواندم که می گفت همبستگی میان لیبرالیسم 
با اقتصاد سرمایه داری از لحاظ تاریخی واقعیت دارد 

اما از نظر منطقی ضروری نیست. 
ــن روشــنــفــکــران خیلی انــتــزاعــی و منطقی فکر  ای
می کردند که این همبستگی فقط تاریخی است 
و روی کاغذ می شود میان آن هــا تفکیک کــرد، به 
همین خاطر گمان می کردند غلتیدنشان به سمت 
ــاً موجب بسط کاپیتالیسم  لیبرالیسم، ضــرورت
نمی شود ولــی همان تجربه تاریخی تکرار شد و 
ــد. بــخــش مــهــم تــر از  آن تفکیک روی کــاغــذ مــان
سرمایه داری ایرانی البته پابست ضوابط فکری 

نبود و متأثر از رفاقت ها و روابط بود. 
هــر چــه بــود بــا آغــاز دهــه دوم انــقــالب، همزمان با 
بازتولید نوعی سرمایه داری که بیشتر رفاقتی بود 
و البته زمینه ها و بعدها لعاب فکری هم پیدا کرد 
و همزمان بــا بسط یــک الــگــوی توسعه متناسب 
ــن انــگــاره هــا، یــک طبقه مــرفــه جــدیــد بــرآمــد.  بــا ای
مــردان جمهوری اسالمی که با شعار علیه اسالم 
ســرمــایــه داری بــه مجلس رفته بــودنــد، تکنوکرات 
شدند. نهادهای حساس حکمرانی مثل سازمان 

برنامه را به دست گرفتند و به وضوح، در عالی ترین 
سطوح، در هیئت دولــت، از این حرف می زدند که 
ایده های امــام خمینی مثل جنگ فقر و غنا، ضد 
توسعه اســت. رهبر انقالب در سخنرانی معروف 
که به عوام و خواص مشهور شد، نسبت به همین 
مسائل هشدار دادنــد و خواستند میان توسعه و 

مادی گری تفکیک شود. 
گفتند وقتی صحابه پیامبر)ص( سرمایه دار شدند، 
انقالب پیامبر)ص( به مسلخ کربال رفت. حتی همین 
تعبیر »طبقه مرفه جدید« را به کار بردند و نسبت 
به برآمدن آن از دل روابط نظام جمهوری اسالمی 

هشدار دادند.
در چنین شرایطی جوانانی که هویت خود را معطوف 
به انقالب اسالمی تعریف می کردند، به وضوح 
می دیدند به اصطالح بزرگان انقالب، با این روندها 
هیچ مشکلی ندارند. جناح موسوم به راست، احزاب 
جبهه پیروان امــام و رهبری و جریان اصول گرای 

فعلی، بیشتر از آنکه دیگری و آلترناتیو این وضعیت 
باشند، تالش می کردند بازیگران خوبی در میدان 
سیاست باشند و به مجلس و دولــت بروند و این 

قبیل رقابت های سیاسی.
 آن هــا تا پایان دولــت دوم  کــارگــزاران، حامی تمام 
عیار آن بــودنــد و نقدی اگــر بــود، از جانب همان 
روشنفکران و از موضع لیبرال بود. این مشاهدات، 
انسان حزب اللهی پایان دهه دوم انقالب را در یک 
خودآگاهی نسبت به جناح راســت، قــرار داد. در 
موقعیتی قــرار داد که تالش می کرد از این جریان 
فاصله بگیرد. این یک فاصله صرفاً و لزوماً سیاسی 
نبود بلکه نقد به الهیاتی که در منبرهای مذهبی و 
در خطبه های نمازجمعه تهران و قم و دیگر شهرها 

ترویج می شد هم بود. 
شاید مهم ترین نقد این بود که جریان اندیشه و 
تبلیغ اسالمی، جریان ارزشــی و کار بر ای ارزش ها 
و کار فرهنگی، با امر عدالت خواهانه فاصله گرفته 

است. اینکه برخی از آقایان روی منبر داد ارزش ها 
می زنند، دعوت به اسالم می کنند اما هیچ کاری به 
عدالت و توزیع عادالنه ثروت ندارند نقد مهمی بود. 
وضعیتی مانند همان چیزی که امــام حسین)ع( 
در خطبه منا توضیح می دهند. اینکه میان جریان 
دعوت اسالمی و تالش برای قسط و توزیع ثروت، 

هیچ معیت و همبستگی ای وجود ندارد. 
این نقدها و فاصله گذاری، بخشی از جوانان انقالب 
اسالمی را که توانسته بودند کمی خودشان را از 
هژمونی جناح راست بیرون بیاورند و حول مفهوم 
عدالت خواهی بــازســازی کنند بــا یــک سلسله از 
پــرســش هــای عمیق فــکــری مــواجــه مــی کــرد. ایــن 
جوانان که بعدها موج و نسل اول عدالت خواهی 
پساانقالبی را از آغاز دهه 80 رقم زدند، شاید از نظر 
کمیت در اقلیت بودند، اما به جهت تقرب به هسته 
اصلی ایده های انقالب اسالمی امکان های قابل 
توجهی برای جریان سازی اجتماعی داشتند. این 
امکان ها نیاز آن ها به مبانی و منابع فکری را تقویت 
می کرد.امام خمینی و رهبر انقالب که برای سیاسیون 
جناح راست منبع کسب مشروعیت و قدرت بودند؛ 
نخستین بــار با حرکت های ایــن جــوانــان تبدیل به 
منبع معرفتی شدند. حلقه های صحیفه خوانی 
راه افتاد و ایده های رهبر انقالب در کتاب هایی مثل 
قــامــوس عــدالــت مـــدون شــد. امــا تحرک اجتماعی 
عدالت خواهانه، باوجود جوانی حرکت و کنشگرانش، 
تأثیری به مراتب بیشتر از ســازمــان هــای عریض و 
طویل سیاسی داشت. به همین دلیل نیاز بیشتری 
به ایده های فکری داشت. عالمه محمد رضا حکیمی 
یکی از کسانی بود که عمیقاً به این ایده مهم خطبه 
منا و قیام عاشورا، یعنی معیت و همبستگی دعوت 
اسالمی و عدالت اجتماعی باور داشت. پروژه او دعوت 
به چنین اسالمی بود. این باور، در شرایطی که اندیشه 
اسالمی و گفتارهای دینی از نظر عدالت اجتماعی 
یک برهوت تمام عیار بود، بسیار ارزشمند بود. عالمه 
حکیمی اندیشه اسالمی را در عینیت جامعه مطرح 
می کرد و این در شرایطی بود که ذهنیت گرایی غالب 
بر ذهن و زبان اندیشوران اسالمی، هیچ امکانی برای 
بازتولید کنش عدالت خواهانه فراهم نمی آورد. به 
همین خاطر آثــار مرحوم حکیمی در برآمدن سوژه 

عدالت خواه بسیار مهم بود. 

به نظر شما نسبت عالمه با خطراتی که تفکر  ◾
عدالت خواهی را تهدید می کند، چه بود؟

ــه را از  ــه بــیــشــتــریــن ضــرب ــت خــواهــان تــفــکــر عــدال
ــورد. گسترش  ــورده و خــواهــد خــ اشــعــری گــری خــ
اخــبــاری گــری و فقدان پایه های حکمی و کمرنگ 
شــدن اصــل عقلی حسن ذاتــی عــدل و قبح ذاتی 
ظلم، نگرش ما به هستی را عوض می کند. نگاه ما 
به انسان و دانش رفتارهای انسانی که فقه و عدالت 

باشد، هم عوض می شود.
 مــا نمی توانیم بــر اســاس تذکر عدالت خواهانه، 
فقه عدالت خواه بر پا کنیم اما با خالی بودن تذکار 
عدالت، اساساً درک ما از فقه و مذهب، هیچ گاه 
دغدغه عدالت نخواهد داشت. بر این اساس بود 
که آقای حکیمی با یادآوری عدالت، به احیای سوژه 
عدالت خواه در دهه دوم تاریخ انقالب کمک زیادی 
کرد و این سوژه عدالت خواه هم با آنکه خود موجود 
فلسفی بود، افقی عرفانی داشت و» دیگری« خود 
را »حجتیه« می دید، اما هیچ گاه نمی پرسید آقای 
حکیمی تو چه نسبتی با حجتیه داری؟ با فلسفه و 

عرفان در چه وضعی هستی و یا سالیق سیاسی تو 
چگونه است و مانند آن و این هوشمندی و آگاهی، 

امر کم اهمیتی نبود. 
ایــــن آگـــاهـــی از شــنــاخــتــی بـــر مـــی خـــاســـت که 
عدالت خواهان از موقعیت استاد حکیمی داشتند 

و از نوعی رواداری اجتماعی حکایت داشت. 
ــال  ــب ــی کـــه ســبــب اق ــه هــای ــن ــی ــکــی دیـــگـــر از زم ی
عدالت خواهان جوان به مرحوم عالمه حکیمی شد 
این بود که »دیگری« های خود را در مقابل مرحوم 

حکیمی می دیدیم. 
محافظه کاران سنت گرا و نارواداری که جز خود و جز 
آنچه خود در مسائل اعتقادی می اندیشیدند، امکان 
برآمدن ایده »دیگری« را نمی دادند.» دیگری« دیگر، 
محافظه کاران تجددگرایی بودند که اگر چه رواداری 
بیشتری داشتند یا در موقعیتی نبودند که رویه های 
ناروادارانه ای اعمال کنند اما انواعی از برچسب های 
سوسیالیزه کردن فقه و سلفی گری شیعی را حواله 
مرحوم حکیمی می کردند و عدالت اجتماعی را یک 

»بدعت« در دین می دانستند.
ــان متفاوت یک ایــده را   ایــن دو » دیــگــری« با دو زب
تقویت می کردند و آن، جدایی دعوت دینی از عدالت 
اجتماعی بود. تقابل مشترک پروژه مرحوم حکیمی 
و عدالت خواهان جوان با این دو جریان، این جوانان 
را گرد آثار حکیمی و بیش از همه چیز  دایرة المعارف 

مهم » الحیات«، جمع کرد. 

پیش بینی شما از آینده این جریان چیست؟ ◾
من تصور می کنم سوژه انقالبی بار دیگر از موضعی 
عدالت خواهانه برخواهد خاست. جناح راست 
و البی های قــدرت، جناح مؤمن انقالبی را از معنا 
تهی کــرده و در اتــاق انتظار قــدرت نشانده است. 
سوژه انقالبی این موقعیت را برنخواهد تافت و به 
زودی این موقعیت پیرجوانی را ترک خواهد کرد. 
ــرادر بزرگ تر دســت برخواهد  از تکرار حرف های ب
داشت و در زمانه ای که انقالب اسالمی به وضعیت 
عقب ماندگی در عدالت دچار شده، سوژه انقالبی 

برای درمان این وضعیت برخواهد خاست. 
رهبر انقالب تعبیر قابل توجهی درباره این وضعیت 
داشتند. گفتند من به عقب ماندگی در عدالت 
اقرار و اعتراف می کنم و به این خاطر از خدا و مردم 
عذرخواهی می کنم. گفتند با همت مــردان و زنان 
مؤمن انقالبی، این عقب ماندگی جبران خواهد شد.

 االن نیمه ماه محرم است.  
یک قدم برگردیم به منبرهای دهه محرم فکر کنیم. 
از فرزندآوری تا امنیت، تا طب سنتی و نور و والیت و 
اخالق و همه چیز بود اما هیچ خبری از عدالت نبود؛ 
مشخص است وضعیت این طوری نخواهد ماند. 
آن همت و نیروی مؤمن و انقالبی که رهبر انقالب 
گفتند برای عدالت برخواهد خاست. این برخاستن 

نیازمند یک خاستگاه الهیاتی است. 
اگر منتظر باشیم تا امر عدالت خواهانه، در یک 
تفسیر جامع و جامعه مدار از دین و به مدد الهیات 
عــدالــت خــواهــی بــرخــیــزد، می توانیم بــا اطمینان 
بگوییم مرحوم حکیمی پس از مرگش زنده خواهد 
بــود و تکثیر خواهد شد و به احیای مجدد سوژه 
عــدالــت خــواه کمک خــواهــد کــرد. حتی ایــن امید 
وجود دارد که رحلت استاد حکیمی نیز به برآمدن 
مجدد حلقه های الحیاة خوانی کمک کند؛ مرگ 
انسان های بزرگ هم به گسترش برنامه فکری شان 

کمک می کند. 

عكس و نامه 
اختصاصى

صفحه منتسب به مرحوم سيد احمد خمينى در عکسنوشت
اينستاگرام با انتشار عكسى از استاد محمدرضا حكيمى 

در كنار امام خمينى)ره( و مرحوم سيد احمد خمينى 
توضيح داده: »اين عكس تنها تصويرى است كه 

امام به طور رسمى و براى عكس گرفتن كنار يک نفر 
ايستاده اند«.

همين جا بد نيست به نامه اى نيز اشاره كنيم كه در آن 
حضرت امام در ۲۸ آبان ۱۳۴۸ از شهر نجف به آقاى 

محمدرضا حكيمى درباره آگاه ساختن جامعه مى گويد:
جناب مستطاب ثقه االسالم آقاى حكيمى - دامت 

افاضاته-گرچه جناب آقاى آزرم را مالقات نكرده ام لكن 
تا اندازه اى از روحيات ايشان اطالع دارم. قباًل هم پس از 
انتقال به عراق قطعه شعرى كه حاكى از افكار ايشان تا 
اندازه اى بود مالحظه نموده ام. اينک نيز »پيام« بلندپايه 

را ديده و از ايشان تقدير مى كنم.
 اينجانب روزهاى آخر عمر را مى گذرانم و مع األسف 

نتوانستم خدمتى به اسالم عزيز و مسلمين بنمايم؛ 
ملت هايى كه با جمعيت بسيار انبوه و اراضى بسيار 

وسيع و ذخاير بسيار گرانبها و سوابق بسيار درخشان 
و فرهنگ و قوانين آسمانى در تحت اسارت استعمار با 

گرسنگى و برهنگى و فقر و فالكت و عقب ماندگى دست 
به گريبان و در انتظار مرگ نشسته اند، ]و[ دولت ها كه 
به دست استعمار تشكيل مى شوند جز در خدمت آن ها 
نمى توانند باشند. اختالفات موجوده در بين سران دَول 

اسالمى - كه ميراث ملوک الطوايفى و عصر توحش 
است و با دست اجانب براى عقب نگه داشتن ملت ها 
ايجاد شده است - مجال تفكر در مصالح را از آن ها 
سلب نموده است. روح يأس و نااميدى كه به دست 

استعمار در ملت ها حتى در رهبران اسالمى دميده شده 
است آن ها را از فكر در چاره جويى بازداشته است. اميد 

است طبقه جوان كه به سردى ها و سستى هاى ايام 
پيرى نرسيده اند با هر وسيله اى كه بتوانند ملت ها را 
بيدار كنند؛ با شعر، نثر، خطابه، كتاب و آنچه موجب 
آگاهى جامعه است؛ حتى در اجتماعات خصوصى از 

اين وظيفه غفلت نكنند، باشد كه مردى يا مردانى بلند 
همت و غيرتمند پيدا شوند و به اين اوضاع نكبت بار 

خاتمه دهند.
 بايد جوان هاى تحصيلكرده از اين هياهوى اجانب 
خود را نبازند و سرگرم بساط عيش و نوشى كه به 
دستور استعمار براى آن ها و عقب نگه داشتن آن ها 
فراهم شده است نگردند. بايد اشخاص بيدار، توليد 

مثل كنند و هر چه بيشتر همفكر و همقدم پيدا كنند 
و صفوف خود را فشرده كنند و در ناماليماْت پايدار و 

جدى و قوى االراده باشند و از تواصى به حق و تواصى 
به صبر كه دستورى است الهى، غفلت نكنند. از خداوند 

تعالى عظمت اسالم و مسلمين را خواهانم. سالم 
اينجانب را به آقاى آزرم و هر كس كه در فكر چاره 

است ابالغ نماييد.
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معلم الهیاتِ 
عدالت خواهی

عالمهمحمدرضاحکیمیچگونهدرپیری
مرادفکریجریانجوانعدالتخواهشد؟
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جوامع بشری به دو چیز نیاز مبرم دارند؛ اصالت 
و رســالــت. اصالت جوامع بشری به فرهنگ آن 
جــوامــع اســـت. جامعه هایی کــه دارای فرهنگ 
نیستند از حــیــات اصـــل انــســانــی بـــه دورنـــد و 
ــرن و  به یقین، فرهنگ های اصــیــل نیز بــا یــک ق
دو قــرن و سه قــرن در جامعه ها پدید نمی آیند و 
شکل نمی پذیرند. فرهنگ اصیل فرهنگ هایی 
چونان فرهنگ ایران است و فرهنگ مصر و هند 
و یــونــان. ملت هایی که در چند قــرن اخیر شکل 
گرفته اند، مانند آمریکا هر چند فرهنگ صنعتی، 
اقتصادی، سیاسی و استعماری داشته باشند 
امــا فرهنگ انسانی نــدارنــد؛ اجتماعی که هنوز 
مسئله مهم آپارتاید را که اســالم 1۴ قــرن پیش، 
آن هم در جزیره العرب آن روز آن راحــل کرد حل 
نکرده چگونه جامعه ای انسانی است؟ این کشور 
از نظر اصالت، ملتی بی فرهنگ هستند و خنده آور 
است که مدعی اند می خواهند برقرارکننده »نظم 
نوین« باشند و به نــام حمایت از »دموکراسی« 
همه گونه جنایت را مرتکب می شوند که از جمله 
آن هــا جــســارت بــه آرامــگــاه صاحب نهج البالغه 
است، کتابی که از قرن 17 در فرانسه منتخباتی 
از آن ترجمه و چاپ شد و چه بسیار به آنان آداب 
آمــوخــت. جــســارت بــه آرامــگــاهــی کــه ســقــراط اگر 
بــود بر آن سجده مــی بــرد، بزرگ ترین حیوانیت 
ــرای جــوامــع الزم  ــوک وار اســت. پــس فرهنگ ب خـ
است، چون اصالت و اصل و ریشه هر جامعه ای به 
فرهنگ است. جامعه ای که فرهنگ ندارد در واقع 

جامعه ای حیوانی است.
دومین چیزی که برای جوامع الزم است، رسالت 
اســت. هر جامعه ای باید خود را مکلف بداند به 
دانستن ارزش هــای اصیل عملی و رشد دادن به 
حرکت انسانی به وسیله آن.  »ان الحیاه عقیده و 
جهاد« حیات بدون عقیده، مرگ است و عقیده به 
ارزش ها بدون فداکاری در راه نشر و نفوذ دادن آن ها 
بدتر از مرگ. »الناس موتی و اهل العلم احیاء«؛ 
مردم بی دانش مرده اند و دانشوران زنده. اگر جامعه 
حرکت و رشد نداشته باشد مرده است، اگر فرهنگ 
نداشته باشد، انسانی نیست. به جز دارا بودن 
فرهنگ اصیل ریشه دار باید حرکت رشد دهنده 
نیز داشته باشد. اگر از تحرک باز ایستاد مـُـردار 
خواهد شد. از این رو است که حضرت صادق)ع( 
می فرماید: »اکتب علمک و بث فی اخوانک« کتاب 
بنویسید و کتاب هایتان را منتشر کنید. این دستور 
امام صادق)ع( است که »کتاب ها و اندیشه هایتان 
را به داخل جامعه و آگاهی های سالم را میان مردم 
ببرید تا جامعه رشد و رسالت داشته باشد«؛ کی و 

در چه زمانی؟! هزار و ۳00 سال پیش.
پس دو امر رکن اجتماع بشری اســت: اصالت و 

رسالت و به تعبیری فرهنگ و دانش.
تمامی آگاهان و مطلعان می دانند دینی که بیشتر 
از هر چیز بر دانش تکیه کرده و بر »رسالت« نشر 
ــــده، اســالم اســت و اگــر دانــش  دانــش تأکید ورزی
در جــامــعــه ای گسترش پــیــدا کــرد زنــدگــی ســاز و 

رسالت آور است.
پیامبر اصالت و رسالت، در آغازین سخن خود 
پس از مبعوث شدن به رسالت، به جامعه تعلیم 

و آگاهی داده است: »قولوا ال اله اال هللا تفلحوا«.
کلمه  قولوا در آن هنگام به کار می رود که بخواهند 
تعلیم دهند، به خصوص که از نظر لغت عربی 
در معنی قال، اعتقاد نهفته است. از این رو ماده 
»قــول« به »بــا« نیز متعدی می شود، می گویند: 
»زیــد قال بهذا االمــر«؛ یعنی زید معتقد به این 
امر است. پس در ماده قول اعتقاد نهفته است 
ــرم)ص(  می فرماید: از ســر اعتقاد و  ــ و پیامبر اک
ــاور بگویید  ال الــه اال هللا تا رستگار شوید. این  ب
فهرست وارترین و کوتاه ترین جمله ای است که 
بشر را از بدبختی ها، بیچارگی ها و رنج ها و غل و 
زنجیرها می رهاند و انسان را به آزادی می رساند؛ 
زیرا انسان را از محدود به نامحدود منتقل می کند 
و از عبودیت هر انسانی در هر مقام منزه می سازد. 
ــردگــان در جامعه  اگــرچــه ارســطــو گفته طبقه ب
الزم اســت، اما علی)ع( می فرماید: »ال تکن عبد 
غیرک...«؛ برده هیچ کس مباش؛ تو آزاد آفریده 

شده ای.
پس اولین کلمه پیامبر)ص(  تعلیم بــوده است. 

از این رو در روایــات آمــده: »بالتعلیم اُرِسلُت لمّا 
اُرِســلــت«. همچنین قــرآن، پیامبر)ص(  را معلم 
ِّمُهُم الکِتاَب و الِحکمَه«. معرفی کرده است: »وَ یَُعل
پــس بنگرید جــایــگــاه عــلــم در جــامــعــه اســالمــی 
کجاست و از چه ارزشــی بــرخــوردار اســت. آیات 
و روایـــات بسیاری در تعریف علم و عالم آمــده 
اســـت: »هــل یستوی الــذیــن یعلمون و الــذیــن ال 
یعلمون«، »یرفع هللا الذین آمنوا منکم والذین 
ــوا العلم درجــات و...«. در ضمن باید بدانیم  اوت
اگر امر و مقوله ای، فاسد و صالح داشــت و ما آن 
را مطلق بستاییم و معیارهای شناخت فاسد و 
صالح آن را مشخص نکنیم، ارزشی نیست بلکه 

ضدارزش است.
پس مربی بزرگ و ارزش گذار اول باید مرز میان عالم 
صالح و فاسد را تعیین و تبیین کند تا جوامع را گمراه 
نکردند. امــام حسن عسکری)ع( می فرمایند: از 
امیرالمؤمنین)ع( پرسیدند بدترین آفریدگان خدا 
پس از ابلیس و فرعون و... چه کسانی هستند؟ 

گفت: علما در صورتی که فاسد باشند.
پس اسالم به حکم اینکه تنها دین ارشاد و تربیت 
است، علم را ستایش می کند و عالم را می ستاید، 
اما فرق نیز می گذارد و مرز میان عالم صالح و عالم 

فاسد )علمای سوء( را مشخص می کند.
کتاب شریف کافی باب هایی دربـــاره عالمان بد 
ــا دارد. عــالمــه مجلسی نیز در  و پرهیز از آن هـ
بحاراالنوار این احادیث را آورده است. کتاب مهم 

معراج السعاده نیز به این امر توجه داده است.
پس مسلمان آگاه بیدار کسی است که دو کار را به 
انجام رساند: نخست به دنبال عالم برود و آن گاه 
به دنبال تشخیص عالم صالح تا سال ها از کسی 

پیروی نکند و بعد به چاه درافتد.
جامعه ایرانی به حس اسالمیت خویش همیشه 
به دنبال عالمانی صالح بــوده و در حال پیروی از 

آنان.
جامعه با روحیه اسالمی خود آگاه است که باید 
پیرو عالم با عمل و انسان رشد یافته باشد. انسان 
رشد یافته آن است که علم و عمل، شناخت و کردار 
صالح را با هم داشته باشد. آنچنان که قرآن انسان 

و جامعه تراز خود را چنین توصیف می کند:
»الذین آمنوا و عملوا الصالحات« آنان که شناخت 
از نفس االمر پیدا کرده و بدان عمل می کنند و این 
شناخت از نفس االمر هم به جز از راه وحی دست 
نمی دهد و از فلسفه ها و مکاتب قدیم و جدید و 
شرق و غرب بدست نمی آید، تمامی آن ها اختالف 
است و آرا و نظرات گوناگون. بلی فیلسوف واقعیت 
را می بیند و بیان می کند، اما از منظر چشم خویش؛ 
از این رو الزاماً مطالبش حقیقت نیست و حقیقت 
به قول ابن سینا در »التعلیقات« با عقل فلسفی 
بــدســت نــمــی آیــد. خــواجــه در »نــقــد المحصل« 
می گوید: وحی به ما چیزهایی را می آموزد که عقل 
نمی تواند بیاموزد، ولی دید انبیا، دید نافذ الهی 

است که متصل به باطن کائنات است. 
ــن رو میر فندریسکی مــی گــویــد: علم انبیا  از ای
خطابردار نیست، چون اولــی است و علم حکما 
خطابردار است، چون نظری است و هر نظری را 
نظری در پی اســت. پس وظیفه انسان مسلمان 
است که پیرو علم و عالم باشد و عالم صالح و فاسد 
را بشناسد و از غیر عالم پیروی نکند و از عالم صالح 

پیروی کند که او در عصر غیبت حجت خداست.
برگرفته از کتاب »مدرس صالح«  

عميقًا به اين ايده مهم خطبه منا و قيام عاشورا، يعنى معيت و 
همبستگى دعوت اسالمى و عدالت اجتماعى باور داشت. اين 
باور، در شرايطى كه انديشه اسالمى و گفتارهاى دينى از نظر 
عدالت اجتماعى يک برهوت تمام عيار بود، بسيار ارزشمند بود. 

گزيدهگزيده



رواق: 16 اسفند سال 
1391 خبرگزاری ها از 
انتشار کتاب »مرزبان 
توحید« خبر دادنــد. 
در همین روز »مهر« 
مفصل،  مطلبی  در 
ــام عــامــه مــحــمــدرضــا حکیمی به  ــی پ
انقابیون جهان را که در کتاب »مرزبان 
توحید« آمــده منتشر کــرد. صــدور این 
پیام البته خودش داستانی دارد. در سال 
13۸6، فرزندان آقای »ارنستو چه گوارا« 
به دعــوت یک جمعیت دانشجویی به 
ایران آمده بودند. گویا در یکی از جلساتی 
کــه ایــن میهمانان حاضر شــده بودند، 
حــرف هــایــی زده مــی شــود کــه فــرزنــدان 
»چه گوارا« را به شدت می رنجاند. بعضی 
از دانشجویان دانشگاه تهران که با عامه 
حکیمی آشنا بودند، ایشان را از ماجرا 
باخبر می کنند شاید بشود برای جبران 
ماجرا کاری کرد. عامه حکیمی هم صبح 
چهارشنبه، چهارم مهر ماه ۸6 آن ها را در 

منزل به حضور می پذیرند. 
در ایــن مــاقــات کــه دو ساعت بــه طول 
مــی انــجــامــد، عــامــه خــیــلــی انــقــابــی 
و بــیــدارگــرانــه صــحــبــت مــی کــنــد و در 
واقــع پیامی هم بــرای انقابیون جهان 
می فرستد. بخش هایی از این سخنان و 
پیام انقابی را که نشان می دهد عامه، 
مرزبان انقابی گری و عدالت جویی هم 

هست، در ادامه بخوانید. 
»من می خواهم از حضور خانم آلیدا گوارا 
و آقای کامیلو گوارا استفاده کنم و پیامی 
بـــرای همه انقابیون جهان بفرستم. 
امروز بشریت مظلوم، در چنگال مشتی 
استعمارگر و جــهــانــخــوار اســیــر است 
کــه مظهر آن دولـــت انگلیس و دولــت 
آمریکاست. از اینجاست که انقابیون 
جهان وظیفه ای حتمی، قطعی و انسانی 
دارند که بکوشند برای ایجاد یک وحدت 
انقابی و نباید اجازه دهند که انسان ها 

این گونه دچار ظلم و ستم باشند. 
همچنین نباید اجــازه دهند که عقیده، 
ــان تفرقه  ــ مــذهــب و مــســلــک مــیــان آن
بــیــنــدازد. مــا مسلمانان بــه دو وحــدت 

احتیاج داریم؛ یکی وحدت خاص؛ داخل 
حـــوزه اســــام... و یکی وحـــدت عــام که 
وظیفه انــقــابــیــون جــهــان اســـت، هیچ 
ارتباطی به مذهب نـــدارد. ایــن وحدت 

مسئله ای است انسانی نه دینی.

خطر بزرگ برای بشریت ◾
 در این روزگار بشریت در معرض خطری 
بزرگ است... ما باید این واقعیت را درک 
کنیم که دولــت هــای انگلیس، فرانسه، 
آمریکا و امثال آن ها در غرب، دارای تمدن 
صنعتی هستند نه تمدن انسانی، یعنی 
رئیسان جمهور ایــن کشور ها انسانی 
ــای  ــ نــمــی انــدیــشــنــد و در حـــوزه ارزش ه
انــســانــی عمل نمی کنند بلکه دنبال 
قدرت، چپاول، ثروت، زورگویی، کوبیدن 
ارزش هــای انسانی و مبارزه با مقدسات 
هستند... بشریت باید بسیج بشوند 
ــرای مرزبانی از ارزش هــایــی که اگــر آن  ب

ارزش ها محافظت نشود، زندگی انسانی 
در حد زندگی حیوانی سقوط می کند... 
می گویند، آقای بوش در جامعه آمریکا، 
به عنوان فــردی مذهبی معروف است. 
آیا عیسی مسیح)ع( به ایشان می گوید، 
ــه خـــون و آتـــش بــکــشــد؟...   جــهــان را ب
عـــالـــی جـــنـــاب پـــــاپ، اگــــر بـــه مــصــالــح 
مسیحیت بیندیشند، باید نگذارند آقای 
بوش این گونه عمل کند، وگرنه مظلمه 
این همه خون و جنایت و ارزش ستیزی، 
دامن واتیکان و عالی جناب را هم آلوده 
می سازد... ما مسلمانان با جناح انقابی 
جهان، ده ها وجه مشترک داریم و با این 
وجوه اشتراک باید در برابر ستمگران عالم 
بایستیم... امپریالیسم انسان را از رشد 
می اندازد و در فقر، بی عدالتی و ناآگاهی 
نگاه می دارد و ثروت های ملت ها را غارت 
می کند و همه را در یک بردگی عــام به 
زنجیر می کشد. بنابراین تابیدن خورشید 

به کــره ارض بی معنی مــی شــود... اصاً 
خورشید که طلوع می کند یعنی زندگی، 
امپریالیسم که حضور دارد یعنی مرگ. 
اینکه فیلسوف عــرب، ابوالعای مَعری 
می گوید: خــون علی و حسین با طلوع 
خورشید بر آبادی ها پاشیده می شود و 
رنگ انقاب می زند، برای همین است، 
چــون ایــن دو خــون، در راه زندگی نــور بر 
زمین ریخته است... من مصاحبه آقای 
کاسترو با کشیش فری بتو را خوانده ام. 

اگر قرآن نبود ◾
آقای کاسترو از ایشان می پرسد، شما 
برای مبارزه با ظلم چه تعالیمی دارید؟ 
کشیش محترم حداکثر دو سه جمله 
بیان می کند. بــا اینکه مــی تــوان گفت 
ما در مــدارک اسامی 3-2 هزار جمله 
درباره مبارزه و انقاب داریم که بخش 
ــا، در کــتــاب 12 جلدی  مهمی از آن هــ

الحیاة ذکر شده است... متخصصین 
تاریخ انبیا)ع( و کتب مقدس می گویند 
اگــر قــرآن نبود، نمی شد وجــود عیسی 
مسیح)ع( را اثبات کرد. حضرت عیسی 
مسیح)ع( اســطــوره می شد نــه تاریخ. 
ــار در قـــرآن نـــام حضرت  ــ بــیــش از 20ب
ــرآن کریم  ــ ــده اســــت، ق مــســیــح)ع( آمــ
بزرگ ترین حق را بر گــردن مسیحیت 
دارد... همه انقابیون و متفکرین و 
انسان دوستان وسیله پیوستگی شان 
یــک چیز اســـت، ایــن اســت کــه هومر، 
ــوی،  ــی، حــافــظ، ســعــدی، مــول ــردوسـ فـ
گوته، شکسپیر، بالزاک... همه در یک 
منظومۀ عــام در حــال حرکت و تعلیم 

بشر هستند.

آیا بوش می داند؟ ◾
 اصاً آیا آقای بوش می دانند که اِمرسن، 
ــزرگ آمریکا با مطالعۀ مکتب  شاعر ب
سعدی، شاعر مسلمان ایرانی، از او تأثیر 
ــای بوش به  بسیار پذیرفته اســت؟ ...آق
عنوان رئیس جمهور آمریکا باید این 
حقایق را بدانند و یک دوره تاریخ تمدن 
ویل دورانــت را مــرور کنند و اگر فرصت 
مطالعه نــدارنــد از محققان آمریکایی 
بخواهند تا این حقایق تاریخی را برای 
ایــشــان شــرح بــدهــنــد... مــا مسلمانان 
ــم روزی یــک انــســان الهی  عقیده داریـ
مــی آیــد و بشریت را نــجــات مــی دهــد. 
دربـــاره ایــشــان، من تحقیقاتی مفصل 
در مــدارک ادیــان مختلف انجام داده ام 

و کتابی به نام خورشید مغرب نوشته ام. 
در روایت های ما سخن از عدالت جهانی 
است در زمان حکومت ایشان، آن مصلح 
موعود، جهان را پر از عدل و داد می کند. 
یعنی هر کس اهل هر مذهبی که باشد، 
ــاره  ــرار نمی گیرد... من دوب مــورد ظلم ق
انقابیون جهان را به یک اتحاد انقابی 
فرامی خوانم. ما اگر یک اتحاد انقابی 
داشــتــه باشیم می توانیم بــه آن غایت 
بشری که عدل است دست یابیم تا در 
سایه آن، محروم ها، مظلوم ها، یتیم ها، 
له شده ها و همه انسان ها رشد کنند و 
به رشد انسانی برسند... دنیا می داند 
که ما مسلمانان شخصیتی به نام علی 

داشته ایم. 
امــام عــلــی)ع( حــدود چهار ســال و نیم 
رئــیــس امــپــراتــوری اســـام بـــود. غــذای 
خــودش نان جو خشک و دوغ ترشیده 

بود. 
ــت؟  ــی اسـ ــذایـ ــه غـ ــن چـ ــ مــی گــفــتــنــد ای
ــایــد چــیــزی بــخــورم که  مــی گــفــت مــن ب
خاطر جمع باشم همه کسانی کــه در 
قلمرو حکومت من هستند می خورند. 
ایشان حکومت خــود را 1۴ قــرن پیش، 
ایــن طــور تعریف می کند: حکومتی که 
در آن فقیر نیست، بــی غــذا نیست و 
بی  مسکن نــیــســت... مــا امـــروز باید بر 
گسترش فرهنگ انقابی تأکید کنیم... 
در این شرایط، باید هر انسان آگاه، با هر 
طرز فکر و اعتقاد بــرای نجات انسان و 

انسانیت تاش و جهاد کند... .

دانشمندی که مرزبان توحید، انقالبی گری و عدالت  خواهی بود

ماجرای دیدار فرزندان »چه گوارا«  باعالمه حکیمی

خبرخبر
امروزامروز

تسلیت جامعه دانشگاهی 
در پی درگذشت عامه محمدرضا حکیمی، مسئوالن 
جامعه دانشگاهی در پیام هایی جداگانه درگذشت این 
عالم و متفکر برجسته را تسلیت گفتند. حجت االسام 
والمسلمین مصطفی رستمی؛ رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی، دکتر 

سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و... 
از جمله شخصیت ها و نهادهایی بودند که با صدور پیام، 

درگذشت عامه را تسلیت گفته اند.
در بخشی از پیام دبیر شـــورای عالی انقاب فرهنگی 
آمــده اســت: سال ها تدبر و تحقیق در علوم اسامی، 

توحیدمحوری و عدالت طلبی و نشر فرهنگ و معارف 
اســامــی چــهــره ای ممتاز از ایــشــان در میان متفکران 
و روشنفکران اســامــی ساخته اســت کــه نمود آن در 
کتاب های تأثیرگذار و عالمانه ایشان از جمله: »الحیاه«، 
»جامعه سازی قرآنی«، »عقل سرخ«، »امام در عینیت 

جامعه« و ده هــا اثــر دیگر جلوه گر است.اینجانب این 
مصیبت را به محضر رهبر حکیم انقاب اسامی، حوزه 
علمیه خراسان، متفکران دینی و دوستداران و به ویژه 
خاندان محترم حکیمی تسلیت عرض نموده و از خداوند 

متعال رضوان الهی برای ایشان مسئلت می نمایم.

پــیــام هــای تــســلــیــت رســمــی 
ــران به  ــ ــ از گـــوشـــه و کـــنـــار ای
ــاری از  ــیـ ــسـ جـــــای خــــــود، بـ
شــخــصــیــت هــای فــرهــنــگــی 
ترجیح دادند در همان نخستین ساعت های 
انــتــشــار خــبــر در فــضــای مــجــازی احــســاس 
ــاره فــقــدان عــامــه حکیمی  ــ خــودشــان را درب
بیان کنند. در ادامــه برخی از این واکنش ها 

را بخوانید: 
حسن رحیم پور ازغــدی ایــن روزهــا گویا دوره 
نقاهت پس از کرونا را می گذراند اما صفحه 
اینستاگرامی منتسب به او نوشت: »حکیمی 
بزرگ رفت. نظریه پرداز بزرگ شیعی معاصر 
کــه اصــالــت عقل محمدی را بــا شــور عدالت 
عــلــی)ع( درآمیخت و صابت حسین را در 
عاشورای معرفتی آل محمد)ص( بر سر دست 
گرفت و یــک عمر بــا تک تک ضــربــان قلبش 
فــرج مهدی)عج( را انتظار کشید... واژه نامه 
عدالت خواهی را چنان هنرمندانه غنی سازی 
کرد که شرر به جان اساطیر اشرافی گری افکند. 
محمدرضا حکیمی مصداقی از مـُـوتــوُا قبَل 
اَن تموتُوا بــود. پیش از مرگ طبیعی، با مرگ 
حقیقی خو گرفت و این روزهای آخر در انتظار 
ولــی عصر)عج( و فرشته مــرگ، در بستر نیز 
دائم الطهاره بــود... خدایش بپذیرد که عمری 
هم خواب کتاب و قلم بود و در محراب تفکر...«.
ــدگــاری هــم در توییتی  حــجــت االســام مــان
نوشت: »حقیقتاً مرحوم محمدرضا حکیمی 
ــود کــه ســال هــا بـــرای فهم،  عــالــم مــجــاهــدی ب
ترویج و دفاع از مکتب اسام و تشیع زحمت 
ــود کــه بـــدون وابستگی و  کشید. او کسی ب
کاماً آزاد می اندیشید و سخن می گفت... 
کَثّرهللا امثالهُ«. دکتر سیدعلی موسوی نیز 

در توییتی نوشته اســت: »عــامــه حکیمی 
را بــا خــوانــدن کــتــاب »عـــاشـــورا؛ مظلومیتی 
مضاعف« شناختم و شرح عدالت را در آن 
کتاب یافتم آنجا که می گفت، عاشورا پرچم 
اجرای عدالت است که بر قله خورشید نصب 

شده است...«. 
تقی دژاکام نیز در توییترش نوشت: »بعد از 
دکتر شریعتی و بیشتر از او عامه محمدرضا 
حکیمی مهم ترین کسی بود که اسام سیاسی 
را برایم جا انداخت و تشریح کرد که اسام 
ــام نــیــســت...  ــدون بــرپــایــی حــکــومــت، اسـ بـ
ــا مــوالیــش امیرالمؤمنین  خــدایــش او را ب
علیه السام محشور کند کــه تمام عمر از 

عدالت او گفت و نوشت«. 
از جمله کــوتــاه تــریــن و الــبــتــه جــالــب تــریــن 
استوری های اینستاگرامی هم، استوری آرش 
شفاعی بــود که روی تصویر عامه حکیمی 
فــقــط یــک جمله نــوشــتــه بـــود: »ســتــونــی از 

ستون های زمین فرو ریخت«!

ــرمــی گــردم  بـــه گــذشــتــه کـــه ب
بــه بــیــش از نــیــم قـــرن پیش، 
ــردی را  ــ بــه ســـال 13۴1، رادمـ
می بینم که در مدرسه نواب 
مشهد، با شور و شوق از عدالت امام علی)ع( 

سخن می گوید. 
ــوز بـــــودم،  ــ ــ ــش آم ــ ــ ن ــن دا ــ در آن دوران م
دانش آموز دبیرستان علوی، گاه به کتابخانه 
فرهنگ مــی رفــتــم کــه کتابخانه بــزرگــی بود 
ــان شـــاکـــری و  و فــرهــیــخــتــگــانــی چـــون جــنــاب
ــردی را مــی دیــدم  رحــیــمــی مــســئــوالن آن، مـ
که انبوه کتاب ها را بــرای وی مــی آوردنــد و او 
یــادداشــت هــایــی از کــتــاب هــا بــرمــی داشــت، 
کتابدار کتاب ها را برمی گرداند و با دستی پر، 
انبوهی دیگر از کتاب روبه رویش قرار می داد.
پیوند ارادت و احــتــرام من از همان سال ها 

آغاز شد، بیش از  نیم قرن پیش. 
در آن سال ها عامه امینی نویسنده الغدیر 
به مشهد آمد و به همت حکیمی و یارانش 
مجلسی در مــدرســه نـــواب آراســـتـــه شــد و 

حکیمی بنیان گذار آن بود. 
آن گاه نخستین کار مشترکی که از وی به یاد 
دارم کتاب نفیس »حساس ترین فراز تاریخ« 
ــیــران و نویسندگان  بــه همت جمعی از دب
خراسانی بــود دربـــاره امــام عــلــی)ع( و واقعه 

غدیر با دیباچه استاد علی اکبر فیاض.
حکیمی هــمــان  گــونــه کــه در مــدرســه علوم 
دینی می نشست و از محضر نامداران دینی 
همچون زنده یاد ادیب نیشابوری، آیت هللا 
میانی و حــاج شــیــخ  مجتبی قــزویــنــی بهره 
می جست، در دانش های معنوی و عرفانی 
نیز استادش سیدابوالحسن حافظیان بود 

مردی عارف، جهانی بنشسته در گوشه ای.

»سرود جهش ها« نخستین کتاب تأثیرگذار ◾
بــه همان  گونه حضرت حکیمی بــا مجامع 
روشــنــفــکــری اســامــی نــیــز مــرتــبــط بـــود و از 
اصحاب حضرت استاد محمدتقی شریعتی 
بنیان گذار کانون نشر حقایق اســامــی. در 
آن سال ها حکیمی با نگارش کتاب »سرود 

جهش ها« خوش درخشید. 
بــا نثری پــرشــور و پــرشــوق سخن از اســام و 
عدالت علوی می گفت. نثری یگانه که در آن 
مهر به بی پناهان و بی صدایان موج می زد، 
به زر و زور و تزویر، با قلم به نبرد پرداخت. 
در حقیقت سرود جهش ها نخستین کتاب 
وی بــود که فضایی نــو، در میان خوانندگان 

فارسی زبان آفرید.

آتش فشانی پرگدازه و پرشور  ◾
مدت ها گاه  و بی گاه سعادت دیدارش نصیب 
می شد. حکیمی در سخن، در بیان و بنان، 
آتش فشانی بود پرگدازه و پرشور، آتشی که 
از جان نجیبش برمی خاست. غم بی نوایان 
رخش را زرد می ساخت و صدای بی پناهان 
جانش را مــی آزرد. وی در پی آن بود که دین 
در خدمت انسان قرار گیرد و عدالت مبنای 
گــســتــرش آن بــاشــد و خــود اســـام و تشیع 

منهای فقر را می خواست.
 در پی جامعه ای بود که نابرابری نباشد، حق 
به حقدار رســد. اکنون که روایــت خویش را 
از آشنایی و ارادتــم در سالیان دراز نسبت 
ــرای شما بــاز می گویم،  بــه اســتــاد حکیمی ب
شــهــادت مــی دهــم کــه در ایـــن ســال هــا، جز 
راستی و صدق و صفا از وی ندیدم و نشنیدم. 
دروغ و دغل و ریا و نفاق در آستان وی راهی 
نداشت. فروتن بود و فرزانه. هم به ادبیات 

کهن چیره بود که حضرت ادیب نیشابوری 
ــه خــوانــد، ســروده هــایــی  وی را متنبی زمــان
محکم به زبان عربی می سرود، به استقبال 
اشعار ابن سینا می رفت و هم در ادبیات روز 
و شعر معاصر چیره بود و م.امید شاعر نامی 
خراسان شعری به وی پیشکش کرد و وی را 
»سربدار امــروز خراسان« نامید. در زندگی 
روزمره، که گاه به خدمتش می رفتم در اتاقی 
ساده، که از آن او نبود مسکن داشت. به نان 
و پنیری می ساخت اما غم این خفته چند، 
خــواب در چشم تــرش می شکست. در این 
سال ها با دلی پرغم، از آنکه می دید جمعی 
به نام اسام و تشیع از عدالت علوی دورند 
و کیسه ها انباشته اند و کاخ ها افراشته اند و 
به نــام دیــن ســود خویش می جویند سخت 
ــود؛ امــا هرگز نومید نــبــود. بــه جــد و  دلگیر ب
جهد می کوشید ابرها را بزداید و خورشید 

حق و عدالت را بنمایاند.
برگرفته از گفت وگوی غامرضا امامی  با ایبنا

واکنش های فضای مجازی به درگذشت استاد حکیمی

هشتگ ها در غم عالمه
روایتی از زندگی و افکار عالمه محمدرضا حکیمی به مناسبت درگذشت او

»متنبی«  زمانه  
گزارش خبریمجاز آباد

خبر خاکسپاری
 مقصد... حرم امام رضا)ع(

خبر رحلت عالمه محمدرضا حکیمی در آخرین 
ساعات یکشنبه شب منتشر شد و البد خیلی از 
شما دیروز خبر را دیده اید. اما طبق آنچه اعالم 

شده پیکر عالمه حکیمی قرار است امروز در حرم 

امام رضا)ع( به خاک سپرده شود.
دیروز مرتضی کیا، از نزدیکان 

این نویسنده و اندیشمند دینی 
به ایسنا گفت: پیکر عالمه 

حکیمی، دوشنبه اول شهریور 

ماه از تهران به مشهد منتقل و سه شنبه، دوم 
شهریورماه در حرم امام رضا)ع( 
به خاک سپرده می شود. او البته 
دیروز این را هم گفت که قرار بود 
دیشب از تهران راه بیفتیم و پیش 

از ظهر برسیم و مراسم خاکسپاری دوشنبه انجام 
شود، اما امکان پذیر نشد. 

گفتنی است عالمه محمدرضا حکیمی پس از یک 
دوره بیماری و بستری شدن، در شامگاه روز ۳۱ 

مردادماه با ایست قلبی از دنیا رفت.

من می خواهم از حضور خانم آلیدا گوارا و آقای کامیلو گوارا استفاده کنم و پیامی برای همه انقالبیون 
جهان بفرستم. امروز بشریت مظلوم، در چنگال مشتی استعمارگر و جهانخوار اسیر است که مظهر آن 
دولت انگلیس و دولت آمریکاست. انقالبیون جهان وظیفه ای حتمی، قطعی و انسانی دارند که بکوشند 

برای ایجاد یک وحدت انقالبی و نباید اجازه دهند که انسان ها این گونه دچار ظلم و ستم باشند. 
گزيدهگزيده
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من 
وّقرعاملا ، 
وقرربّه 
کسی که عالمی 
را گرامی بدارد 
و تعظیم نماید، 
پروردگارش را گرامی 
و بزرگ داشته است

F

درحاشیه

انتظار فرج

»حکیمی بزرگ رفت. 
نظریه پرداز بزرگ 
شیعی معاصر که 
اصالت عقل محمدی 
را با شور عدالت 
علی)ع( درآمیخت 
و صابت حسین را 
در عاشورای معرفتی 
آل محمد)ص( بر 
سر دست گرفت و 
یک عمر با تک تک 
ضربان قلبش فرج 
مهدی)عج( را انتظار 
کشید...
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