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بسم اهلل الرحمن الرحیم

دیده بان...!!
مجایل است برای به�ت دیدن جهان؛
ی است برای توصیف سوژه ها؛ بس�ت
ن فهم ها؛ رسال�ت است ناظر به تبی�ی
تالیسش است در راه نقد اندیشه ها؛
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گ
ارزیسش عدالت در همه ساحت های زند�
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رسمقاله

از  یکی  عرفان«  و  فلسفه  از  وحیانی  معارف  »تفکیک  تفکر 
شمار  به  اسالمی  دین پژوهی  سنتی  جریان  زیرمجموعه های 
منطقه  در  برجسته  روحانیون  از  برخی  توسط  که  می آید 
جغرافیایی خراسان تاسیس و توسعه یافت. این مکتب از آن رو 
تفکیک نام گرفته که پیروان آن معتقدند بایستی بین معارف 
فلسفی و عرفانی و معارف وحیانی تفکیک و جدایی قائل شد؛ 
بدین معنا که  فلسفه و عرفان یک مسیر و قرآن و معارف وحیانی 
راه دیگری را می پیمایند. اگرچه ابداع واژه تفکیک برای این تفکر، 
سابقه چندان زیادی ندارد؛ ولی می توان سویه های آن را از یک 

قرن پیش تاکنون ردیابی کرد.
 نسل اول معتقدین به تفکیک، بزرگانی همچون سید 

موسی زرآبادی و میرزا مهدی اصفهانی را در درون 
خود جای داده و مقدمات ظهور نسل های بعدی 

را فراهم کرده است. فقهای بزرگی همچون 
مجتبی قزوینی خراسانی، محمدباقر ملکی، 
غالمحسین  و  مروارید  میرزاحسنعلي 
شاگردی  کسوت  در  بادکوبه ای  محامی 
میرزای اصفهانی، راه استاد را ادامه داده و 

پرچم این تفکر را به دست آیندگان رساندند. 
کسی  سوم  نسل  در  قبل،  نسل های  برخالف 

را نمی شناسیم که به طور همزمان در وادی معارف 
مختلف و رشته های متعدد اسالمی، به درجه اجتهاد رسیده باشد. 
در زمره مهمترین افراد حاضر در این نسل، قطعا نام استاد محمد 

رضا حکیمی بیش از بقیه می درخشد.
محمدرضا حکیمی از اندیشمندان و ادیبان چیره دست اسالمی به 
شمار می رود که در سال 1314 شمسی در مشهد به دنیا آمده و 
تا جایی که توانست، از دریای خروشان آیات و روایات تغذیه کرد. 
او که از پنجره فقه و اصول عبور کرده و فلسفه را نزد بزرگانی 
همچون حاج شیخ مجتبی قزوینی آموخته بود، در نهایت با حکم 
عاّلمه شیخ آقا بزرگ تهرانی، به عنوان یکی از محدثین معاصر 
شیعی معرفی شد. صدور القابی همچون »االستاذ المحّقق« از 
سوی آقا بزرگ تهرانی و »العالمة الجلیل« از طرف عاّلمه امینی 
درباره او، مهر صحت بر وسعت فضل و کماالت آقای حکیمی 
گذاشته و نام ایشان را بیش از پیش بر سر زبان ها انداخت. از سال 
13۶4 شمسی، استاد سید جالل الدین آشتیانی سلسله مقاالتی 
را در مجله کیهان اندیشه با عنوان »نقد تهافت الفالسفه غزالی« به 
چاپ  رساند که در ضمن آنها به مناسبت، به نقد پاره ای از افکار 
و مطالب مرحوم میرزا مهدی اصفهانی  پرداخت. اسفندماه 13۷1 

بود که مقاله ای مفصل از آقای محمدرضا حکیمی با نام »مکتب 
تفکیک« و در دفاع از آرای میرزای اصفهانی در این مجله به چاپ 

رسید و برای همیشه نام حکیمی را به عنوان تفکیک گره زد.
محمد رضا حکیمی تقریبا در سه دهه گذشته، کام بسیاری از 
دوستداران علم و معرفت را با قلم و بیان نافذ خود شیرین کرده 
و آثار زیادی را در ترویج اصول مکتب تفکیک، روانه بازار اندیشه 
کرده است. فوت ناگهانی ایشان در مردادماه 1400 این شیرینی 
را برای مریدان شان تلخ نموده و زنگ خطر خاموشی را برای 
مکتب تفکیک به صدا درآورد. ارتحال این اسالم شناس عدالتخواه 
بهانه ای شد تا باز هم اصحاب اندیشه و قلم در فضای مجازی 
به صف شده و شروع به تحلیل و تبیین منظومه فکری ایشان 
کنند. اینان هر کدام از زاویه دید خود، نظریات این متفکر برجسته 

را بررسی نمودند.
 در این بین جریان روشنفکری تمام سعی خود را به کاربست 
و  داده  ارائه  ایشان  عدالت  نظریه  از  سوسیالیسم وار  قرائتی  تا 
منظومه فکری مرحوم حکیمی را با نظریات امثال 
علی شریعتی مقایسه نماید. از طرف دیگر 
اندیشه ورزان تفکیکی و شاگردان این استاد 
وارسته نیز سعی کردند تا بیش از پیش 
و  بکوبند  دین  از  فلسفه  بر طبل جدایی 
قرائت های مختلف از مقوله تفکیک را ارائه 
زیر  را  ایشان  عرفان  دیگر  گروهی  دهند. 
که  کردند  وانمود  اینگونه  و  برده  ذره بین 
این عالم حاذق هیچ اعتنایی به عرصه های 
اجتماعی و سیاسی نداشته و در این مسائل 

دخالتی نمی کرده است.
بر اساس همین واکنش های مختلف به اندیشه مرحوم حکیمی 
در فضای ژورنالیسم، نشریه دیده بان اندیشه در این شماره سعی 
دارد تا بخاطر رسالت تبیین گرایانه خود، سه مساله را مورد بررسی 

علمی قرار دهد:
1.اندیشه تفکیک در نظر مرحوم حکیمی

از نگاه آقای حکیمی در عالم اسالم سه جریان شناختی وجود دارد 
که هر کدام محور را به یکی از عقل یا کشف یا وحی می دهند و 
فصل الخطاب در هر کدام متفاوت از دیگری است. مرحوم حکیمی 
معتقدند که این سه راه و روش شناختی، اوالً از هم جدا هستند، و 
ثانیاً انطباق ناپذیرند، به همین خاطر باید آنها را از هم جدا و خالص 
کرد تا به این روش، از آموزه های اعتقادی و دینی متون دینی 
پاسداری کرد. از نظر ایشان، معارف اعتقادی و شناختی اسالم، 
در فلسفه و عرفان، با تأویل و مزج و التقاط با مکتب های مختلف 
فلسفی و عرفانی مواجه شده و آراء و دیدگاه های مکتب  ها بر آنها 
تحمیل شده است و به همین خاطر هدف اصلی مکتب تفکیک 

خالص سازی معارف و شناخت های قرآنی و روایی است.
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2.عدالت در نظر مرحوم حکیمی
در بین متفکران اسالمی، محمدرضا حکیمی جایگاهی مهم در عرصه عدالت پژوهی دارد. در 

اندیشه وی، انگاره ارزشی عدالت در همه ساحت های زندگی بشر باید تجلی پیدا کند. 
ایشان، با تقید عمیق به متن قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به آموزه های 

اسالم دارد.  وی به اقتضای تعلقش به مکتب تفکیک، معارف عقلی مبتنی 
بر متن دین را بر عقل خودبنیاد بشری ترجیح می دهد و در مسئله عدالت 
با نگرشی جمع گرا با توجه به آموزه های وحیانی و نفی سرمایه داری لیبرال، 

فلسفه اجتماعی خاصی مبتنی بر مساوات اقتصادی  ارائه می دهد. مرحوم 
حکیمی، عدالت مورد توجه خود را معادل عدالت معیشتی یا اقتصادی 
دانسته و معتقد است که این مهمترین قسم از گونه های مختلف عدالت 
است که باید بر اساس اصل مساوات، مورد توجه تمام ُمصلحان جهانی قرار 

گیرد. از دیدگاه ایشان، اساساً رشد اجتماع درگرو عدالت است و بدین دلیل 
جزء اصول دینی قرار گرفته است.

3.سیاست در نظر مرحوم حکیمی
یکی از مسائل مورد توجه ویژه در منظومه فکری مرحوم حکیمی، بررسی 
حکومت دینی و لوازم آن است. ایشان حکومت دینی را به دو قسم حکومت 
معصوم و غیرمعصوم تقسیم می کند. از نظر این الهیدان چون در عصر غیبت، 
به حکومت معصوم که اصل حکومت قرآنی است و اساس آن بر اقامة عدل 
فراگیر است، دسترسی نیست، باید به »حکومت مسانخ« تن داد یعنی 
نزدیک ترین و شبیه ترین انواع حکومتها به حکومت معصوم که بیشترین 
نام یک  به  را  بتوان آن  باشد. حکومتی که  با آن داشته  را  سنخیت 
حکومت دینی مطرح ساخت و جامعه های دیگر اسالمی و ملت های 
اسالم را برای پدیدآوردن چنان حکومتی به منظور رسیدن به هدف 

عظیم »اتحاد جماهیر اسالمی« به قیام و فداکاری واداشت. به بیان 
حکیمی، پیامبران برای آن برگزیده شدند تا اجتماعات بشری 

را نجات بخشند و چیزها به مردمان بیاموزند و آنها را به 
مراعات قسط و عدل در عمل و جهت گیری ها وا دارند و 

این هدفی بزرگ و گسترده است که دست یافتن به 
آن جز به وسیله قدرت و حکومت میسر نیست.   

درست به همین علت است که مرحوم حکیمی 
نیز برای  حکومت دینی در عصر غیبت را 

فقیه با تمام شرایطی که در آثار ایشان 
موجود است، ثابت می داند و در کتاب 
»تفسیر آفتاب« اوج ارادت خود به 

انقالب اسالمی عیان می کند.
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مقدمه

محّمدرضا حکیمی فرزند حاج عبدالوهاب در 1314 خورشیدی 
در مشهد چشم به جهان گشود. زمانی که پا به شش سالگی 
گذاشت ابتدا به مکتب خانه رفت و در آنجا قرآن و صد کلمه از 
کلمات قصار امام علی)ع( را با ترجمه منظوم آن آموخت. سپس 
مقداری از دیوان حافظ و مبادی انشا و نویسندگی و بعد از آن 
دروس ابتدایی را در مدرسه فراگرفت. در سال 13۲۶ در حالی که 
نوجوانی دوازده ساله بود، به جهت عشق و عالقه ای که به طلبگی 
و تحصیل علوم دینی در دل داشت و با تشویق نزدیکان خود برای 
تحصیل به مدرسه نواب مشهد مقدس وارد شد که در آن زمان 

یکی از مدارس مهم و پررونق حوزه خراسان بود. او با 
راهنمایی متولی و مسئول وقت مدرسه آیت اهلل 

میرزا علی اکبر نوقانی، امثله و شرح آن را نزد 
سید جعفر سّیدان خراسانی و بقیه مقدمات 
را نزد حاج سید عباس سّیدان خراسانی فرا 
گرفت. پس از این دوره، با تشویق حاج شیخ 
به حلقه درس  محمدرضا خلیل الواعظین 

ادیب ثانی مرحوم آقا شیخ محمد تقی ادیب 
نیشابوری در مدرسه خیرات خان مشهد حاضر 

شد و از نو آنچه را که پیش از آن از علوم ادبی فرا 
گرفته بود، بدون وقفه در مدت دو سال دوره کرد و ادبیات 

عالی، بالغت و عروض و قافیه را نزد ایشان فرا گرفت و تمامی 
درس ها و آموخته های این دوره را به طور کامل یادداشت کرد. 
همنشینی و هم صحبتی حکیمی با ادیب نیشابوری، باعث شد که 
ذوق ادبی او تقویت شود و وی به ادبیاتی پرمایه و غنی دست یابد. 
وی کتاب های شرح لمعه و قوانین را نزد حاج میرزا احمد مدرس 

یزدی خراسانی فراگرفت.1  
حکیمی مدت ده سال بدون وقفه در درس خارج فقه و اصول 
آیت اهلل العظمی سید محمدهادی میالنی حاضر شد و تقریرات 
درس ایشان را به طور کامل و مرتب نوشت. حکیمی مدت 1۲ 
سال از کتاب های منظومه گرفته تا کتاب های شرح اشارات ابن 
سینا و سپس اسفار را در حّد اعال و کامل با مقداری از علوم 
غریبه، نزد حاج شیخ مجتبی قزوینی آموخت. وی در سی سالگی 
هنگامی که عاّلمه شیخ آقا بزرگ تهرانی به مشهد مقدس مشرف 
شده بود، موفق به اجازه شفاهی نقل روایات و احادیث اهل بیت از 
ایشان گردید و سپس شیخ آقا بزرگ از نجف اشرف در ماه رجب 
سال 13۸3، اجازه ای کتبی برای آقای حکیمی نوشت و فرستاد 

1. هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص 4۶

و از این طریق بود که او نیز به سلسله عالمان و محدثان بزرگ تا 
اصحاب ائمه طاهرین و حضرات معصومین متصل شد. با صدور 
این اجازه کتبی و ذکر لقب »االستاذ المحّقق« از سوی عاّلمه آقا 
بزرگ تهرانی)ره( و پس از آن، »العالمة الجلیل« از طرف عاّلمه 
امینی)ره( درباره او، مهر صحت بر وسعت فضل و کماالت آقای 
حکیمی گذاشته شد.۲  حکیمی در دوران پس از انقالب اسالمی 
در تهران مسکن گزید و توانست و کمک قلم و بیان شیرینش 
مکتب تفکیک را ترویج دهد. او در این راستا و در مهمترین 
گام، مقاله و سپس کتاب »مکتب تفکیک« را منتشر ساخت؛ 
تا اندیشه های فراموش شده میرزا مهدی اصفهانی را با نام مکتب 
تفکیک دوباره احیا کند. آثار این استاد فرزانه را می توان در چند 

مورد دسته بندی کرد که به این شرح است:
1. آثاری که در معّرفی و شناساندِن مکتب تفکیک نگاشته شده اند: 
هم چون »مقام عقل، اجتهاد و تقلید در فلسفه، معاد 
جسمانی در حکمت متعالیه، الهّیات الهی و 

الهّیات بشری و مکتب تفکیک.
۲. آثاری که در زمینه روایات اهل بیت)ع( 
و ترجمه احادیث تألیف شده است از جمله 

دایره المعارف الحیاه، گزارش و انذار.
3. آثاری که شناساننده اسالم نجات بخش 
اجتماعِی  و  فردی  دستورات  آموزنده  و 
این آیین آسمانی  هستند، هم چون کالم 
عینّیت  امام در  جاودانه، خورشید مغرب، 
جامعه، مرام جاودانه، جامعه سازی قرآنی، پیام 

جاودانه، ادبّیات و تعّهد در اسالم. 
4. آثاری که در تجلیل از زحمات و مجاهدات مفاخر اسالم نوشته 
شده و تصویرگر چهره روشنی بخِش این رادمردان است، چونان 
سپیده باوران، بیدارگران اقالیم قبله، حماسه غدیر، شیخ آقابزرگ، 

میرحامدحسین و شرف الّدین.
5. آثاری که مجموعه ای از مقاالت او را در بر می گیرد مانند 
عقل سرخ، آنجا که خورشید می وزد، نان و کتاب و عاشورا و غّزه. 
همچنین اشعار فارسی و عربِی حکیمی را نیز می توان به اینها 

افزود.
این  ساله   ۸۶ عمر  تاریخ  از  برگ  آخرین   ،1400 مرداد   31
اندیشمند خراسانی ورق خورده و جان ایشان را تسلیم بیماری 
کرونا کرد. در همان ساعات اولیه از ارتحال این استاد بزرگوار، 
واکنش هایی متفاوتی از سوی علما، فرهیختگان و مقامات رسمی 
و برجسته کشور مطرح شد. مقام معظم رهبری نیز در پیامی 
درگذشت این عالم و متفکر برجسته را تسلیت گفته و ایشان 
نوآور و  اندیشه ورزی  ادیبی چیره دست،  را  دانشمندی جامع، 

اسالم شناسی عدالتخواه نامیدند. 

۲. همان

ذکر  و  کت�ب  اجازه  این  با صدور 
لقب »االستاذ المحّقق« از سوی عالّمه 
)ره( و پس از آن، »العالمة  آقا بزرگ تهرا�ن
)ره( درباره او،  الجلیل« از طرف عالّمه امی�ن
مهر صحت بر وسعت فضل و کماالت آقای 

حکیمی گذاشته شد.



فصل اول

اندیشه تفکیک از نظر مرحوم حکیمی
نویسندگان: آقایان حسنعیل عزت خواه و حامد اسماعییل مهر 

ی رشته تاریخ تشیع و فلسفه اسالمی   طالب سطح 4 و  دانشجویان دک�ت
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1.ماهیت تفکیک و مروجان آن

بیان شد که تفکر »تفکیک معارف وحیانی از فلسفه و عرفان« 
معتقد است که بایستی بین معارف فلسفی و عرفانی و معارف 
وحیانی تفکیک و جدایی قائل شد. قائلین به این تفکر معتقدند که 
اگرچه نام تفکیک نامی تازه است لیکن مبانی و اصول آن به صدر 
اسالم می رسد و این اعتقاد که حقایق دینی راستین و معرفت 
صحیح همان است که در قرآن کریم -و احادیث معصومان)علیهم 
السالم(- آمده، به وسیله پیامبر اکرم)سالم اهلل علیها( و سپس 
اوصیای آن حضرت یعنی معصومان)علیه السالم( تعلیم داده شده 
است و این نظریه همان جریان ایمان به وحی و کتاب و سنت 
در بستر تاریخ اسالمی از صدر اسالم تاکنون است. »تفکیک« در 
مکتب تفکیک به معنای تفکیک تفکیک دین از فلسفه و عرفان  

است. بدین معنا که دین فلسفه نیست، فلسفه عرفان 
نیست، و هیچ کدام از این ها دیگری نیست. این ها 

خلط  نباید  که  هستند  متفاوت  جریان  سه 
شوند.1

نظرات  تفکیک،  طرفداران  بین  در  البته   
برای  دارد.  وجود  رابطه  این  در  مختلفی 
مثال تاکید برخی از آنها بر »حذف« نیست، 

فلسفه  نمی گویند  اینان  است.  »حفظ«  بر 
متروک باشد و خوانده نشود .۲ بلکه  می گویند 

در فلسفه و عرفان نمانید. نمی گویند تعقل نکنید 
می گویند در تعقل کردن مقلد نباشید؛ زیرا در تعقل کردن 

نیز نمی توان مقلد بود د.3 به طور کلی مروجان این تفکر را می توان 
در سه نسل دنبال کرد:

الف(نسل اول

یک: سید مویس زرآبادی قزوی�ن )1294-1353ق(

مکتب تربیتی سید موسی زر آبادی، مکتب درهم تنیده علم و 
عمل )تزکیه و تعلیم( بوده است، علم و عمل بر اساس علم قرآنی 
خالص، و عمل بر طبق موازین دقیق شرعی. سید به دلیل درک 
محضر استادان بزرگ و تدریس پاره ای از متون تخصص، اطالع 
کافی و عمیقی از فلسفه و عرفان داشت لذا اینکه برخی او را 
از ارکان بزرگ »مکتب تفکیک« به شمار می آورند، پذیرفتنی 
نیست؛ زیرا گرچه او با فلسفه اسالمی به ویژه حکمت صدرایی، 
مخالف بود و برخی از شاگردان میرزا پیش از دیدار با ایشان، تحت 
تاثیر او بودند؛ ولی هیچ سندی شباهت فکری وی با میرزا مهدی 

1.  غالمحسین ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، ج 3،ص 
۲9۸ و ۲99.

۲.  محمد رضا حکیمی ،مکتب تفکیک، ص 314.
3.            محمد رضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص354.

اصفهانی را اثبات نمی کند و تاثیری مهم از او را بر جریانات فکری 
شیعی گزارش نمی نماید. همچنین، از مخالفت با فلسفه صدرایی 
تا پذیرش یک رشته اصول و مبانی خاص که به تأسیس یک 

مکتب و جریان منجر شود، راه بسیار است.4

)133۰تا 13۶5(  زا مهدی اصفها�ن خراسا�ن دو: م�ی

مکتب تفکیک به تصریح پیروانش پیشینه ای بیش از یک قرن 
ندارد و تاسیس آن را به مرحوم آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی 
نسبت می دهند. کسی که با قدم نهادن در وادی سیر و سلوک و 
گذراندن مراحلی از آن، به یکباره متحول شد و از آنچه حکمت 
و عرفان خوانند، بیزاری جست و در طول ۲5 سال حضور در 
مشهد با روش شناسی خاص خود، یک رشته عقاید مخصوص را 
بیان می کند که بعدها توسط پیروان به مکتب تفکیک 
مکتب  بنیانگذار  ایشان  می شود.5  مشهور 
تفکیک و مهم ترین شخصیت آن به شمار 
زمینه های  در  وی  آثار  مهم ترین  می آید. 

مرتبط با علوم عقلی عبارت اند از: ۶
* معارف القرآن )این کتاب به چاپ نرسیده 
افراد  برخی  نزد  آن  نسخه خطی  و  است 

موجود است(.
* تقریرات شامل اصول فقه، اصول عقاید و 
قرآن شناسی است که به قلم یکی از شاگردان 
ایشان نوشته شده و به دست خود ایشان اصالح 
گردیده است. این کتاب نیز چاپ نشده و نسخه خطی آن 
در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره 134۸0 موجود است.۷

* ابواب الهدی که خالصه معارف القرآن است. این کتاب در سال 
13۶3 ش در مشهد مقدس به همت سید محمد باقر نجفی 

یزدی چاپ شده است. ۸
* مصباح الهدی )در اصول فقه(. گرچه موضوع اصلی این کتاب، 
اصول فقه است، به مناسبت، به برخی از مسائل مربوط به فلسفه 
نیز پرداخته است. این کتاب نیز به همت سید محمد باقر نجفی 

یزدی در سال 13۶3 منتشر شده است. 9

ب(نسل دوم

هادی وکیلی،   در مقاله تاریخچه تفکیک، شاگردان میرزا مهدی 
اصفهانی را نسل دوم مکتب تفکیک می داند و آنها را به دو گروه، 

شاگردان تفکیکی و غیر تفکیکی تقسیم می نماید:

4. هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص1۶ و 1۷
5.  همان.
۶.  همان
۷.  همان
۸.  همان

9. همان، ص ۸۷ و ۸۸

از  ی�  دین  از  فلسفه  تفکیک  تفکر 
زیرمجموعه های جریان سن�ت دین پژوهی 
اسالمی به شمار می آید که با تفکری خاص 
در  برجسته  روحانیون  از  برخی  توسط 
و  تاسیس  خراسان  جغرافیا�ی  منطقه 

توسعه یافت.
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زا یک: شاگردان تفکی� مرحوم م�ی

)131۸-13۸۶ ق( * شیخ مجت�ب قزوی�ن خراسا�ن

در 1۲ سالگی به نجف رفت و هفت سال در درس اساتیدی چون 
میرزا محمدتقی شیرازی و میرزای نائینی حاضر شد. وی در 19 
سالگی به قزوین بازگشت و نزد شوهر خواهر خویش سید موسی 
زرآبادی به مدت دو سال به معارف الهی و اخالقی و تحصیل علوم 
غریبه پرداخت و ریشه های مخالفت با حکمت در وجودش شکل 
گرفت.1مرحوم قزوینی از جهت فکری شخصیتی دورگه است 
و آثار وی از نظر محتویات تفاوت های بنیادینی با آثار میرزای 
اصفهانی دارد. و به تعبیری می توان افکار وی را تلفیقی از آرای 

میرزا و مرحوم زرآبادی شمرد. 
گرایش های عرفانی در آثار وی بسیار کم رنگ است و تمایل به 
حکمت مشاء در آن دیده می شود و مواضع وی در قبال فلسفه 
و تعقل، منعطف تر از میرزا بوده، این امر بر رویکرد و طبقه بعدی 
اثر  اثر فراوانی گذاشت.۲ مهم ترین  مکتب تفکیک در خراسان 
مکتوب ایشان، بیان الفرقان )در اصول دین، و بیان تفاوت میان 
معارف قرآنی و معارف فلسفی و عرفانی در پنج جلد است که 
عالمه طباطبایی بخش هایی از مطالب این کتاب را در جلد پنجم 

المیزان )۲۸9 - ۲59( نقد کرده است. 

ی )131۸ـ 141۸ق(   ی توال�ی * شیخ محمود حل�ب

شاگرد  خالص ترین  و  بزرگ ترین  توالیي  حلبي  محمود  شیخ 
مرحوم میرزا، آثار به جاي مانده از وي نشان از وفاداري کامل 
ایشـان  نسـبت بـه مکتب میرزا دارد.3او در حوزه خراسان تحصیل 
و میرزامحمد  آقابزرگ حکیم  و  از مرحوم نخودکي  و  مي کرد 
آقازاده نیز استفاده نمود و در حوزه به تدریس کتـب سـطح 
همچـون قوانین و رسائل مي پرداخت. در حدود ۲۸ سالگي بـه 
حلقـه درس مرحـوم میرزا مي پیوندد. حاصـل حضـور چهارسـاله 
وي در درس هـاي مرحـوم میـرزا، مجموعه یادداشت هایي اسـت 
کـه بعـدها بـه تصـحیح و تأییـد اسـتاد رسـید و هم اکنون با نام 
تقریرات )شامل اصول فقه، اصول عقاید و قرآن شناسي( به عنوان 

مهم ترین تقریرات مرحوم میرزا شناخته مي شود. 4 
او پس از واقعه گوهرشاد از مشهد هجرت کرده، حـدود هشـت 
سـال در روستایي در اطراف نیشابور زندگي کرد. هرچنـد در 
سـال هـاي پایـاني دوره رضاخان به مشهد بازگشت؛ اما پس از 
اندکي دروس رسـمي حـوزه را تـرک گفت و به فعالیت هاي 
تبلیغي پرداخت و بـه تهـران رفـت و تـا پایـان عمـردر آنجا 

1.  هادی وکیلی،تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص33
۲.  همان، ص 33 و 34

3.  هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص31
4.  همان، ص 31 و 3۲

ماند.5وي در تهران با تأسیس انجمن حجتیه و تدریس دروس 
معارف، اندیشه هاي میرزا را در میان  عده اي از  تحصیل کردگان و 
روشنفکران آن دوران گسترش داد.۶ شیخ محمود حلبي از جهت 
اعتقادي، وارث حقیقي میرزا بوده، از جهات روحي نیز به وي 
شبیه بود و هنگام  سخن گفتن از حکما و عرفا به راحتي فحـش 
و ناسـزا مي گفت و این سیره در جمعي از اتباع وي نیز به یادگار 

مانده است.۷ 

* شیخ محمدباقر مل� )1324-1419 هـ . ق(

و  پرهیزگار، متعهد  فاضل،  عالمان  از  باقر ملکی،  شیخ محمد 
خدمتگزار دین و مردم بوده است. وی حدود سال 13۲4 قمری 
در حصبه »تَرک« از توابع میانه )در آذربایجان( تولد یافت. در 
همانجا ادبیات عرب و منطق و اصول)قوانین( فقه »ریاض« را 
نزد عالم جلیل، سید واسع کاظمی عربی متولد 1353 که خود از 

افاضل شاگردان آخوند خراسانی بود بیاموخت.۸
 باری، این عالم فاضل خود از پژوهشگران  مسائل اعتقادی و 
مباحث نظری است که با درک محضر استادان بزرگ »مکتب 
و  آثار  تمام  در  آنها  از  و  گشت  واقف  مبانی  این  بر  تفکیک« 
نوشته های خود بهره جست.9 او ناشر عقاید میرزا در قم بوده و 
امروزه برخی از کسانی که در این شهر ُمبلغ مکتب تفکیک اند، از 
شاگردان وی محسوب می شوند.10 برخی از آثار ایشان عبارت اند 

از:
*توحید االمامیة 

*مناهج البیان في تفسیر القرآن، ۶ جلد )تفسیر جزءهای 1، ۲، 
3، 4، ۲9 و 30( 

*بدائع الکالم فی تفسیر آیات االحکام 
*تفسیر فاتحة الکتاب

*نگاهی به علوم قرآنی 11

زا جواد آقاتهرا�ن )13۶۸-12۸3 ش( * م�ی

عالم فاضل پرهیزگار، حاج میرزا جواد آقاتهرانی خراسانی، در 
سال 1۲۸3 هجری ـ شمسی، در تهران، در خانواده ای مذهبی 
به این جهان آمد. وی پس از تحصیالت مقدماتی در تهران و قم، 
راهی نجف اشرف گشت. سالیان مالزمت خدمت مرحوم میرزای 
اصفهانی، دوران عمده شکل گیری شخصیت علمی و اخالقی او 
بود. مکتب این استاد ربانی چنان در او رسوخ کرد که تا پایان عمر، 
در تبیین و ترویج مبانی و خط مشی علمی وی ـ تا حد توان ـ 

5.  همان، 3۲
۶.  همان
۷.  همان

۸.            محمد رضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص310
9.  همان، ص311

10. هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص3۶
11. حسین مظفری،  معارف عقلی،ص ۸9
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کوشش داشت و در کتاب ها و درس های خود همواره به تفسیر 
استاد می پرداخت.  اندیشه های  و  آرا  اساس  بر  معارف  تقریر  و 
بدین گونه وی یکی از مروجان مبانی »تفکیک« و اصول »مکتب 

تفکیک« شمرده می شود.1

* آیت الله مروارید )1329ـ 1425ق(  

آیت ااهلل میرزاحسنعلي مروارید پس از وفات پدر در نُه سالگي، 
در دامـان عـالم شهیر و سالک مجاهد حاج شـیخ حسـنعلي 
یافت. وي  در سیزده  پـرورش  نخـودکي )1۲۷9ــ 13۶1ق( 
سالگي وارد حـوزه علمیه شد  و از همان نوجواني بـا میـرزا 
آشـنا گردیـد و در دروس وي شـرکت مي نمود؛ به گونه اي که 
برخي از شاگردان میرزا به شرکت وي در درس بـا سـن کم 
اعتراض نمودند. دروس سطح را از مرحوم نخودکي و شیخ کـاظم 
دامغـاني و شیخ هاشم قزویني و دروس خارج و معارف را از میرزا 

فراگرفت.۲
رابطه وي با مرحوم میرزا ـ که از نوجواني آغاز شده بود ـ به 
هـیچ وجـه در رابطه استاد و شاگردي منحصر نبود، بلکه او به 
میرزا ارادت و عشق داشت و از دستورات وي اطاعت مي نمود.3 
تنها اثر معارفي ایشان، تنبیهات حول المبدأ والمعـاد  اسـت کـه 
در اواخـر عمـرایشان تألیف شده، تفکیکیان متأخر به آن اهتمـام 

زیـادي دارنـد و  شـباهت هـاي زیادي با نظریات میرزا دارد.4

زا تفکی� مرحوم م�ی دو: شاگردان غ�ی

() 127۰-1339 ش( * شیخ هاشم قزوی�ن )خراسا�ن

این عالم متفکر، فقیه زاهد، مربی گرانقدر و مدرس واالمقام فقه و 
اصول و اخالق نیز از عالمانی است که محضر سید موسی زرآبادی 
را در قزوین و محضر میرزا مهدی اصفهانی را در مشهد درک 
کرده است.5 ایشان پس از آن که مقدمات و قسمتی از سطح 
را در قزوین )زادگاهش( و تهران فرا گرفت، عازم نجف شده و 
از محضر آیت اهلل حاج میرزا آقازاده و آیت اهلل میرزا مهدی غروی 
اصفهانی خوشه چینی کرد. از شاگردان وی می توان رهبر معظم 
انقالب؛ آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل میرزا جواد 
آقا تهرانی، آیت اهلل واعظ طبسی، آیت اهلل حاج میرزا مهدی نوقانی 

و آیت اهلل مروارید  را نام برد.

)137۰-13۰۰( زا عیل اک�ب نوقا�ن *م�ی

آیت اهلل میرزا علی اکبر نوقانی در مشهد متولد شد و تا ۲۷ سالگی 
مقدمات و بخش هایی از فقه و اصول را در محضر حاج شیخ 

1.            محمد رضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص304 و 305
۲.  هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص34

3.  همان، ص34 و 35
4.  همان، ص 35

5.            محمد رضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص۲۸۲

حسنعلی تهرانی و حاج سید عباس شاهرودی فراگرفت. و سپس 
راهی نجف شد و در درس آخوند خراسانی و سید محمد کاظم 
یزدی و شریعت اصفهانی شرکت جست و پس از حدود سه سال، 
در سال 1330 در حالی که از میرزای شیرازی دوم اجازه اجتهاد 
گرفته بود راهی مشهد گشت. و چهل سال به تدریس و تربیت 
طالب و ارشاد مردم همت گماشت و خدمات فراوانی نمود. در 
زمان میرزای اصفهانی به مشهد، وی نیز که از میرزا سه سال 
بزرگتر بود، در درس اصول وی شرکت نمود و با میرزای اصفهانی 

رابطه حسنه داشت.۶ 
هیچ شاهدی بر تفکیک بودن وی وجود ندارد، بلکه برخالف میرزا 
که حکما و عرفا را کافر می شمرد، با امثال آیت اهلل سید جمال الدین 
گلپایگانی روابط گرمی داشت.۷ ولی عالمه محمدرضا حکیمی در 
کتاب مکتب تفکیک وی را از عالمان تفکیکی )مشعلداران متهور( 
قلمداد نمود و آورده است که میرزای نوقانی از آن پس به وطن 
بازگشت و به حفظ و ترویج دین اشتغال ورزید، و چهل سال از 
عمر خویش را در راه خدمت روحی و معنوی و تربیتی به جامعه 
صرف کرد و از معارف آن متاله قرآنی مستفیذ گشت و خود در 

شمار معارف شناسان »مکتب تفکیک« در آمد.۸

ن محامی بادکوبه ای )13۰5- 1373 ش(  * شیخ غالمحس�ی

در یکی از روستاهای بادکوبه در آذربایجان شوروی سابق و دنیا 
آمد و پس از تحصیل مقدمات در بادکوبه، راهی مشهد شد و 
متون سطح را نزد استادان مشهد به پایان رساند و در دروس خارج 
مرحوم آقازاده و مرحوم حاج آقا حسین قمی و میرزای اصفهانی و 
دروس حکمت آقا بزرگ شهیدی شرکت جست.9 گفته می شود 
در میان شاگردان مرحوم میرزا، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، 
شیخ محمود حلبی و ایشان فلسفه دان بوده اند. او در درس میرزا 
بسیار اشکال می کرد و مطالب وی را بدون دلیل نمی پذیرفت و 
حکایاتی از بحث های تند ایشان با میرزا بر زبان هاست؛ گرچه 
غالباً میرزا در بحث ها غالب می شد. او با آنکه به میرزا احترام 
می گذاشت و از منتقدان حکمت صدرایی نیز هست؛ ولی پیرو 

میرزا محسوب نمی شود و در آراء خود استقالل دارد.10

)13۰5-13۸۰ ق( * شیخ عیل اک�ب الهیان تنکاب�ن

این عالم ربانی و زاهد وارسته نیز از تربیت یافتگان مکتب سید 
مصطفی زرآبادی است. وی در قزوین به جهان آمد، و مقدمات را 
در همانجا فرا گرفت سپس به تهران رهسپار گشت و تحصیالت 
عالیه را در آنجا گذراند. بعد به قزوین آمد و به خدمت مربی 

۶.  هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص40
۷. همان

۸.           محمد رضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص۲91
9.  هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص39

10. همان، ص 39 و 40
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نسل  چهره  برجسته ترین  امروزه 
جعفر  سید  تفکیک،  جریان  سوم، 

سیدان است. او چندین سال در دروس 
محمد  سید  حاج  آیت الله  اصول  و  فقه 
هادی میال�ن و آیت الله شیخ هاشم قزوی�ن 

کت نمود. رسش

بزرگ و ذوفنون عصر خویش و »اعجوبه دوران« حضرت عالمه، 
آیت اهلل سید موسی زرآبادی رسید، و پاره ای از علوم)از جمله 
عرفان نظری( و علوم غریبه را از آن استاد آموخت.1 شیخ علی 
اکبر الهیان گاه به تدریس و تربیت کسان نیز می پرداخت و در 
معارف همان مذاق مربی خود سید موسی زرآبادی بود را تبعیت 

می کرد.۲

* سید ابوالحسن حافظیان)12۸2-13۶۰ش( 

از انسان های ممتاز و بسیار کم مانند روزگار، مرحوم آقای حاج 
ابوالحسن حافظیان مشهدی است. مرحوم حافظیان در  سید 
حوزه مشهد با کسانی چند دوست گشت، از جمله مرحوم حاج 
شیخ مجتبی قزوینی. همین دوستی بود که با ذکر مقامات و 
کرامات و علوم سید موسی زرآبادی، وی را متوجه آن عالم عامل 

و مربی کامل کرد.3 
ایشان نیز، در مبانی اعتقادی )مانند استاد 

خود سید موسی زرآبادی و دوست خود 
شیخ مجتبی قزوینی خراسانی(، تفکیکی 
بودند و در مراتب سلوک نیز مواظبت بر 
»سلوک  از  و  داشتند  شرعی«  »سلوک 
خود  هم  وی  بودند.4  دور  به  صنایی« 
تفکیکی زبردست بود و هم جزو چند تن 
از شاگردان زبده و متعمق و جامع میرزای 

اصفهانی بود.5

ج(نسل سوم 

دوره سوم مکتب تفکیک را باید عصر افول آن نام نهاد. . برخالف 
نسل های قبل، در نسل سوم کسی را نمی شناسیم که به طور 
همزمان در وادی معارف مختلف و رشته های متعدد اسالمی، به 
درجه اجتهاد رسیده باشد. در این جا به دو تن از مروجان مهم 

دوره سوم اشاره می کنیم.۶

یک: سید جعفر سیدان )1313 شمیس(

 امروزه برجسته ترین چهره نسل سوم، جریان تفکیک، سید جعفر 
سیدان است. او متولد سال 1313 بوده، تمامی دوران مقّدمات و 
سطوح را نزد اساتید حوزه علمیه  خراسان گذرانده و چندین سال 
در دروس فقه و اصول آیت اهلل حاج سید محمد هادی میالنی و 
آیت اهلل شیخ هاشم قزوینی شرکت نمود.۷ او خطیبی تواناست و 

1.            محمد رضا حکیمی، مکتب تفکیک، ص۲۶۲
۲.  همان، ص۲۶۲
3.  همان، ص۲۷1
4.  همان، ص۲۷۶
5.  همان، ص۲99

۶.  هادی وکیلی، تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص44 و 45
۷.  همان، ص 45

در حوزه خراسان به تدریس عقاید و تفسیر مشغول بوده، توانسته 
است به نیکویی و مبانی مکتب تفکیک به ویژه مخالفت حکمت 
و عرفان را در مشهد و برخی شهرهای دیگر ترویج دهد.۸ ایشان 
چند رساله در زمینه علوم عقلی نگاشته اند که پاره ای از آنها بدین 

قرارند:9
*رساله میزان شناخت 
*رسالة حدوث و قدم 

*رسالة اتحاد عاقل و معقول )نقد( 
*رسالة جبر و اختیار 

*رسالة نقد اصالة الوجود10

دو: محمدرضا حکیمی )14۰۰-1314( 

چهره شاخص دیگر نسل سوم مکتب تفکیک، محمدرضا حکیمی 
حکیمی  محمدرضا  است.  مشهد  در   1314 متولد 
نویسنده ای پرکار بوده، آثار متون ادبی است که 
موضوعاتی  در  نویسنده  دیدگاه های  بیانگر 
است؛  اصالح گرایانه  و  اجتماعی  بیشتر 
تفکیک،  مکتب  مغرب،  خورشید  مانند: 
اجتهاد و تقلید در فلسفه، الهیات الهی و 
الهیات بشری، عقل سرخ، معاد جسمانی در 
حکمت متعالیه، مقام عقل و موسوعه هشت 
جلدی الحیاه.11 نام مکتب تفکیک را اول بار، 
انتشار  با  این نحله فکری برگزید، و  برای  ایشان 
چندین کتاب، در ترویج افکار تفکیکی در سالهای اخیر 
نقش مهمی داشته است. آثار وی در دوره سوم مکتب تفکیک، 
مهمترین عامل رواج این مکتب در سطح کشور به شمار می آید.1۲ 

مهم ترین کتابهای ایشان در این زمینه عبارت اند از:13
*مکتب تفکیک )چاپ اول،13۷5ش(

*اجتهاد و تقلید در فلسفه )چاپ اول،3۷۸ ش( 
*معاد جسمانی در حکمت متعالیه )چاپ اول،13۸1ش(

*عقل سرخ )چاپ اول، 13۸3ش( 14

2.تفکیک از نگاه مرحوم حکیمی

همانطور که بیان شد واژه تفکیک، نخستین بار توسط محمدرضا 
حکیمی طرح گردید.15 از سال 13۶4 هجری شمسی، استاد سید 

۸.  همان، ص 45
9.  حسین مظفری،  معارف عقلی،ص90

10.  همان
11. همان

1۲.  هادی وکیلی،تاریخچه مکتب تفکیک کتاب نقد، ص 4۶
13.  همان

14.  همان،ص ۸9 و 09
15.  همان
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جالل الدین آشتیانی سلسله مقاالتی را در مجله کیهان اندیشه 
با عنوان »نقد تهافت الفالسفه غزالی« به چاپ می رساند که در 
ضمن آنها به مناسبت، به نقد پاره ای از افکار و مطالب مرحوم 
از همان سال، مقاالتی در  میرزا مهدی اصفهانی می پرداخت. 
حمایت یا نقد سخنان ایشان در همان مجله به چاپ رسید تا 
اینکه مجله کیهان فرهنگی، در اسفندماه 13۷1 مقاله ای مفصل 
از آقای محمدرضا حکیمی با نام »مکتب تفکیک« به چاپ رساند 
و این اسم از آن روز بر سر زبان ها افتاد و افکار صاحبان این مکتب 
را به صورت جدی تری وارد فضای فکری و فرهنگی جامعه کرد.

 مرحوم حکیمی این نام را برای مدرسه معارف خراسان به کار 
برده اند و خودشان در اینباره می فرمایند: »این جانب از سالها 
پیش در نوشته های خویش اصطالح »مکتب تفکیک« را دربارة 
مبنای شناختی و مکتب معارفِی خراسان، پیشنهاد کرده ام و به 

کار برده ام.«1 

الف(چیس�ت تفکیک

 از نگاه آقای حکیمی در عالم اسالم سه جریان 
شناختی وجود دارد که هر کدام محور را به 

یکی از عقل یا کشف یا وحی می دهند و 
فصل الخطاب در هر کدام متفاوت از دیگری 
است. ایشان این سه جریان را چنین معرفی 

می کند:
جریان وحی )دین-قرآن(: معتقد است که 

حقیقت های علمی و شناخت های معارفی در 
صورتی صحیحند که از راه وحی الهی و علم ربانی 

به دست آیند و با هیچ اندیشه و تصور دیگر مخلوط 
نگردند و امتزاج نیابند و مقهور التقاط نشوند و دست تحریف یا 
تأویل )که در غیر موارد ضروری و اندک، صورت دیگری از تحریف 
است-تحریف معنوی( به سوی آنا دراز نگردد.)البته با تعقل در 

داده های وحیانی(
به  وصول  راه  که  است  معتقد  )فلسفه-برهان(:  عقل  جریان 

شناخت ها و حقیقت ها عقل است؛ با روش ها و امکانات خویش؛
به  وصول  راه  است  معتقد  )ریاضت-عرفان(:  کشف  جریان 
شناخت ها و حقیقت ها کشف است با روش ها و امکانات خویش؛

جریان نخست می گوید سخن آخر را دربارة معارف شناختی و 
»حقیقت شناسی عالی« در همة جهان هستی، وحی می گوید، 

جریان دوم می گوید عقل، و جریان سوم می گوید کشف.
 البته در میان پیروان جریان دوم کسانی  بوده اند که توانایی عقل 
را در کشف حقایق محدود می دانسته اند )به ویژه در فالسفة 
غربی(.۲ طبق این بیان مشخص شد که مراد ایشان این نیست که 

1.  همان،ص ۸9 و 09
آموزشی  انتشارات موسسه  : مرکز  ۲. حسین مظفری، »بنیان مرصوص«، 

در جریان وحی، خبری از عقل و کشف نیست یا در جریان عقل، 
خبری از کشف و وحی نیست یا در جریان کشف خبری از عقل و 
وحی نیست، بلکه مراد  این است که محور و فصل الخطاب در هر 
کدام متفاوت از دیگری است. از این باب می توان نتیجه گرفت 
که مراد ایشان از تفکیک، جداسازی و مرزبندی همین سه جریان 

شناختی  است.
و  معنای »جداسازی  به  لغت  در  »تفکیک  می گویند:  ایشان   
ناب سازی« چیزی و »خالص کردن« آن است و مکتب تفکیک 
مکتب جداسازی سه راه و روش معرفت و سه مکتب شناختی 
است در تاریخ شناخت ها و تأمالت و تفکرات انسانی؛ یعنی راه 
و روش قرآن، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان؛3 مرحوم 
حکیمی معتقدند که این سه راه و روش شناختی، اوالً از هم جدا 
هستند، و ثانیاً انطباق ناپذیرند، به همین خاطر باید آنها را از هم 
جدا و خالص کرد تا به این روش، از آموزه های اعتقادی و دینی 
متون دینی پاسداری کرد. ایشان می گویند: »آنچه مکتب تفکیک 
می گوید و بر آن تأکید می ورزد: 1( جدابودن سه 
انطباق ناپذیری  شناختی؛ ۲(  و  معارفی  راه 
تفکیک«  »مکتب  سخن  خالصه  آنها.4 
خراسان: سه راه معارفی و شناختی وجود 

دارد و آن سه راه قابل انطباق نیست.«5
را یک  دیدگاه  این  ایشان،  دیگر  از سوی 
برای  که  می کنند  معرفی  شیعی  دیدگاه 
پاسداری از آموزه های اعتقادی و شناختی 
نظریة  می گویند:  است.  شده  ارائه  شیعه 
»تفکیک« حقایق وحیانی )نفس األمرها(، از 
مفاهیم فلسفی و عرفانی، دیدگاهی است شیعی و 
در جهت پاسداری از آموزه های اعتقادی و شناختی شیعه به 
پیروی از امام معصوم )ع( که تجّسد عقل، و مجالی علوم وحی و 
حقایق محمدی )ص( است.۶ طبق دیدگاه ایشان، مکتب تفکیک، 
موارد کاربرد متعدد و متفاوتی دارد یا می تواند داشته باشد، که 
عبارتند از: 1( جدا بودن حقایق وحیانی و فلسفی از همدیگر؛ ۲( 
هر نوع موضع گیری در مقابل فلسفه و عرفان؛ 3( دیدگاه های 

بزرگان مدرسه معارف خراسان؛ ایشان دراین باره می فرمایند:
»تفکیکی«  نظریة  و  تفکیک«  »مکتب  کاربری  و  »استعمال 
مشتمل بر موارد متفاوتی است. نظریة تفکیک، قائل به جدا بودن 
حقایق وحیانی و فلسفی و در نتیجه در تباین با نظریة وحدت 
حقیقت دینی و فلسفی است. دوری ونزدیکی به دیدگاه نخست 

وپژوهشی امام خمینی )ره(، ش. 1، بی تا، ص 19.            
3.   محمدرضا حکیمی، »مکتب تفکیک«، : کانون اندیشه جوان، ش. 1، بی تا، 

ص 44.            
4.  همان
5.  همان

۶.   همان، 1۷4.            

معنای  به  لغت  در  تفکیک 
و  ی  ن چ�ی ناب سازی«  و  »جداسازی 
»خالص کردن« آن است و مکتب تفکیک 
مکتب جداسازی سه راه و روش معرفت 
تاریخ  در  است  شناخ�ت  مکتب  سه  و 

. شناخت ها و تأمالت و تفکرات انسا�ن
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تفکیک، همراه با تعارض با نظریة »وحدت و تلفیق« می تواند 
نسبی یا کامل باشد. نیز گاه در »مکتب تفکیک«، معنای عام اراده 
می شود؛ در این معنا حامیان این مکتب همة متکلمان، محدثان، 
فقها، مفسران، اخالقیون، اصولیونی هستند که در مقابل آراء مهم 
فلسفی و عرفانی موضع گیری کرده اند؛ اما گاه معنای خاصی از 
مکتب تفکیک اراده می شود که مشتمل بر اراء بزرگان معارفی 
خراسان است که در سدة چهاردهم شکل گرفت و نهضتی علمی 

و عقلی را در راه احیای معارف اعتقادی و اسالمی گستراند.«1
اول  معنای  همان  تفکیک  مکتب  از  آقای حکیمی  مراد  غالباً 
است؛ یعنی جدایی حقایق وحیانی از حقایق فلسفی و عرفانی. 
در حقیقت ایشان معتقدند در رابطه با حقایق وحیانی و حقایق 
فلسفی دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه کسانی که قائل به 
وحدت حقیقت دینی و فلسفی اند و دیگری دیدگاه مکتب تفکیک 

که قائل به جدایی حقایق وحیانی از حقایق فلسفی هستند.

ورت تفکیک ب(هدف و �ن

از نظر ایشان، معارف اعتقادی و شناختی اسالم، در فلسفه و عرفان، 
با تأویل و مزج و التقاط با مکتب های مختلف فلسفی و عرفانی 
مواجه شده است و آراء و دیدگاه های مکتب  ها بر آنها تحمیل شده 
است و به همین خاطر هدف اصلی مکتب تفکیک خالص سازی 
معارف و شناخت های قرآنی و روایی است. می فرمایند: »هدف این 
مکتب ناب سازی و خالص مانی شناخت های قرآنی و سره فهمی 
این شناخت ها و معارف است بدور از تأویل و مزج با افکار و نحله ها 
و بر کنار از تفسیر به رأی و تطبیق، تا »حقایق وحی« و اصول 
»علم صحیح« مصون بماند و با داده های فکر انسانی و ذوق بشری 

در نیامیزد و مشوب نگردد.«۲
 در کتاب عقالنیت جعفری که مجموعه چند مقاله از مقاالت 
ایشان است، می گویند: هدف »مکتب تفکیک« اعالم و اثبات 
استقالل و بی نیازی معارف قرآنی، و تعالیم محمدی و معالم 
اوصیائی از هر مکتب و مذهب و فلسفه ونِحلة دیگری است، از 
قدیم و جدید و از شرق و غرب.3 مکتب تفکیک می خواهد نظام 
شناختی )معارف( اسالمی را از زیر سلطة التقاط و در یوزه گری 
معارف نجات دهد، و صاحب نظران و شناخت جویان جهان را، به 
یک کائنات شناسی مستقل قرآنی، و یک جهان بینی بدیع و جامع 

محمدی-اوصیائی فراخوند.4
حتی ایشان نقد تفکیک را سنگ اندازی در سر راه دفاع از استقال 
مبانی قرآنی و اوصیائی می داند و می گویند: کسانی که )در مراتب 
مختلف، و حتی در سطوحی بسیار مبتدیانه و بدور از مقوالت 

1.   همان، 1۷۶.            
۲.  محمدرضا حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، فرهنگ خون و 

خورشید، شماره ؛۲9، ص۶۶.
3.   همان، 3۲.                                    

4.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 4۷.            

معارف شناختی و اعتقادی( نقدی -به گمان خویش- بر مکتب 
تفکیک می نویسند، باید توجه داشته باشند، که در سر راه دفاع از 
استقالل مبانی قرآنی و اوصیائی سنگ می اندازند. 5 در حقیقت بر 
این باورند که معارف قرآنی و فلسفی و عرفانی از هم جدا هستند، 
قابلیت انطباق هم ندارند، در نتیجه به هدف حفظ استقالل و 
خلوص معارف قرآنی و جلوگیری از خلط آنها با معارف فلسفی و 

عرفانی، باید با تفکیک و مرزبندی آنها را از هم جدا کرد.
مرحوم حکیمی با بیان های مختلف در چندین کتاب خود، سعی 
دارند وجه یا وجوهی را برای ضرورت وجود مکتب تفکیک ارائه 
دهند. یکی از وجوه اصلی که در کتاب های متعدد ایشان زیاد 
تکرار شده است، همان حفظ استقالل و خلوص معارف قرآنی و 
جلوگیری از مزج و التقاط و تأویل و تحمیل آراء فلسفی یا عرفانی 
بر آنها است. در حقیقت ایشان بسیاری از تفسیر و تأویل های 
صورت گرفته از آیات قرآن در فلسفه و عرفان اسالمی را نادرست 
و همراه با تحمیل دیدگاه فلسفی یا عرفانی بر آیات می دانند۶ و به 
همین خاطر می گویند:» در واقع تأویل کار درستی نیست، چون 
به »درهم آمیزی شناخت ها« و »به جای هم اندیشی« متفکران 
و صاحب نظران می انجامد. باید ماهیت رأی هر صاحب رأیی و 
اندیشه هر صاحب اندیشه ای با کمال دقت تعیین گردد و حدود 
حقیقی آن مرزبندی شود، تا بتوان به مقایسه آراء پرداخت، و تا 

آنجا که ممکن است به حقیقت دست یافت.«۷ 
در نتیجه با اشاره به گسترش کار تأویل در متون دینی، تفکیک را 

یک ضرورت علمی به شمار می آورند و می گویند:
»با توجه به گسترش کار تأویل در متون دینی )آیات و احادیث( 
و همچنین در مورد کالم دیگران )از فیسلوفان و عارفان و جز 
آنان(، آن هم به این اندازة بیرون از هنجار، اکنون »تفکیک« یک 

ضرورت علمی است«۸
بیان یا وجه دیگری که از کلمات ایشان برای ضرورت تفکیک به 
دست می آید، این است که به نظر ایشان واقعیت این است که 
محتوای فلسفی و عرفانی و قرآنی بر هم منطبق نیستند، وقتی 
منطبق نیستند، باید از هم جدا باشند؛ یعنی با دقت در محتوای 
حاصل از این سه راه مشخص می شود که حقیقتاً بر هم منطبق 
نیستند، بنابراین باید بین آنها مرزبندی شود. به گفته ایشان: 
»مکتب تفکیک، حرکتی مبتنی بر »تعقل« است؛ یعنی پس از 
تکیه کردن به تعقل عمیق و اندیشیدن ممتد و راستین و مستقل 
در کلیت »محتوای فلسفی« و »محتوای عرفانی« و »محتوای 
قرآنی« این نتیجه مهم بدست آمده است که این سه محتوی 
منطبق نیستند و این همانی ندارند، پس باید از هم جدا گردند 

5.   محمدرضا حکیمی، »عقالنیت جعفری«، : دلیل ما، ش. 1، بی تا، ص ۲04.      
۶.  البته ناگفته نماند که ایشان تأویل را به طور مطلق نادرست نمی شمارند. 

ر.ک: مکتب تفکیک ص ۸5.
۷.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، ۷۸.            

۸.   همان، ۲0.            
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و مرزبندی شوند.«1 بلکه فراتر از عدم انطباق معتقدند فلسفه در 
طلب حقیقت است و دین خود حقیقت.۲ و می گویند: »متفکرانی 
مانند ابن رشد که خواسته اند بگویند فلسفه طلب حقیقت است 
و دین هم حقیقت، پس با هم قابل جمعند توجه نکرده اند که راه 
دین برای طلب حقیقت، »عقل و وحی« است و راه فلسفه، »عقل 
و وهم« یا »عقل و کشف«. این بزرگان باید توجه می کردند که 
تضاد و ناهمگونِی داده های فلسفی  و »وحیانی«، در اصول و مبانی 
شناختی، از بدیهیات است، پس ادعای ابن رشد و امثال ایشان از 
واقعیت های روشن بسیار دور است. گذشته از این، فلسفه طلب 

حقیقت است و دین عین حقیقت.«3

ج(عقل از نگاه مرحوم حکیمی

استاد حکیمی راجع به عقل در مکتب تفکیک می گویند: »شالودة 
این مکتب بر بکارگیری عقل و بهره وری از تعقل نهاده است: 1( 
قرآن همواره دعوت به تعقل می کند؛ ۲( فهم معارف تجریدی 
قرآنی به جز از راه تعقل ممکن نیست؛ 3( معصوم نیز همواره 
دعوت به تعقل می کند؛ 4( فهم تعالیم معصوم نیز جز از راه تعقل 
ممکن نیست؛4 ]و[ علم بدون عقل و تعقل بی ارزش است و راه 
رسیدن به »توحید« و »حجت« نیز عقل است.«5 از نگاه ایشان، 
عقل دارای تقسیمات و مراتبی است که هر کدام ممکن است 
ویژگی های خاص خود را داشته باشد، که برای بیان آن ویژگی ها 
ابتدا باید آن تقسیمات یا مراتب را ذکر کرد و سپس به بیان 
ویژگی ها یا کارکردهای عقل از نگاه ایشان پرداخت و سپس به 
این سؤال مهم و اساسی رسید که مراد از عقل مورد نظر ایشان 

کدام قسم است و هر کدام چه ویژگی هایی دارد.

یک: تقسیمات یا مراتب عقل

در عبارات ایشان حداقل دو تقسیم برای عقل وجود دارد و گاهی 
هم از مراتب عقل سخن می گویند:

1( تقسیم عقل به عقل اعطایی و عقل اکتسابی: ایشان در کتاب 
عقالنیت جعفری عقل را به دو قسم اعطایی و اکتسابی تقسیم 
می کنند. طبق بیان ایشان مراد از عقل اعطایی، عقل یا مرتبه ای از 
عقل است که به صورت فطری به همة افراد بشر داده شده است 
و همة عقال و مکلفین از آن برخوردارند. و مراد از عقل اکتسابی، 
عقل یا مرتبه ای از عقل است که برای فرد یا گروه خاصی از بشر 
در اثر تالش و کوشش به دست می آید. ایشان به این قسم عقل، 
عقل خاص هم می گویند و برای آن از عقل های کالمی، فلسفی، 
عرفانی، ریاضی، ادبی، صنعتی و ...نام می برند که از نظر ایشان 

1.   همان، 34۶.            
۲.   ر.ک: حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، ۷0-۲۶9-۲۶۸.                                    

3.   همان، ۲94.                                    
4.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 343.            

5.   همان، 344.            

آمیخته با اصطالحات و مفاهیم قراردادی هستند.۶
۲( تقسیم عقل به عقل دفائنی و عقل سطوحی)غیردفائنی(:  
استاد حکیمی با توجه به حدیث »و یثیروا لهم دفائن العقول«، 

عقل را به سطوحی یا ابزاری و دفائنی تفسیم می کنند؛۷ 
را  تنها سطح مسائل  و  ندارد  راه  امور  به عمق  عقل سطوحی 
درک می کند اما عقل دفائنی به تعبیر ایشان همان استعدادهای 
باطنی و نیروهای عمقی است که به عمق حقایق اشیاء راه دارد. 
ایشان عقل فلسفی را عقل ابزرای و سطوحی به شمار می آورند 
و قائلند که کشف عقل دفائنی و بعد اعماقی عقل ویژة پیامبر و 
پیروان خاص ایشان است و می گویند: »عقل اوالً دفائنی و غیر 
دفائنی ]سطوحی( دارد و عقل دفائنی یعنی استعدادهای باطنی و 
نیروهای عمقی؛ ثانیاً کشف این بُعد اعماقی عقل و استفادة از آن 
ویژة پیامبر و پیروان خالص آنان است.«۸و »تنها وحی است که 
می تواند عقل را از لغزشگاه های اعتماد به سطح خود نگاه دارد و 

به عمق برساند«.9
ایشان گاهی هم به جای واژه های تقسیم یا اقسام، از مراتب عقل 

سخن می گویند، که عبارتند از:
*وحیانی؛
*عرفانی؛

*فلسفی)اشراقی-رواقی(
*فلسفی)مشائی(

*فلسفی-عرفانی)صدرائی: از نظر ایشان در فلسفة صدرائی آنچه 
نهادینه است کشف است و به همین خاطر إعمال عقل در فلسفة 
صدرا مؤخر از فلسفة مشاء و إعمال کشف در آن، مقدم بر فلسفة 

اشراق است.10

 های عقل مطلوب
گ

دو: ویژ�

در مواضع متعدد، ویژگی های متفاوتی را برای عقل بر می شمارند 
که به نظر می رسد همه اقسام یا مراتب عقل را شامل نمی شوند، 
به همین خاطر ابتدا این ویژگی ها را ذکر می کنیم و سپس به بیان 

مقصود ایشان از عقلی که این ویژگی ها را دارد می پردازیم.
1. عصمت ذاتی

ایشان بر این باورند که عقل معصوم است و به خاطر همین عصمت 
است که از حجیت برخوردارند. و به خاطر این عصمت، دیگر خطا 
نخواهند کرد، به تعبیر ایشان »حجیت عقل به این جهت است که 
معصوم است«11 هرچند عقل را ذاتی نفس نمی دانند، اما عصمت 
را ذاتی عقل می دانند و می گویند: »عقل انسانی در نزد فالسفه 

۶.   ر.ک: حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 44-43.      
۷.   ر.ک: محمدرضا حکیمی، مقام عقل، ص ۶۸.

۸.   همان، 9۷-19۶.
9.   همان، ۶۸.

10.   همان، 10۷.
11.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 49-4۸.              



می
کی

 ح
وم

رح
ر م

ظ
ز ن

ک ا
کی

 تف
شه

دی
ح ان

ل 
 او

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
مه

 /3
ره 1

ما
ش



17

قّوه ای است که از نفس و از مراتب ذاتی آن، و قّوه ای است بشری، 
و احتمال خطا در آن راه دارد. در منابع دینی، عقل از مراتب ذاتی 
نفس نیست، بلکه موهبتی است خدایی که به آدمیان )به نفس 

انسان( افاضه شده و دارای عصمت ذاتی است.«1
2. حجیِت ذاتی

واز دیدگاه ایشان، عقل، چون معصوم است، حجت است ۲ و چون 
حجت درونی است، حجیت آن، ذاتی و مقدم بر حجت بیرونی 
است. »عقل از نظر تعالیم وحیانی، حجت باطنی و »پیامبر درونی« 
است. و چون »حجت درونی« است حجیت آن ذاتی است و مقدم 
بر حجت بیرونی که با مدد نیروی وی )عقل(، حجت های بیرونی 

)پیامبران و امامان( تصدیق می شوند. «3
3( تقدم بر حجت بیرونی

طبق آنچه در ویژگی شماره ۲ نقل شد ایشان به خاطر اینکه 
تصدیق پیامبر و امام )حجت بیرونی( متوقف بر عقل )حجت 

درونی( است و پیامبری پیامبر و امامت امام به وسیلة 
عقل تصدیق می شود، حجیت عقل را مقدم بر 

حجیِت پیامبر و امام می دانند.
۴. منبع شناخت دین بودن

استاد  نگاه  از  عقل  کارکردهای  از  یکی 
را یک  آن  نوعی می توان  به  حکیمی که 
ویژگی برای عقل به شمار آورد این است 
که منبع شناخت دین است یا بهتر است 
بگوییم قابلیت این که منبع شناخت دین 
منبع  قابلیت  این  و  دارد،  را  بگیرد  قرار 

شناخت دین بودن، خود می تواند یک ویژگی 
باشد. از نظر ایشان منابع شناخت دین عبارتند از قرآن، 

حدیث و  عقل.4 
ایشان در عباراتی دیگر، دین استوار را دینی می دانند که مبتنی 
بر عقل باشد و تصدیق به آن عقالنی باشد، یعنی معیار پذیرش 
آن عقل باشد. »دین استوار )طریق أْقَوم(، باید مبتنی بر »عقل« 
باشد و مّتکی بر »وحی«؛ یعنی مالک پذیرش آن عقل باشد 
)و بر پایة درک عقلی و اجتهاد پذیرفته شود(، و مالک نگرش 
آن، وحی) و بر شالودة وحی نگریسه شود، و تبیین گردد. به 
سخنی کوتاه تر: تصدیق دین، عقالنی باشد )عقالنّی التصدیق( و 
تبیین دین، وحیانی؛ چون عقل، حجت درونی است، پس در اصل 
پذیرفتن دین نقش دارد؛ و چون وحی حجت برونی است، پس 
برای فهم دین آمده است، و در بیان مرادات دین، مالک وحی 

است. و هر کدام با حفظ مرتبه، مؤید دیگری است.«5

1.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، 1۲5.                                    
۲.   ر.ک: حکیمی، »مکتب تفکیک«، 49-4۸.              

3.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، 143.                                          
4.   همان، ۲3-۲۲۲.                                          

5.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 43-4۲.       

۵. عدم تعارض با وحی
یکی از ویژگی هایی که ایشان برای عقل ذکر می کنند این است 
که هیچ وقت با وحی تعارض نمی کند، بلکه همواره عقل و وحی 
همدیگر را تأیید می کنند و مؤید هم قرار می گیرند. ایشان در 
اینباره می گویند: » وحی با عقل و عقل با وحی، تعارضی ندارند، 
بلکه دو رکن سترگ و همسوی شناخت بشرند۶... عقل ... نه تنها 
در تعارض با حجت ظاهری و وحی نیست، بلکه مؤید وحی و 

راهنمای استفاده از تعالیم وحی است.« ۷

سه: عقل مورد نظر مرحوم حکیمی

با توجه به تصریحات آقای حکیمی، همه اقسام یا مراتب عقل، 
تنها قسم  بلکه  نیستند،  برخوردار  پنج گانه  ویژگی های  این  از 
یا مرتبة خاصی است که این ویژگی ها را دارد و سایر اقسام یا 
مراتب چنین ویژگی هایی را ندارند.از باب نمونه، یکی از تقسیمات 
ایشان برای عقل، تقسیم عقل به اعطایی و اکتسابی )خاص( 
بود، و از سوی دیگر یکی از ویژگی های عقل این 
بود که هیچ گاه با وحی تعارض نمی کند، سؤال 
این است که آیا هر دو قسم عقل اعطایی و 
اکتسابی هیچ گاه با وحی تعارض نمی کنند 
یا اینکه تنها یکی از این دو هیچ وقت با 

وحی تعارض نمی کند؟
 ایشان در کتاب عقالنیت جعفری پس از 
تقسیم عقل به اعطایی و اکتسابی )خاص( 
یعنی عقل های  می گویند: عقل خاص  صریحاً 
داده های  با  ...اغلب  و  عرفانی  و  فلسفی  و  کالمی 
وحیانی مشکل دارد.۸ نمونه دیگر اینکه یکی از کارکردها یا 
ویژگی های عقل این بود که منبع شناخت دین قرار می گیرد و در 
اینباره حجت درونی است که حجیتش ذاتی و بر حجت بیرونی 

تقدم دارد و مبنای شناخت دین قرار می گیرد،
 سؤال این است که همة اقسام یا مراتب عقل، چنین کارکرد یا 
ویژگی ای را دارند یا تنها قسم یا مرتبة خاصی؟ اگر مرتبة خاصی، 

چنین ویژگی ای را دارد، کدام قسم یا مرتبه این ویژگی را دارد؟
 آقای حکیمی در کتاب عقالنیت جعفری به طرح این سؤال 

پرداخته اند و می گویند:
»مقصود از این عقل)عقلی که دین و اعتقادات دینی بر آن استوار 
است( چیست؟ به یقین، مراد عقل عاّم بشری و ادراک فطری 
عمومی است، که حجت باطنة الهی )و راهنمای درونی از سوی 
خداوند( است، نه عقل خاّص صناعِی صاحبان علوم، فلسفه ها، 
تخّصص ها، و ارباب ِحَرف و صنایع؛ در احادیث معتبر، رسیده 

۶.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، 1۸۷.                                          
۷.   همان، 143.                                          

۸.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 44.       

ش کار تأویل در متون  با توجه به گس�ت
ن در مورد کالم دیگران )از  دی�ن و همچن�ی

فیسلوفان و عارفان و جز آنان(، آن هم به 
ون از هنجار، اکنون »تفکیک«  این اندازة ب�ی

ورت علمی است. یک �ن
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است که خداوند به هنگام بازپرسی از عقاید و اعمال مردمان )همة 
انسان ها( در قیامت، به مقدار توان عقلی که به آنان داده است 
مؤاخذه می کند )علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا(، حجت 
باطنه، همین عقل است: عقِل »إعطایی« که همة عقال و مکلفین 
بشر دارند، نه عقل »اکتسابی«، که همه ندارند.«1 ایشان در عبارتی 
دیگر عقل خاص را از حوزة عقل حجت خارج می دانند. »مبنای 
مأخوذ از »کتاب و سنت« عقل خاص )یعنی عقل های کالمی، 
فلسفی، عرفانی، ریاضی، ادبی، صنعتی و ...( که اکتسابی است، و 
به کمک قواعد برساختة  علمی، فلسفی، عرفانی و ... شکل می یابد 
و اقتضاهای خاص پیدا می کند و محدوده پذیر می گردد )محدودة 
کالمی، فلسفی و ...( از حوزة عقل عام فطری و نامحدود )عقل 

حجت( خارج است.۲

 عقل
گ

 یا نابسند�
گ

چهار: بسند�

استاد حکیمی برای عقل دو مرحله قائلند که در یک مرحله عقل 
بسنده است و در مرحله دیگر بسنده و کافی نیست بلکه به وحی و 

حجت بیرونی محتاج است و خود عقل است که به این 
نابسندگی و احتیاج به حجت بیرونی پی می برد. 

عقل  نابسندگی  و  بسندگی  مورد  در  ایشان 
می فرمایند:

»عقل در کار شناخت حقایق هستی-چه 
حقایق ظاهر و چه حقایق غیرظاهر، و چه 
حقایق حال و چه حقایق آینده- در یک 

مرحله بسنده است و در یک مرحله نابسنده؛ 
و مقصود از »بسندگی« ادراک خود بخود است 

است؛  ادراک  این  فقدان  نابسندگی،  از  مقصود  و 
یعنی عقل در مرحله ای نابسنده است و چیزهایی هست 

یا خواهد بود که از ادراک آنها بخودی خود ناتوان است، لیکن 
هنگامی که به آن حقیقت ها توجه داده شد و موضوعات بصورتی 

درست به عقل ارائه گشت، بر ادراک و تصدیق آنها تواناست.«3
از نظر ایشان اوالً خود عقل به این موضوع )یعنی دو مرحله ای 
بودن عقل و محدود بودن قدرت آن( حکم می کند،4 ثانیاً بسیاری 
از اندیشمندان به این حقیقت اعتراف کرده اند هرچند در مقام 
عمل به آن پایبند نبوده اند و گویا عقل را دارای قدرت نامحدود 

می دانسته اند که در همه چیز بسنده و کافی است.
»بسیاری از متفکران شرقی و غربی، مسلمان و مسیحی به این 
امر توجه کرده اند )مانند کندی، ابن سینا، توماس آکویناس، رنه 
دکارت، ایمانوئل کانت و ...( لیکن اغلب در مقام عمل چنانکه 
تا  و  نمانده اند  پایبند  اعتراف  و  توجه  این  مقتضای  به  بایدت 

1.   همان، 43.       
۲.   همان، 44.       

3.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 349
4.   همان، 350.              

حدودی به »مطلق ساختن عقل« گراییده اند.«5
در کتاب مکتب تفکیک در عبارت دیگری، برخی حقایق هستی را 
دور از دسترس و شعاع عقل می دانند و می گویند عقل انسان نیاز 

به افرادی فراتر از انسان عادی دارد تا او را به آن حقایق برساند.
»حقایق عالم هستی برخی در شعاع عقل قرار دارند و برخی 
ندارند. دربارة برخ دوم، عقل آدمی نیازمند کسانی است فراتر از 
انسان عادی تا او را به آن حقایق متوجه کند و آنهار ا در پرتورس 
او قرار دهند. به طور مثال می توانیم گفت که اصل وجود خدا از 
چیزهایی است که  عقل به خودی خود توانای بر قبول و ادراک 
آن هست؛ لیکن خصوصیات خداوند، یعنی صفات الهی و چگونگی 
صفات و فعل و ارادة او اینگونه نیست، البته با پی بردن به وجود 
او، صفاتی را هم برای خداوند-اگر چه به طور اجمال- می پذیرد، 
مانند حیات، علم، قدرت و ...لیکن ادراک چگونگی این صفات 
آنگونه که فیلسوفان دربارة آنها سخن می گویند و نظر می دهند 
کار عقل به تنهایی نیست؛ بلکه معرفت درست این امور باید از 

طریق »وحی« فراگرفته شود.«۶

د(فلسفه از نگاه مرحوم حکیمی

مرحوم حکیمی فلسفه را »یک نظام یا شبه 
نظام فکری و نظری« می دانند که »یک 
یا چند متفکر و صاحب نظر آن را تنظیم 
کرده« و »عرضه داشته اند«. و به این معنا 
ما فلسفه ها و شبه فلسفه های متعددی از 
جدید و قدیم و شرقی و غربی و اسالمی و 
غیر اسالمی خواهیم داشت که از نظر ایشان 
کامل ترین فلسفه ها در الهیات فلسفه اسالمی 
است. ایشان معتقدند مکتب تفکیک، نه با عقل مخالف 
است و نه با فلسفه؛ این مکتب، مکتب تعطیل نیست، بلکه مکتب 
تحدید عقل است؛ یعنی به خاطر اینکه عقل شعاعش به برخی 
حقایق هستی نمی رسد و در برخی حقایق، ناکافی و نابسنده 
است، باید قدرت عقل را مطلق ندانست و چنانچه بسیاری از 
اندیشمندان در مقام نظر به چنین حقیقتی اعتراف کرده اند، در 

مقام عمل هم به آن پایبند ماند و دست به دامن وحی شد.
یک: فلسفه خوا�ن

استاد حکیمی بر این باورند که مکتب تفکیک با فلسفه خوانی 
مخالف نیستند و با رعایت شرایطی می توان فلسفه را هم خواند، 
ذکر  را  آنها  ادامه  در  که  دارند  فلسفه  به  زیادی  انتقادات  اما 
خواهیم کرد. درباره فلسفه خوانی می گویند: » اصحاب این مکتب 
تحصیل و عرفان را برای مستعدان و اذهان آگاه و نضج یافته و 

5.   همان.              
۶.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 5۲.              

ایشان دین استوار را دی�ن می دانند که 
مبت�ن بر عقل باشد و تصدیق به آن عقال�ن 

باشد، یع�ن معیار پذیرش آن عقل باشد.
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آشنا به مبانی ویژة قرآنی و حدیث-اگر چه به طول اجمال- منع 
نمی کنند، البته به شرطی که استادان خود مقلد و مرعوب نباشند 
و ذهن جویندگان را مرعوب نسازند و به تفکر آزاد و پذیرش 
مستقل وادارند.«1 عبارات ایشان در زمینه فلسفه تذبذب زیادی 
دارند و با اینکه در مواردی خواندن فلسفه را می پذیرند و با آن 
مخالفت نمی کنند۲ و حتی در مواردی آن را الزم می دانند،3 با این 
وجود در موارد دیگری زیان خواندن فلسفه )که مرادشان فلسفه 

اسالمی است( را بیش از بهره و فایدة آن می دانند و می گویند:
»این سخن هم که بگوییم  »اگر چه فلسفه را دشمنان اسالم وارد 
حوزة اسالم کردند لیکن می توان از آن بهره برد« مشکلی را حل 

نمی کند؛ زیرا زیانش بیشتر از بهرة آن است.«4

دو: فلسفه اسالمی

در زمینه فلسفه اسالمی هم عبارات متعدد و بعضاً متعارضی 
دارند، با اینکه در مواردی فلسفه اسالمی را کامل ترین و پربارترین 
جریان های فکری انسان در طول تاریخ5 می دانند، در عین حال 
در غالب عبارات خویش، حمالت تندی به فلسفه اسالمی دارند 
و آن را چیزی جز همان میراث تغییر شکل یافته و تحریر نویافتة 
یونان باستان نمی دانند و در غالب از آن با عنوان »فلسفه یونانی« 
یاد می کنند و حتی زیانش را بیشتر از بهرة آن می دانند. ۶ و بلکه 
آن را از اساس راهزن قرآن می خوانند که مکتب تفکیک در صدد 
جبران این راهزنی برآمده است و می گویند: »دشمنان اسالم با 
آوردن فلسفة یونانی راهزنی قرآن کردند. مکتب تفکیک در صدد 
جبران آن راهزنی تاریخی بزرگ، و آن خیانت بزرگ به اسالم و 
مسلمین است، نه اینکه به تعبیر مبتدیانی فاقد تشخیص و درک، 
راهزن فلسفه باشد. فلسفه راهزن قرآن شد، و مکتب تفکیک 
درصدد جبران این راهزنی برآمده است. اما نه با نفی فلسفه، در 
جهان کنونی، بلکه نفی مطلق کردن فلسفه، و دست زدن به تأویل 

مصرحات قرآنی و حدیثی.«۷

سه: فلسفه و حکمت

ایشان فلسفه را از اساس حکمت نمی دانند؛ چرا که حکمت، علم 
استوار و بی اختالف است در حالی که هیچ کدام از فلسفه های 
موجود شرق و غرب چنین ویژگی ای را ندارند. »فلسفه، حکمت 
نیست، »حکمت«، علم استوار و بی اختالف و بی خدشته است 
چنین  این  فلسفه  تاریخ  سرتاسر  در  فلسفه  کدام  مطالب  و 

1.   همان، ۶0-59.              
۲.   همان.              

3.   محمدرضا حکیمی، »مقام عقل«، : دلیل ما، ش. 1، بی تا، ص ۲۸3.              
4.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 31۷.       

5.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 5۷.              
۶.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 31۷.       

۷.   همان، 319

متعالیه...فلسفه های  حکمت  اشراق،  مشاء،  فلسفة  است؟! 
غربی؟!«۸درنتیجه »»حکمت اسالمی« شمردن فلسفه ای یونانی، 
که در دست فالسفة ما تحریر نو یافته است، اما اصول و مبانی، 
همان اصول و مبانی ای است که بویی از قرآن ندارد، مایة تأسف 
بسیار است. حکمت متعالیه نیز گرته یافته از افکار یونانیان و انظار 
هندی قدیم است که از طریق آثار ارسطویی، و »فتوحات مکیه« 
به »اسفار« وارد شده است؛ یعنی عرفان محیی الدینی، یا عرفان 
فلسفی بیان صدرایی، که بنیادی اسالمی و خالص ندارند، و دارای 
اصالت اسالمی نیستند، پس چگونه می توان بر آنها نام »حکمت 

اسالمی« نهاد؟!«9
استاد حکیمی معتقدند حکمت منحصر در قرآن است که از سوی 
خدای متعال در قرآن نازل شده است و فاصله چنین حکمتی 
با فلسفة بشری از زمینت تا آسمان است. »قرآن کریم، دعوی 
آوردن »حکمت« کرده و حکمت را در خویش منحصر دانسته 

است ...10
 میان حکمت منزلة آسمانی، با فلسفة برساختة بشری، فاصله، 
فاصلة زمین تا آسمان است، فلسفه، زمینی است؛ و حکمت، 
آسمانی. و از اینجاست که می گوییم، فلسفه حکمت نیست، و 
تفکیک ضروری است و »فیلسوف« را نباید -بنابر نظر دقیق و 
قرآنی«  منزلة  »حکمت  واجدان  فقط  نامید.  علمی-»حکیم« 
حکیم و حکیمانند.«11 و »این فلسفه از اساس حکمت نیست تا 

چه رسد به حکمت اسالمی.«1۲

چهار: فلسفه مشاء و حکمت متعالیه

آقای حکیمی تنها فلسفه عقلی در عالم اسالم را فلسفة مشاء 
می دانند و معتقدند حکمت متعالیه اصالً فلسفه نیست؛ بلکه 
عرفان است که در مواردی به زبان فلسفه بیان شده است. »فلسفة 
عرفانی صدرایی، از اصل و بنیاد فلسفه نیست، عرفان است و نزد 
مطلعان روشن است و شالودة آن که »اصالت و وحدت وجود« و 
معرفت آن است، موضوعی غیرفلسفی و ماهیتاً عرفانی و شهودی 

است.
صورت  دارای  دالیلی  به  مستند  و  است  خالص  فلسفة  شفاء 
منطقی، لکین اسفار، فلسفة مستند به کشف شخصی است که 
برای کسی حجیتی ندارد، اینگونه مطالْب عقلی محض نیست و 
اگر کسی با آنها مخالفت کند، کجا مخالفت با عقل کرده است؟ 
حتی »عقل فلسفی« تا چه رسد به عقل عام بشری. )و همچنین 

رحمانی(...13  عقلـ 

۸.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، ۷۲-3۷0.                                          
9.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 45.       

10.   همان، 19.       
11.   همان، 93.       

1۲.   همان، 311.       
13.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، 153.                                          
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اینکه در مواردی در جامة عقلی و با ادات فلسفی بیان شده است 
پذیرفته  نیز  فلسفه پژوهان عقل گرا  نزد  در  است که  این  برای 
گردد.1 و به همین خاطر معتقدند »تنها فلسفة عقلی در اسالم، 

فلسفة مشاء است.«۲

پنج: انتقادات مرحوم حکیمی به فلسفه و عرفان اسالمی

از نظر استاد حکیمی با اینکه مکتب تفکیک مخالف فلسفه خوانی 
نیست و تحت شرایطی با خواندن آن موافق است، اما انتقادهای 
زیادی به فلسفه، خصوصاً فلسفه اسالمی دارند که در ذیل به آنها 

اشاره می شود.
1. خاستگاه غیر اسالمی

یکی از انتقادهای پرتکرار ایشان به فلسفه و عرفان اسالمی این 
است که خاستگاه آن دو، اسالم نیست و دشمنان اسالم به هدف 
راهزنی قرآن، آن را وارد محیط علمی اسالم کردند. »دشمنان 
اسالم با آوردن فلسفة یونانی راهزنی قرآن کردند. مکتب تفکیک 

در صدد جبران آن راهزنی تاریخی بزرگ، و آن خیانت 
بزرگ به اسالم و مسلمین است، نه اینکه به تعبیر 

مبتدیانی فاقد تشخیص و درک، راهزن فلسفه 
مکتب  و  شد،  قرآن  راهزن  فلسفه  باشد. 
تفکیک درصدد جبران این راهزنی برآمده 
است. اما نه با نفی فلسفه، در جهان کنونی، 
بلکه نفی مطلق کردن فلسفه، و دست زدن 

به تأویل مصرحات قرآنی و حدیثی.«3
و با این تعبیر ادبی می فرمایند: »کسی »بیت 

را  الحکمة«  »عین  که  نهاد،  بنیاد  را  الحکمة« 
مسموم کرد. آیا در این مسائل هیچ فکر نمی کنید؟! آیا 

تاریخ برای فکر کردن نیست.«4 در عبارتی دیگر درمورد دیدگاه 
مکتب تفکیک راجع به فلسفه و عرفان اسالمی می گویند: »این 
از سنخ »تمدن  مکتب این فلسفه و عرفان را چیزی می داند 
اسالمی«؛ یعنی نشأت یافته از میراث سرزمین های غیر اسالمی و 
قبل اسالمی، و پرورش یافته و صبغت پذیرفته در دنیای اسالم و 
پالوده گشته  در ذهن نیرومند متفکران فیلسوف یا عارف اسالم.«5

2. اشکال التقاط و تأویل
دومین اشکال پرتکرار استاد حکیمی به فلسله و عرفان اسالمی، 
روی آوردن به التقاط و تأویل آیات و روایات بر اساس دیدگاه های 
فلسفی و عرفانی است. ایشان در مرحلة اول، خود فلسفه و عرفان 
اسالمی را یک فلسفه و عرفان التقاطی می دانند که ممزوجی از 

اندیشه های مکاتب دیگر است. 

1.   همان، 154.                                          
۲.   همان، 1۸۷.                                          

3.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، ۲0-319.       
4.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، ۲۷۸ حاشیه.                                          

5.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، 5۷.              

بعد از نقل سخنانی از سیدجالل الدین آشتیانی دال بر هضم شدن 
آراء و افکار حکمای پیشین در حکمت متعالیة مالصدرا می گوید: 
»پس با یک نظر دقیق علمی به این مدارک و مطالب، به این 
مورد  در  اسالمی،  فلسفة  مورخان  آنچه  که  می رسیم  نتیجه 
امتزاجی و التقاطی بودن فلسفة اسالمی گفته اند، خود فالسفة 
بزرگ و مطلعان و محققان متون فلسفة اسالمی نیز همان را با 
دقت و صراحت بیشتر و تعیین موارد مسائل باز گفته اند. و در 
مرحلة دوم، تأویل را مشخصه مکتب ها و فلسفه های امتزاجی 
می دانند که از یک سو آراء خود فیسلوفان را برای شکل گیری یک 
مکتب امتزاجی و التقاطی تأویل می کنند و از سوی دیگر آیات 
و روایات و به طور کلی متون دینی را به خاطر هماهنگ سازی و 
منطبق سازی بر آن فلسفه امتزاجی، تأویل می برند و آراء و فلسفه 
التقاطی و امتزاجی خود را بر آنها تحمیل می کنند. در این باره 

می گویند:
»در ساختن مکتب ها و فلسفه های امتزاجی، دست یازیدن 
به تأویل امری ضروری و حیاتی است که بدون 
آن عرضة مکتبی خاص ممکن نیست. آری، 
به هنگام تکّون فلسفة اسالمی، از چندین 
و چند فکر و مشرب و نحله، با توجه به 
برخی از آیات و احادیث و استفاده از آنها، 
نیازی مبرم به تأویل احساس شده است 
و در ساختن و عرضة یک متکب فلسف، 
اگر بنیانگزار آن مکتب نخواهد )و یا نتواند( 
مکتبی کامالً مستقل عرضه کند و به طبع 
به آراء دیگران نظر داشته باشد، نه تنها به تأویل 
آیات و روایات، بلکه به تأویل آراء فلسفی و عرفانی 

دیگران نیز نیازمندند.«
استاد حکیمی با اینکه فی الجمله و در موارد محدودی آن هم 
بر طبق قواعد ادبی، تأویل را می پذیرند۶، اما چنین تأویل های 
رخ داده در فلسفه و عرفان را در حقیقت تحمیل رأی و نوعی 
تفسیر رأی به شمار می آورند و می گویند: »در واقع تأویل کار 
درستی نیست، چون به »درهم آمیزی شناخت ها« و »به جای هم 
اندیشی« متفکران و صاحب نظران می انجامد.۷ و اینگونه تأویل ها 
به هیچ روی نمی تواند جنبة علمی داشته باشد، تحقیق علمی 
حکم می کند که سخن هر متفکری به همان گونه که هست مورد 
رسیدگی قرار گیرد، نه اینکه تأویل شود و انسان سخن خود را به 

دهان دیگران بگذارد.«۸
و در مرحله سوم، سه سؤال )که در واقع از نظر ایشان سه اشکال 
است( را فراروی فیلسوفان و عرفاء قرار می دهند و اظهار می دارند: 

۶.   ر.ک: حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )مدخل(، 414 ؛  ر.ک: حکیمی، 
»مکتب تفکیک«، ۸5.                                                                      

۷.   حکیمی، »مکتب تفکیک«، ۷۸.              
۸.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، ۶9.       

برخی از استادان فلسفه به این نتیجه 
برخورد  فلسفه  با  باید  که  رسیده اند 
در  تحقیق  و  تدریس  و  شود،  انتقادی 
فلسفه از وضعیت رکودآور تقلید و تکرار، 
به وضعیت جهش زای نقد و اجتهاد ارتقا 

یابد.
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ن اشکال پرتکرار استاد حکیمی به  دوم�ی
به  روی آوردن  اسالمی،  عرفان  و  فلسله 

اساس  بر  روایات  و  آیات  تأویل  و  التقاط 
دیدگاه های فلسفی و عرفا�ن است.

»در برابر این واقعیت مسلم )التقاط و امتزاج در بنیاد فلسفة 
اسالمی( سه اندیشة بسیار مهم و گران خیز روی می نماید:

1.چرا متفکرانی بزرگ به جای عرضة مکتبی خالص، بر مبنای 
اندیشه های خویش و بر کنار از هر گونه امتزاج و تأویل و ادغام، 

یک مکتب مزجی از چندین و چند عنصر پدید آوردند؟!
۲.چرا یک مکتب خالص قرآنی در معارف پدید نیاوردند؟ همانگونه 

که فقهای بزرگ مکتب خالص فقهی اسالمی را پدید آوردند.
3.آیا نمی توان از دیدگاه دیگری به موضوع نگریست و گفت که 
ما بر عکس این طرز تفکر، می خواهیم این مکتب ها و مشرب ها 
و نحله ها و شناخت ها را سره و خالص و جدای از یکدیگر )و در 
حال تفکیک( مورد تأمل قرار دهیم و به ابعاد و اعماق و کنه هر 

یک جدا بنگریم و برسیم؟!«1
3. تقلید و تکرار به جای اجتهاد و تحقیق

ایشان از »نقد« به تنّفس گاه اندیشه یاد می کنند۲ و می گویند: »نقد 
برای فلسفه، مانند اجتهاد است برای فقه، در فقه اگر اجتهاد 

نباشد، فقه و فقاهتی نخواهد بود، تقلید است از 
فقیهان دیگر. در جهان اسالم، فلسفه از نقد 
رشد یافته است.«3 اما معتقدند »فلسفه ای 
که امروز در حوزه های ما تدریس می شود، 
و مورد تعلیم و تعلّم قرار دارد، بر پایة انتقال 
و تقلید است، نه اجتهاد و تحقیق. از این 
رو ما پس از جناب مالصدرا، در حال رکود 
عقلی و جمود شناختی بسر برده ایم و در 
طول زمانی 400 سال، فلسفه ای نو عرضه 

نکرده ایم و همواره با مغز ایشان اندیشه ایم...و با 
کشف مورد اّدعا کشفیده ایم.«4 

برخورد اجتهادی و انتقادی با فلسفه، خود مقتضای عقل است 
و در میان فیلسوفان بزرگ نیز متداول بوده است، خوشبختانه 
اخیراً برخی از استادان فلسفه و صاحب نظران نیز به این نتیجه 
رسیده اند که باید با فلسفه برخورد انتقادی شود، و تدریس و 
تحقیق در فلسفه از وضعیت رکودآور تقلید و تکرار، به وضعیت 
جهش زای نقد و اجتهاد ارتقا یابد؛ کاری که متفکران تفکیکی از 
صد سال پیش آن را پی نهادند و بر آهمیت آن تأکید ورزیدند.5 
به عقیده ایشان برای رسیدن به فلسفه پویا »باید محتوای فلسفة 
اسالمی را از سه جهت مورد بازنگری قرار دهیم: 1( نقد؛ ۲( 
تجدید)دستیابی به ساختار جدید فلسفی( 3( تکمیل )توسعه و 
انشعاب علوم(. اگر در فلسفه ها متوقف بمانیم نه تنها به فلسفة پویا 

1.   همان، ۶9-۶۸-۶۷.       
۲.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 53.       

3.   ر.ک: همان.       
4.   همان، 5۸-5۷.       

5.   حکیمی، »مقام عقل«، بی تا، 15۸.              

دست نمی یابیم بلکه از کشف حقایق تازة الهی باز می مانیم.۶و در 
نهایت می گویند: »مکتب تفکیک در صدد کوبیدن فلسفه نیست، 
در صدد هشدار دادن دربارة تقلید در فلسفه و جمود هزار ساله 

بر فلسفه است.«۷
۴. برخورد اصحاب ائمه با فلسفه 

فلسفه،  آنها در مقابل  استدالل های  یا  اشکاالت  از  یکی دیگر 
تمسک به برخورد اصحاب ائمه)ع( با آراء فیلسوفان است. آقای 
حکیمی دراینباره می گویند: »از سوی اصحاب ائمه طاهرین )ع( 
از آغاز ورود این ناخالصی )فلسفه ...( در حوزه اسالم و قرآن، با 
جریان افکار فلسفی به سختی برخورد شد به طوری که شاگرد 
معارفِی خاص امام صادق)ع(، جناب هشام بن حکم بغدادی، رّد 
بر ارسطو نوشت. )الرد علی ارسطاطالیس( و شاگرد خاص امام 
رضا)ع(، فضل بن شاذان نیشابوری کتاب »الرّد علی الفالسفه« 
نوشت. و نیز جمعی دیگر از اصحاب ائمه)ع( رّدهایی بر افکار و 
مقاالت فلسفی نوشتند، که در فهرست ابن ندیم به عنوان »الرّد 

علی أصحاب المقاالت« ذکر شده است.«۸
۵ .فاصله فلسفه تا حقیقت

استاد حکیمی با توجه به واژة فلسفه که به 
معنای دوست داشتن دانش و معرف است 
می گویند: »فلسفه، دوست داشتن معرفت 
و طلب حقیقت  معرفت(؛  )نه خود  است 
اندازة  به  است)نه خود حقیقت...( آن هم 
به حقایق  و وصول  بشر.«  ادراکی  استعداد 
که  است  ممکن  صورتی  در  فلسفه،  راه  از 
فلسفه، راه رسیدن به حقایق باشد، با اینکه »شیخ 
الرئیس می گوید ما از راه فلسفه به هیچ حقیقتی از حقایق 

نمی رسیم«9
6. عصری اندیش نبودن

از کلمات سید  ایشان که  تأمل  قابل  از اشکاالت مهم و  یکی 
امروز  فالسفه  که  است  این  گرفته اند  اسدآبادی  جمال الدین 
نیازهای روز جامعه نمی پردازند و  به  عصری اندیش نیستند و 

فلسفه ای مطابق با نیازهای عصر و زمان عرضه نمی کنند.
می گویند: » دنیای اسالم، امروز، بیش از آنکه به مدّرس و مؤلّف 
فلسفی، و مشتغل به فلسفه های کهن، نیاز داشته باشد، به »نظریّه 
پرداز« و »نوآور فلسفی« نیازمند است، تا تفکر فلسفی خویش را 
از ابهام قرون وسطی و ماقبل آن نجات دهد، و به عرصات عصر 
بکشاند. باید به تحوالت اندیشه های فلسفی و ادراکات عصری 
بی توجه نبود و باید در عصر اندیشید و »عصری اندیش« بود. گریز 

۶.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، ۸۲-1۸1.       
۷.   حکیمی، مقام عقل، 13۸3، ۲51.
۸.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، 5۲.       

9.   همان، 55.       
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از عصر، گریز از »انسان عصر« است و این یعنی گریز از زندگی، 
دور ماندن از حضور در »ذات تحول«؛ زیرا انسان هر عصر، جوهر 

زندگی و زندگانی و اندیشة آن عصر است.
زندگی  پیشین  عصرهای  و  در سده ها  ما،  بزرگوار  متفلسفین 
می کنند نه در این روزگار، در نتیجه برای انسان معاصر و فرهنگ 
متحّول زمان سخنی ندارند و نمی توانند داشت، پس بازگشت به 
»حقایق وحیانی« -بدون التقاط و ملغمه سازی-امروز تا چه اندازه 

حیاتی و این است از جمله ایده های واالی »مکتب تفکیک««1
ایشان راز پیشرفت غرب را در فاصله گرفتن با یونان باستان و 
فلسفه و اندیشه کهن، و راز انحطاط مسلمین را در چسبیدن 
این  به  که  غربی ها   « می گویند:  و  می دانند  ارسطو  فلسفه  به 
پیشرفت ها رسیدند و بر بشریت تسلط یافتند از اینجا شد که از 
اندیشه های کهنه و کهن بریدند، و فلسفه های تاریخی را در جای 
فلسفه های عصری نگذاشتند و به تنبلی عقلی، و پخته خواری تن 
در ندادند، و پیوسته فلسفه هایی نو عرضه کردند و فیلسوفانی تازه 

نفس به میدان آمدند. و غرب در هر 10 سال یک فلسفة نو 
عرضه می کند. البته فلسفه های غربی از نظر اهداف 

فلسفه که شناخت شامل حقیقت واقعی است 
و  جامع  چندان  معنی(  و  مادی  ابعاد  )در 
کارآ نبوده است لکن آنچه در روش فلسفی 
غرب جلب نظر می کند، تکاپوی شناختی 
و تقلیدشکنی آنان در حوزة فلسفه است و 
ترک ایستایی و تجدید حیات عقلی و ادبی، 

تا جایی که »ارغنون نو« می نویسد. غرب از 
رفت  پیش  کنار گذاشت،  را  ارسطو  که  زمانی 

)ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!!!( ۲و مسلمانان 
هم به دلیل چسبیدن به فلسفة یونانی و فلسفة ارسطو دچار 

عقب ماندگی شدند.3  
7. تمسک به سخنان فالسفه در نقد فلسفه

یکی از کارهایی که آقای حکیمی برای نقد فلسفه انجام داده اند 
تمسک به سخنانی از فالسفه است که گویا از فلسفه پشیمان 
گشته اند که در ذیل به ذکر برخی از آنها می پردازیم. یک مورد 
نقل سخنی است از مالصدرا در کتاب حکمت عرشیه که می گوید: 
»إنّی أستعیذ باهلل...»فی« جمیع أقوالی و افعالی و معتقداتی و 
مصنفاتی »من« کّل ما یقدح فی صحة متابعة الشریعة أو یشعر 
بوهن بالعزیمة و الدین أو ضعٍف فی التمسک بحبل المتین«. 
ترجمة آقای حکیمی: »به پروردگار پناه می برم »از« همة آنچه در 
سخنان و کارهایم و اعتقاداتم و تألیفاتم آمده است که به پیروی 

1.   همان، ۶0-5۸.       
۲.   همان، ۶1-۶0.       

3.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری، 13۶ )نقل به مضمون(                                          

صحیح از دین...صدمه می زند. و ...«4
در اینجا هر چند ترجمة ایشان با اجمال همراه است، اما می توان 
گفت: اوالً با اینکه اینجا »استعیذ« را به »پناه می برم« ترجمه 
کرده اند اما در جاهای دیگر از آن به استغفار یا استغفاریه صدرا 
یاد می کنند5 ثانیاً مالصدرا عبارت را با لفظ »فی« یعنی »در« 
آورده اند و ایشان آن را به »من« یعنی »از« معنا کرده اند که 
گویا مالصدرا از تمام مندرجات کتب فلسفی خود به خدا پناه 
برده اند. در حالی که برای هر اندیشمند آگاه و منصفی که با 
ادبیات عرب آشنایی کمی داشته باشد روشن است که در اینجا 
مالصدرا در حقیقت به عنوان یک مؤمن به دین خدا می گوید 
به خدا پناه می برم از اینکه در میان گفته ها و نوشته هایم چیزی 
باشد که مخالف دین خدا باشد. یعنی هر مؤمن غیر معصومی 
باید این احتمال را بدهد که ممکن است در میان اندیشه هایش 
چیزی باشد که مخالف دین باشد هرچند به صورت مستقیم به 
آن اندیشه مخالف دین اطالع نداشته باشد و احتمال آن را بدهد.

حکیمی  آقای  نسبت  آن  و  کجا  حق  مطلب  این   
از  کجا که می گویند »سرانجام جناب مؤلف 
می کنند۶.  استغفار  آن]اسفار[  مندرجات 
یا در صفحه 1۶۸ همین کتاب می گویند 
خود  که  است  اسالمی«  این...»حکمت 
جناب صدرالمتألهین در جمالتی خبری 
نه شرطی، در مقام استغفار، از مطالبی که 
)یعنی: »کّل حکمت  تألیفات خویش  در 
درگاه خداوند  از  و  است  آورده  متعالیه«( 
متعال آمرزش می طلبد!«۷ به راستی آیا این 

چیزی جز تحریف است؟!
یا عبارت دیگری از عالمه طباطبایی در کتاب المیزان در 
کتاب الهیات الهی و الهیات بشری )نظرها( به صورت کامل نقل 
می کنند اما در هنگام تفسیر آن، بی توجه به برخی از عبارت ها 
بر سایر عبارت های داللت کننده بر مدعای خود تأکید می کنند 
و گاهی می گویند عالمه طباطبایی جمع بین فلسفه و عرفان و 
قرآن را محال می دانسته اند و حتی گاهی قدم را فراتر می گذارند 
و می گویند: »حق با عالمه طباطبایی است که می گویند، »قرآن، 
برهان، عرفان « جدایی دارند، آن هم چگونه جدایی، و اختالف 

دارند آن هم چگونه اختالف؟!«۸ 
ایشان در کتاب الهیات این عبارت عالمه »حاشا أن یکون حّق-من 
ظاهٍر او باطٍن- و البرهان الحّق یدفعه و یناقضه« را نقل کرده اند 

4.   محمدرضا حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری )نظرها(، فرهنگ خون و 
خورشید، شماره ؛ 30، صص 43-4۲.                                          

5.   حکیمی، »عقالنیت جعفری«، ۶۶ و 1۶۸.       
۶.   همان، ۶۶ و ۷9 و ۸3.       

۷.   همان، 1۶۸.       
۸.   همان، ۷9.       

رسیدن  برای  ایشان  عقیده  به 
به فلسفه پویا »باید محتوای فلسفة 
بازنگری  مورد  جهت  سه  از  را  اسالمی 
قرار دهیم: 1( نقد؛ 2( تجدید)دستیا�ب به 
ساختار جدید فلسفی( 3( تکمیل )توسعه و 

انشعاب علوم( . 
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از نظر مرحوم حکیمی فلسفه، دوست 
ن معرفت است )نه خود معرفت(؛ و  داش�ت

طلب حقیقت است)نه خود حقیقت...( آن 
. هم به اندازة استعداد ادرا� ب�ش

که می گوید »حاشا که حقی -ظاهر یا باطن- وجود داشته باشد و 
برهان حق و صحیح آن را رد و نقض کند.1 یعنی محال است که 
قرآن و برهان با هم در تناقض باشند، آن عبارتی هم که داللت 
بر اختالف الینحل فلسفه و قرآن است هم از متشابهات عبارات 

عالمه است که باید سایر عبارات ایشان را در نظر گرفت.۲

نقد کیل اندیشه تفکیک مرحوم حکیمی

به صورت کلی در مورد اندیشه تفکیکی مرحوم حکیمی باید 
گفت همانگونه که تأویل معانی مختلفی دارد و بر اساس برخی 
معانی، امری ناپسند و بر اساس برخی دیگر از معانی آن، امری 
پسندیده و بلکه الزم است، »تفکیک« نیز این چنین است و عدم 
تفکیک میان معانی و مصادیق مختلف این واژه، می تواند انسان را 
به مغالطه بیفکند. منظور آقای حکیمی و دیگر تفکیکیان از این 

واژه می تواند یکی از معانی ذیل باشد:
1.فرق نهادن میان اصطالحات دینی با اصطالحات 

علوم بشری و پرهیز از خلط میان آن ها؛
۲.پرهیز از انطباق دادن متون دینی مسائل 

ظنی عقلی و عرفانی؛
3.به کار نگرفتن مسائل مسلّم عقلی برای 

فهم متون دینی؛
اگر منظور ایشان معنای اول تفکیک باشد، 
ما نیز کامالً با ایشان موافقیم؛ زیرا الفاظ و 
واژگان دینی را بر اساس اصطالح رایج در 
غیر  کاری  کردن،  معنا  بشری  علوم  میان 

علمی و نادرست است و در این زمینه باید با 
دقت و وسواس زیادی عمل کرد و معنای متداول و متعارف 

زمان نزول قرآن یا صدور روایات را مالک فهم معنای آن ها قرار 
داد. اما عبارات تفکیکیان بیانگر این است که گرچه این قسم از 
تفکیک نیز مّدنظر ایشان می باشد، فراتر از این را هم در نظر دارند. 
بنابراین می گوییم اگر معنای دوم تفکیک مّدنظر است، آن هم به 
نظر ما درست می باشد؛ یعنی به صورت قطعی نمی توان آیات و 
روایات را بر مسائل ظّنی علمی و عقلی تطبیق داد و این کار نوعی 
تفسیر به رأی به شمار می آید. البته تطبیق ظّنی آن اگر با ظاهر 
آیه و روایت منافاتی نداشته و با آن هماهنگ باشد، اشکالی ندارد.

اما اگر منظور ایشان معنای سوم تفکیک باشد، می گوییم: در 
صورتی که ظاهر آن متن دینی با آن مطلب یقینِی عقلی و قطعی 
هماهنگ باشد، می توانیم به صورت ظنی به آن نسبت دهیم؛ اما 
اگر ظاهر متن دینی با مطلب یقینی عقلی هماهنگ و موافق 

نباشد دو صورت دارد:
1.یا با یکدیگر منافات دارند و قابل جمع نیستند، مثالً ظاهر 

1.   حکیمی ، الهیات الهی و الهیات بشری، ۷13 )ترجمه از استاد حکیمی(.                                          
۲.   ر.ک: مظفری، »بنیان مرصوص«، 9۶-94.              

آیه ای جسمانیت خداوند است، ولی دلیل عقلی جسمانیت را نفی 
می کند. در اینجا می توانیم به استناد دلیل عقلی، ظاهر آیه را 

تأویل و بر معنای معقول دیگری حمل کنیم؛
۲.اگر هم با یکدیگر قابل جمع بشاند، در عین حال، آیه در آن 
معنای فلسفی ظهور ندارد و نمی توانیم آن مطلب فلسفی را به آیه 
نسبت دهیم؛ یعنی چه بسا آیه در مقام بیان مطلب دیگری باشد 

که هیچ ربطی به آن مطلب یقینی فلسفی ندارد.
به تعبیر دیگر می توانیم این گونه بگوییم که در ارتباط میان مطلب 
مسلّم و قطعی فلسفی با ظاهر آیه یا روایت یکی از حالت های زیر 

متصّور است:
1.ظاهر آیه با آن مطلب یقینی عقلی منافات دارد و قابل جمع 

نیست. در اینجا ظاهر آیه را تأویل می کنیم؛
۲.ظاهر آیه با آن مطلب یقینی عقلی منافات ندارد،  در اینجا دو 

حالت ممکن است:
الف(آیه در همان معنای فلسفی ظهور دارد: می توانیم آن 

معنا را به صورت ظنی به آیه نسبت دهیم؛
از  ندارد:  ظهور  فلسفی  معنای  آن  در  ب(آیه 
تطبیق آیه بر آن معنای فلسفی خودداری و 

از تأویل و توجیه آیه پرهیز می کنیم.
اما اگر معنای چهارم تفکیک مّدنظر ایشان 
است، می خواهند بگویند در معنا کردن و 
فهمیدن آیات و روایات، ما به فلسفه و عرفان 
احتیاج نداریم و نباید این دو را در فهم قرآن 
و سنت به کارگیریم و تنها باید بر اساس ظواهر 
آیات و روایات حکم کنیم، در این مورد می گوییم: 
مطلب یقینی عقلی و فلسفی اگر با ظاهر آیه و روایتی منافات 
داشته باشد، می تواند مجّوز صرف نظر کردن از ظاهر آن آیه و یا 
روایت باشد. به تعبیر دیگر، این مطلب یقینی و عقلی و فلسفی 
می تواند قرینة منفصل لّبی برای عدم اراده ظاهر کالم به شمار 
می آید، و تأویل در این موارد نه تنها اشکال ندارد، بلکه الزم و 

ضروری است.
نکته دیگر اینکه آقای حکیمی، »تفکیک« میان مطالب دینی 
و فلسفی را باعث فهم خالص و ناب وغیر التقاطی و استفاده از 
عنصر تأویل را موجب التقاط و درهم آمیزی شناخت ها دانست. 
در پاسخ این سخن می گوییم: تأویل به معنای نادرست آن این 
چنین است، اما تأویل به معنای درست آن نه تنها با فهم ناب و 
خالص منافاتی ندارد، بلکه انسان را به فهم ناب نزدیک تر می کند. 
تفکیکیان تنها مالکی که برای خالص فهمی ارائه کرده اند، همان 
ظاهرگرایی است؛ حال آن که اگر صرف تمسک به ظواهر مالک 
فهم ناب و خالص دین باشد، باید مجّسمه و ظاهرگرایان را داری 

ناب ترین و خالص ترین فهم دینی دانست.3

3.   همان، 15-31.            
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ه دست،  ایشان دانشمندی جامع، و ادی�ب چ�ی
اسالم شنایس  و  نوآور،  اندیشه ورزی  و 
عدالتخواه بودند. ایشان عمر را فارغ از آرایه ها 
ایه های مادی، در خدمت معارف واالی  و پ�ی
از  ارزشمند  آثاری  و  گذرانده  سّنت  و  قرآن 
خود به جا نهادند.)پیام تسلیت ره�ب معظم 

انقالب برای مرحوم حکیمی(



فصل دوم

عدالت مطلوب از نظر مرحوم حکیمی
نویسنده:  مجید زهدی

ی رشته فلسفه اسالمی  طلبه سطح سه و دانشجوی دک�ت
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عدالت مطلوب از نظر مرحوم حکیمی

متفکران  از  بسیاری  فکری  دغدغه  که  است  مفهومی  عدالت 
بوده است. بیان شد که  در بین متفکران اسالمی، استاد محمدرضا 
حکیمی جایگاهی مهم در عرصه عدالت پژوهی دارد.  ایشان، با 
تقید عمیق به متن قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به 
آموزه های اسالم دارد.  وی به اقتضای تعلقش به مکتب تفکیک، 
معارف عقلی مبتنی بر متن دین را بر عقل خودبنیاد بشری 
ترجیح می دهد و در مسئله عدالت با نگرشی جمع گرا با توجه 
به آموزه های وحیانی و نفی سرمایه داری لیبرال، فلسفه اجتماعی 
خاصی مبتنی بر مساوات اقتصادی  ارائه می دهد. در این نوشتار، 
تعریف و اقسام عدالت، مبانی نظری آن، ضرورت و در نهایت 
شیوه عملیاتی کردن عدالت از دیدگاه استاد حکیمی مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. نکته مهم این بررسی این است که حکیمی 
»عدالت به مثابه مساوات« را به عنوان غایت نظام اقتصادی اسالم، 
ارائه می کند. اما ادله دینی این اندیشه کدام اند؟ آیا این اندیشه 
در برابر تشخیص عقل و برخی از آیات و روایت دال بر احترام به 
مالکیت خصوصی و اختالف طبیعی افراد در ثروت و مالکیت تا 

حدی که سبب اختالف فاحش و فقر نشود، نیست؟ 

1. تعریف و اقسام عدالت 

عدالت  معادل  را  خود  توجه  مورد  عدالت  حکیمی،  مرحوم 
معیشتی یا اقتصادی دانسته و معتقد است که این مهمترین قسم 
از گونه های مختلف عدالت است. ایشان در مقام تعریف عدالت، 
حدیثی از امام صادق و امام کاظم علیهما السالم نقل می کنند و 
آن را ارزشی ترین و انقالبی ترین تعریفی می داند که از »عدالت 
معیشتی و اقتصادی« در زندگی انسان ها شده است و از تمام 
اندیشمندان می خواهد در نشر و تفهیم آن کوتاهی نکرده، آن را 
مالک »فقرزدایی جهانی« قرار دهند. تعبیر صادقی روایت »إن 
الناس یستغنون إذا ُعدل بینهم«1  و تعبیر کاظمی روایت »لو 
ُعدل فی الناس اَلستغنوا«۲  است. یعنی اگر در میان مردم به 

عدالت رفتار شود، همگی بی نیاز می گردند. 
در این روایت شریف، عدالت به رفع فقر و بی نیازی مردم تعریف 
شده است. ایشان در بیان خصوصیات این تعریف که از دیدگاه 
او به صورت شگفتی آوری میان عموم مسلمین مورد غفلت قرار 
گرفته است، نقطه اوج آن را، عینیت آن می داند. یعنی در این 
تعریف، هیچ روی »کلی گویی« و »ذهنیت گرایی« نشده است؛ 
بلکه واقعیت عینی و خارجیت ملموس با صراحت گفته شده است 
و ازآنجاکه این حدیث در کافی شریف آمده است، مشکل خدشه 

سندی نیز متوجه آن نیست.
به  تعابیر، محدود  را برخالف ظاهر  وی گستره داللت حدیث 

1. کافی، ج 3، ص 5۶۸؛ الحیاة، ج ۶، ص 345.

۲. کافی، ج 1، ص 54۲؛ الحیاة، ج ۶، ص 345.

عرصه اقتصادی نمی داند »اگرچه از ظاهر این دو حدیث، عدالت 
اقتصادی و معیشتی فهمیده می شود، لیکن چه بسا بتوان ایستار 
عین گرایانه دو حدیث را به همه اقسام عدالت مربوط دانست زیرا 
تعبیر »الناس« و »إذا عدل بینهم«، صورت های دیگر عدالت را 
نیز شامل می شود، زیرا که ایجاد عدالت و اجرای آن به صورتی که 
جامعه از چنگال های اختاپوس فقر رهایی یابد، باید بر شالوده های 
نیرومند استوار باشد. و این شالوده های نیرومند جز با صورت 
عدالت در شئون دیگر اجتماع پی ریزی نخواهد شد و استواری 
»عدالت  سیاسی«،  »عدالت  تا  سخن،  دیگر  به  یافت.  نخواهد 
قضایی«، »عدالت اجتماعی« و ... در جامعه ای و در زندگی مردم 
تحقق نیابد و دست نفوذداران مالی از تملک اموال تکاثری و 
تصرف های شادخوارانی اترافی و فرصت های مهم اقتصادی بریده 
نشود، عدالت معیشتی در زندگی توده ها تحقق نخواهد یافت زیرا 
که جمع میان دو ضد ممکن نیست.3 در طول تاریخ انسان، سخن 
از عدالت بسیار گفته اند. آنچه مصلحان بزرگ و حقوقدانان بااخالق 
گفته اند، همه سخن از عدالت اجتماعی است؛ یعنی اجرای عدالت 
در میان اجتماعات بشر و در حقوق اجتماعی؛ لیکن عدالت واقعیت 

دیگری است که مورد غفلت بوده است مگر در تعالیم پیامبران. 
به نظر مرحوم حکیمی عدالت پیش از آن که در مرحله اجتماع 
مطرح باشد، باید در مرحله نفوس بشری مطرح باشد؛ هر نفسی و 
جانی باید عادل باشد و عدالت را در ذات خود پدید آورده باشد. و 
ما این مرحله را »عدالت انفسی« می نامیم. عدالت انفسی هنگامی 
به تمام معنی تحقق خواهد یافت که انسان عدالت را در همه 
جهان و برای همه چیزها، حتی جانوران و گیاهان و دیگر مظاهر 
طبیعت بخواهد و در همه آن ها ُمجری دارد. و ما این مرحله را 
»عدالت آفاقی« می نامیم. پس باید همواره برای تحقق عدالت 
آفاقی و انفسی کوشید زیرا هنگامی که عدالت آفاقی و عدالت 
انفسی، و عدالت انفسی و عدالت آفاقی تحقق پذیرفت، تحقق 
عدالت اجتماعی که بشریت با همه پیشرفت های خود نتوانسته 
است خود را به آن نزدیک سازد، بلکه روزبه روز از آن دورتر شده 
است، امری است حاصل شده و پیش پاافتاده. عدالت یادشده فقط 
و فقط از سوی پیامبران پیشنهاد شده است و همواره با مقاومت 
و  و جبار  فاسد  از سوی قدرت های  به ویژه  است،  روبرو گشته 
طاغوت که نمی خواسته اند انسان آزاد باشد. آن عدالت، آزادی 
می آورد و قید و بندها و بردگی ها را از میان می برد. و این همان 

چیزی است که قدرتمندان و برده طلبان آن را نمی خواهند.4

ورت عدالت برای جامعه  2. �ن

پذیرش  مورد  ضروریات  از  انسانی،  جامعه  در  عدالت  جریان 
اندیشمندان است. مرحوم حکیمی در تبیین این ضرورت در 

3. حکیمی، جامعه سازی قرآنی، صص 159-15۷
4.  حکیمی، خورشید مغرب، ص ۲۶0.
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این  ن  تبی�ی در  حکیمی  مرحوم 
ورت در ادبیات دین می گوید: »دین  �ن

خطابه  و  خطبه  و  شعار  و  الفاظ  تنها 
صادق  امام  فرموده  نص  به  بلکه  نیست 
آن هم  است«  عمل  »دین،  علیه السالم 

عمل به همه ابعاد آن.

ادبیات دین می گوید: »دین تنها الفاظ و شعار و خطبه و خطابه 
نیست بلکه به نص فرموده امام صادق علیه السالم »دین، عمل 
است« آن هم عمل به همه ابعاد آن. و اگر در دین این مضمون 
آمده است که »الصالة عمود الدین«، این حدیث هم آمده است 
که »العدُل حیاة األحکام«1؛ مایه زنده ماندن احکام دین ازجمله 

نماز، اجرای عدالت است. 
الصالة«،  حیاة  »العدل  یعنی  االحکام«،  حیاة  »العدل  درواقع 
گروه های  و  قشرها  همه  در  نماز   .  ... و  الزکاة«  حیاة  »العدل 
سنی و به صورتی راستین و با مقدمات و شرایط الزم، به عدالت 
و اجرای عدالت زنده است تا همه به حقوق خویش برسند و 
بتوانند نماز را با طهارت های الزم و توجه روحی بجا آورند و در 
هر شغلی هستند، فرصت نماز خواندن بی دغدغه برای آنان فراهم 
باشد.« »روشن است که ستون خیمه انقالب و رکن اساسی آن 

عدالت است، به ویژه عدالت مالی و اقتصادی و معیشتی 
و  است؛  با آن  که سروکار همه مردم همواره 

چگونگی تهذیب اخالق مردم و عمل آنان 
و سالمت روح و جان و تعادل روان و سامان 

یابی زندگی، همه و همه درگرو آن است.
حتی دینداری و به احکام دین عمل کردن 
مردم نیز بسته به آن است؛ یعنی عدالت 
ابیطالب  بن  علی  امام  که  است  همین  و 
علیه السالم می فرماید: العدل حیاة االحکام. 
و اینجاست که پیامبران الهی پس از دعوت 

اهلل«،  أعبدوا  »أن  خدا  پرستش  و  توحید  به 
بی درنگ به عدالت اقتصادی و معیشتی دعوت کرده اند 

»و أوفوا الکیل و المیزان«.۲
از دیدگاه ایشان، اساساً رشد اجتماع درگرو عدالت است و بدین 
دلیل جزء اصول دینی قرار گرفته است: »دین یک هدایت کامل 
است؛ هدایت کامل این است که برنامه رشد انسانی را ارائه کند؛ 
یعنی هم مقتضیات رشد را مطرح سازد و هم موانع رشد را طرد 

نماید. در برنامه دین، هر دو بعد مطرح گشته است:
مقتضی رشد: توجه به خدا؛ که بدان فراخوانده است.

مانع رشد: ظلم؛ که با آن مبارزه کرده است.
جامعه بدون عدل رشد نخواهد کرد. پس ظلم مانع رشد است. 
)و  است  فردی  رشد  مانع  »شرک«  و  »کفر«  که  همان گونه 
به واسطه فرد، رشد اجتماعی نیز؛( »ظلم« مانع رشد اجتماعی 

است )و به واسطه اجتماع، رشد فردی نیز(.3
مرحوم حکیمی در بیانی ژرف، دلیل پرداختن به بحث عدالت را 
چنین بازگو می کند: »اگر اهداف انقالب فدا شوند، باید به فلسفه 

1.  غررالحکم، ص 30.
۲.  حکیمی، کالم جاودانه، ص ۲0۶
3.  حکیمی، جامعه سازی، ص 54

موضع گیری های پیشین بازگشت و آن اصول و مبانی را از نو 
تبیین کرد و به اطالع جامعه  به ویژه نسل های نو رسانید تا به 
»اصالت ارزش ها« زیانی وارد نشود و »قداست دین« مخدوش 
نگردد و تا هنگان بدانند که موضع داران انقالبی چه منظورهایی 
انسانی و اسالمی داشته اند.  اهمیت این کار هنگامی بیشتر روشن 
می گردد که دیده شود چندی است کار از سطح به عمق رسیده 
کشیده شده است و سرخوردگی ها به زدگی در باور و اعتقاد 
سرایت کرده است. چاره آن است که به آغازها بازگردیم و جامعه 
را بر آن شالوده ها نوسازی کنیم؛ در آغاز سخن از نجات دادن 
مردم ایران بود از آن اوضاع فوق منحط، به وسیله انقالبی اسالمی، 
عامل  نظامی  دارای  جامعه ای  قرآنی؛  جامعه ای  ساختن  برای 

بالعدل و اقتصادی قائم بالقسط.4

3. مبا�ن نظری عدالت 

فکری  منظومه  در  عدالت  شد،  بیان  که  همانطور 
اقتصادی  عدالت  به  انصراف  حکیمی،  مرحوم 
داشته و با مولفه فقر و غنا گره خورده است. 
برخی از مبانی نظری تفکر ایشان در باب 

عدالت عبارتند از: 

و  اسالم  در  اقتصاد  مرکزیت  الف( 
اجتماع

در نگاه استاد حکیمی »اسالم به اقتصاد اصالت 
می دهد.« اصالت در نگاه ایشان به معنای مرکزیت 
یک متغیر یا مؤلفه در یک مجموعه، و نسبت به سایر اجزای 
آن است، بنابراین ایده »اصالت اقتصاد اسالمی« نزد حکیمی به 
معنای مرکزیت داشتن اقتصاد در شبکه مسائل اجتماع و محوریت 
داشتن آن برای اندیشه اسالمی است؛ درنتیجه این ایده را می توان 
مبنایی در حوزه تصویر دینی از عدالت اجتماعی اقتصادی قلمداد 

کرد.
ب( مرکزیت مقوله مساوات5

در اسالم، مساوات یک اصل بنیادین است.۶ مساوات در اندیشه 
حکیمی واالترین اصل است، به گونه ای که وی حتی به اصل عدالت 
نیز جهت تقویت اصل مساوات می نگرد. او بقیه احکام را مقدمه ای 
در جهت رسیدن به اصل مساوات می شمارد، چنان که می گوید: 
و  مساوات  اصل  پذیرفتن  برای  است  مقدمه  زکات  »پرداختن 
رسیدن به آن«۷ وی درباره رسیدن به این عقیده در سیر مطالعه 

4.  همان، جامعه سازی قرآنی، ص 31-۲۷
در  اقتصادی«  »عدالت  نظری  مبانی  بررسی  محمدرضا،  مهر،  آرمان   .5

اندیشه  محمدرضا حکیمی، فصلنامه صدرا، شماره 10، ص 1۷۸.
۶. حکیمی، جامعه سازی قرآنی، ص 1۲5

۷. همان، الحیاة، ج 5، ص ۲0۲
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و تحقیق خود می نویسد: »پس از بررسی »اخبار زکات« به این 
نتیجه رسیدیم که اخبار و احادیث زکات، تساوی مصرف را برای 

همه افراد و خانوارهای جامعه اسالمی الزم می شمارد«.
 وی در عبارتی تصریح دارد که مساوات موردنظر وی، مساوات در 
مصرف است و توازن در مالکیت و درآمد. حکیمی اعالم می کند 
که هدف او فراخوانی مردم به مساوات، با همه خصوصیات آن 
نیست؛ چرا که این امر تنها در زمان تکامل نهایی بشر و آزاد شدن 
عقل ها، و ظهور »مصلح فاطمی« میسر خواهد شد و هدف او این 
است که به این موضوع اشاره کند که دینی که مساوات، شالوده 
اصلی برای روابط اقتصادی آن است، نمی تواند شاهد تفاوت های 

فاحش اجتماعی باشد.1
حکیمی با غایتی مساوات نگر به مقوله عدالت توجه دارد. ایشان با 
ذکر آیات و روایت و مباحث تاریخی در یک فصل از کتاب الحیاة 
به بررسی مفصل این اصل پرداخته است. برای نمونه به دو روایت 

اشاره می کنیم:
1- امام علی»ع«- به روایت امام صادق»ع«: چون علی»ع« 

به خالفت رسید، بر منبر باال رفت و پس از حمد 
و ثنای خدای متعال فرمود: به خدا سوگند، تا 

وقتی که شاخه نخلی در مدینه داشته باشم، 
یک درهم از اموال شما را کم نمی کنم؛ پس 
با خود رو راست باشید! آیا فکر می کنید که 
من خود را از تصّرف بیجا )در بیت المال( 

باز می دارم لیکن به شما )بي حساب از اموال 
وجهه -  اهللَّ  کّرم  عقیل-  می دهم؟  عمومی( 

برخاست و گفت: قسم به خدا که مرا با سیاهی 
امام فرمود:  برابر قرار خواهی داد.  از ساکنان مدینه 

بنشین! آیا در اینجا کسی جز تو برای سخن گفتن نبود؟ تو بر 
آن سیاه برتریی نداری مگر به سابقه ای در اسالم یا به تقوی )که 

ارزشهایی معنوی است و موجب امتیاز ماّدی نمی شود(.۲
۲- امام علی»ع«: ای مردم! هیچ یک از فرزندان آدم برده یا کنیز 
به دنیا نیامده است، مردمان همه آزادند، لیکن خداوند به برخی از 
شما نعمتی افزونتر بخشید، اکنون هر کس )در راه دین(، مصیبتی 
دیده است، باید در این کار خیر شکیبایی ورزد، و بر خدای بزرگ 
مّنتی نداشته باشد )و امتیازی نخواهد(. آگاه باشید! اینک چیزی 
رسیده است، و ما میان همه- از سرخ و سیاه- به تساوی قسمت 
خواهیم کرد. پس مروان به طلحه و زبیر گفت: از این سخن جز 
شما کسی را در نظر نداشت ... آنگاه امام به هر یک سه دینار داد، 
و به مردی از »انصار« سه دینار داد؛ سپس غالم سیاهی آمد، به 
او هم سه دینار داد. مرد انصاری گفت: ای امیر مؤمنان! این غالم 
من بود که دیروز آزادش کردم، من و او را برابر قرار می دهی؟ 

1.  همان، ص 1۷5 و ۲۲0
۲.  همان، ج 5 ، ص1۸5. 

فرمود: من در کتاب خدا دّقت کردم، و هیچ مزیّتی برای فرزندان 
اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نیافتم.3

  به نظر حکیمی، مساوات در جهان بینی اسالم بر پایه یک سلسله 
اصول است و از یکایک آن ها دانسته می شود که مساوات نیز یک 
اصل است. مهم ترین این اصول که می توان آن ها را »ادله اصل 
مساوات در متون دینی بر پایه اصول دیگر« دانست، از این قرارند: 

ج(ادله اثبات مساوات در متون دی�ن 

یک: اصل توحید

امام صادق)ع( و امام رضا)ع(، یکی بودن آفریدگار همه و برابری 
آفریدگان در گوهر و پدر و مادر را دلیل بر تساوی مردم و محوریت 

اصل تساوی اقتصادی و اجتماعی قرار داده اند.4
دو:  اصل کرامت انسا�ن

»کرامت به یک فرد یا گروه اختصاص ندارد، بلکه همه فرزندان 
آدم و حوا را شامل است، و مقتضای آن این است 
که همه، در بهره مندی از مواهب الهی یکسان 
باشند«. تکاثر باعث بزرگی فروشی مال داران 
و خواری بی چیزان است و کرامت انسانی را 

پایمال می کند.5

سه: اصل تساوی در آفرینش

پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »ای مردم، شما 
همه از آدمید، و آدم از خاک است«. تساوی 
در آفرینش انسان ها از حضرت آدم و خاک، 

داللت بر تساوی آن ها در امکانات دارد.۶

چهار:  عدالت و توازن اقتصادی

نزدیک ترین عامل برای محوریت یافتن اصل مساوات، عامل عدالت 
است؛ »عدل از لحاظ مفهومی و مصداقی با مساوات برابر نیست، 
لیکن اجرای عدالت- به معنای واقعی- عامالن و مجریان را به 
سوی مساوات و پی ریزی پایه های آن می راند۷. وی با تأمل در 
آیات و اخبار و با  درنظرگرفتن عمومات و اصولی مثل »اصل اقامه 
قسط«، »اصل نفی ظلم«، حرمت کنز و احتکار و ... درباره اموال 

تکاثری این دو نتیجه را ثابت می شمارد:
 الف- حرمت ذاتی ثروت های تکاثری، چنان که در روایات بیان 

شده است که چنین مالی از راه های حالل به دست نمی آید؛۸ 

3.  همان.
4.  همان، ج 5، ص ۲۲5-۲۲3.

5.  حکیمی،الحیات، ترجمه ی احمد آرام، ج5، ص ۲۲۶؛ حکیمی، الحیات، 
ترجمه احمد آرام، ج3، ص 41 و 4۲ و 15۷- 15۸.

۶.   حکیمی، الحیات، ترجمه ی احمد آرام، ج5، ص ۲۲۶.
۷.  همان، ص ۲34. 

۸.  حکیمی، الحیات، ترجمه احمد آرام، ج5، ص۷3.

مصدا�ت  و  مفهومی  لحاظ  از  عدل 
اجرای  لیکن  نیست،  برابر  مساوات  با 
و  عامالن  واقعی-  معنای  به  عدالت- 
�پ ریزی  و  مساوات  سوی  به  را  مجریان 

پایه های آن می راند.
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 ب- عدم مالیت مال تکاثری، چون مال مایه قوام دین، فرد و 
جامعه است، ولی ثروت های تکاثری ضد هرگونه قوام است.1

 معیشت ها
گ

پنج: اصل احسان و هماهن�

احسان افزون بر عدالت است،  به این صورت که فرد نیکی کند 
اما انتظار پاداش و نیکی نداشته باشد و این خود عاملی است در 

حرکت به سوی نزدیک سطحی زندگی ها و تساوی۲.
 هدف نهایی از آفرینش که تکامل افراد و جامعه است، جز در پرتو 
همیاری ایجاد نمی شود؛ از این رو تفاوت در استعدادها، جوازی 

برای لزوم فرق های معیشتی بزرگ نیست.3

شش: اصل برادری و مواسات اسالمی

مطابق حدیثی از امام صادق)ع( رابطه اسالم با مردم،  چون رابطه 
پدر با فرزندان است که به مقتضای آن مسلمانان از حقوق و جیره 
مساوی برخوردار هستند، و فضایل آن ها امری است مربوط به 
خود و پروردگارشان 4؛ چنانکه یک پدر مال را بین فرزندان خود 
برحسب نیاز و به مساوات تقسیم می نماید، اسالم نیز که پدر 

روحی مسلمانان است، همین نگرش را دارد.
 »مواسات یعنی دیگری را در مال خویش شریک قراردادن، تا 
آنجا که هرگونه که خود از مال خویش استفاده و در آن تصرف 
می کند، دیگری نیز چنان باشد«؛ درواقع اسالم به کمتر از مواسات 

رضا نمی دهد و در حد باالتر از آن به اصل مساوات فرامی خواند.5
هفت:  اصل تعمیم امکانات معیش�ت

اسالم از یک سو امکانات معیشتی را تعمیم می دهد و از دیگر 
سو امتیازخواهی را نفی می کند. ازنظر اسالم همه چیز برای همه 
است.۶ همگانی بودن امکانات و اموال از مؤیدات اصل مساوات 
در اسالم است. در راستای تعمیم امکانات معیشتی و رسیدن به 

مساوات، اسالم هرگونه امتیازبخشی را منع کرده است. 
اسالم حتی امتیازدهی بر اساس معنویات را رد می کند؛ روایات 
فراوان داللت دارد که برای سوابق معنوی )مثل سابقه در اسالم( 
به خدا  را  آن  مزد  و  نمی شود  قائل  مادی  قضایای  در  تأثیری 
وامی نهد. درواقع، خداوند دنیای فانی را پاداش پرهیزگاران قرار 

نداده است.۷

1.  حکیمی، گزارشی درباره الحیات، ص ۶3.
۲.  حکیمی، الحیات، ترجمه احمد آرام، ج5، ص ۲33.

3.  حکیمی، الحیات، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، جلد 
۶، ص ۲34- ۲41 و ۲5۲- ۲53.

4.  حکیمی، الحیات، ترجمه احمد آرام، ج5، ص ۲۲۸.
5.  همان، ج 5، ص 15۶ و 1۷4.

۶.  حکیمی، الحیات، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
ج4، ص 534.

۷.  همان، ص 193 و ۲10.

هشت:  اصل قوامیت و اعتدال مایل

ایشان به دلیل این که، مال مایه قوام دین، فرد و جامعه است، قائل 
به عدم مالیت مال تکاثری می باشد چرا که ثروت های تکاثری 
از فقر شدیدتر است،  ضد هرگونه قوام است. لذا مسکنت که 
واجب الدفع فوری است؛ به طوری که مطابق روایت، اگر کسی شبی 
را سپری کند درحالی که در همسایگی او گرسنه ای به سر برد و 
او برای سیرکردن او تالشی نکند، مؤمن نیست. قوام بودن مال 
برای زندگی، در همه- به تقریب- مساوی است و این عاملی در 
جهت تأکید بر مساوات است؛ از همین رو، امام علی)ع( مزدورش 
را با خودش مساوی قرار می داد. در منطق اسالمی هدف نهایی 
از مال دو امر است: 1- تأمین معیشت مقتصدانه و در حد کفاف؛ 
۲- بخشیدن فزونی مال. حّد قوامی در اموال از جهتی ثابت و از 
جهتی متغیر است؛ جهت ثابت، همان استعمال متوازن در هر 
شرایطی است و جهت متغیر، حدود کمی و کیفی آن ها بر اساس 
زمان و مکان است و البته جهت متغیر به تجاوز از حد قوامی 
نمی رسد. بنابر تعالیم ائمه)ع(، به مال فراوان به چشم احتیاط نظر 
می شود؛ یعنی باید در مشروعیت این اموال شک کرد و به طرد 
متکاثران و سرمایه داران پرداخت. فقر از جایی آغاز می شود که 

مال از مدار قوامی خارج شود.۸ 

نه: محدودیت  های مالکیت در اسالم

محدودیت های مالکیت در اسالم مؤیدی است بر اصل مساوات. بر 
این مضمون تأکید شده است که مال حالل فراوان نیست، چون 
کسب آن دشواری دارد و آنچه دشوار به دست آید، فراوان نتواند 
بود. او از این بیان، قائل به حرمت ذاتی ثروت های تکاثری است 
، چنان که در روایات بیان شده است که چنین مالی از راه های 
حالل به دست نمی آید.9در روایاتی از امام باقر و امام صادق)ع( 
تأکید شده است که »هیچ کسی هرگز نتوانسته است از راه حالل 
ده هزار ]درهم[ به دست آورد«. این مقدار به مقتضای زمان و 
مکان تعیین می شود و عنوان چارچوب دهی و مرزگذاری دارد، نه 
تعیین قطعی. البته این تعالیم با کسب مال بیش از نیاز منافاتی 
ندارد، به سه شرط: 1-انطباق با موازین شرعی؛ ۲- اعتدال در 

طلب مال؛ 3- بخشش فزونی مال.

4.شیوه اجرای عدالت در جامعه

ضرورت جریان عدالت در سطح جامعه، به صورت عمده در آثار 
ارائه شیوه ای  انتظار  ازاین رو  مرحوم حکیمی طرح شده است؛ 
کارآمد برای جریان عدالت در جامعه، بدون تردید چشم داشتی 
است که از ایشان بجا خواهد بود؛ دیدگاه های او را می توان در 

چند بخش بیان کرد:

۸.  همان، ج 4، ص 1۷۶.
9.  همان، ج 5، ص ۷3.
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الف(سطح نظری

حکیمی در بیان دقیق و عمیق، با تبیین پیوند میان اجتهاد و 
استنباط احکام دین با اهداف دین از سویی، و مسائل جاری و 
مستحدثه جامعه از سوی دیگر، راه را برای طرح نظریات و احکامی 
که جریان عدالت در جامعه آر تسهیل می نمایند، فراهم می کند. 
اهداف دین، غایات دین است و احکام دین، مقدمات رسیدن به 
آن غایات. پس باید همواره مقدمات دارای آن کیفیتی باشند که 
به اهداف منتهی گردند نه جز آن؛ اهداف دین چیست؟ دین 
یک پدیده الهی-اجتماعی است؛ به صرف این که قید اجتماعی را 

افزودید، به یک مثلث اشاره کرده اید: فرد + جامعه + حاکمیت.
اجتماع، واقعیتی است که از افراد ترکیب می یابد و با یک نظام 
حاکم اداره می شود و دین به عنوان یک پدیده الهی-اجتماعی، باید 
انتظار خودش را از این سه واحد بیان کند؛ یعنی باید بگوید »فرد 
دینی«، »جامعه دینی« و »نظام دینی«، چه فرد و جامعه و نظامی 
هستند؟ دین به هر سه سؤال پاسخ گفته است: نظامی که »عامل 
بالعدل« باشد )إن اهلل یأمر بالعدل(، جامعه ای که »قائم بالقسط« 
باشد )لیقوم الناس بالقسط( و فردی که معتقد و درستکار باشد 

)الذین آمنوا و عملوا الصالحات(، مطلوب دین است.
اجتهاد در عصر غیبت یعنی آن قوه فعاله ای که بتواند این مثلث 
را رهبری کند و تکالیف آن ها را در تمام گستره زندگی شرح 
دهد. با این نگاه، رسالت اجتهاد ظاهر می شود؛ تبیین تکالیف 
دینی فرد، جامعه و نظام حاکم، به منظور تحقق یافتن غایات دین 
و اهداف آن. اگر اجتهاد از مسائل حیات انسان معاصر خویش 
غافل باشد، فلسفه اصلی خود را نفی کرده است زیرا فلسفه اصلی 
اجتهاد تعیین مسیر »حوادث واقعه« است از دیدگاه دین. حوادث 
واقعه، نقطه عطف هایی هستند که زندگی انسان ها را از وضعیتی 
به وضعیت دیگر درمی آورد و این تغییر وضعیت، ممکن است در 
جهت صعود اهداف ارزشی دین باشد یا سقوط آن ها. ثمره حضور 
آگاهانه اجتهاد، در همین دوراهی است؛ اجتهاد که سخنگوی دین 
در زمان است، باید حوادث واقعه را در جهت تعالی اهداف ارزشی 

هدایت کند نه در جهت سقوط آن ها.
پس این اجتهاد است که می تواند ابعاد جامعه ساز دین را بنمایاند، 
اگر به واقع اجتهاد باشد. حیات اجتماعی همواره صحنه حضور 
دو موجود است: ظالم و مظلوم؛ و رهبری حیات انسانی واجب 
می دارد که مجتهد در برابر این دو موجود موضع داشته باشد 
و هر حکمی که برای تحقق اهداف اسالم دراین باره الزم است، 

استنباط و عرضه کند.
 به تعبیر حضرت امیر »أن ال یقاّروا علی ِکّظة ظالم و ال َسَغب 
مظلوم«. هنگامی که عالم نه با ظالم درافتاد و نه به مظلوم کمک 
کرد، پس با جاهل چه فرقی دارد؟ اگر مجتهد از مسائل اقتصادی 
نو آگاه نباشد، نمی تواند در معامالت، نظرهای صائبی داشته باشد 
و جامعه به سوی ظلم اقتصادی پیش می رود؛ یعنی معامله گران 

باز می بینند و مرتکب می شوند و  دست خود را در هر کاری 
سودپرستان متکاثر، خون مردم را می مکند. آیا چنین جامعه ای 

می تواند قائم بالقسط و عامل به احکام دین باشد؟
تعمیم  باب  در  اگر  می فرماید  جواهر  که صاحب  اینجاست  از 
احتکار، نص کفایت نکند )ازآن جهت که درصدد بیان مصادیق 
روزگار صدور بوده است نه موارد دائمی(، از باب »حرمت ظلم« 
تعمیم می دهیم؛ و این است شّم فقهی. 1 با این بیان، وظیفه 
اساسی مجتهدین که مدیریت جامعه را بر عهده دارند، پی ریزی 

تئوری حرکت به سوی عدالت و مبارزه با ظلم و تکاثر است.
2 ب(سطح عملیا�ت

یک: مسئولیت ملت

عالوه بر مبنا و اصل برادری اسالمی که میان افراد جامعه اسالمی 
»حزب  نام  به  حزبی  می کند  پیشنهاد  حکیمی  دارد،  وجود 
مستضعفان« متشکل از مستضعفین جامعه تشکیل شود و اجازه 
فعالیت های سیاسی مانند فرستادن نماینده به مجلس را داشته 
باشد. عالوه بر این، مجله ای نیز به نام »مستضعفین« منتشر گردد 
و از حال و ورز اقشار محروم جامعه و وضع قارونی سرمایه داران 

خبر دهد. او وظایف ملت را در سه بخش دقیق تر بیان می کند:

* عالمان

او بر اخالق اقتصادی حاکمان و عالمان تأکید زیادی دارد؛ دو 
گروهی که به روایت پیامبر اسالم)ص(، کلیدهای صالح و فساد 
امت هستند. او هدف تالش ها و حماسه های علمای شیعه مانند 
شرف الدین را استقرار عدالت کلی می داند3 و با استناد به نامه سید 
جمال الدین اسدآبادی، سکوت در برابر ثروتمندان متکاثر را عامل 

سرگردانی توده ها می شمارد.4
 ازجمله اصول مورد تأکید اسالم، ترک هم نشینی با توانگران و 
ثروتمندان است چراکه هم رنگی با آن ها و سرایت فساد اخالقی 
آن ها را به دنبال خواهد داشت. در این میان نباید فریب هزینه هایی 
را که برخی متکاثران جهت امور مؤسسات دینی می پردازند را 
خورد چراکه پایه دین عدل، هرگز به دست ظلم استوار نمی شود5

* سایر اقشار

عالوه بر نقش عالمان در مبارزه با فساد، همه مردم ازجمله مبلغان 
اساتید، طالب و دانشجویان، روزنامه نگاران و هنرمندان موظف اند 

1.  حکیمی، جامعه سازی قرآنی، صص ۶4-50
۲.  آرمان مهر، محمدرضا؛ لشکری، محمد؛ امکان سنجی عملیاتی شدن مدل 
اسالمی عدالت اقتصادی حکیمی، دو فصلنامه پژوهش های مالیه اسالمی، 

شماره ۲، پاییز و زمستان 9۸. 
3.  حکیمی، شرف الدین، ص ۲3۶-۲34

4.  همان، جامعه سازی قرآنی، ص 10۲-99
5.  همان، گزارشی درباره الحیاة، ص ۶۸.
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در  عالمان  نقش  بر  عالوه 
ازجمله  مردم  همه  فساد،  با  مبارزه 

دانشجویان،  و  طالب  اساتید،  مبلغان 
که  موظف اند  مندان  ه�ن و  روزنامه نگاران 
نقش خود را در این حرکت انقال�ب ایفا کنند.

که نقش خود را در این حرکت انقالبی ایفا کنند. ازجمله فعالیت ها، 
وقف و انفاق اختیاری است. مردم باید در مبادالت اقتصادی به 
سود کم اکتفا کنند چراکه گرفتن سودهای کالن، عنوان ظلم و 

یا غبن داشته، حرام است.1

دو: مسئولیت حاکمیت )دولت(

در حکومتی که بر اساس اسالم تأسیس می شود، اولین واجب، 
پرداختن به اقامه قسط در بین مردم است.۲ حکومت باید در موارد 
زیر، اصالحاتی را در خود داشته باشد: بهبود کیفیت مقررات و 
مدیریت، حذف نفوذ سرمایه داران در دستگاه ها، ریشه َکن کردن 
لیبرالیسم اقتصادی به عنوان آفریننده همه فقرها، پرهیز از ربوده 
شدن دل دولتمردان با جاذبه های مالی، قدرت تشخیص حوادث 
واقعه اقتصادی.3 حکیمی درباره اقدامات دولت در باب جریان 

عدالت، چند نکته مهم را بیان می کند:

*ابزار عملیا�ت نمودن عدالت از جانب دولت

عدل الهی در امور تکوینی و تشریعی جاری 
بزرگ ترین  الهی،  شرع  به طوری که  است 
بنابراین  است.  عدالت  اجرای  در  داعی 
اجرای عدالت، واجب حکمی است نه صرفاً 
فضیلت اخالقی؛ ازاین رو از ضمانت اجرایی 
نیرومندی برخوردار است.4 ازاین رو مجالی 
برقراری  در  حاکمیت  دخالت  برای  واسع 

عدالت اقتصادی فراهم می شود.
 در مواردی، نیاز به تحقق عدالت اقتصادی اسالم 

سبب می شود که برخی احکام ثانویه و حکومتی جنبه 
عملی به خود بگیرد به ویژه در شرایطی که برخی از احکام اولیه 
به دالیل تاریخی یا وضعی، برای اقامه عدل و احسان استنباط 
این که  به  توجه  با  به عنوان مثال  باشد.  نیافته  کافی  تنظیم  و 
نصاب های زکات ظاهری برای ساخت اقتصاد اسالمی از جانبه 
پوشش همه جانبه معیشت توده ها بسنده نیست، عمل به احکام 
زکات باطنی یا نبرد با طاغوت های اقتصادی در سطح جامعه 
ضرورت می یابد.5 و حکومت اسالمی آن را بدل به تکلیف الزامی 

می کند.

* مقاطعه با متکاثران 

یکی از اقدامات اسالم برای براندازی تکاثر، براندازی و ویرانگری 
ارزشی آن است به طوری که اشراف را بدترین مسلمانان می خواند.۶ 

1.  حکیمی، الحیاة، ج 5، ص 5۶۲ و 5۶۶.
۲.  همان، الحیاة، ج 5، ص ۲۷9 و ۲۸1.
3.  همان، گزارشی درباره الحیاة، ص 44.

4.  همان، ج 4، ص 3۶۸ و 3۶9.

5.  همان، ج 5، ص ۶50 و ۶51.
۶.  همان، ص 4۲۷-4۲5. 

اسالم این حمله را با پی ریزی ارزش های فطری اسالمی مانند 
قناعت، توجه به خدا و بعد شریف تر روحی انسان و تشویق به 
پرداختن به غنا و فقر روحی، تکمیل می نماید. اقدام مهم دیگر 

اسالم، استفاده از زور و سلب مال از متکاثران است. 
حکیمی معتقد است حاکمیت اسالمی باید بدون درنگ اموال 
تکاثری را مصادره کند و به موضع اصلی بازگرداند چراکه این 
اموال از راه مشروع و حالل جمع نمی شود و با تعریف اسالم از 
مال، سازگاری ندارد چراکه مال، قوام بخش است و تکاثر، ویرانگر؛ 
ازاین رو مالیت ندارد و عالج آن، در نفی آن است نه بستن مالیات 
بر آن. به عبارت دیگر، اسالم اساساً مالیت این اموال را نمی پذیرد 
نه این که آن ها را رسمیت بشناسد و بر آن مالیات سنگین وضع 
دارد:  آن ها دو وظیفه  مقابل  اسالمی در  بنابراین حاکم  کند.۷ 

گرفتن از مستکبران اقتصادی و رساندن به محرومان.
درباره غنای وافر نیز حکیمی قائل به حضور قوی دولت است 
صاحب مال  و  داشت  نیاز  جامعه  اگر  که  صورتی  به 
بذل نکرد، می توان با احکام حکومتی به تعدیل 
محرومیت های  باوجود  بلکه  و  پرداخت  آن 
گسترده، الزم و واجب می شود زیرا مالک 
اصلی در اسالم، قسط قرآنی است که بر 
همه قوانین حاکم است؛ از سوی دیگر، باقی 
جامعه  نابودی  سبب  اموال  این  گذاشتن 
اسالمی است چراکه بقای جامعه اسالمی، 
وابسته است به سیر صحیح مال و امکانات در 
جامعه نه تمرکز ثروت های جامعه در دست عده ای. 
بدون عدل،  و  نمی ماند  برای عدل  وافر، جایی  غنای  با 

مجالی برای بقای دین خدا نیست.۸

* حمایت از محرومان و مبارزه با فقر

پیامبر اسالم در حدیثی، شیوع فقر را در مردم سبب کفر آنان 
این رابطه را حکومت معرفی  دانسته است و مقصد اصلی در 
می کند. به طورکلی نظر اسالم به فقر، نظری ریشه ای و معطوف 
به از بین بردن علل فردی، جمعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
فقر است.9 شرکت فقیران در دارایی توانگران در احادیث گوناگون 
تأکید شده است؛ مالک در تعیین حق فقرا در مال توانگران، آن 
میزان از اموال آن هاست که به تصریح امام علی)ع( جهت تأمین 
معیشت آنان بسنده باشد.10 فقرا باید به حدی برسند که ازدواج 
کنند و حتی صدقه دهند و به حج روند. از دیدگاه اسالم، دولت 

وظیفه دارد برای مبارزه با فقر، تدابیری را بیاندیشد ازجمله:
الف( مبارزه با انحصار و احتکار توسط توانگران.

۷.  همان، ص ۷3.
۸.  همان، گزارشی درباره الحیاة، ص 33-31.

9.  همان، الحیاة، ج 4، ص 45۲-43۶. 
10.  همان، 555-554
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ب( نرخ گذاری دولت و جلوگیری از گران فروشی؛ این عمل نه تنها 
جایز است بلکه باید قدرت خرید مردم نیز در نرخ گذاری مراعات 

شود.1
بر  مبتنی  بازرگانی  روابط  اسالم  دین  بازرگانی:  بر  نظارت  ج( 
اقتصاد آزاد لیبرالیستی را که بر باد دهنده قسط اجتماعی است 
نمی پذیرد و معتقد است این بازرگانی باید دارای قیود و خارج از 
انحصار متکاثران باشد و اجناس وارداتی باید رافع نیازمندی های 

عامه باشند.۲
د( دولت باید مالیات های ثابتی باشد که بیشتر از ثروتمندان 
بگیرد. این مالیات ها شامل زکات رسمی، خمس، خراج و جزیه 

می شود.
ه( مالیات های متغیر؛ عالوه بر مالیات های ثابت، باید مالیات های 
دیگری نیز از ثروتمندان گرفته شود تا هدف اقتصادی اسالم یعنی 
عدالت اجتماعی محقق گردد. ازجمله این مالیات ها، زکات باطنی، 

مالیات طسق و انفاق الزامی هستند. »فقهای گذشته 
درباره مبارزه با تکاثر، راه هایی اندیشیده اند مانند 

گرفتن خمس مکرر و تأکید بر زکات باطنه 
به گونه ای که برخی آن را واجب دانسته اند. 
این عده از فقها و محققان، زکات باطنی را تا 
اضمحالل فقر مطلق واجب می شمارند. اما 
به نظر می رسد حکیمی به این مقدار بسنده 

نمی کند و در نظر او باید فقر نسبی نابود 
شود چراکه پرداخت زکات باطنی، به مقدار 

مال موکول نشده است بلکه به وجود ناکامان و 
محرومان در بین توده های مردم موکول شده است تا 

انسان در کانون کرامت و ارزش قرار گیرد.«3
 به فرموده امام صادق علیه السالم، خداوند متعال ثروتمندان و 
فقیران را در اموال شریک یکدیگر قرار داده است؛ پس ثروتمندان 
حق ندارند اموال را با غیر شرکای خود مصرف کنند؛ این بیان تا 
حدی زبان الزام دارد. بیشتر اموال متکاثران به نص روایت، ارزاق 
محرومان است و نباید متکاثران را به حال خود واگذار شوند؛ 
متکاثرانی که بر اثر تکاثر دچار سخت دلی شده اند و بدون اجبار، 

انفاق نخواهند کرد.4

5. نقد نظریه عدالت مرحوم حکیمی

انتزاعی و بی تأثیر در  ازآنجاکه مسئله عدالت، موضوعی صرفاً 
جریان جامعه نیست، پرداختن به عدالت، به معنای دخالت در 

1.  همان، ج 5، ص ۶۶4.
محمد؛  لشکری،  محمدرضا؛  مهر،  آرمان  از  نقل  )به  همان، ص 599.    .۲
دو  حکیمی،  اقتصادی  عدالت  اسالمی  مدل  شدن  عملیاتی  امکان سنجی 

فصلنامه پژوهش های مالیه اسالمی، شماره ۲، پاییز و زمستان 9۸(
3.  همان، الحیاة، ج ۶، ص 43۶-435.

4.  همان، ص 15۶ و 1۲1-119

ورود  ازاین رو  است.  قدرت  و صاحبان  افراد  فعالیت های جدی 
محمدرضا حکیمی به این عرصه و تعیین تکلیف برای صاحبان 
قدرت و ثروت، قابل ستایش است. تمرکز بر مسئله مغفول عدالت، 
مراجعه به منابع اسالمی، استخراج فهرست گسترده ای از آیات و 
روایات اقتصادی، توجه به مسئله فقه و اجتهاد، توجه به ضرورت 
قانون گذاری برای پیگیری جدی عدالت و... از نقاط مثبت آثار و 
آراء حکیمی می باشند. بااین وجود اما، عدالت پژوهی ایشان عاری 
از اشکال و نقصان نیست. اما ابهاماتی نیز در خصوص این نظریه 

مطرح شده است:
1- تعریف مطرح شده از عدالت، کامل به نظر نمی رسد. آیا اگر 
هیچ فقیر و نیازمندی در جامعه نباشد، بدین معناست که عدالت 
در جامعه فراهم شده است؟ به عنوان مثال در جوامعی که از ثروت 
جمعیت  دلیل  به  و  برخوردارند  نفت  مانند  فراوان   خدادادی 
کم، همگی از سطح قابل قبولی از توانایی مالی برخوردارند؛ اما 
درعین حال متکاثرانی نیز در جامعه حضور دارند 
ثروت  از  فراوانی  به دالیل خاص، سهم  که 
را مالک شده اند؛ آیا در این جامعه، عدالت 

برقرار است؟
 به نظر می رسد امام علیه السالم در روایت 
مذکور، در مقام بیان تعریف عدالت نبوده اند 
و بلکه صرفاً یکی از آثار اجرای عدالت را 
محتمل  دیگر،  تعبیر  به  فرموده اند.  بیان 
است مقصود امام علیه السالم این نباشد که 
اگر در جامعه ای فقر نباشد، بدین معناست 
که در آنجا عدالت هست. بلکه مقصود ایشان این 

است که یکی از آثار تحقق عدالت، از بین رفتن فقر است.
۲- این دیدگاه در پاسخ به سؤال اصلی و مطالبه عمده ای که از 
نظریه پردازان عرصه عدالت انتظار می رود، قوت و عینیت کافی را 
نیافته است؛ ایشان در ارائه راهکار و سازوکار اجرایی عدالت در 
جامعه، راه هایی را بیان کرده اند اما این سازوکارها نیز از فضای 
ذهن بیرون نمی روند. درزمینه مسائل روز، حکیمی حتی کمتر به 
تحلیل تخصصی موضوعات و مسائل پر اشکال اما مهم و محوری 
اقتصادی مانند نظامات بانکی و مالیاتی و بازاری و ارزی پرداخته و 
بیشتر به طرح کلیات و تکرار روایات اکتفا کرده است. راهکارهای 
مجدداً  صورت  همان  به  که  هستند  روایات  مفاد  پیشنهادی، 
توسط ایشان برجسته سازی و تأکید می شوند بدون آنکه در قالب 

ساختاری عملیاتی و متناسب با اقتصاد روز، عرضه گردند.
 یکی از مشکالت اساسی عملی نشدن این روایات، همین سازگار 

نکردن و تطبیق ندادن با ساختارهای اجتماعی زمان است.
3- عدم جامعیت نظریه، و تک بعدی بودن آن: علی رغم اشارات 
حکیمی به هویت چندبعدی مسئله عدالت، و گاه حتی تأکید 
وی بر اهمیت منحصربه فرد ابعاد فرهنگی و اجتماعی، اما عمده 
مباحث ایشان محدود به بعد اقتصادی بوده و نسبت به سایر ابعاد 

ن حکیمی قائل به  درباره غنای وافر ن�ی
حضور قوی دولت است به صور�ت که 
اگر جامعه نیاز داشت و صاحب مال بذل 
نکرد، می توان با احکام حکوم�ت به تعدیل 
آن پرداخت و بلکه باوجود محرومیت های 

ده، الزم و واجب می شود. گس�ت
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مانند عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و حتی عدالت اجتماعی به 
معنای خاص کم توجهی شده است.

 این نقیصه هرچند بی ارتباط با جهت گیری اساسی ایشان مبنی 
بر مرکزیت اقتصاد و عدالت اقتصادی نیست اما به سایر ابعاد، 
حتی در حد مسائل فرعی و ثانوی نیز توجه نشده است. ضمن 
این که اصل اصالت اقتصاد نیز در جای خود خالی از ایراد نبوده و 
حداقل با برخی تأکیدات اسالم بر اهمیت زیربنایی نظام معرفتی 

و فرهنگی جوامع و حکومت ها سازگاری ندارد.
4- تمرکز بر متغیرهای ساخت داخلی و غفلت از متغیرهای نظام 
جهانی: مرحوم حکیمی در آسیب شناسی وضع موجود، بیشتر بر 
نقش عوامل داخلی تأکید داشته و کمتر به عوامل بیرونی مانند 
جنگ جهانی اقتصادی سیاسی و تبادالت، تعامالت و تقابالت 
دارد.  توجه  داخلی  وضعیت  بر  موارد  این  تأثیر  و  بین المللی، 
درهم تنیدگی روزافزون مسائل اقتصادی سیاسی جهان و تأثیر 
تحوالت و جهت گیری های جهانی بر وضعیت داخلی کشورها، 
ایدئولوژیکی،  و موقعیت  با شرایط  به ویژه در مناطق و جوامع 
تاریخی، تمدنی، سیاسی و حتی جغرافیایی ویژه مانند ایران، 
واقعیت خرد، نامحسوس یا انکارشدنی ای نیست که بتوان از کنار 

آن به سادگی گذشت و یا آن را در پرانتز گذاشت.
5- کلی گویی غیرحقیقی: علی رغم تأکید حکیمی بر ضرورت 
توجه علمی فقه و فقیه به حوادث واقعه، اما او انتقادات کلی 
و  عدالت  بر عدم  مبنی  و صدی خود  صفر  غالباً  و گالیه های 
سلطه ستم را با تحلیل و تبیین هایی علمی و مصداقی مستند و 
مستحکم نمی کند. برای نمونه او به تکرار اعتقاد خود مبنی بر بدتر 
شدن وضعیت عدالت پس از انقالب بسنده کرده و تحلیل تطبیقی 
مشخص و مدونی درزمینه وضعیت و واقعیات و تحوالت کشور در 

این زمینه ارائه نکرده است.
و  فقر  کردن  ریشه کن  »حکیمی  غیرساختاری:  فردگرایی   -۶
بسط عدالت را صرفاً با اجرای وظایف فردی شدنی می داند... او به 
این موضوع توجه نمی کند که اگر ساختارهای موجود در جامعه 
باهدف تمرکز ثروت و قدرت شکل گرفته باشند، حتی اگر همه 
افراد به وظایف خود عمل کنند، ثروت و قدرت در بخش هایی 
از جامعه جمع شده و جامعه تکاثری می ماند... بی توجهی به 
اثرگذاری ساختارها موجب می شود که او از نگاه تمدنی برخوردار 
نباشد و نتواند سیطره تمدن غربی بر دنیا ازجمله ممالک اسالمی و 
اثرگذاری آن بر حرکت مسلمانان را درک کند. ازآنجاکه او سیطره 
تمدن غربی بر کشورهای اسالمی در نظر نمی گیرد، نمی تواند 
راهکار جدی و مناسبی برای برون رفت از وضع کنونی و تشکیل 
جامعه اسالمی ارائه کند؛ لذا مباحثی مثل »الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت« به عنوان راه حل هایی برای تحقق ساختارهای متناسب 
بافرهنگ و اندیشه و مناسبات اجتماعی اسالمی که در متون 
مباحث  در  می شود،  طرح  مسلمان  اندیشمندان  از  بسیاری 

محمدرضا حکیمی جایگاه شایان ذکری ندارد.«1
۷- آنچه دین مبین اسالم بر آن تکیه دارد، اجرای مساوات است 
به مفهوم تساوی نیست. حتی در مواردی عمومیت  که لزوماً 
و  توازن  رعایت  می شود.  تلقی  بی عدالتی  نوعی  تساوی گرایی، 
برابری در فرصت های اولیه، الزمه اجرای عدالت است؛ اما درباره 
گروه های اجتماعی مختلف معیشتی افراد آیا الزمه ی عدالت 
تساوی است؟ عقل بر رعایت استحقاق ها، شایستگی ها، تالش ها، 
توانایی ها و نیازهای افراد تاکید دارد. آیاتی از قرآن اختالف درجات 
و طبقات اقتصادی را به طور مشروط می پذیرد.۲ اسالم اختالف 
طبیعی افراد در ثروت و مالکیت را تا حدی که سبب اختالف 
فاحش و فقر نشود می پذیرد و مثل جامعه سوسیالیستی نیست 
که تفاوت ثروت طبقاتی را محکوم کند3، چرا که اختالفات شدید 

طبقاتی تنها با ظلم و استثمار امکان دارد.
۸- امکان و چگونگی توزیع اموال بین محرومان و نیازمندان جامعه 
به طور مستقیم توسط مردم یا حاکم و بدون دخالت نهادها، نیاز به 

بررسی و تأمل بیشتر و ارائه راهکارهای عملی دارد.
و  مشروع  از  غیرمشروع  مال  تشخیص  چگونگی  و  امکان   -9
کار  این  دارد. چگونه  راهکارهای عملی  به  نیاز  اموال،  مصادره 
باید انجام شود؟ بعد از مصادره چه کسانی می خواهند این مال 
را بخرند که مشمول حکم مالک قبلی نشوند؟ تا چه حد باید 
مالکیت خصوصی رعایت شود؟ این مباحث نیاز به کنکاش و 
بررسی زیاد و ارائه راهکار دارد. همچنین مالیات از کسانی گرفته 
می شود که چیزی را مالک باشند؛ تأکید حکیمی برگرفتن مالیات 
از ثروتمندان، با مصادره اموال آنان سازگاری ندارد. روش مصادره 
اموال، احتیاج به مدارک دقیق دارد تا سبب ایجاد ناامنی در جامعه 

نشود.
10- بر اساس قاعده تسلیط )الناس مسلطون علی اموالهم( و 
مالکیت خصوصی، حکومت به آسانی نمی تواند مردم را در استفاده 
از حالل راحت  اموال خود منع کند و تشخیص مال حرام  از 
نیست. شاید امام معصوم بتواند با استفاده از علم غیب مطلبی را 
بفرماید، ولی به کارمندان حکومت نمی توان این اختیار را داد، زیرا 
فساد و ناامنی که از این طریق به وجود می آید، جامعه را از عدالت 
بیشتر دور می کند. به عنوان مثال، تعزیرات حکومتی بدون مدرک 
نمی تواند کسی را محکوم کند یا قوه قضائیه بدون سند نمی تواند 
ادعای نامشروع بودن اموال شخصی را داشته باشد. تحقق عملیاتی 

نظریه حکیمی نیاز به تأمل زیادی دارد.4

1.  زاهد زاهدانی، سعید؛ مقدسی، مهدی؛ نقد و بررسی اندیشه اجتماعی 
محمدرضا حکیمی، فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، شماره ۲، 

پایین و زمستان 9۶، صفحات 10۸-۸9
۲.  نحل: ۷1.

3.  مطهری، نظام اقتصادی اسالم، تهران ، انتشارات صدرا ، ص۲۲9.
4.  آرمان مهر، محمدرضا؛ لشکری، محمد؛ امکان سنجی عملیاتی شدن مدل 
اسالمی عدالت اقتصادی حکیمی، دو فصلنامه پژوهش های مالیه اسالمی، 

شماره ۲، پاییز و زمستان 9۸.
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فصل سوم

 سیاست مطلوب از نظر مرحوم حکیمی
فریاد  به  آن  در  که  است،  جامعه ای  کدام 
قرآن، درباره توحید و عدل ترتیب اثر دهند، 
و از سقوط های بزرگ نرهند؟ و در هر کشور 
اسالمی، و در هر مجتمع قرآ�ن که دیده شود، 
وضع جز این است که گفته شد، در آنجا اسم 
نامه  از  نه رسم اسالم.)فرازی  اسالم است 

و( مرحوم حکیمی به فیدل کاس�ت



فصل سوم

 سیاست مطلوب از نظر مرحوم حکیمی
نویسنده:  محمد مهدی کریم پور

ی رشته فلسفه اسالمی طلبه سطح چهار و دانشجوی دک�ت
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سیاست مطلوب از نظر مرحوم حکیمی

یکی از مسائل مورد توجه ویژه در منظومه فکری مرحوم حکیمی، 
دیدگاه های  مورد  در  است.  آن  لوازم  و  دینی  بررسی حکومت 
مثال  برای  دارد.  وجود  زیادی  نظرات  اختالف  ایشان  سیاسی 
اینکه آیا ایشان از تئوری والیت فقیه به اکتفاء به نظارت اجرایی 
روحانیون رسیده1 یا اینکه ایشان به خاطر عدم امکان یا تعسر و 
سخت بودن اجرای اهداف حکومت دینی، ولی فقیه را در عصر 
در  دینی  است حکومت  معتقد  و  ندانسته  مبسوط الید  غیبت 
عصر غیبت را باید در تعلیق گذاشت.۲  یا این که ایشان با تئوری 
حکومت مسانخ3  دقیقا به دنبال اثبات چه چیزی است، همه و 

همه سواالتی است که در این بین مطرح می گردد.

1. تعریف حکومت دی�ن 

مرحوم حکیمی حکومت اسالمی را به دو قسم تقسیم می کند و 
برای هر قسم تعریفی ارائه می کند:

معصوم  زیرا  است،  خدا  حکومت  معصوم،  حکومت  اول-  نوع 
»احکام واقعی« را می داند و بدون سر سوزنی انحراف، تحریف، 
غفلت یا ضعف تشخیص می دهد و بدون سازش، ترس، سستی، 
بسته اندیشی، ساده نگری، ارتجاع گرایی، دنیادوستی و یا طمع با 
مراعاِت »احتیاط« ... احکام واقعی دین خدا را قاطعانه اجرا می کند 
و جامعه انسانی را می سازد و اداره می کند و به سعادت مطلوب 

می رساند.
 نوع دوم- حکومت غیر معصوم: این حکومت »حاکمیت مذهبی« 
در عصر غیبت بوده، که همان »حاکمیت مسانخ« است، یعنی 

نزدیکترین و شبیه ترین انواع حکومتها به حکومت معصوم. 
حکومتی که بتوان آن را به نام یک حکومت دینی مطرح ساخت 
پدید  برای  را  اسالم  ملت های  و  اسالمی  دیگر  جامعه های  و 
آوردن چنان حکومتی به منظور رسیدن به هدف عظیم »اتحاد 
جماهیر اسالمیبه قیام و فداکاری واداشت، تنها و تنها »حکومت 
مسانخ« است و الغیر، یعنی حکومتی شبیه به حکومت معصوم 
و هم سنخ با آن گونه حکومت؛ چون در عصر غیبت، به »حکومت 
معصوم« که اصل حکومت قرآنی است و اساس آن بر اقامة عدل 
نیست،  دسترسی  است،  وعدالً«  قسًطا  االرض  »یمالء  فراگیر 
باید به »حکومت مسانخ« تن داد. محمدرضا حکیمی مالک و 
معیاری که برای »حکومت مسانخ« مطرح می کند، میزان تطابق 
حکومت با عهدنامه مالک اشتر است: »حکومتی که بتواند مصداق 
»عهدنامة مالک اشتر« باشد، چون مالک اشتر معصوم نبود، امام 

1. ر.ک: محمد اسفندیاری، راه خورشیدی، ص ۲53، انتشارات دلیل ما.
۲. ر.ک: یادداشت »عاشورا، عدالت و حکومت دینی« از سیدمحمد عیسی نژاد. 
نویسنده این یادداشت، این برداشت را برداشت استاد حکیمی از دیدگاه انجمن 
حجتیه می داند ولی در هر صورت ممکن است این برداشت به استاد حکیمی 

بر اساس شواهدی که ذکر خواهد شد، انتساب پیدا کند.
3. ر.ک: یادداشت »حکیمی و حکومت« از آرمان ذاکری.

علی ابن ابی طالب)ع( معیار حکومت کردن به نام اسالم را برای او در 
عهدنامه نوشته است. پس تنزل کردن از معیارهای عهدنامه مزبور، 

تنزل از اسالم است در اجرای غیر معصوم«. 4
و حکومت  اسالمی  میان حکومت  تفکیکی  ایشان   همچنین 
مسلمانان قایل می شود که هر یک معیار خاص خود را دارد: »ما 
یک حکومت اسالمی داریم و یک حکومت مسلمانان. حکومت 
اسالمی آن است که همه چیز یک حاکمیت منطبق با اسالم 
باشد، از اقتصاد تا قضاوت و دیگر امور. لذا او معتقد است حکومتی 
اسالمی است که حرکت کلی آن در جهت صالح و اصالح جامعه 
و افراد آن باشد و جامعه را به منهای فقر، تحقیر، ظلم و استیال 
برساند.5 او هیچ نظامی جز نظام مجری و عمل کننده به عدالت را 
اسالمی نمی داند.۶حکومت مسلمانان آن است: کسانی که در رأس 
حاکمیت قرار دارند مسلمان باشند، یعنی اعتقادات دینی شان، 
را هنگامی می توان  اینگونه حکومتی  باشد،  اسالمی  اعتقادات 
»اسالمی« خواند که ـ دستکم ـ منطبق با عهدنامه مالک اشتر 

باشد«.۷ 

ورت حکومت دی�ن 2. �ن

ضرورت حکومت دینی از دیدگاه ایشان، برخواسته از دِل توحید 
و نبوت و امامت است۸. توحید و اعتقاد به خداوند عادل، الزمه اش 
تحقق بخشیدن به عدالت در همه عرصه های آن است. به تعبیر 
او، این سخن بسیار سخیف است که بگوییم پیامبران درباره »حق 
و باطل« سخن گفته اند نه »عدل و ظلم«. شگفتا! آیا پیامبران به 
خدای یگانه دعوت نکرده اند و خداوند را عادل نشمرده اند؟ آنگاه 
چگونه خدای عادل موافق با ظلم باشد یا احکام دین او با ظلم 
نستیزد؟ پس می نگری که خوِد توحید، دعوت به عدل و وجوب 
آن است.9 اما این عدالت چگونه محقق می شود؟ به نظر ایشان، در 
قاموس بزرگ اسالمی دو کلمه حائز اهمیت وجود دارد؛ که یکی 
والیت است و دیگری امامت. کلمه نخستین اشاره به معنای عام 
دقیقی دارد که امامت و والیت باطنی هردو را شامل می شود. اما 
امامت عبارت از رهبری و فرمانروایی و ریاست عامه در دنیا و دین 

است که مخصوص پیامبر و امامان پس از اوست.
 تبیین ایشان از ضرورت حکومت دینی در تبیین این واژه خود را 
نشان می دهد. به بیان حکیمی، پیامبران برای آن برگزیده شدند 
تا اجتماعات بشری را نجات بخشند و چیزها به مردمان بیاموزند 
و آنها را به مراعات قسط و عدل در عمل و جهت گیری ها وا دارند 

4. حکیمی، محمدرضا، قیام جاودانه، ص 14۸-14۷.
5.  حکیمی، محمدرضا، حکومت اسالمی، ص 54.

۶.  حکیمی، محمدرضا، عاشورا مظلومیتی مضاعف، ص ۷۲.
۷.  همان.

۸.  ر.ک: محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی، ترجمه احمد 
آرام،  الحیات جلد ۲ صفحه 444؛ همان ص 3۶3؛ همان، ج ۶، ص ۷45.

9.  همان، جلد ۶ صفحه ۷45.
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ورت حکومت دی�ن از دیدگاه ایشان،  �ن
برخواسته از دِل توحید و نبوت و امامت 

است. توحید و اعتقاد به خداوند عادل، 
در  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  الزمه اش 

همه عرصه های آن است. 

و این هدفی بزرگ و گسترده است که دست یافتن به آن جز به 
وسیله قدرت و حکومت میسر نیست. چرا که در جامعه ای که 
پیغمبری ظهور کند و مردم آن را به خدا و کارهای نیک بخواند 
و در آن جامعه طاغوتی وجود داشته باشد که مردم آن را به 
بی بند و باری در عقیده و تباهی در عمل دعوت کند، آیا پیروزی 
و کامیابی از آِن پیغمبر خواهد بود و از آن طاغوت؟ بنابراین برای 
پیغمبران ممکن نیست که تنها به بیم دادن و اندرز دادن محض 
قناعت کنند و جانبه عملی ساختن تعلیمات خود و روان کردن 
آنها را فرو گذارند و این را بپذیرند که نظام های فرمانروا در اختیار 
دیگران باشد. بنابراین برای دست یافتن به این هدف راهی جز 
دست گرفتن حکومت از جانب انبیاء و امامان وجود ندارد.1 امتداد 
این هدف و ضرورت را در عصر غیبت در بخش حکومت دینی در 

عصر غیبت بیان خواهیم کرد.

3. اهداف و وظائف حکومت دی�ن

سازندگی  ایشان،  اندیشه  در  که  آن جا  از 
معیشتی از اصول رسالت پیامبران است، لذا 
حکومت دینی و معیار عینی آن هم، رسیدن 
به »منهای فقر« به عنوان مهم ترین شاخص 
دینی بودن حکومت است. با همین معیار او 
به داوری وضع موجود نشسته است. تعیین 
به عنوان معیار حکومت،  ضابطه »عدالت« 
جامعه  به  رسیدن  جهت  در  حرکت  یعنی 

»منهای فقر« در »عینیت جامعه«، حکیمی را 
از کلیه مباحث صرفا نظری و ذهنی درباره حکومت 

جدا می کند و به یک معیار کامال »تجربی« برای حکومت رساند.۲  
خداپرست،  جامعه ای  ساختن  اسالم  اصلی  هدف  او،  بیان  به 
حق باور، نمازگزار، عدالت گستر و قرآنی است که در آن فقر کاماًل 
از بین رفته یا اگر هم وجود دارد امری رسمی و پذیرفته شده 
نیست.3 او معتقد است نظام اجتماعی اسالم مظهری از عدالت 
الهی است و جز جامعه سرشار از عدالت، هیچ جامعه ای اسالمی 
نیست.4 جامعه مورد نظر حکیمی، قائم بر شالوده های توحید و 
عدل بوده و بنیادش »عدالت محوری« است، به گونه ای که همه 
اعضای این جامعه خود برای برپا داشتن عدالت و اجرای قسط 
به پا می خیزند. این جامعه جامعه ای است که در آن ضعیفان با 

کمال قدرت حق خود را از قدرتمندان و زورمداران می ستانند.5 
این  که  دارد  وظایفی  حاکم  اسالمی،  حکومت  در  همچنین، 

1.  همان، جلد ۲ صفحه 444.
۲.  سخن از معیار عدالت که ترجیع بند آثار حکیمی است، در همه آثار او 

جلوه گر است.
3.  حکیمی، محمدرضا، عاشورا مظلومیتی مضاعف، ص 39.

4.  همان، ص ۷۲.
5.  حکیمی، محمدرضا، جامعه سازی قرآنی، ص 45.

وظائف در حقیقت اهداف حکومت اسالمی در الیه های مختلف 
می باشد. این وظایف عبارت اند از: انتخابات کارمندان و دستی اران 
از آگاه ترین و متقی ترین افراد، مراقبت از کارهای اداری، توجه 
به امور قضایی، تدارک سپاهی نیرومند و مؤمن، وفای به عهد، 
برابری،  و  مساوات  اصل  از  حمایت  انسان ها،  به  حرمت نهادن 
مردمی بودن و زندگی در میان آنان، برطرف کردن نیازهای جامعه، 
انتقادپذیری، مبارزه با فقر، حمایت و جانبداری از محرومان و 
استحکام  جامعه،  در  بیسوادی  و  نادانی  با  مبارزه  فرودستان، 

پیوندهای اجتماعی و مبارزه با فساد.۶

4. مبا�ن حکومت دی�ن

الف(خداشنایس

توحید در اندیشه مرحوم حکیمی اندیشه ای انتزاعی نیست بلکه 
توحید خودش را در دل عدل سرازیر می  کند. توحید و 
اعتقاد به خداوند عادل، الزمه اش تحقق بخشیدن 
به  است.  آن  عرصه های  همه  در  عدالت  به 
است  بسیار سخیف  این سخن  او،  تعبیر 
که بگوییم پیامبران درباره »حق و باطل« 
آیا  ظلم«.  و  »عدل  نه  گفته اند  سخن 
پیامبران به خدای یگانه دعوت نکرده اند 
و خداوند را عادل نشمرده اند؟ آنگاه چگونه 
یا احکام  باشد  با ظلم  خدای عادل موافق 
دین او با ظلم نستیزد؟ پس می نگری که خوِد 
عالم  این  بر  افزون  است.  عدل  به  دعوت  توحید، 
تکوین بر طبق موازین عدل جریان دارد پس عالم تشریع نیز 
باید همین گونه باشد تا هر دو عالم هماهنگ باشند.۷ لذا دین خدا 
در دو چیز خالصه می شود: توحید و عدل. و این است که ائمه 
طاهرین همواره بر دو چیز تاکید کردند. توحید یعنی »تصحیح 
رابطه انسان با خدا« و عدل یعنی »تصحیح رابطه انسان با انسان 
و دیگر موجودات«.  ذکر عدل در کنار توحید نخست به مفهوم 
اعتقادی آن باز می گردد یعنی اثبات عدل به عنوان یکی از صفات 
خداوند که متمم عقیده توحید است، دقیقاً، مقتضی آن است که 
عدل اقتصادی و معیشتی و قضایی جزء ارکان بنیادین دین اسالم 
باشد زیرا نمی شود خدای عادل، راضی به ظلم باشد و عدل عملی 
را از بندگان نخواسته باشد. از این رو، خواستِن خدا خواستن 
بندگان خداست و الزمه خداپرستی پرستاری مخلوق خداست و 

پرستش خدا بدون پرستاری مخلوقات این ممکن نیست.۸

۶.  ر.ک: محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی، ترجمه احمد 
آرام،  الحیات، ج ۲، ص 499-449.

۷.  همان، صفحه ۷45. 
۸. حکیمی، محمدرضا، سرود جهش ها صفحه 1۶۲؛ گزارشی درباره جلد سوم 

تا ششم الحیات صفحه 99.
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ب(والیت و امامت شنایس

مرحوم حکیمی، نبوت انبیاء و امامت امامان علیهم السالم را 
عجین با حکومت و برپایی عدالت اجتماعی می داند و ضرورت 
حکومت دینی را از نقش انبیاء و امامت ایشان بدست می آورد. 
او پیامبران و امامان را متفکرانی مبارز می دانست. پیامبران برای 
آن برگزیده شدند تا اجتماعات بشری را نجات بخشند و چیزها 
به مردمان بیاموزند و آنها را به مراعات قسط و عدل در عمل و 
جهت گیری ها وا دارند و این هدفی بزرگ و گسترده است که 
دست یافتن به آن جز به وسیله قدرت و حکومت میسر نیست. 
چرا که در جامعه ای که پیغمبری ظهور کند و مردم آن را به 
خدا و کارهای نیک بخواند و در آن جامعه طاغوتی وجود داشته 
باشد که مردم آن را به بی بند و باری در عقیده و تباهی در عمل 
دعوت کند، آیا پیروزی و کامیابی از آِن پیغمبر خواهد بود و از 

آن طاغوت؟
 بنابراین برای پیغمبران ممکن نیست که تنها به بیم دادن و 
اندرزدادن محض قناعت کنند و جانبه عملی ساختن تعلیمات 

خود و روان کردن آنها را فرو گذارند و این را بپذیرند که 
نظام های فرمانروا در اختیار دیگران باشد. 

همین اصل اساسی علت و حکمت در تعیین 
وصی و نصب و تأکید بر آن بود؛ تا چنان 
باشد که کار دین استقالل پیدا کند و اسالم 
به همان صورت که بود و بدون تحریف و 
تخریب یا از جریان خارج شدن باقی بماند. 

این منصب همان است که پس از اوصیاء، به 
علمای عمل کننده به تعلیمات اسالمی انتقال 

پیدا می کند و این همان مفهومی است که از آن 
با اصطالح والیت فقیه تعبیر می شود. این همان فلسفه 

سیاسی در اسالم است. اسالم تنها دعوت و موعظه نیست؛ بی 
آن که به تأسیس حکومت و قراردادن ضمانتی برای اجرای آن 

بیانجامد.1
با این نگاه است که حکیمی دعوت پیامبران را این طور تحلیل 
می کند که پیامبران الهی پس از دعوت به توحید و پرستش 
خدا، بی درنگ به عدالت اقتصادی و معیشتی دعوت کرده اند. 
نخست دعوت مردمان است به خداپرستی و بازگشت قلبی و 
روحی و عملی به آفریننده خویش و در مرتبه دوم دعوت به 
عدالت اقتصادی و نظارت بر بازار و سالم سازی ارتباط دارندگان 
پیمانه و ترازو با مردم؛ یعنی سالم سازی ارتباط کسانی که سرنخ 
مایحتاج جامعه در دست آنان است با جامعه. کسانی که می توانند 

انسان هایی سالم و سودمند و قانع باشند یا گرگانی خونخوار۲.

1.  محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی، ترجمه احمد آرام، 
الحیات، جلد ۲ صفحه 44۶.

۲.  گزارشی درباره جلد سوم تا ششم الحیات صفحه 4۷ و 4۸ . همچنین رجوع 
شود به جامعه سازی قرآنی صفحه 54 و55.

خالصه دیدگاه او از این عبارت شاعرانه بدست می آید که »زندگی 
اقیانوسی است ناپیدا کرانه و انسان چنان زورقی بر سر امواج 
این اقیانوس روان است و جامعه های انسانی چنان کشتی ای 
بزرگ. در این اقیانوس برای رسیدن به ساحل نجات دو چیز 
الزم است: 1. قطب نما، ۲. باد شرطه و موافق. قطب نمای دریای 
زندگی توحید است و عبادت و باد موافق که کشتی را به ساحل 
هدایت می کند عدالت است و قسط و سفینه نجات، قرآن است 

و اهل بیت.«3

ج(رابطه دین و سیاست

استاد حکیمی، اسالمی را که می شناسد و می شناساند اوالً دینی 
سیاسی است و ثانیاً انقالبی و حماسی. در جای جای آثار حکیمی، 
به سیاسی بودن دین اسالم اشاره و بر تکلیف سیاسی مسلمانان 
انگشت نهاده شده است. اصل مدعای او چنین است: »دین را 
برخی به عنوان رابطه فرد با خدای متعال مطرح می کنند؛ بدون 
در نظرگرفتن تأثیرگذاری بر روابط اجتماعی برای آن. البته چنین 
تعریفی از دین و چنین قضاوتی در حق دین درباره 
دین کامل و جامع اسالم اشتباه محض است. 
دین اسالم دارای دو جریان توأم با هم ادغام 
شده َدرهم است؛ یعنی تربیت و سیاست. 
»تربیت« یعنی »فردسازی« و »سیاست« 
ساخته  فرد  تا  پردازی«.  »جامعه  یعنی 
نشود، جامعه پرداخته نمی شود و تا جامعه 

پرداخته نشود، فرد ساخته نمی شود. 4
ایشان بر آن است که اسالم دینی اجتماعی 
به  دین  »اگر  او  دیدگاه  از  است.  سیاسی 
مسئله سیاست و رهبری نیندیشد نه تنها ضامن 
اجرا ندارد بلکه مانع اجرا دارد«5 در نگاه حکیمی، اسالم 
»صرفاً انسان را به معبد فرا نمی خواند بلکه هر موضع اجتماعی 
را معبد می داند«۶. به عبارت دیگر »مذهب ما مذهبی نیست که 
اگر انسان آن را درست بشناسد، یک سلسله عقائد و معلومات 
باشد و بس؛ بلکه مذهبی است که انسان را در خط اصیل تعهد 
و مسئولیت و عمل و اقدام و حرکت و درگیری به منظور اصالح 
فرد و جامعه قرار می دهند«۷. در این سخنان مخاطب حکیمی 
بیشتر روحانیون هستند که در گذشته چندان سرگرم فروع فقهی 
بودند، که مسائل سیاسی و حیاتی را نادیده می گرفتند. جالب اما 
ناشنیده مانده، این که وی برای خروج روحانیت از سیاست گریزی 
پیشنهاد می کند که در حوزه های علمیه در کنار کتاب فقهی عروة 

3.  حکیمی، محمدرضا، »نامه« بخش 11 صفحه ۷4.
4.  حکیمی، محمدرضا، قیام جاودانه صفحه 11۶؛ خورشید مغرب، ص ۲19.

5.  حکیمی، محمدرضا، تفسیر آفتاب صفحه 44.
۶.  حکیمی، محمدرضا، شیخ آقا بزرگ تهرانی صفحه ۲۷5.

۷.  حکیمی، محمدرضا، شرف الدین صفحه 1۶0.

که  را  اسالمی  حکیمی،  استاد 
دی�ن  اوالً  می شناساند  و  می شناسد 
سیایس است و ثانیاً انقال�ب و حمایس. در 
جای جای آثار حکیمی، به سیایس بودن دین 
اسالم اشاره و بر تکلیف سیایس مسلمانان 

انگشت نهاده شده است.
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الوثقی از سید محمد کاظم طباطبایی نشریه عروه الوثقی از سید 
جمال الدین اسد آبادی خوانده شود.1 

او عالوه بر نقد سکوالریزم سنتی حاکم بر روحانیون سنتی، ناقد 
سکوالریسم مدرن هم بود. استاد حکیمی سکوالریسم مدرن را 
به نمایندگی عبدالرزاق نیز نقد کرده است. او در تعلیقاتی که 
بر کتاب »سیری در اندیشه سیاسی عرب« تألیف حمید عنایت 

نگاشته است۲، 
در نقد عبدالرزاق می گوید: »وی دین اسالم را دینی صرفاً اخالقی 
و عبادی و غیرسیاسی معرفی می کند و به تعبیر معروف، در اسالم 
دین را از سیاست جدا می داند. این نظریه غلط محض است و 
حاکی از نوعی بی اطالعی از اصول اساسی اسالم و عدم دقت در 
چگونگی احوال و رفتار پیامبر و غفلت از برخی آیات قرآن کریم. 
نتیجه چنین اجتماعی اندیشی نفی فلسفه سیاسی در اسالم است 
و منزوی کردن اسالم و محمودکردن آن در محدوده عبادات و 

اخالقیات و این بر خالف حقیقت تعالیم اسالم است«.3
از دیدگاه حکیمی هدایت تربیت است و سیاست، هر دو باهم. 
زیرا که استوار ساختن مبانی این هر دو، می تواند مقاصد سازنده 
و هدف های اصالحی دین را تحقق بخشد. توجه به تربیت بدون 
نخواهد  نتیجه ای  تربیت،  بدون  سیاست  به  توجه  و  سیاست، 

داشت.4 
با توجه به این مطلب که فعلیت یافتن و تداوم پذیرفتن هدایت 
اسالمی به نشر تربیت و سیاست اسالمی است با هم، و این دو به 
حضور و وجود قرآن و امام در جامعه بستگی دارد، کار در عصر 

غیبت چگونه خواهد؟5 

5. حکومت دی�ن در عرص غیبت

در ارزیابی دیدگاه استاد حکیمی درباره اسالم سیاسی و سیاست 
اسالمی و به خصوص ویژگی های حاکم و حکومت در عصر غیبت، 

سه تقریر وجود دارد:

الف(تقریر اول 

در برخی قرائت ها از اندیشه مرحوم حکیمی، سخن از حکومت 
مسانخ ، به معنای نفی والیت فقهاء انگاشته شده است. به تعبیر 
برخی، »تعیین ضابطه »عدالت« به عنوان معیار حکومت، یعنی 
فقر« در فضایی  به جامعه »منهای  حرکت در جهت رسیدن 
»عینی«، حکیمی را از کلیه مباحث صرفا نظری و ذهنی درباره 
حکومت جدا کرد و به یک معیار کامال »تجربی« برای حکومت 

1.  حکیمی، محمدرضا، بیدارگران اقالیم قبله صفحه ۶5.
۲.  برای اطالع از تعلیقات استاد حکیمی بر کتب برخی نویسندگان؛ ر.ک: 

اسفندیاری، محمد، راه خورشیدی، ص 41- 4۸.
3.  عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی عرب صفحه ۲۸۲-۲۸1.

4.  حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب صفحه ۲۲0.

5.  حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب صفحه ۲۲۲.

رساند که در صورت بسط یافتن، به انقالبی عظیم در فلسفه 
سیاسی تشیع منجر می شود. 

حکیمی بر خالف کلیه نظریه هایی که درباره »کیستی حاکم« 
سخن می گویند، مثل نظریه »سلطان ماذون«، »والیت مقیده 
فقیه«، »والیت مطلقه فقیه«، از »چگونگی حکومت« سخن گفت. 
از این حیث مسیری که حکیمی در آن قدم گذاشت را می توان 
با مسیری مقایسه کرد که مرحوم مالکاظم خراسانی و عالمه 
محمدحسین نایینی با طرح بحث »مشروطیت قدرت« در آن 
قدم نهاده بودند. این نحله فکری با تغییر پرسش از »کیستی 
حاکم« به »چگونگی حکومت« راه را برای تغییراتی بزرگ در 
فلسفه سیاسی تشیع گشودند.«۶ به تعبیر خود حکیمی: موضوع 
تداوم »فلسفه سیاسی تشیع در عصر غیبت« با مسأله حکومت 
و والیت علما و فقها حل نمی شود، چنانکه در تجربه ثابت شده 
است. پس سخن همان است که ما از 40 سال پیش گفته ایم: 

»حکومت مسانخ«.۷

برریس تقریر اول

طرح حکومت مسانخ و سخن از ویژگی های حکومت، هیچ تالزم 
منطقی با نفی ویژگی های حاکم ندارد و خود ایشان در هیچ جای 
از آثار خویش چنین تالزمی را بیان نکرده اند. از این رو، به نظر 
می رسد سخن ایشان از حکومت مسانخ، ربطی به نفی ویژگی های 
حاکم نداشته و تنها تأکید بر این مطلب است که ویژگی های 

حاکم به تنهایی همه مطلب نیست نه این که مهم نباشد.
از طرفی ایشان، در آثار مختلف خود با تأکید بر ویژگی های حاکم 
و تأکید بر والیت فقیه در عصر غیبت، راه را بر این برداشت 
بسته اند. جای بسی تعجب است که در کتاب »راه خورشیدی« که 
به معرفی آثار و اندیشه نامه ایشان پرداخته شده است، بحث های 
مفصل ایشان از والیت فقیه طرح نشده است. ایشان چه در کتاب 
الحیات۸، چه در کتاب خورشید مغرب9 و در دیگر آثار خویش10 که 
چاپ های زیاد و جدیدی هم داشته اند، تصریح به اندیشه والیت 
فقیه می کنند. مرحوم حکیمی در کتاب »خورشید مغرب«، بعد 
از بحث از رابطه دین و سیاست، تکلیف حکومت را در عصر غیبت 

در قالب پنج سوال و پاسخ روشن می سازد:
1.آیا در عصر غیبت تکلیف باقی است؟

۲. معلِم تربیت و مدیِر سیاست، در عصر غیبت کیست؟
3. آیا نایب امام یک مقام تشریفاتی است یا یک مقام تشکیالتی

4. آیا مقام نیابت تجزیه بردار است.

۶.  یادداشت »حکیمی و حکومت« از آرمان ذاکری.
۷.  حکیمی، محمدرضا، 150 سال تالش خونین، ص 10.

۸.  محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی ، ترجمه احمد آرام،  
الحیات، ج ۲ ، ص 39۸-3۸4.

9.  حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب، ص ۲۲3- ۲31؛ همان، ص 4۷.
10.  مانند فصل   های آغازین کتاب » شرف الدین«.
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5.آیا اطاعت از احکام نایب امام، واجب است؟
پاسخ این سواالت، اندیشه سیاسی حکیمی را در عصر غیبت 
مشخص می کند: »در عصر غیبت تکلیف باقی است، هم به دلیل 
عقل و هم به دلیل نقل و هم به دلیل اعتبار، چنان که بزرگان 
دین بیان کرده اند. معلِم تربیت و سیاست، در عصر غیبت، نایب 
امام است. مسلمین در این عصر نیز بی سرپرست رها نشده اند، و 
طبق قاعده لطف کالمی »نایب امام«، به جای »امام« قرار دارد 
و نایب امام در هر عصر، عالم بزرگ آن عصر است، عالم نمونة 
امام )عالم ربانی( و جامع همة شرایط الزم نیابت از امام، یک 
 مقام تشریفاتی نیست، بلکه یک مقام تشکیالتی است. بنابراین،

نمی تواند سازمان نیافته، بی نظم و بی قاعده باشد، بلکه باید اصول 
الزم در آن رعایت گردد.

بقاء و  و  ایجاد تشکیالت  و  نظم و سازماندهی  برای   رهبری، 
گسترش تشیع است. مقام نیابت تجزیه بردار نیست. این مقام 
غیر از فقه دانستن و اجتهادکردن و بیان احکام نمودن و مدرس 
خارج بودن است. این مقام، محتوای تشکیالتی دارد، بنابراین، 
هم باید متوجه مصالح فرد باشد، از راه اشاعة تربیت اسالمی و 
هم متوجه مصالح جمع، از راه اقامة سیاست اسالمی. بخصوص 
که می دانیم میان تربیت )خط زندگی فردی( و سیاست )خط 
زندگی اجتماعی( جدایی نیست و اطاعت از نایب امام، واجب 
است. نایب امام در هر عصر، عالم کامل ربانی جامع آن عصر است 
چنین کسی به جعل و نّص و تعیین و تاکید امام، صاحب »والیت 

شرعیه« است« .1
بنابراین، اگر او تأکید بر حکومت مسانخ می کند، تأکید او هم 
بر سنخیت در حوزه ویژگی های حکومت است، هم در حوزه 
ویژگی های حاکم. به تعبیر خود او »تحقق فلسفه سیاسی اسالم 
در عصر غیبت تنها به تحقق یافتن حاکمیت مذهبی است و 
الغیر«۲ و بعد از آن که تصریح به حاکمیِت حکومت مذهبی که 
خود ایشان مصداق آن را در بیانات دیگر بیان کرده اند، می فرمایند: 

»و مصداق صحیح آن حکومت مسانخ است«.3 

ب(تقریر دوم

برخی دیگر ممکن است به ایشان نسبت بدهند که استاد حکیمی 
مثل انجمنی ها معتقد است فقیه در عصر غیبت مبسوط الید برای 
تشکیل حکومت نیست و حکومت دینی در عصر غیبت را باید 
در تعلیق گذاشت. علتش هم این است که در عصر غیبت، امکان 
تشکیل حکومت دینی بر اساس تعالیم اهل بیت، که مصداق 
عهدنامه مالک اشتر باشد و در اثر عملکرد بد مدیران حاکمیت، 
اسالم و تعالیم اهل بیت علیهم السالم، بدنام نشود، خیلی مشکل 

است. 

1.  حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب، ص ۲۲3.
۲.  حکیمی، محمدرضا، قیام جاودانه، ص 14۸.

3.  همان، ص 14۸.

توجیه ناپذیری کارآمدی حکومت دینی در عصر غیبت، توسط 
فقهاء و علماء، تفسیر حکیمی در باب حکومت دینی در عصر 

غیبت است  .4
تحلیل های ایشان از تئوری حکومت عالمه طباطبایی و برخی 
بزرگان دیگر، تعریف از مرحوم حلبی5 و تعریف از دیدگاه آخوند 
خراسانی در باب حکومت اسالمی۶ ، نفی کتاب »خورشید آفتاب« 
توسط خود ایشان از تألیفاتشان که در باب توصیفات ایشان از امام 
خمینی بوده است، و عدم اجازه چاپ مجدد کتاب »هویت صنفی 
روحانیت« که در آن بحثی در باب ادله والیت فقیه داشته اند؛ 

شاید، به عنوان شواهد این قسمت تلقی شود. 

برریس تقریر دوم

سخن از تعلیق حکومت در عصر غیبت در هیچ یک از آثار ایشان 
شاهدی ندارد. شواهد این دلیل هم برای اثبات آن ناکارآمد است. 
طرح اقوالی از عالمه طباطبایی۷ و مانند آن در نفی انقالب در 
عصر غیبت، طبق بیانات خودشان، برای اثبات این مطلب است 
که فلسفه راهی به انقالب ندارد و اگر ما هم اهل علم فلسفه 
بودیم، ضد انقالب می شدیم۸. تقویت اقوالی مانند بیانات آخوند 
خراسانی، هم طبق تصریح خود ایشان، برای تذکر به این نکته 
است که روحانیون، شهوتی برای گرفتن مقامات سیاسی نداشته و 
مخالفینی برای ورود در عرصه روحانیت در خود حوزه داشته ایم.9

عدم اجازه چاپ مجدد کتاب »هویت صنفی روحانیت« و خط 
زدن کتاب »آفتاب خورشید« از تألیفات ایشان، هم ربطی به این 
مسأله ندارد10؛ چرا که در آثار متأخر ایشان سخن از والیت فقیه، 

بارها چاپ شده است.
وقتی در مقابِل کالم صریح نویسنده ای در اثبات یک مطلب، که 

4.  یادداشت »عاشورا، عدالت و حکومت دینی« از سیدمحمد عیسی نژاد. 
نویسنده این یادداشت، این برداشت را برداشت استاد حکیمی از دیدگاه انجمن 
حجتیه می داند ولی در هر صورت ممکن است این برداشت به استاد حکیمی 

بر اساس شواهدی که ذکر شد، انتساب پیدا کند.
5.  حکیمی، محمدرضا، عقالنیت جعفری ) کتاب اول ( ،ص : 13۲.

۶.  ر.ک: سید سعید حسینی و سید کاظم حسینی حائری ، مرزبان توحید،  
ص 315.

۷.  انتساب جمله معروف عالمه طباطبایی در مورد انقالب اسالمی که »این 
انقالب یک شهید داشته است و آن اسالم بوده است«، به هیچ عنوان صحیح 
نیست. درباره تحقیق در انتساب این جمله به ایشان؛ ر.ک: احمد حسین 

شریفی، دروس فلسفه سیاسی حکمت متعالیه.
۸.  حکیمی، محمدرضا، عقالنیت جعفری ) کتاب اول ( ، ص 1۲۲.

9.  ر.ک: سید سعید حسینی و سید کاظم حسینی حائری، مرزبان توحید، 
ص 315.

10.  محمد اسفندیاری در کتاب خورشیدی، نقل می کند: » به یاد می آورم 
که روزی استاد، اندوهگینانه می گفت: عده ای، هنوز مرا با کتاب تفسیر آفتاب و 
هویت صنفی روحانی می شناسند و می پندارند که حکیمی همان است که در 
آنجا سخن گفته است. وی می افزود که این عده، حتی آن کتاب ها را به دقت 
نخوانده اند که مثال در تفسیر آفتاب، با عنوان یادآوری به مقام رهبری، بیست 
موضوع را به امام یادآور شده واز او خواسته بودم و از مردم تقاضا کرده بودم که 
آنها را از امام بطلبند؛ مضافاً براین که در مقدمة همان کتاب تصریح کرده بودم 

که این انقالب را تا آغاز پیروزی ستوده ام. راه خورشیدی ، ص : ۲۷۸.
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در کتب مهم و اصلی او ذکر شده و در چاپ های متأخر بدون 
اصالح به زیور چاپ درآمده است، برای تقیید یا نفی آن دلیل 
و شاهد قوی وجود ندارد، به چه مجوزی از بیانات صریح ایشان 
باید چشم بپوشیم؟ بنابراین به نظر می رسد، انتقادهای صریح و 
بی پرده ایشان حتی در حضور رهبر انقالب1، ربطی به مخالفت 
ایشان با اصل ایده حکومت اسالمی و ضرورت آن در عصر غیبت 
ندارد و تمام تالش ایشان این بوده است که فسادها و مشکالتی 

که در انقالب اسالمی رخ داده است، پای اسالم نوشته نشوند.۲

ج(تقریر سوم

برخی دیگر از نظرات ایشان این طور برداشت کرده اند که ایشان 
دچار تحول در اندیشه سیاسی شده اند. تحول اندیشه سیاسی 

محمدرضا حکیمی در دو دوره قبل و بعد از شکل 
از  ایران،  تثبیت جمهوری اسالمی  و  گیری 

حاکمیت ولّی فقیه به هیئت نواب در عصر 
غیبت و دیگری از حکومت اسالمی براساس 
والیت فقیه به حکومت مسانخ؛ به تعبیر 
دیگر هم هیأت نواب را نفی کننده والیت 
فقیه دانسته اند، هم تعبیر حکومت مسانخ را 

حمل بر این معنا کرده اند.3 
شاهد این تقریر را هم این دانسته اند که در 

مدل »حکومت مسانخ« دیگر بحثی از والیت 
فقیه جامع الشرایط و هیئت نائبان عامه امام در عصر 

غیبت وجود ندارد، یعنی اگر گروهی از مردم مسلمان حکومتی 
مثالً مشروطه یا پارلمانی تشکیل دهند و بتوانند »عهدنامه مالک 
اشتر« را به عنوان قانون اساسی یا معیار عمل دولتمردان قرار 

1.  حجه االسالم مروی در بیان خاطراتی از استاد حکیمی می فرمایند:» مرحوم 
حکیمی جزء کسانی بود که برای تأسیس نظام و به نتیجه  رسیدن این انقالب 
تالش کرد و زحمت کشید. البته در حوزه هایی هم نقد داشت، اّما نقدهایش 
به معنای جدایی و فاصله گرفتن ایشان از نظام نبود. بنده این حرف را قبول ندارم. 
ایشان همراه با نظام  بود و برای موفقیت  نظام و رهبر انقالب دعا می کرد، ولی 
در کنارش هم نقدهایی داشت.« در ادامه می گویند: »خاطرم هست در تهران 
که زیاد خدمت ایشان  می رسیدم، محفل اُنسی داشتیم. من گاهی سفرهای 
رهبر انقالب به استان ها و خدمات داده شده به بخش محروم در این سفرها 
را برای آقای حکیمی بازگو می کردم و ایشان از عمق وجود خوشحال می شد 
و به من  می گفت چرا همین ها را نمی نویسید؟ چرا این ها را بیان نمی کنید؟ 
این ها را چاپ کنید. مرحوم حکیمی می گفت اگر رهبر مارکسیستی سفرهای 
این چنینی می رفت و خدماتی را برای مردم ارائه می داد، کتاب، مقاله، مجله و 
فیلم های بسیاری درباره اش برای تبلیغ آن مکتب باطل تولید می کردند. شما 
چرا این ها را بیان نمی کنید؟ چرا این ها را نمی نویسید؟ حتی اگر شده این ها را 
در کاغذهای ارزان قیمت بنویسید و چاپ کنید و در اختیار جوانان قرار دهید 
که آگاه شوند در نظام دارد این همه خدمات انجام می شود.« در بخشی از این 
خاطرات به نقدهای صریح ایشان در حضور رهبر انقالب و تذکر رهبری به مهم 
بودن این انتقادات اشاره می کنند. ر.ک: شبکه اجتهاد، روایت های دسته اول از 

مراودات عالمه حکیمی با رهبر انقالب، خاطرات حجه االسالم مروی.
۲.  مرزبان توحید، ص 31۷.

3.  ر.ک: عبداهلل نظرزاده اوغاز، مبانی و اندیشه سیاسی محمدرضا حکیمی، 
سیاست متعالیه، سال ۸، شماره 13،زمستان 99.

دهند، حکومت دینی در عصر غیبت رقم خورده است و دیگر 
نیازی به والیت فقیه یا فقیهان نیست، چرا که مالک اشتر نیز از 
فرماندهان و یاوران »نزدیک امام علی فقیه برجسته ای نیز در کنار 
سایر اصحابـ  که اشتهار به فقاهت داشتندـ  محسوب نمی شد 
و قبل از حکومت مصر نیز به شهادت رسید، لذا، سنجة حکیمی 
برای اسالمی بودن یک حکومت، اجرای »عهدنامه مالک اشتر« 
است، فقه و فقاهت در اقتداربخشی به فرد یا افراد در این مدل، 

موضوعیت نخواهد داشت.4

برریس تقریر سوم

عرض می کنیم که نه حکومت مسانخ نافی والیت فقیه است، 
نه هیأت نواب و والیت شورایی مقابل آن. در بررسی تقریر اول 
به اثبات رسید که حکومت مسانخ ربطی به نفی والیت 
نویسنده  این  ندارد. شاهد  ایشان  دیدگاه  از  فقیه 
هم که حکومت مسانخ را حکیمی به عمل به 
عهدنامه مالک اشتر دانسته و مالک اشتر فقیه 
بسی  جای  واقعا  است،  نبوده  برجسته ای 
تعجب است. ظهور سخن استاد حکیمی در 
باب تطبیق ویژگی های حکومت اسالمی با 
مفاد این عهدنامه است. خود استاد حکیمی 
بیان می کنند عهدنامه از باب نمونه است و بر 
عهدنامه باید نامه های علی علیه السالم برای دیگر 
کارگزاران حکومتی هم اضافه شده و مورد تأمل قرار 
گیرند5. در استشهاد به سخن یک نویسنده جهت کالم ایشان باید 

مدنظر باشد. 
اما در باب هیأت نواب و والیت شورایی باید در اصل عبارت ایشان 
دقت شود. خود ایشان تصریح می کنند مقصود از هیأت نواب 
تعدد کمی نیست و کفایت و غنای عملی یک مدیریت اسالمی 
است.۶ از طرفی اگر حتی تعدد افراد در هیأت نواب مراد باشد، 
که خالف نظر ایشان در کتاب الحیات است۷، آیا والیت شورایی 
اندیشه والیت فقهاء نیست؟ در این صورت  اندیشه ای در دل 

چطور نفی والیِت فقهاء می کند.

4.  همان
5.  حکیمی، محمدرضا، قیام جاودانه، ص 149.
۶.  حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب،ص 4۸.

۷.  ایشان در الحیات ج ۲ ص 3۸۷ با توجه به روایت فضل بن شاذان و ادله 
عقلی، تصریح می کنند رهبری سیاسی فقیه باید متعین در یک شخص باشد.

مسانخ  حکومت  بر  تأکید  ایشان  اگر 
در  سنخیت  بر  هم  تأکیدشان  می کند، 

در  هم  است،  حکومت   های 
گ

ویژ� حوزه 
 های حاکم. 

گ
حوزه ویژ�
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قرآن، می خواهد مسلمانان، شجاع، بامحبت، 
مرزهای  مدافع  و  سلحشور،  آشنا،  جهاد 
ارزش های قرآن و اسالم، و رسبازان دفاع گر 
ن های قرآن و قبله باشند، و در »دفاع  رسزم�ی
از اسالم و نوامیس اسالمی« سس�ت نورزند.
و( )فرازی از نامه مرحوم حکیمی به فیدل کاس�ت



فصل چهارم

 گزارش رصد
ا�ن ها و مصاحبه ها درباره مرحوم حکیمی مجموعه ای از یادداشت ها، سخ�ن
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نشست
 حکیم قرآ�ن و منادی عدالت علوی

غالمرضا اعوانی
درگذشت آقای حکیمی یک ضایعه بزرگ برای جهان اسالم بود، 
چون ایشان شخصی بود که تمام عمر خودش را وقف اسالم ناب 
محمدی کرد. ایشان شخصیتی جامع االطراف بود و در تاریخ، 
قرآن و ابعاد مختلف فرهنگ اسالمی بسیار کوشیده بود و کار 
کرده بود. مرحوم حکیمی واقعا شخصیتی ممتاز بود چنان که از 
کتاب های ایشان پیداست. ایشان اصال شخصیت بسته ای نبود و 
با کمال خشوع و خوشرویی به بحث می پرداخت و مانند دریایی 
از معارف بود. یکی از کارهای بسیار مهم ایشان در این دوره فتنه 
آخرالزمان، معرفی اسالم ناب و معرفی ائمه اطهار بود که مهمترین 
کتاب ایشان همان کتاب »الحیاه« است که همیشه جلدهای 
جدید آن را برای بنده می فرستادند. واقعا ایشان با اینکه در انزوا 
و گوشه گیری بودند اما پیوسته مشغول مطالعه و نوشتن بودند. 

کتاب الحیاه بهترین سند اثبات این امر است. ایشان چندین جلد 
کتاب دیگر نوشتند و در آنها ابعاد مختلف فرهنگ اسالمی را 
معرفی کردند. یکی از ویژگی های ایشان مهارت در ادبیات فارسی 
و عربی بود که بسیار مثال زدنی بود. آقای حکیمی واقعا به همان 
اندازه که در زبان فارسی نثرنویس توانایی بودند و خیلی روشن 
می نوشتند در ادبیات عرب چه قدیم و چه جدید بسیار توانا بودند. 
این نبود مگر به این خاطر که مطالعات وسیع داشتند و علما را 
به خوبی می شناختند. وقتی خدمت ایشان بودیم خیلی استفاده 
می کردیم. حضور در محضر ایشان از خواندن کتاب هایشان بهتر 

بود.
غالمرضا فدایی

او مرد تواضع، زهد، مرد کتاب، مرد بیان و نویسندگی و عاشق 
به اسالم بود. من در دهه چهل ترددی به مدرسه نواب داشتم 

ی و غالمرضا فدا�ی   ، مهدی نص�ی غالمرضا اعوا�ن
، روزنامه نگار و استاد تمام دانشکده علوم اطالعات و دانش شنایس دانشگاه تهران  |  استاد سابق فلسفٔه دانشگاه شهید بهش�ت
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عدالت  فیلسوف  به  استاد  هرچند 
است  این  واقعیش  ویل  بودند  مشهور 

دنبال  عدالت  بحث  در  حکیمی  استاد 
بود  معتقد  ایشان  نبود.  نظریه پردازی 

معنای عدالت واضح است.

و خیلی عالقه مند بودم ایشان را زیارت کنم چون نام ایشان را 
به بلندی شنیده بودم ولی هر وقت از ایشان سراغ می گرفتم، 
می گفتند به تهران یا قم رفته است. خصوصا ایشان در مجله 
نگین چند صفحه در تقدیر یکی از کتاب های من نوشته بودند 
و به همین جهت بسیار عالقه مند بودم هر طور شده ایشان را 
زیارت کنم. بعدا شنیدم ایشان به کتابفروشی طوس تردد دارد، از 
مسئول انتشارات خواستم قرار مالقاتی بین ما بگذارد. قرار مالقات 
گذاشته شد و ما در پارک الله چند ساعت با هم نشستیم و با 
هم صحبت کردیم و آنجا به شخصیت این مرد بزرگ پی بردم. 
او مرد تالیف بود، تالیفات او راهگشا و هدفمند هستند. کتاب های 
او برای جامعه است و هرگز از جامعه بریده نبود، در دل جامعه 
بود و درد مردم برایش دشوار بود. می خواهم به کتاب »الحیاه« 
اشاره کنم. این کتاب دایره المعارف است و آیات و روایات را با 
سبکی زیبا دسته بندی کرده است. سبک این کتاب یک سبک 

می شود،  محسوب  جدید  پدیده  یک  و  است  جدید 
این کتاب، اثر جدیدی است. خصوصا با شرح 

بر آن زده  ایشان  و حاشیه هایی که خود 
است. این شخصیت گرانقدر ارزش واالیی 
ندانستیم  را  او  قدر  که  افسوس  داشت. 
ایشان  نشستیم،  او  به سوگ  هم اکنون  و 
معروف به جانبداری از تفکیک است. من 
کنم  صحبت  تفکیک  درباره  نمی خواهم 
ولی مسئله تفکیک از دو منظر قابل بررسی 
است. اول اینکه تفکیک به عنوان یک مکتب 

مورد مطالعه قرار بگیرد. از نظر دیگر تفکیک را 
به عنوان یک اهرم حساب می کنند که هر کس بخواهد 

فکر جدیدی عرضه کند او را محکوم کنند، این شیوه بدی است. 
به نظر من آنچه عالمه حیکمی دنبال آن بود این بود که اگر 
به صورت  را  نظام  این  کنید  بررسی  را  می خواهید سیستمی 
یکپارچه بررسی کنید، برخورد التقاطی برخورد درستی نیست. 
این فکر تا آخر با ایشان بود. یکی از کتاب های ایشان درباره ارزش 
عقل است، پس اینکه برخی می گویند مکتب تفکیک با عقل میانه 

خوشی ندارد، درست نیست.
مهدی نصیری

راجع به امتیازات استاد حکیمی باید عرض کنم اولین امتیاز ایشان 
این بود که یک عالم بود و همه ستایش هایی که در قرآن و دین ما 
نثار یک عالم شده است در حد بسیار عالی شامل حال این مرد 
بزرگ و فرزانه می شود. مرحوم حکیمی زاهد بود. یکی از بهترین 
زیورهای یک عالم، زهد او و بی اعتنایی او به دنیاست. استاد هم 
زهد مالی داشت و یک زندگی در کمال سادگی و هم زهد مقامی 
داشت و به هیچ مصاحبه ای تن نمی داد. اگر حکیمی اهل مقام 
بود بعد از پیروزی انقالب پست های زیادی به ایشان پیشنهاد شد. 
حکیمی درد جامعه و مردم داشت. با فقرا ابراز همدردی می کرد و 

کتاب »منهای فقر« را در همین جهت نوشت. ایشان محافظه کار 
و اهل کتمان حق نبود و بعد از انقالب به بی عدالتی ها اعتراض 
می کرد. با طرح مسئله مکتب تفکیک بسیاری را از خودش راند 
و عصبانی کرد ولی باکی از این مسئله نداشت، استاد شرح صدر 
داشت. شرح صدر داشتن هم یک ویژگی مهم عالم دینی است. 
ایشان با روشنفکران رفاقت داشت و جوش می خورد. مشهورترین 
نمونه آن ارتباط ایشان با مرحوم شریعتی بود، حتما می شود 
امتیازات دیگری برای آن مرحوم ذکر کرد ولی من این چند مورد 

که به ذهنم رسید را عرض کرد.
هادی نیلفروشان 

با دو عنصر حیات مرحوم  رابطه  می خواهم یک توضیحی در 
حکیمی بیان کنم که شاید خیلی وقت ها منشا سوء تفاهم ها علیه 
ایشان شده است. استاد معتقد بودند انقالب اسالمی با یک نیت 
خالص و با تقدیم خون های پاک به ثمر نشسته است. خانواده 
ایشان هم در این مسیر مجاهدت های زیادی کرده بودند اما 
خالصه حرف استاد این بود انقالب از مسیر خودش 
نظر  این  ابراز  در  ایشان  است.  شده  منحرف 
خیلی صریح بودند، منتهی به شدت پرهیز 
تضعیف  موجب  این صراحت  که  داشتند 
انقالب اسالمی شود. ایشان می گفت نظام 
اسالمی واجب التکریم است ولی حکومت 
ایشان  واقعی اسالمی واجب التبیین است. 
وجود  اسالم  نام  به  امروز  آنچه  بود  معتقد 
دارد تناسب زیادی با اهداف اسالمی در عرصه 
حکومت ندارد. روی این جهت خیلی اصرار داشتند 
که معیارهای حکومت واقعی اسالمی را توضیح دهند. از آن 
نمی دانستند  درست  را  اسالمی  جمهوری  تضعیف  هم  طرف 
ولی حجم نارضایتی ایشان از تخلفات و خروج هایی که از مسیر 
اسالم ناب اتفاق افتاده است، حجم زیادی بود. در بحث حکومت 
اسالمی هم مهم ترین نکته شان بحث عدالت بود. هرچند استاد 
به فیلسوف عدالت مشهور بودند ولی واقعیش این است استاد 
حکیمی در بحث عدالت دنبال نظریه پردازی نبود. ایشان معتقد 
بود معنای عدالت واضح است، عدالت بی نیازی،  زهد و شجاعتی 
می خواهد که انسان پا روی منافع خود بگذارد و مطالبه گر عدالت 
باشد. به همین جهت ایشان سطح زندگی خود را در سطح پایین 
جامعه قرار داده بود. شاه بیت حرف استاد حکیمی در بحث عدالت 
نظریه پردازی نبود، فریاد بود. می خواست بگوید چرا عدالتی که 
در اسالم مطرح شده است را به بهانه های مختلف نقض کردید. 
نکته دیگر اینکه آنجا که استاد حکیمی در باب نظریه پردازی 
پیش گرفتند بحث مکتب تفکیک بود که در آنجا هم محل برخی 

انتقادات نامنصفانه قرار گرفتند.
منبع متن: نشست مجازی در کالب هاوس، 6 شهریورماه 

1۴00، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.
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سید عباس نبوی
در سه شاخه درباره استاد حکیمی صحبت خواهم کرد. بخش 
اول مراودات و مباحثی است که با ایشان داشتم. بحث دوم در 
مورد جست  وجوی معنای پایه در باب عدالت و به خصوص عدالت 
اجتماعی است. آقای حکیمی خیلی در جست  وجوی این مبنا 
بودند. بحث سوم هم اینکه ما در چه وضعیتی قرار داریم. حدود 
دو دهه قبل آقای حسن رحیم  پور ازغدی به تعدادی از دوستان 
گفتند آقای حکیمی عالقه  مند هستند حلقه  ای باشد که در آن 
مباحث رایج و جدید مورد بررسی قرار گیرد. میزبان خود آقای 
رحیم  پور بودند و مباحث به تدریج جلو رفت. عرض بنده در آن 
جلسات این بود که شما در »الحیاه« دنبال مبنای عدالت گشتید 
و پرچم عدالت را باال بردید ولی مبنایی که دست  مایه اصلی قرار 
می  گیرد را به دست نیاوردید. سوال اصلی این است آیا می  توانید 
یک گزاره  ای را ارائه کنید که بگویید این گزاره عدل را تعریف 
می  کند و بر این اساس مسائل دیگر را تبیین کنید. مرحوم استاد 
مطهری هم دنبال این بحث بودند و می  گفتند عدالت را باید در 
سلسله علل احکام مورد توجه قرار دهیم. در چند هفته  ای که 
برنامه برگزار شد، انتهای مطلب این بود که ایشان می  گفتند این 
کار، کار مهمی است؛ ضمناً یک مقدار هم تاسف داشتند که باید 

از همان اول روی اصل مبحث متمرکز می  شدند و قبول داشتند 
هنوز به شاخص عدالت نرسیدیم و نمی  توانیم مبنایی حاصل 
کنیم. در آن جلسات مباحث مختلفی مطرح شد. مثال یکی از 
مباحث بحث جواز تزویج رضیعه بود. در این زمینه بحث  های 
روایی داریم، نظرات فقها را داریم که عموما به جواز قائل هستند. 
خب وقتی به مبنای عدالت برمی  گردیم خیلی دشوار و سختی 
است که بتوانیم این تجویز را بپذیریم. همچنین بحث عدالت 
می تواند در مناسبات بین زوج و زوجه مطرح شود و مورد مناقشه 

قرار گیرد. 
اهل  افراد  و  در بخش دوم می  خواهم عرض کنم همه طالب 
فضلی که در مباحث مرسوم حوزوی مشغول به تحصیل می  شوند 
متوجه می شوند که غیر از بحث عدالت به عنوان صفت شخصیت، 
عدالت به عنوان صفت فعل در مباحث فقهی ما مطرح نیست. در 
روایات هم می بینیم وقتی ائمه)ع( علل احکام را به آیات قرآن 
ارجاع می  دهند، هیچ گاه احکام را به آیات عدالت در قرآن ارجاع 
نمی  دهند، این بحث در فقه روشن است. آنچه در بحث عدالت 
اجتماعی نیاز داریم عدالت به عنوان صفت فعل است. اصل بحث 
از اینجا آغاز می  شود که امیرالمومنین)ع( فرمود عدل چیزی است 
که همه چیز را سر جای خودش قرار می  دهد. خواجه نصیرالدین 

سید عباس نبوی و سیدکاظم سیدباقری 
 |  مدیر موسسه تمدن و توسعه اسالمی و استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

نشست
عدالت در منظومه فکری استاد حکیمی
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مختلف این بحث را مطرح می  کند همواره بر این نکته تاکید دارد 
که دین اسالم مبتنی بر دو اصل توحید و عدل است و اقامه عدل، 
رکن ماهوی اوست و اگر عدل نباشد دین تحقق نمی  پذیرد. ایشان 
بنای تشریع و تکوین را بر اساس عدل می  دانست و با توجه به 
همین مبانی فکری در عرصه بنیان و بنیاد، تاکید داشت که باید 
حقیقت را از قرآن و اهل بیت)ع( گرفت لذا الحیاه را برای همین 
نوشت و با دو بال بزرگ توحید و عدالت به سراغ قرآن و روایات 
اهل بیت)ع( رفت. حتی اگر معتقد به تفکیک شد برای همین بود 
که باور داشت باید تالش کرد تا به سرچشمه قرآن و سنت رسید. 
اگر از عقل خودبنیاد دینی هم دم می  زد برای همین نکته بود. 
اصوال تاکید مرحوم حکیمی این بود که فقهای آگاه و 
دانشمندان دردآشنای تشیع، طبق وظیفه مرزبانی 
خودشان باید حدود مسائل عقیدتی را مشخص 

و مردم را با معارف حقه آشنا   کنند.
در محور دوم که بحث عدالت در اندیشه 
سیاسی است؛ نکته اول این است که ایشان 
فقط از عدالت دم نزد و عدالت را در زندگی 
خود زیست و این نکته تمایز عمده  ای است 
وجود  مرحوم عالمه حکیمی  زندگی  در  که 
اینکه مرحوم حکیمی دغدغه  نکته دوم  داشت. 
نظام  سازی را با کم و زیادش در کتاب الحیاه دنبال کرده 
است. عرضم این است خجستگی فکر جامعه  سازی در اندیشه 
حکیمی برجسته است. نکته سوم این است؛ ایشان عدالت را معیار 
همه امور می  دانست و قسط را در نوک پیکان آموزه  های الهی قرار 
می  داد. از نظر ایشان عدالت تنها معیار در فقه اسالمی است. گویی 
با تمام وجود اعتقاد داشت قسط باید معیار قاطع در قانونگذاری 
باشد که هیچ چیز دیگر جای آن را نگیرد. این معیار واحدی است 
که همه احکام گرد آن می  چرخند. ایشان عدالت را در استنباط 
احکام هم تاثیرگذار می  دانست لذا معتقد بود احکام استنباطی 
باید در راستای »لیقوم الناس بالقسط« باشد. البته در استنباط هم 
این تاکید را داشت که فتاوی مجتهد در جهت احیای عدل باشد، 
ایشان عدالت را نشانه جامعه اسالمی می  دانست. آقای حکیمی 

معتقد بود عدالت هدایتگر به سوی رشد است.
در محور سوم که مقام عمل است هم نکته اول این است که 
عدالت در قدرت و سیاست حضور همیشگی دارد. اساسا در نظام 
اسالمی سیاست و تربیت در کنار هم و هم جهت هستند برای 
اینکه عدالت به مقام عمل نزدیک شود. در همین راستا ایشان 
معتقد است عدالت همراه با آزادی است و آزادی و عدالت کنار 

هم هستند و به همدیگر کمک می  کنند.
منبع متن: نشست بزرگداشت عالمه حکیمی با عنوان 
»اسالم شناس عدالت خواه« با همکاری خبرگزاری ایکنا و 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع(، 13 شهریور 

1۴00، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.

طوسی این تعریف را آورد که »العدل وضع االمور فی موضعها«. 
در این تعریف جای نتیجه و سبب عوض شده است. حضرت 
فرمود عدل آن چیزی است که همه چیز را سر جای خودش 
قرار می  دهد ولی خواجه گفت عدل یعنی هر چیزی سر جای 
خودش باشد. خب ما نمی  دانیم جای افراد کجاست تا افراد سر 
جای خودشان قرار گیرند مگر اینکه به دستگاه شریعت برگردیم. 
اآلن با یک بحث مهمی مواجه هستیم؛ ما مبنایی نداریم که بر 
اساس آن از عدالت به عنوان علت حکم استفاده و حکم شرعی 
استنباط کنیم. ما بحث عدالت در دستگاه شریعت را می  توانیم در 

سه سطح مورد ارزیابی قرار دهیم. 
مبنای  عنوان یک  به  را  عدالت  اینکه  اول  سطح 

مستقل که رکن همه حسن  ها و قبح  ها است 
شاخص  های  بیاییم  بعدا  بگیریم.  نظر  در 
قرار  بررسی  را در هر زمینه مورد  عدالت 
دهیم. این کار، کاری دشوار و سخت است. 
به عنوان  این بحث  از  بزرگان  از  بسیاری 

عدالت اخالقی یاد کردند.
سطح دوم این است که در دستگاه کلی 
شریعت، مبنای عدالت را به عنوان مبنای 

توزیع شده در درون احکام مفروغ  عنه تلقی 
کنیم.  مرحله سوم آنجایی است که مباحثات در 

اقوالی که هر کدام می  خواهند به  اقوال شکل می  گیرد،  میان 
نصوص تمسک کنند. آیا در بررسی نسبت میان اقوال عدالت قابل 
طرح است یا نیست. من یک مثال می  زنم و این بحث را می  بندم؛ 
شیخ انصاری در بحث ضمان تلف این موضوع را مطرح می  کند 
که زمان پرداخت ضمان کی است؟ در اینجا پنج قول مطرح 
کردند مثل زمان تلف شدن مال یا اعلی القیم. مرحوم شیخ در 
اینجا بعد از ذکر همه اقوال می  گوید مقتضای عدالت این نیست 
که همه حق را به تالف یا متلف  عنه بدهیم. شیخ انصاری در اینجا 
نوعی ارتکاز از معنای عدالت را مورد توجه قرار می  دهد، در این 
قسمت سوم ما مباحث فراوانی داریم. ما اآلن باید چکار کنیم؟ در 
بحث عدالت اجتماعی نیازمند مبنایی برای فعل هستیم تا افعال 
اجتماعی را بر اساس آن بسنجیم تا آنها را عادالنه تلقی کنیم یا 
عادالنه تلقی نکنیم. اگر در مبنای اسالمی مدعی هستیم مبنا 
داریم و می  توانیم آن را تدوین کنیم باید بتوانیم مبنای روشنی 
ارائه کنیم. در این میان سوال اصلی این است؛ آیا باید از تمایز به 
سمت تساوی برویم یا باید از تساوی شروع کنیم و بر اساس اثبات 
تمایزها جلو برویم، به هر حال این بحث، بحث بسیار مهمی است.

سیدکاظم سیدباقری
در سه ساحت چند نکته را عرض می  کنم. ساحت اول مبانی 
منظومه فکری استاد حکیمی است که مبتنی بر توحید بود. گویی 
توحید در کنار اصل عدالت، دو اصلی بود که تمامیت اندیشه ایشان 
بر آن اساس شکل گرفته بود. در الحیاه هم که در عرصه  های 

اصوال تاکید مرحوم حکیمی این بود که 
فقهای آگاه و دانشمندان دردآشنای تشیع، 
طبق وظیفه مرزبا�ن خودشان باید حدود 
با  مسائل عقید�ت را مشخص و مردم را 

معارف حقه آشنا   کنند.
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نشست
 عالمه محمدرضا حکیمی در آیینه آثارش

رضا داوری اردکانی
در مدت دوماهی که از درگذشت استاد حکیمی گذشته است 
دریغاگویان او از اهل علم و فلسفه در فضائلش سخن   ها گفته و 
شخصیت استوار و متین و استقالل رایش را ستوده   اند. حکیمی 
دانشمند و صاحب نظری دین   دار و از اهالی توحید و عدل بود و 
به حوزه   ای تعلق داشت که خود نام آن را نظریه تفکیک نهاده 
بود. اینکه اهل تفکیک چه می   گویند و آرای خاصشان چیست 
مطلبی است که اآلن در این فرصت مجال طرح و بحث آن نیست. 
مشهور و معروف این است تفکیکی   ها با فلسفه میانه   ای ندارند، 
این درست است اما دقیق نیست. میانه نداشتن با فلسفه را نباید 
ضرورتا مخالفت با فلسفه دانست، آقای حکیمی با فلسفه مخالف 
نبود ولی حساب فلسفه را از وحی تفکیک می   کرد. فیلسوفانی هم 
که به این تفکیک قائل هستند کم نیستند اما در تاریخ فرهنگ 

ما یک مشکل خاص وجود دارد و آن این است که فلسفه با طرح 
وحدت و جمع میان دین و فلسفه و بر مبنای این وحدت آغاز 
و بنا شده است. اصحاب حوزه تفکیک یا الاقل حکیمی بی آنکه 
فلسفه را انکار کنند این طرح را برنمی   تافتند ولی مخالفت با این 

اصل به معنی نفی عرفان و فلسفه نبود.
بیاورم که  ایشان را  برادر  این مورد، سخن محمد حکیمی  در 
نوشتند هدف از طرح مکتب تفکیک و معرفی بزرگان آن و نظریه 
تفکیک االهیات االهی از االهیات بشری، فتح باب گفت وگو  و نه 
سد این باب بود تا وخامت تکفیر را تعدیل کند و برای تلطیف 
تفاوت نظرها باب تفکیک را به جای تکفیر بگشاید. رفتار استاد نیز 
با این وضع مطابقت داشت. بی جهت نبود کسانی از اهل فلسفه 
به او احترام می   گذاشتند و پس از رحلتش از او ستایش کردند. 
حکیمی مرد بزرگی بود. مکتب تفکیک را هم بیشتر او شناساند 

ن حجت پناه    ، قاسم پورحسن، حس�ی رضا داوری اردکا�ن
 |  رئیس فرهنگستان علوم، ضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبا�ی و جامعه شناس و مدرس دانشگاه
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ولی درست نیست بزرگی اش را صرفا در انتساب به مکتب تفکیک 
بدانیم.

او می خواست در حدی که می   توانست دین را به زمان و زمان 
را به دین بشناسند. وقتی علوم مختلف را در حوزه آموخت از 
آنجا بیرون آمد و لباس روحانیت نپوشید و شیوه   ای مستقل 
در زندگی پیش گرفت. اگر او در حوزه می   ماند مسلما در عداد 
بزرگان حوزه   های علمیه قرار می   گرفت ولی حکیمی از هر چه 
مقیدش می   کرد، گریزان بود. در مشهد هم نماند و به تهران آمد، 
نه برای کسب عنوان و شهرت بلکه برای دوری از هر دوی آنها 
وگرنه او که در ادب فارسی و عربی و علوم حوزوی مهارت داشت 
می   توانست هم در مشهد و هم در تهران به تدریس بپردازد ولی 
شغل ویراستاری در یک موسسه انتشاراتی را اختیار کرد زیرا در 

این شغل می   توانست با روشنفکران آشنا شود. آنها هم 
از همکاری با مردی دانشمند که اعتقادات راسخ 

دینی داشت استقبال کردند.
وقتی انقالب آغاز شد طبیعی بود که او در 
جانب انقالب قرار گیرد. دیدیم تا آخر عمر 
بر این عهد باقی بود. او حتی بنیاد کتاب 
»الحیاه« را برای این گذاشت که می   خواست 
نشان دهد اسالم دین حق   پرستی و عدل و 
رعایت حرمت انسان و کرامت او است. از 
عدل هم فقط عدل کالمی را در نظر نداشت 

بلکه از عدل اجتماعی و رعایت عدالت میان 
مردم می   گفت. گفته   اند که مفهوم عدل اجتماعی در 

دوره جدید به مسئله جدید مبدل شده است. همچنین گفته اند 
که حکیمی تحت تاثیر سوسیالیسم بوده است. مردمان از زمانه 
خود بسیار چیزها می   آموزند ولی مهم این است آموخته   ها در روح 
و جان هر کس چه جایی پیدا می   کند. عدل اجتماعی و فقر در 
زمان جوانی مرحوم حکیمی از جمله مسائل مطرح در جامعه 
بود. در آن زمان اگر گامی در جهت رفع فقر و گرسنگی برداشته 
می   شد به حکم اخالق بود و سیاست در آن دخالت نداشت. نظر 
آقای حکیمی هم بیشتر اخالقی بود. ایشان درس عدالت را از 
موالی موحدان و امیرمومنان علی)ع( آموخته بود. مرحوم آقای 
حکیمی در این زمان حکومت و سیاست را مامور اجرای وظیفه 
بزرگی اخالقی می   دانست و به درستی می   اندیشید وقتی دین 
متصدی امر سیاست می   شود مهمترین وظیفه حکومت رفع ظلم 

و فقر است.
در کشور ما رسم است که هر کس نظری اظهار می   کند به جای 
اینکه در سخن او چون و چرا کنند درصدد می   آیند که ببیند 
سخن چه کسی را تکرار می   کند. البته وقتی تاریخ آرا و اقوال را 
می   نویسم باید به منابع آرا توجه کنیم. این هم در نظرمان باشد 
که هیچ رای و نظری تازه نیست و از هیچ نروییده است. نکته   ای 
که باید توجه کرد این است که اوال همه شاگردان، تعالیم استادان 

خود را یکسان در نمی   یابند و ثانیا برخی شاگردان هستند که بر 
تعالیم گذشتگان می   افزایند. پس مهم این نیست که شاگردان 
درس خود را از کدام استاد آموختند مهم این است که تعلیمات 
استادان را چگونه دریافتند. آقای حکیمی هم از استادان خود 
و نیز از زمانه   اش درس آموخته بود ولی آموختنش خاص بود 
و او را خاص کرد. البته بیان خاص بودن اشخاص دشوار است. 
خاص بودن غیر از شهرت داشتن است. درست است که افراد 
خاص عموما مشهورند ولی همه مشاهیر خاص نیستند. خاصان 
پیامبران و اولیای دین، شاعران و هنرمندان، حکیمان و فیلسوفان 
و سیاستمداران بزرگ هستند. پیدا است در هر یک از این چهار 
گروه دانش و حکمت و ... درجه و مراتبی هست. نه فقط شاعران و 
فیلسوفان بلکه پیامبران و اولیای االهی هم درجات دارند. حکیمی 

بی   تردید در زمره خواص بود.
آقای حکیمی شاعر و ادیب بود، فقه و اصول و کالم 
و ادبیات آموخته بود و همه اینها فضیلت است 
اما اوال ایشان درس و بحث سمی را رها کرده 
بود و ثانیا همه کسانی که درس می   خوانند 
در زمره خواص قرار نمی   گیرند یعنی صرف 
معلومات داشتن کسی را خاص نمی   کند. 
خاصان باید چیزی داشته باشند که آنها را از 
همتایانشان در معرفت و هنر و ادب و سیاست 
ممتاز کند. حکیمی چه داشت که او را ممتاز 
کرده بود؟ او پرورده علوم و معارف دینی بود. پس 
ظاهرا باید خاص بودنش را در این حوزه جست   وجو کرد. گفته 
شد تعلق به مکتب تفکیک مایه امتیاز و خاص بودن او نشده 
است چون اسالف و معاصران تفکیک هرچند در حد خود احترام 
دارند ولی در میان گروه   های مختلف چندان شناخته   شده نیستند. 
اهل دین و کالم هم به تفکیکی و غیر تفکیکی تقسیم نمی   شوند.

علما و صاحب نظران اسالم از قدیم از شان و اثری که دین در 
تربیت مردمان دارد تلقی   هایی متفاوت داشتند و در زمان ما این 
اختالف صراحت بیشتری پیدا کرده است. کسانی به رحمانی 
بودن اسالم قائلند و آن را دین صلح و رحمت می   دانند. کسانی 
نیز معتقدند اسالم دین جنگ و جهاد است. آقای حکیمی با هر 
دو گروه هم آوایی    داشت ولی اختالف   هایش با آنها کم نبود. او 
اسالم را دین عدل می   دانست و کوشید این مدعا را اثبات کند. 
آقای حکیمی به هیچ کدام از دو گروه نپیوست و با اینکه مدام 
می   گفت در قلمرو اسالم نباید هیچ کس گرسنه بماند، پرچم 
مبارزه سیاسی برای برقراری عدالت به دست نگرفت بلکه قلمش 

را برای این امر اختصاص داد.
ممکن است اشکال شود مگر اسالم صرفا برای تامین عدالت 
اجتماعی آمده است؟ آقای حکیمی نمی   گفت اسالم چیزی جز 
عدالت اجتماعی نیست و اگر این اعتقاد را داشت به فیدل کاسترو 
نامه نمی   نوشت. توجه کنید دانشنامه »الحیاه« هم سراسر درباره 

ممکن است اشکال شود مگر اسالم �فا 
آمده است؟  اجتماعی  ن عدالت  تام�ی برای 
جز  ی  ن چ�ی اسالم  نمی   گفت  حکیمی  آقای 
عدالت اجتماعی نیست و اگر این اعتقاد را 

و نامه نمی   نوشت. داشت به فیدل کاس�ت
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عدالت اجتماعی نیست. بلکه عدالت در میان آغاز کتاب که توحید 
است و پایانش که کرامت انسانی است قرار دارد. تاکید بر عدالت 
مهم است و به این جهت بسیاری از اهل سیاست درباره عدالت 
سخنان خوب می   گویند ولی اثر این سخنان به یک اندازه نیست. 
اگر از سخن حکیمی استقبال شد وجهش این بود که او معنای 

عدالت را با جان دریافته بود و با زبان دل بیان می   کرد.
قاسم پورحسن

عنوان سخن من »مکتب تفکیک و محمدرضا حکیمی« است. 
می   خواهم درباره حکیمی حرف بزنم، اما تفکیک بهانه است. دو 
نکته کوتاه عرض می   کنم و وارد بحث می   شوم. نکته اول این است 
که از حکیمی آنچنان که باید و در شأن حکیمی بود، سخن 
نگفتیم. یا حکیمی را در ذیل مکتب تفکیک تعریف کردیم یا 
از باب دلدادگی و از سر شفقت و دوستی که نسبت به کوشش 
طوالنی حکیمی در باب جامعه ایران و مسئله فقر و عدالت داریم، 
از او سخن گفتیم. عمدتا هم حکیمی را با »الحیاه« می   شناسند. 

من می   خواهم از منظر دیگری درباره حکیمی حرف بزنم.
کوشش من این است که در این سخنرانی دو حیث از اندیشه   ها 

و تفکرات حکیمی را مورد بحث قرار دهم. یک حیث 
به مکتب معارف خراسان برمی   گردد و مهمتر 

برای  حکیمی  که  است  دغدغه   ای  آن،  از 
جامعه انسانی داشت، مبنی بر اینکه چگونه 
می   توانیم با ایجاد حکومتی انسانی بر فقر 
غلبه پیدا کنیم. به نظرم حکیمی را کمتر از 

این منظر بررسی کردند.
که  داریم  اندکی  متفکران  ما  معتقدم  من 

همچون این متفکر در جست   وجوی عدالت به 
معنای حقیقی باشد. یک موقع عدالتخواهی صرفا 

از حیث نظری مد نظر و مهم است؛ اما گاه از حیث سلوک 
رفتاری در پی عدالت روان هستید. از این نظر، عدالت یعنی درد 
و رنجی که از یک جامعه می   برید که در آن عدالت نمی   بینید و 

زمانی که دارید فریاد می   زنید، کسی شما را نمی   شنود.
نمی   شود،  جاری  جامعه  در  دین  امیرالمومنین)ع(  دیدگاه  از 
مگر اینکه پرچم عدالت به احتزاز درآید. علی)ع( در باب هرم 
شکل   گیری مفاهیم بنیادین در جامعه انسانی معتقد است مسئله 
اول حق است. حقیقت باالترین مسئله است که در بنیان هرم 
قرار دارد و شالوده این هرم است. به دنبال حقیقت، پرچم عدالت 
به اهتزاز درمی   آید. بعد از عدالت در یک جامعه دینی، سنن دین 

جاری می   شود.
نکته این است که اگر آقای حکیمی به دنبال مقام و منصب بود، 
نمی توانست فارغ از حیث ساختار حکومتی، جست   وجوی عدالت 
داشته باشد. من زمانی که دانشجو بودم، با آقای حکیمی حدود 
نیم ساعت حرف زدم. حرف زدن من علمی نبود. ایشان در مقام 
استادی بود و من دانشجو بودم. من از ایشان پرسیدم ایده مهم 

معارف و آموزه   های اسالمی چیست؟ ایشان گفت دو چیز بیشتر 
نیست: توحید و عدل. آقای حکیمی می   گوید هر جامعه   ای، هر 
دینی اگر بر عدالت بنا نشود، دین نیست، اصال جامعه سالمی 
نیست. ما خسارت   ها و ضررهای فقدان عدالت را در جامعه ایران 
می   بینیم. انسان   ها نمی   توانند بدون عدالت زندگی کنند. مبنای 

اخالق باید عدالت باشد.
اصل عدالت و اصل مقابله با فقر و توجه به شأن انسان خودش 
یک بنیاد است. مرحوم حکیمی در بیانی روی این مسئله تأکید 
دارد. شما هر کاری کنید، هر قدرتی را سامان دهید، باید ببینید 
در جامعه عدالت هست یا نیست؟ اگر نیست همه کوشش   هایتان 
بی   ثمر است؛ یعنی اگر در جامعه عدالت وجود نداشته باشد، آن 
جامعه به تدریج از بین خواهد رفت و خودش را می   خورد. آدم   ها 
پایبند آن دین و نظام اخالقی نخواهند بود، چون برایشان فالکت 
و فقر آورده است. اگر فقر بیاید، انسان   ها شأنی ندارند. اگر جامعه 
فقیر باشد، اصالً انسانی نیست، چه برسد به دینی. من یکبار عنوان 
کرد اگر شما ادعا می   کنید می خواهید جامعه دینی سامان دهید، 
اول ببینید می   توانید عدالت را در جامعه مستقر کنید یا 
نه، می   تواند به کرامت انسان توجه کنید یا نه. در 
جامعه امروز ما کوشش   های حکیمی نادیده 
گرفته شد و ما کوشش   های انسانی   اش را 
به پای این گذاشتیم که درون این مکتب 

قرار دارد.
داشته  تفکیک  مکتب  درباره  بحثی  حال 
باشم. دنیای اسالم از ابتدا این کشمکش را 
داشت که عقل بنیان است یا دین و ایمان؟ 
تحت  بحثی  »الحروف«  کتاب  در  فارابی 
دوران  در  دارد.  فلسفه  و  دین  نسبت  عنوان 
فارابی در سال 3۲0 مناظره   ای میان ابوسعید سیرافی و 
ابوبشر متی در باب نیاز به عقل درمی   گیرد. آغاز مهم این نزاع، به 
آن مناظره برمی   گردد. فارابی کتاب »الحروف« را در پاسخ به این 
سوال نوشته است که به عقل نیاز داریم یا نه. این کتاب نخستین 
پاسخ و واکنش به جریان عقل   ستیزی است. سال 3۲0 سالی 

است که ۲0 سال از عمر اشاعره می   گذرد.
سخن من این است که همزمانی که مکتب اصفهان با میرداماد 
و شیخ بهایی و مالصدرا شکل می   گیرد، جریان ستیز هم برقرار 
است و در دوره جدید هم از سوی میرزای اصفهانی در شهر مشهد 
تداوم پیدا می کند. البته باید بگویم اینها یک دغدغه   ای دارند و 

نباید اینها را سراسر سیاه ببینیم.
وقتی شما آثار میرزامهدی را می   بینید، چیزی گیرتان نمی   آید، 
جز اینکه تأکید می   کند عقل به درد نمی   خورد. میرزامهدی که 
به نظر من تعارض و ضدیت کامل با عقل و فلسفه داشت، بیان 
می   کند فالسفه ویرانگر دین است. می گوید فلسفه در تعارض با 
تعالیم االهی است. معلوم است ایشان سنت عقلی را نخوانده است. 

 اگر از حکیمی می پرسیدند عامل فساد 
چیست می گفت فقر و تکاثر. او به تقلید 
، که مسئله زر و زور و تزویر را  یع�ت از رسش
بیان می کند، سه گونه طاغوت را مشخص 
کرد و معتقد بود که یک طاغوت قدرت و 

یک اقتصادی وجود دارد.
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وقتی ایشان می   گوید فالسفه ویرانگر دین هستند، باید مطمئن 
شویم فلسفه نخوانده است. اگر شما توانستید از مرحوم حکیمی 
چنین عباراتی پیدا کنید؛ گرچه محور تفکر او معارف حدیثی و 

قرآنی هست.
باشد.  خسارت   بار  می   تواند  تفکیک  مکتب  که  بود  این  سخنم 
وقتی متفکری عنوان می   کند، دین سراسر تعبد است و نیاز به 
عقل نیست، می   تواند به خشونت منتهی شود؛ یعنی بسیاری از 
جریان   های سلفی همین ادعا را دارند. فارابی در نقد این جریان 
می   گوید اگر جامعه   ای ادعا کند من دیندارم، ولی جامعه دیگر ادعا 
کند من دیندارترم، مثل مناقشاتی که اآلن در جریان اسالم وجود 
دارد، شما چه باید بکنید. من معتقد نیستم مرحوم حکیمی در 
درون جریان ستیز قرار دارد. اگر اینگونه هست، باید حکیمی را به 

گونه   ای دیگر شناخت.
حسین حجت پناه

چه  درباره  آثارش  در  حکیمی  که  است  این  پرسش  اولین 
موضوعاتی سخن گفته است. با یک نگاه اجمالی متوجه می شویم 
که او دغدغه ها و دردمندی هایی داشت. موضوعات مورد عالقه اش 
از  دیگری  گونه  و  عاشورا  و  غدیر  والیت،  شیعه،  از  عبارت اند 
به  همچنین  است.  ارتجاع  و  جمود  نفی  درباره  نوشته هایش 
پاسداری از کرامت انسان بسیار می پردازد. درباره مکتب تفکیک 
زیاد سخن می گوید. به نقد افکار غربی و نگرانی از ورود بدون 
شناخت افکار غربی می پردازد. از مجهول ماندن ماهیت حکومت 
اسالمی انتقاد و سعی می کند که حکومت اسالمی را توضیح 
بدهد. حکیمی هم فرزند زمانش است و به همین دلیل مسائلی 
چون وحدت مسلمانان را مطرح می کند و حتی به معرفی بزرگان 

شیعه و شناخت آنها می پردازد.
این نگاه حکیمی است و آثارش ویژگی های خاصی دارد، حکیمی 
تحصیالتش را در حوزه مشهد شروع کرد، ولی به تعبیر خودش، 
هجرت الی  التکلیف می کند، یعنی از حوزه بیرون می آید و خودش 
را با جامعه درگیر می کند، این درگیری انحای مختلفی دارد. 
حکیمی در کنار زاغه نشینان می نشست و از طرف دیگر خودش را 
با روشنفکران درگیر می کرد. این ویژگی منحصر به فردی است، 
ایران ورود دارد ولی خروج ندارد و فرد  چون حوزه علمیه در 
می تواند تا پایان عمرش در حوزه بماند. حکیمی دین را برای 
اصالح جامعه می خواست و به همین دلیل، هجرت الی التکلیف 

می کند و همین نگاه او به جامعه در آثارش مشخص می شود.
عدالت  به خصوص  توجه می شود،  عدالت  به  آثار حکیمی  در 
اقتصادی. مهمترین اثرش »الحیاه« است که در چهار جلد آن 
مفاهیم  این  البته  نوشت.  اسالم  در  اقتصادی  عدالت  درباره  را 
در کتاب های دیگرش تکرار می شود. این موضوع دغدغه اصلی 
حکیمی بود و براساس نگاهی که به عدالت دارد معتقد است 
و سپس  است  آگاهی  متوجه  اساسی  اسالم مسئولیت  در  که 
متوجه قدرت. چه کسی باید آگاهی را در جامعه پمپاژ کند؟ 

از نظر حکیمی عالم وکیل مدافع حقوق محرومان است و باید 
آگاهی بخش باشد. اگر بخواهیم این را در جهان بینی حکیمی 
صورت بندی کنیم، معتقد است خلقی که در انتظار مصلح است 
باید صالح باشد و برای صالح شدن خلق، مهمترین وظیفه برعهده 
عالمان دین است. امروز که قدرت در دست عالمان دینی است 
برای دفاع از حق محرومان چه کرده اند و چگونه این ماجرا را 
پیگیری می کنند؟ از نظر حکیمی سکوت جایز نیست و باید 
عدالت را برقرار کرد و مهمترین شق آن در بُعد اقتصادی است. 
وقتی ظلم صورت بگیرد عدالت کم رنگ می شود و مهمترین ظلم، 

ظلم اقتصادی است.
اقتصادی  ظلم  است.  اقتصادی  ظلم  انسان،  بزرگ  مشکل 
خطرناک ترین ظلم و مصداق کامل ظلم است و دیگر صورت  های 
ظلم را به دنبال دارد. پس از نظر حکیمی، ظلم اقتصادی متغیر 
مستقل است و دیگر ظلم ها تابع ظلم اقتصادی هستند و ظلم از 
طاغوت برمی خیزد و نیز دو موضوع مهم مانع رشد است و دیگر 
موانعی که وجود دارد به این دو موضوع برمی گردد؛ یک، شرک 
که مساوق با کفر است و دوم، ظلم. در برابر این دو مانع رشد دو 
عامل رشد وجود دارد که مقتضی رشد انسان است. آن دو عامل 

که می تواند این دو مانع را از سر راه بردارد توحید و عدل است.
از نظر حکیمی توحید یعنی ارتباط درست با خدا و عدل یعنی 
ارتباط درست با خلق خدا. مجتهد به عنوان نگهبان دین باید همه 
دیدگاه ها و فتواهایش در راستای اقامه عدل نه اقامه ظلم باشد 
و مجتهدی که دیدگاهش در جهت اقامه عدل نباشد، در نحوه 

برهان و استداللش دچار اشتباه شده است.
تحصیالت  علی رغم  اینکه  آن  و  دارد  خاصی  ویژگی  حکیمی 
حوزوی، به دلیل آمیخته شدن با جامعه سعی می کند که بسیاری 
از مفاهیم را با زبان زمینه و زمانه خودش تعریف کند. این سعی 
و جدیت در آثار حکیمی دیده می شود. وقتی از وضع اقتصادی 
سخن می گوید، برایش مفاهیم و درجاتی قائل است؛ مفاهیمی 
مثل مسکنت، فقر، غنای کفایی، غنای وافر و غنای تکاثری. از 
نظر او فقر و تکاثر دو عامل فساد در جامعه هستند. اگر از حکیمی 
می پرسیدند عامل فساد چیست می گفت فقر و تکاثر. او به تقلید 
از شریعتی، که مسئله زر و زور و تزویر را بیان می کند، سه گونه 
طاغوت را مشخص کرد و معتقد بود که یک طاغوت قدرت وجود 
دارد یک اقتصادی وجود دارد و وقتی این دو از بین برود، طاغوت 
تزویر و آگاهی کاذب هم از بین خواهد رفت. باید موانع شرک و 

ظلم با توحید و عدل برداشته شود تا عامل رشد انسان ها باشد.
منبع متن: نشست علمی »عالمه محمدرضا حکیمی در 
جامعه شناسی  انجمن   ،1۴00 مهرماه   27 آثارش«  آیینه 

ایران،  پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.
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نشست
ن وفات استاد محمدرضا حکیمی  اربع�ی

محمد اسفندیاری
اگر آثار آقای حکیمی را بررسی کنیم تا سال 5۷ یک آهنگی دارد 
و بعد از آن آهنگی دیگر، کتب فریاد روزها، سرود جهش ها، ادبیات 
و تعهد در اسالم تماما دعوت به قیام و بسیج کردن مردم و دعوت 
به جنبش و اعتراض است و حتی از ادبیات هم که می گوید آن 
را با تعهد در می آمیزد ولی بعد از پیروزی انقالب آهنگ آثارش 
متفاوت می شود و از قسط و عدالت می گوید. مجموعه آثار ایشان 
در حقیقت قیام به قسط است. وی افزود: خداوند فرموده است کِه 
جای اهلل و قسط عوض شده است؛ وی معتقد بود بزرگترین ظلم 
در جهان، ظلم اقتصادی است؛ اخیرا کتاب 50 واقعیتی که باید 
دنیا را تغییر دهند، را می خواندم، نویسنده معتقد است که ظلم و 
بیدادها باید جهان را تغییر دهد و تاکید او بر ظلم اقتصادی است 

و شواهدی برای آن آورده است.
اسفندیاری تصریح کرد: حکیمی پادزهر و درمان ظلم اقتصادی را 
ایجاد قسط و عدالت می دانست؛ شاید در 150 سال اخیر که آثار 
مارکسیستی و سوسیالیستی زیادی وجود داشت کسی به اندازه 
ایشان بر روی عدالت و مبارزه با فقر تکیه و تاکید نکرده است. 

یک فردی که عالم دینی است فریاد عدالت برآورده و جالب اینکه 
خاستگاه او هم جنبش چپ و مارکسیست و سوسیالیست نیست.

اسفندیاری افزود: وی بیان کرده است برای تالیف مجلدات سوم 
تا ششم الحیاة که به اقتصاد پرداخته است، کل کتب اقتصادی 
را کنار گذاشت تا تحت تاثیر آنها نباشد، وقتی این مجلدات را 
نوشتند آنها را با اندیشه های مطهری و صدر و ... مقایسه کرد 
و دید شباهت هایی وجود دارد. هیچکس به اندازه وی بر روی 

عدالت تاکید نداشت و این جزء افتخارات حوزه علمیه است.
اسفندیاری اضافه کرد: غزالی در احیاء علوم الدین آورده است که 
برای مردم بهتر است تا در فقر باشند تا در غنا؛ عالمه مجلسی 
هم فرموده است که فقر و غنا نعمتی از نعامت الهی است؛ این 
دیدگاه ها در گذشته بین علما رواج داشت ولی با تغییر پارادایم 
در دوره ما عوض شد؛ مرحوم حکیمی معتقد بود رابطه انسان با 
مال 5 نوع است؛ مسکنت، فقر، غنای وافر، غنای تکاثری و غنای 
کفافی؛ او معتقد بود جامعه باید به غنای کفاف برسد نه اینکه 

چنانچه غزالی گفته است فقیر باشد. 
وی تاکید کرد: عدالت خواهی حکیمی شعاری و توخالی نبود 

محمد اسفندیاری، محمدعیل مهدوی راد و مرتیصن کیا   
ف الدین ستان تخصیص علوم  انسا�ن رسش  |  پژوهشگر و نویسنده، استاد دانشگاه تهران و مدیر دب�ی



د 
رص

ش 
زار

ح گ
م 

ار
چه

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
مه

 /3
ره 1

ما
ش



53

و به انسان شناسی او باز می گردد؛ ایشان به شدت به کرامت و 
بزرگداشت انسان فارغ از هر نوع عقیده ای باور داشت و تاکید 
می فرمود که انسان با هر نوع دینی باید کرامت داشته باشد و فقیر 
نباشد و می فرمود ما هر کاری برای انسان های دیگر بکنیم برای 
خدا کرده ایم؛ مثال در آیاتی مثل ان تقرضوا اهلل قرضا حسنا، معتقد 

بود به جای »اهلل« می توان واژه »انسان« را گذاشت.
اسفندیاری اظهار کرد: نخستین کتاب وی سرود جهش ها بود و 
در آن به شدت روی انسان و انسانیت تاکید دارد و آخر کتاب هم 
با واژه عدالت اجتماعی تمام می شود. آقای حکیمی معتقد بود هر 
کسی عدالتخواه است باید آزادیخواه هم باشد، عدالت، اعطای کل 
ذی حق حقه است و اگر قرار است حق هر کسی را بدهیم یکی 

از حقوق انسان ها با عنایت به سیره امیرالمؤمنین آزادی است.
این پژوهشگر دینی تصریح کرد: برخی به دنبال آزادی در فرهنگ 
اسالمی می گردند و می گویند در فرهنگ اسالمی چیزی به نام 
آزادی نداریم لذا دنبال واژه حر و حریت می روند و چیزی دستگیر 
آنها نمی شود و معتقدم مشورت، کلید واژه آزادی در فرهنگ 

اسالمی است و ضد آن استبداد است؛ امام علی)ع( 5 
سال در نهایت آزادی با مخالفان حکومت کرد 

و مرحوم حکیمی در چند نوشته و مقاله به 
مقوله آزادی پرداخت.

محمدعلی مهدوی راد
انسان شناس، مکتب شناس  المه حکیمی 
بسیار  کتاب  در  عقاد  بود؛  خداشناس  و 
امام  مورد  در  »ابوالشهداء«  مفیدش 
حسین)ع( نکته کلیدی بیان کرده و آورده 

است که برای ورود به وجوه هر شخصیتی 
یک کلید وجود دارد و کلید ورود به ساحت امام 

حسین)ع(، عزت است. بنده معتقدم که کلید ورود به ساحت 
مرحوم حکیمی عدالت است.

مهدوی راد با اشاره به کتاب سرود جهش های مرحوم حکیمی 
اضافه کرد: در آن دوره یعنی دهه 40 یک طلبه به نام آقای 
حکیمی مطلبی نوشته تا زندگی امام علی)ع( و اهمیت بحث 
درباره او را تا حدودی روشن کند و در این اثر بحث آزادی و 

انسان گرایی او مشهود است.
استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: مقدمه خوبی در ترجمه فارسی 
الحیاة دارند که برای تصحیح ذهنیت علما و فضال درباره الحیاة 
مهم است؛ زیرا الحیاة نظام فکری برای کسی است که می خواهد 
در سایه سار قرآن و آموزه های اهل بیت)ع( زندگی کند و صرفا 
َِّذیَن  َُّها ال یک کتاب علمی نیست. تمام جلدهای الحیاة با آیه »یَا أَی
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُکْم لَِما یُْحِییُکْم...« شروع شده  آَمُنوا اْسَتِجیُبوا هلِلَّ

و این کل درون مایه الحیاة است.
مهدوی راد بیان کرد: قرآن فرموده است که مسیحیان و یهودیان 
هیچ هستید و هیچ، مگر اینکه انجیل و تورات را در زندگی پیاده 

کنید، در قرآن سخنی از اقامه قرآن نداریم ولی وقتی ما سخن از 
اقامه نماز می گوییم یعنی آموزه های نماز را باید در ذهن و زندگی 
به کار ببریم و یکی از محوری ترین مباحث در نماز، قرائت است.

تاکید  قرآن  اقامه  بر  صادق)ع(  امام  و  رضا)ع(  امام  افزود:  وی 
فرمودند؛ از امام رضا)ع( پرسیدند که چرا باید حتما در نماز، سوره 
حمد بخوانیم؛ امام فرمودند برای اینکه معارف قرآن از بین نرود 
و مندرس نشود یعنی حمد تجلی کل قرآن است و اقامه نماز 
هم اقامه قرآن است. امام صادق)ع( هم فرمودند که کل قرآن 
به صورت »به در می گویم دیوار بشنود« نازل شده یعنی وقتی 
گفتیم که یهودیان و مسیحیان اگر به تورات و انجیل عمل نکنند 
هیچ هستند به کنایه خطاب به مسلمین است و در روایات داریم 

اگر قرآن رها شود همه چیز از دست خواهد رفت.
وی افزود: در روایات اقامه دین و اقامه امام را هم داریم، یعنی 
سیره امام را باید در ذهن و زندگی متبلور کنیم، کل پیام آقای 
نظام مند  مجموعه  کردن  عرضه  او  اصلی  دغدغه  و  حکیمی 
ارگانیک و اندام واره از معارف ثقلین برای زندگی بود؛ من واقعا 
از خودم خجالت می کشم که ما گاهی به قرآن و روایات 
مراجعه می کنیم تا مقاله عالمانه بنویسیم، ولی 
چند بار به این سخن قرآن پایبند بودیم که ال 

تقف ما لیس لک به علم.
وی با اشاره به آیه افک بیان کرد: من معتقدم 
خطاب این آیه فقط کسانی نبودند که به 
عایشه تهمت زدند بلکه همه در طول تاریخ 
هستند؛ کسانی که بعد از انقالب تهمتی به 
پیشانی آنها چسبید، چندین بار سعی کردند 
امام  نشد؛ خود  ولی میسر  برطرف کنند  را  آن 
خمینی)ره( هم نوشتند و در تلویزیون و رسانه ها اعالم 
شد ولی هنوز که هنوز است آن متهم چوب اتهامش را می خورد، 
بنابراین خدا با ذکر آیه افک تاکید دارد که با شایعه با شخصیت 

مردم بازی نکنید.
استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: آقای حکیمی در حال نوشتار 
اثری بودند و برخی مطالب را حذف کردند بنده عرض کردم چرا 
حذف کردید ایشان فرمودند چون اگر فالن طلبه بخواهد بخرد و 
بخواند ممکن است وقتی حجم کتاب زیاد شود پول نداشته باشد؛ 
یعنی او حتی حاضر نبود که به برخی افراد برای خرید کتاب فشار 

بیاید لذا تالش داشت حجم مطالبش را کم کند.
در  زیادی  تامل  و  دقت  الحیاة  نوشتن  برای  گفت:  مهدوی راد 
انتخاب روایات صورت گرفته است و ایشان وقت زیادی برای 
تالیف آن صرف کردند. آنچه برای او مهم بود درد انسان و زمان 
شناسی بود و معارف را متناسب با زمان بیان می کرد و او دغدغه 
انسان شناسی و انسان ها را داشت و درخواست دارم بارها کتاب 
الحیاة را بخوانید. خودش معتقد بود که الحیاة برای من نیست 

بلکه برای اهل بیت)ع( است.

و  شعاری  حکیمی  عدالت خواهی 
باز  او  انسان شنایس  به  و  نبود  توخایل 

و  کرامت  به  شدت  به  ایشان  می گردد؛ 
بزرگداشت انسان فارغ از هر نوع عقیده ای 
باور داشت و تاکید می فرمود که انسان با 

هر نوع دی�ن باید کرامت داشته باشد و 
فق�ی نباشد.
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وی بیان کرد: توصیه بنده این است که تحف العقول و جلد ۷ تا 
1۲ الحیاة را مطالعه کنیم؛ یکی از عظمت های حکیمی این بود 
که علم را می فهمید و راه رسیدن به معارف اعلی را فقط در قرآن 

و اهل بیت)ع( می دانست.
مرتضی کیا

برخی از بنده می پرسند دلیل انزوای عالمه حکیمی چه بود و بنده 
جواب می دهم تحلیلم این است که انزوای ایشان، انزوای اعتراضی 
بود که هم بُعد فردی، هم اجتماعی و سیاسی داشت؛ در بعد 
فردی انزوای توحیدی و سلوکی و در بعد سیاسی نوعی اعتراض 
به وضعیت موجود بود و در کتاب »منهای فقر« ایشان هم نمود 
یافت؛ او باور داشت که انقالب تغییر اشخاص دولت نیست بلکه 

تغییر احوال ملت است.
وی افزود: کتب ایشان تا سال 5۷ با محوریت قیام و شور و شوق 
انقالبی نوشته شد ولی بعد از انقالب، تألیفات او معطوف به قسط و 
عدالت به خصوص عدالت اجتماعی بود؛ از سال ۸۸ به بعد دغدغه 
دیگری به این دغدغه های ایشان اضافه شد که متأثر از مناقشات 
سیاسی و جناحی این سال بود؛ طرح عنوان »حکومت مسانخ« 
بازطراحی  و  بازیابی  برای  از طرف عالمه حکیمی طرح واره ای 

حکومت اسالمی در تعریف فقهی خود بود.
کیا بیان کرد: اکنون تمام مسئولیت ها و پاسخگویی ها نسبت به 
همه ساحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... متوجه حوزه علمیه 
و دین است و مردم نسبت به چالشها و ناکارآمدی ها، روحانیت 
و اسالم و دین را مورد مؤاخذه و سؤال قرار می دهند لذا این 
دغدغه در ایشان شکل گرفت و کتاب ویژگی های حکومت صالح 

را نوشتند و در همان دوره چاپ شد. 
وی اضافه کرد: با وجود همه انزوایی که وی داشت و در کنفرانس ها 
و تریبون ها حاضر نبود و غیبت داشت ولی باز در عرصه های الزم 
حضور داشتند و مهمترین آن عرصه مرزبانی از معارف اهل بیت)ع( 
بود و به تبیین و بازتعریفی از حکومت اسالمی که در آن دوره 
دچار چالش جدی شده بود پرداخت. کما اینکه با این چالش های 
مشروعیت و مقبولیت تقریبا از سوی اندیشمندان حوزه و دانشگاه 
کار در خوری صورت نگرفت و چاپ کتاب »حکومت اسالمی« 

وی از مهمترین آثار این دوره بود.
کیا با طرح این سؤال که باید به این مسئله فکر کنیم که آیا 
حکومت اسالمی در تعریف کنونی که خود را متولی همه ساحات 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... می داند، باید پاسخگو 
باشد؟ افزود: اگر آری، آیا نیازمند بازسازی و بازتعریف هست یا 
خیر؟ در فرانسه تاکنون 5 بازتعریف صورت گرفته و امروز به 
جمهوری پنجم در این کشور رسیده ایم و من فکر می کنم طرح 
ایده حکومت مسانخ، نشان می دهد که ایشان از ایده حکومت 
اسالمی عدول کرده اند به این معنا که ما نمی توانیم نعل به نعل از 
حکومت معصوم تبعیت کنیم بنابراین باید به حکومتی هم سنخ 

با حکومت معصوم رو بیاوریم.

وی افزود: در واقع مانیفست حکومت مسانخ، عهدنامه مالک اشتر 
بود و باور وی این بود که چون این عهدنامه از سوی یک معصوم 
یعنی امیرالمؤمنین)ع(، به فرماندار غیرمعصوم صادر شده است 
لذا چارچوب نظری که از یک حکومت غیرمعصوم انتظار می رود 
در این عهدنامه وجود دارد و باید مالک قرار بگیرد. ایشان بین 
حکومت اسالمی که توسط معصوم اداره می شود با حکومتی که 

توسط غیرمعصوم اداره می شود تفاوت قائل می شد.
وی اضافه کرد: یکی از کارهای بزرگ عالمه حکیمی در کتاب 
الحیاة، این بود که نظریه عدالت را بازسازی و ریشه های آن را از 
ابتدای تشکیل حکومت دینی با تبیین جدیدی عرضه کرد؛ برخی 
به این کتاب ایراد گرفته و آن را مارکسیستی و سوسیالیستی و 
متأثر از فضای حاکم بر دهه 40 و 50 و جریان چپ می شمارند، 
ولی باید عرض کنم مارکسیست ها اساسا دنبال عدالت نبودند و 
کسانی که عالمه را متهم می کنند نمی دانند عدالت اجتماعی در 
غرب و در اسالم چیست و هم نمی دانند عدالتی که مارکسیست ها 

دنبال آن بودند چه ماهیتی داشت.
کیا گفت: جریانات چپ دنبال لغو مالکیت و برابری طبقاتی بودند 
و عدالت در این تفکر جایگاهی ندارد؛ در مورد مفهوم عدالت 
اجتماعی که در غرب بازار گرمی دارد؛ نویسنده کتاب »تاریخ 
مختصر عدالت اجتماعی« آغاز عدالت اجتماعی را به قرن 1۸ 
برگردانده است یعنی قبل از قرن 1۸ در غرب و فلسفه سیاسی 
غرب، عدالت اجتماعی مطرح نبوده است و یکی از دستاوردهای 
عالمه حکیمی این است که ریشه عدالت اجتماعی را به هزار و 

400 سال قبل و زمان پیامبر)ص( و امام علی)ع( برده است.
وی اینگونه ادامه داد: اسالم هزار و 400 سال قبل مفهوم عدالت 
اجتماعی را بیان و اجرا کرده است؛ مفهوم عدالت اجتماعی این 
است که دولت ها چقدر حق دخالت در تعدیل ثروت به نفع طبقه 
کمتر برخوردار دارند، این تبیین در اسالم سابقه چند قرنی و در 
غرب سابقه دو قرنی دارد؛ مرحوم حکیمی به کرات به این روایت 
اشاره داشتند که امام علی)ع( فرمودند در کوفه کسی نیست که از 
مسکن و نان گندم و آب آشامیدنی برخوردار نباشد. ابدا و اصال در 
تاریخ و فلسفه سیاسی غرب قبل از قرن 1۸ هیچ متفکر سیاسی و 
اخالقی و اجتماعی، دولت و حکومت را متولی آب و نان و مسکن 
طبقات فقیر نمی داند. مسئله مسکن به صورت خاص حدود ۷0 

سال است که در غرب مطرح شده است.
کیا بیان کرد: به نظر بنده این تبیین یکی از بزرگترین خدمات 
عالمه حکیمی به نظام معرفتی اهل بیت)ع( بود و بی انصافی به 
ایشان است که الحیاه را منتسب به جریان مارکسیست و چپ 
بدانیم و معتقدم در حوزه علمیه قم باید این موضوعات بیشتر 

تبیین شود.
ارتحال  روز  چهلمین  مجازی  ویژه برنامه  متن:  منبع 
عالمه محمدرضا حکیمی، 8مهرماه 1۴00، پیاده شده در 

خبرگزاری ایبنا.
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مناظره
 عالمه حکیمی و نظریه عدالت در حکمرا�ن

امیرمهدی حکیمی
مسئله عدالت مسئله ای جدی در طول تاریخ بشر است و از آن سو 
مسئله ای فراموش شده هم هست که درست به آن پرداخته نشده 
است. آنچه در نگاه عالمه حکیمی رخ داده، توجهی است که از 
اساتید خود به یک مسئله تقریباً فراموش شده در فضای علوم 
اسالمی یعنی قرآن و روایات پیدا کرده اند و توجه به این دو منبع 
برای حل مسائل زندگی بشر و اینکه این دو منبع، منابع علم و 
دانش هستند در نگاه مرحوم حکیمی وجود داشته است. خیلی 
اوقات به عنوان امر قدسی به آیات و روایات مراجعه می کنیم اما 
اینکه مراد از علم در روایات ما چیست و چطور باید از اینها استفاده 
کنیم مورد توجه نیستند. این توجه را اساتید ایشان مخصوصاً 
شیخ مجتبی قزوینی داشتند و می گفتند اگر علم می خواهید به 

سراغ آیات و روایات بروید.
یکی از نکات مهم این است که فقه موجود مثالً در زمینه فقه 
فردی معموالً به همان پانصد آیه فقهی قرآن می پردازد اما دیگر 
آیات چه می شود؟ یا روایات غیرفقهی را چطور باید مطرح کنیم 

و به سراغشان برویم؟ اما توجه عالمه حکیمی از تأمل در آیات و 
روایات حاصل شده است و انسان و عدالت و زندگی را می توان 
مسائل مهم برای مرحوم حکیمی مطرح کرد. می توان گفت این 
توجه از تعمق در آیات و روایات به دست آمده است، البته نه 
از این باب که اینها مقدس هستند و بخوانیم تا به ثواب برسیم 
بلکه به خاطر استفاده مراجعه شده است. همچنین ایشان روایات 
را به صورت مجموعه ای خوانده اند و همه روایات را می دیدند و 
همچنین به شرایط بشر امروز و نیازهای انسان امروز نیز توجه 
داشتند و می خواستند برای آن پاسخ بیابند. ایشان از دوران جوانی 
با جوانان و دانشجویان و ... مواجه بودند و می خواستند از دل آیات 

و روایات برای انسان امروز راه حلی را ارائه کنند.
اما این روزها بحث هایی مطرح شد که امثال حکیمی در حوزه 
عمل چه کردند، حال باید بگویم کجای عالم نظریه پردازان وارد 
کار اجرایی هم می شوند؟ نمی شود توقع داشت که افرادی هم 
نظریه پردازی کنند و هم راهکار عملیاتی بدهند و بعد به اجرا هم 
بپردازند. کاری که در الحیاه انجام شده رجوع به آیات و روایات و 

مهدی حکیمی و پرویز امی�ن      ام�ی
 |  مدیر موسسه الحیاة و عضو هیئت   علمی گروه علوم  سیایس دانشگاه شاهد
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توجه دادن به نجات بخشی آیات و روایات است و ما اگر از حکومت 
اسالمی و جامعه اسالمی حرف می زنیم، دو منبع اصلی ما قرآن و 
روایات هستند. ایشان خواستند رجوع کنند و بعد دایره المعارفی 
را فراهم کنند و فقط هم به عدالت پرداخته نشده است و تمام 

مسائل انسان در 40 باب الحیات آمده است.
برخی می گویند فلسفه عدالت آقای حکیمی این نیست و این 
چیزی است که در آیات و روایات مطرح شده است. باید توجه 
کرد که این حرف ها را شهید صدر و ... نیز گفته اند و این مباحث 
در اسالم بوده و اینها مباحث را درخور انسان امروز ارائه کردند و 
یک بازخوانی دوباره و فراخوانی برای جامعه ما است که به این ها 
رجوع کنیم. ایشان می گفتند وقتی الحیات را آغاز کردیم، به قدری 
توجه حوزه ها و ... به آیات و روایات و بازخوانی بیشتر می شود که 

باید الحیات را جمع کنیم که البته اینگونه نشد.
نکته دیگر اینکه، غرب انسان را تجزیه کرده و از او جزیره هایی 
را ساخته است و امروز نیز به علوم میان رشته ای رسیده اند اما در 
نگاه اسالمی تجزیه را نداریم و موضوع عدالت از آزادی و امنیت و 
رفاه و شادکامی مردم جدا نیست و باید به این نکته توجه داشت. 
اما حال باید ببینیم مراد ما از عدالت چیست که حضرت امیر)ع( 
فرمودند عدل، شالوده ای است که حهان بر آن استوار است که 
آزادی و رفاه و شادکامی نیز در این جا وجود دارد؛ بنابراین وقتی 
ایشان از عدالت حرف می زنند به مباحث مختلفی می پردازند و 
باید بگوییم کار جدی مرحوم حکیمی نگاه کامل به مجموعه آیات 
و روایات است تا برای انسانی که بنا است به کمال برسد خدمتی 

کرده باشند.
در روایتی داریم که کار مردم فقط با عدالت اصالح می شود یا در 
روایتی داریم که پیامبر)ص( که آمدند جاهلیت را کنار گذاشتند 
و با عدالت شروع کردند. برخی نقدهای ایشان این بود که ما از 
کجا آغاز کردیم؟ آیا از اصول شروع کردیم یا از فروع؟ ایشان از 
دوران دولت پس از جنگ، نقدهایی را مطرح می کنند و بخشی 
از آن ناظر به این است که جای اصول و فروع عوض شده است. 
حضرت باقر)ع( نیز فرمودند زمانی که قائم قیام می کند، از عدالت 
آغاز می کند. چه اینکه حضرت امیر)ع( هم از عدالت شروع کردند.

نکته دیگر توجه به مسائل اجتماعی در الحیات است. برای نمونه 
در الحیات دو نوع زکات را مطرح می کنند؛ باطنه و ظاهره؛ اما چرا 
فقها امروزه در مورد زکات باطنه حکم نمی دهند؟ زکات ظاهره 
بر اساس مال است که فقها فتوا می دهند اما در زکات باطنه 
مالک انسان است و تا انسان محروم هست باید زکات بدهیم و در 
روایات داشتیم و فقهای قدیم هم به آن توجه داشتند اما امروزه 
به آن توجه نمی شود و این یعنی حوزه های علمیه به روایات توجه 
نمی کنند. ما دو نوع توضیح المسائل داریم؛ یکی توضیح المسائل 
موجود که باید هم باشد اما الحیات توضیح المسائلی در حیطه 
اجتماعی است و مباحث مفصلی را مطرح کرده است که عدالت 
این روایات کجا است؟ چرا در  اما  یک بخش جدی آن است 

حوزه ها به آن توجه نکرده اند؟
مسئله دیگری که ممکن است مطرح شود در باب روشمندی 
در  که  دارند  روشی  یک  ایشان  است.  حکیمی  مرحوم  کاری 
ابتدای الحیات آورده اند و وقتی می گوییم این روایات باید از نظر 
سندشناسی بحث شود، حال اگر روایتی در ذیل آیه باشد، سندش 
چه مقدار مهم است؟ روایت چه چیزی را بیان می کند؟ آیا آیات 
چنین  به  الحیات  در  ازاین رو  شود؟  بررسی  سندش  باید  هم 
روایاتی استناد شده که ذیل آیه آمده  اند و این ها غیرازاین است 
که نویسندگان الحیات مجتهد بودند و با نگاه اجتهادی مسئله را 
می دیدند. الحیات دایره المعارفی برای زندگی است و این توجهی 
است تا حوزه های علمیه به آن توجه کند. جالب اینکه در بسیاری 
از مسائل برخی ها می گویند این روایات بیشتر اخالقی است و 
استحباب دارد؛ باری که اینها آمده تا زندگی انسان را درست کند.

یک وقت جلسه ای بود و بحث شد و یکی از فضالی قم می گفت 
َ یَأُْمُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَساِن«، امر، استحسانی است و باید  در آیه  »إِنَّ اهللَّ
قواعد را تغییر دهیم؛ در حالی که مرحوم حکیمی خواست بگوید 
باید به اینها توجه شود. همچنین مجدداً در مورد روشمندی باید 
بگویم که روایات در تفسیر آیه قرار گرفته اند و تعاضد مضمونی 
دارند و به صورت مضمونی در راستای تفکر قرآنی قرار گرفته اند 
و اگر روایتی سندش هم ضعیف باشد به کلیات الحیات خدشه ای 

وارد نمی شود.
الحیات  مجموعه  این  که  بگویم  باید  آینده  باب  در  همچنین 
باید مراجعه کنند و  اما حوزه ها و دانشگاه ها  آماده شده است 
مثالً پایان نامه های مختلف در این زمینه نوشته شود و حتی نقد 
کنند و باید الحیات مرکز مراجعه باشد و بحث کنیم. همچنین 
در سطوح سیاست گذاری ها هم به این مجموعه توجه کمی شده 
است. در آینده اگر قرار باشد جامعه رو به رشدی داشته باشیم که 
برنگردیم و بگوییم هنوز به عدالت نرسیدیم، باید به این مجموعه 
الحیات مراجعه کنیم و در مورد آن بحث هایی را انجام دهیم و 
اگر بی توجهی کنیم باید ۲0 سال بعد حسرت بخوریم که چرا 

رجوع نکردیم.
پرویز امینی

ا جغرافیایی که مرحوم حکیمی ورود کردند بحث مهمی است. 
وقتی عدالت را در سطح حکمرانی طرح می کنیم، مسائل عدالت 
در سه سطح قابل بررسی است؛ سطح اول نرماتیو و هنجاری 
است که در مورد آنچه باید باشد حرف می زنیم و هنجارهای 
الزم برای حکمرانی را مشخص می کنیم. دو پرسش مهم نیز در 
این سطح مطرح است؛ یکی اینکه غایت امر سیاسی و غایت نظم 
سیاسی و سازمان جامعه چیست که این مهم ترین پرسش در 
فلسفه سیاسی است که براساس آن، پارادایم هایی را داریم که 
برخی غایت امر سیاسی و نظام اجتماعی را آزادی، برخی امنیت، 

برخی شادکامی و برخی هم این غایت را عدالت می دانند.
پرسش دوم این است که متناسب با غایتی که انتخاب کردید 
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از چه اَرنج اجتماعی می خواهید برخوردار شوید؛ یعنی چطور 
می خواهید نظام اجتماعی خود را سازمان دهی کنید. مثالً وقتی 
غایت را آزادی قرار می دهید از آزادی فردی یا دولت بی طرف دفاع 

می کنید و مسائلی از این دست مطرح می شود.
سطح دوم بحث های عدالت، بحث های توصیفی است. ما در مورد 
عدالت از آنچه که واقع است صحبت می کنیم؛ یعنی از شرایط 
عینی که با آن رو به روییم بحث می کنیم و می بینیم که عدالت 
و  اقتصاددانان  است. جامعه شناسان،  برخوردار  از چه وضعیتی 
روانشناسان در اینجا قرار می گیرند و تالش می کنند گزارشی از 

وضعیت امور بدهند.
وضع  و  موجود  وضع  اگر  است.  سیاست گذاری  سوم،  سطح 
وضع  به سمت  است  قرار  داریم،  را  غایت  معنای  به  هنجاری 
مطلوب برویم و اینجا حوزه سیاست گذاری است که دو وجه دارد؛ 
هم وجه هنجاری که ارنج می کند و هم بخش توصیفی که بتواند 
ما را به غایت نزدیک کند. در این سه سطح مرحوم حکیمی 
تمرکزش بر سطح اول است و تالش می کند وجه نرماتیو عدالت 
را طرح کند و با یک رویکرد درون دینی پیش برود. در سطح 
دوم برخی تک گزاره هایی دارد و نقدهایی را مطرح کرده است 
اما اینجا به صورت نظام مند پیش نرفته است که مثالً از موضع 
یک جامعه شناس وارد شود. در سطح سیاست گذاری ها هم برخی 

گزاره ها را دارد اما تمرکزی در این حوزه نداشته اند.
مهم ترین بخش نیز عبارت از بخش اول است و باید ببینید چه 
تفسیری از عدالت دارید تا مراحل بعدی سامان یابد. اگر شما درک 
راستی از مسائل داشته باشید؛ بنابراین اینکه آیا دولت کوچک یا 
بزرگ است و ... را بحث می کنید. از این رو تمرکز حکیمی روی 

بخش نخست است.
نکته دیگر اینکه، وقتی می گوییم غایت ما عدالت یا آزادی باشد، 
اینطور نیست که کسانی که غایتشان شادکامی است با آزادی و 
عدالت مشکل دارند بلکه صور ت بندی های آنها متفاوت می شود. 
برای نمونه »رالز« که مسئله اش عدالت است همزمان مسئله اش 
امنیت هم هست. وقتی اصل اول خود را برابری در برخورداری از 
آزادی های اساسی قرار می دهد، می گوید آزادی عقیده و وجدان 
علی رغم اینکه از آن دفاع می کنیم اما یک جایی محدود می شود، 
آن هم نظم و امنیت اموری به عنوان خیر مشترک است؛ بنابراین 
اگر امری غایت شود، دیگر مسائل در نسبت با آن مطرح می شوند.

مرحوم حکیمی هم تمرکزش روی آیه: »لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبیَِّناِت 
َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط« بود. حال 
وقتی عدالت را غایت می دانیم، بعد می توانیم تفسیرهای مختلفی 
از عدالت کنیم. رابطه آزادی و عدالت یکی از مناقشه های اساسی 
در فلسفه سیاسی، اخالق و حقوق است و خیلی ها تالش کردند 

که این رابطه را مجددا تعریف کنند.
نکته دیگر اینکه، مرحوم حکیمی دو اقدام کالن داشته است؛ 
اول اینکه برداشتی از اسالم ارائه می کند که ثِقلیت آن با مفهوم 

عدالت است و سازمان دهی فهمش از متن دینی با برجسته کردن 
نقطه  که  می شود  صورت بندی  عدالت  به  ثقلیت بخشیدن  و 
نه  و  بود  امر وجودی  ایشان عدالت یک  برای  است.  متمایزی 
پژوهشی و ادبیات شورانگیزی داشت و این ساختار هم به ایشان 

کمک می کرد.
اقدام دوم ایشان در زمینه مسئله عدالت این بود که اگر کسی 
بخواهد از درون سنت دینی عدالت را مطرح کند و مرجعیت دین 
را قبول کند می تواند به کار الحیات رجوع کند. توضیحش اینکه 
ایشان می گوید این کار را به چند منظور انجام دادیم؛ اول اینکه ما 
مکتب اقتصادی اسالم را طرح نمی کنیم اما می خواهم تاکید کنم 
اسالم راستین چیست، حال اگر می خواهید به عدالت از دیدگاه 
دینی بیندیشید ببینید آیات و روایات در این زمینه چه می گویند. 
این هم اقدام مهمی است و همیشه بحث بود که اگر می خواهیم 
دینی بیندیشیم آیا می توانیم به همه آیات و روایات مراجعه کنیم 
یا خیر، اما اکنون این مجموعه فراهم شده است. به اندازه ای که 
ایشان تمرکز کرد و الحیات را فراهم کرد، سازمان فقهی ما درگیر 

این پروژه نشد و کار مجدد و سطح باالتری انجام نپذیرفت.
فکر دینی یک تاریخچه مفصلی دارد اما حتی پنج نفر آدم را 
نمی توانیم اسم ببریم که پروژه  آنها عدالت باشد. در حالی که در 
سنت لیبرال، متفکرینی داریم که پروژه تمام عمرشان عدالت 
است. حال چطور آدمی که در سنت لیبرال است تمام زندگی 
پژوهشی اش را در حوزه عدالت گذاشته است و بعد در سنت فقهی 
ما تا این حد بی توجهی داشته ایم؟ حتی برخی کارهای شهید 
صدر و ... به یک سازمان تئوریک ختم نشده است و اینها هم در 
واکنش به سنت مارکسیست ها بوده است؛ بنابراین این ها اقدامات 

مهم مرحوم حکیمی در باب عدالت بوده است.
اما یکی از نکات مهم، مسئله سازمان تئوریک است و اگر این 
سازمان تئوریک منسجم نباشد نمی شود کاری کرد. آثار آقای 
حکیمی هنوز به این صورت نشده است. به لحاظ داخلی سنت 
قوی در مسئله عدالت نداریم. مادامی که این مشکل باشد به 
نتیجه نمی رسیم. نکته دیگر اینکه وقتی یک سازمان تئوریک 
دارید نمی توانید خارج از ادبیات این بحث پروژه خود را پیش 
ببرید. در اوایل قرن بیست و یکم، سنت های عدالت پژوهی قوی 
در جهان معاصر شکل گرفته است و اگر می خواهیم پروژه خود 
را پیش ببریم باید نسبت خود را با آنها روشن کنیم. نکته دیگر 
تفکیک امر اخالقی از حکمرانی است. یک وقت به عدالت از منظر 
اخالقی توجه می کنیم و مثالً ایشان در مورد اسراف و ... بحث هایی 
دارند که چه پیامدهایی دارد اما مسئله این است که چطور یک 
امر اخالقی را تبدیل به یک امر حکمرانی کنیم. اگر بخواهیم 

چنین کاری بکنیم، یکی از مهم ترین کارها مسئله مالیات است.
منبع متن:  برنامه زاویه با موضوع »عالمه حکیمی و نظریه 
در  پیاده شده   ،1۴00 مهرماه   21 حکمرانی«،  در  عدالت 

خبرگزاری ایکنا.
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مصاحبه
اق اندیشه عالمه حکیمی وجه اف�ت

یع�ت با دک�ت رسش

سیمای کّلی شخصیت استاد حکیمی در نظر شما چگونه 
یاد  به  شیعی  فقیه  و  محّدث  یک  مثابه  به  را  او  است؟ 

می آورید یا یک مصلح و نواندیش دینی؟
سبحانی: به نظر من مرحوم عالمه حکیمی یک اندیشمند در میدان 
عمل بود و دو ویژگی برجسته شخصیت ایشان “اندیشمندی” و 
“جستجوگری” حقایق و معارف بود که از این جهات هرگز کوتاه 
نمی آمد. ایشان شخصیتی است که در حد توان با همه اندیشه ها 
و افکار، از نحله ها و مکتب های گوناگون آشنایی پیدا کرده بود و از 
سوی دیگر دین را در پهنه عمل و برای تحقق در زندگی ملموس 
روزمره می خواست. زیست مؤمنانه و موحدانه برای ایشان یک 
عنصر اساسی بود و از این منظر میان شخصیت های معاصر یک 
شخصیت کامال استثنایی به شمار می آمد. ما به هیچ وجه ایشان 
را به عنوان یک محدث فقیه در معنای سنتی اش نمی شناسیم 
اما اصالحگری و نواندیشی ایشان هم مؤلفه های مخصوص به 
خودش را دارد. ایشان به هیچ وجه از بنیادهای معرفتی و از نگاه 
متدولوژیک به حوزه معرفتی غافل نیست یعنی جمع میان اصالت 
در اندیشه و تکامل و توسعه در میدان عمل را توأمان مورد توجه 

قرار داده است که بسیار مهم است.

ربط و نسبت کلی اندیشه های استاد حکیمی را با مباحث 
دین پیرایی جدید چگونه ارزیابی می کنید؟

سبحانی: بی تردید ایشان یکی از شخصیت هایی بوده که در طول 
دوران حیاتش در حوزه اصالح و توجه به پیرایه های دین بسیار 
حّساس و عمیقاً اندیشگر بوده اما در عین حال ایشان معیارهای 
اصالح و پیرایش و پاالیش دین را دقیقاً از خود دین می خواست 
یعنی تفاوت ایشان با بسیاری از نواندیشان دوران معاصر در این 
است که در نهایت اصالح دین و اصالت دین را بازبسته فرهنگ 
قرآن و اهل بیت می دانست، باز از این جهت شخصیت ایشان قابل 
توجه است که بسیار نسبت به شرایط اجتماعی و پیرایه های دینی 
حساس است و در عین حال توجه دارد که برای این اصالح گری 
حتماً نیازمند معیارها و موازینی هستیم که این موازین را باید از 

درون دین و در درون میراث دینی جستجو کرد.
گروهی از منتقدان مقوله “اسالم عدالت خواه” را که یکی 
از ارکان اساسی در اندیشه و آثار استاد حکیمی به شمار 
می آید، متأثر از اندیشه های سوسیالیستی و چپ می دانند؛ 

به نظر شما اساساً چنین نقدی به ایشان وارد است؟
سبحانی: ببینید! نمی شود انکار کرد که بسیاری از اندیشمندان 

محمدتقی سبحا�ن
 | استاد حوزه و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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محمدتقی سبحا�ن
 | استاد حوزه و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

ما در طول سده گذشته و به خصوص در دهه های ۲0 تا 50 که 
اندیشه سوسیالیسم در دنیا و ایران رواج داشت، به گونه ای تحت 
تأثیر آن نگاه بودند. بی گمان در اندیشه های ایشان هم ممکن 
است که شائبه هایی از آن نگرش نفوذ داشته باشد ولی انصاف این 
است که عدالتگری و عدالتخواهی ایشان کامالً ریشه در سیره و 
سنت اهل  بیت)ع( دارد. یعنی بنیادهای نظریه عدالتگرایانه ایشان 
کامالً بازبسته فرهنگ قرآنی و فرهنگ انبیایی و اوصیایی است 
-به تعبیری که خود ایشان دائم تکرار می کرد- این است که اگر 
کسانی می خواهند بگویند عدالتخواهی یا مکتب عدالتخواهانه ای 
از  برگرفته  یا  مکتب سوسیالیسم  همان  ترویج می کرد  او  که 
آن است من به هیچ وجه چنین برداشتی ندارم و با آن موافق 
نیستم اما طبیعی است که قرائت هایی یا تعبیرهایی هم از اندیشه 

سوسیالیسم در ذهن و زبان ایشان نفوذ کرده باشد.
به یاد داشته باشیم که ایشان یکی از مخالفان و منتقدان جدی 
سوسیالیسم غربی بود و اساساً با چپ گرایی مدرن هیچ میانه ای 
نداشت و در آثارش و در بیانش به جّد آنها را نقد می کرد. حتی 

به  که  خودش  نزدیک  دوستان  برخی  مقابل  در 
داشتند  سوسیالیستی  گرایش های  گونه ای 

با  را  خودش  فاصله  و  می کرد  ایستادگی 
آنها درست تعریف می کرد. من عدالتخواهی 
ایشان را کامالً یک عدالتخواهی علوی و 
قرآنی می دانم و این اتهام را به هیچ وجه 

نمی پذیرم. 
به  برخی  گاهی  که  دیگری  مسئله 
گزینشی  ساماِن  کرده اند،  اشاره  آن 

روایات اهل بیت)ع( در آثار ایشان و به 
ویژه مجموعه “الحیاه” است، به این معنی که 

در مقابل توجه فراوانی که به شیوه زیست عدالتخواهانه 
حضرت امیر)ع( شده است، به زندگی نسبتاً متنّعمانه امام 
محمدباقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( توجهی نشده؛ شما 

این مسئله را چطور می بینید؟
سبحانی: برداشت ایشان از امیرمؤمنان هرگز برداشت چپ گرایانه 
نبوده. اگر ایشان امیرمؤمنان را اسوه عدالتخواهی می دانند به دلیل 
آن ویژگی های جامعی است که همه ما در شخصیت امیرالمؤمنین 
سراغ داریم و طبیعی است که هر کسی که بخواهد به عدالتخواهی 
اسالمی نگاه کند به امیرمومنان علی )ع( برمی گردد دلیلش هم 
این است که ایشان در عین آنکه یک شخصیت معرفتی و الهی 
است، یک چهره سیاسی کنشگر در میدان عملی سیاست و 
اجتماع هم هست و این چیزی است که در رابطه با سایر اهل 
بیت)ع( مجال ظهور و بروز پیدا نکرد که حاال بخواهیم مقوله 
عدالتخواهی را به آن شکل جامع و گسترده در زندگی آنها سراغ 
بگیریم. ولی همین دوستانی که انتقاد می کنند که در آثار ایشان 
نسبت به سایر ائمه التفات کمتری شده است، اگر منصفانه میراث 

قلمی استاد حکیمی را بررسی کنند، خواهند دید که ایشان با 
نگاهی موشکافانه و عمیق به تحلیل شخصیت آنها نیز پرداخته 

است.
اگرچه این را هم انکار نمی کنم که ایشان با آن نگاه عدالتخواهانه 
منحصر به فردشان گاهی برخی فرازهای زندگی ائمه اطهار)ع( را 
به نوعی قرائت کرده که ممکن است کسانی بر آن خرده بگیرند 
که کامالً منطبق با اصول اسالمی و قرآنی نیست؛ این خطا از 
هرکسی ممکن است سر بزند اما علی االصول این طور نیست که 
ایشان بخواهد مانند کسی مثل دکتر شریعتی که اساساً اینگونه 
به صحنه تاریخ نگاه می کرد، رویدادهای تاریخی و فرمایشات 
معصومین)ع( را تفسیر و تبیین کند و از این منظر بین ایشان 
و کسانی مثل دکتر شریعتی فاصله می بینم و معتقدم که ایشان 
نوعاً به جنبه های توسعه خواهانه در اندیشه اهل بیت هم توجه 

دارند.
 به باور شما در نظام اندیشگی استاد حکیمی، چه نسبتی 
میان اسالم با انقالب اسالمی و گفتمان مرکزی آن -والیت 

فقیه- برقرار می شود؟
کند  انکار  نمی تواند  کسی  ببینید!  سبحانی: 
از  یکی  حکیمی  عالمه  مرحوم  اساساً  که 
نظریه پردازان اندیشه انقالب بود یعنی اگر 
قرار باشد ما پنج متفکر اسالمی را نشانه 
بگیریم که تفکر انقالبی شیعه را تئوریزه و 
تبیین کردند و ریشه های آن را و ساختار 
تحلیل کردند،  و  بررسی  را  برنامه هایش  و 
بی تردید عالمه حکیمی یکی از برجسته ترین 
آنها است.  البته ایشان دو تفاوت اساسی با برخی 
اندیشه های انقالبی داشت که مسیر ایشان را با بسیاری 
دیگر متفاوت می کرد؛ یکی این است که ایشان اندیشه و نظریه 
تحول اجتماعی را در متن معارف قرآن و سنت جستجو می کرد 
و این تفاوتی داشت با کسانی که انقالبیگری را در نوع نگاه های 
واقعاً  ایشان  می کردند.  دنبال  مدرن  چپ  مکتب های  و  غربی 
انقالبی گری را یک انقالبی گری شیعی و علوی می دانست. تفاوت 
دوم هم این بود که ایشان به شدت معتقد بود که ما نباید فقط 
در اصول و بنیادها به نگاه انقالبی اسالمی و شیعی بپردازیم بلکه 
انقالبی گری در تحقق برنامه های جزئی مکتب اسالم است. ایشان 
به جّد معتقد بود که قرآن و اهل بیت برای حکومت و برای اصالح 
اجتماعی و اقتصادی برنامه دارند و انقالبی گری به مفهوم این 
است که ما به دنبال تحقق این برنامه ها باشیم. او در بین بسیاری 
از انقالبیون، یک انقالبی اصیل و یک کنشگر جّدِی وجودی در 

حوزه تحوالت سیاسی و اجتماعی بود.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری تسنیم با آقای سبحانی در 

تاریخ ۴ مهرماه 1۴00.

 عدالتگری و عدالتخواهی ایشان کامالً 
ه و سنت اهل  بیت)ع( دارد.  ریشه در س�ی

یع�ن بنیادهای نظریه عدالتگرایانه ایشان 
کامالً بازبسته فرهنگ قرآ�ن و فرهنگ انبیا�ی 
ی که خود ایشان  و اوصیا�ی است -به تعب�ی

دائم تکرار می کرد.
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مصاحبه
رمز و راز حیات پرثمر منادی عدالت 

عالمه محمدرضا حکیمی شخصیتی متفاوت، شهیر و مؤثر 
در حوزه های مختلف علوم دینی و قرآنی است، تأثیر این 

شخصیت بر جامعه انسانی را چگونه می بینید؟
اول باید گفت چه چیزی محمدرضا حکیمی را استاد حکیمی 
کرد؛ فارغ از جامعه و دوم آنکه استاد حکیمی در جامعه و ساحت 
غیرفردی چه بازتابی داشت. استاد حکیمی یکی از معدود افرادی 
است که مسیر رشد خود را از ابتدا درست و آگاهانه انتخاب کرده 
است. از کودکی درست همانجا که جرقه کوچکی از ذهنش عبور 
می کند که چه کاره شوم؟ پاسخ هدفمند خود را آماده می کند. 
»به حوزه می روم و درس دین می خوانم«. بنابراین یک انتخاب 
آگاهانه دقیق در زمان مناسب داشتند و این انتخاب را تا پایان 
حفظ کردند. بی شک این دقت در انتخاب یکی از رموز عالمه 
حکیمی شدن اوست. دیگر آنکه عالمه حکیمی چه بازتابی در 
جامعه داشته اند یعنی بخش غیرفردی ایشان چه حالتی پیدا 
می کرد؛  از خود استاد نقل می کنم. می فرمودند ما وقتی طلبه 

شدیم راستی طلبه شدیم، واقعی طلبه شدیم؛ دل دادیم؛ غایب 
شویم، جدی نگیریم، درس نخوانیم و... اصال این صحبت ها نبود. 
یاد ندارم در ۲0 و اندی سال تحصیل یک بار از درس غایب شده 

باشم، تعطیالت بشناسم، مطلقا.
بنابراین جدیت در تحصیل از آن دوران جوانی هست و ادامه 
می یابد تا اینکه ایشان به این موضوع بر می خوردند که من در 
جامعه و ساحت اجتماعی چه کار کنم؟ مثال منبری شوم؛  فقیه 
شوم،  مرجع تقلید شوم؟ و... می فرمایند که ما از اول دل به اهل 
بیت)ع( و مفاهیم بارور شیعه بستیم. بررسی کردم و متوجه شدم 
در یک حوزه خأل وجود دارد و آن »حوزه قلم« است؛ بنابراین با آن 
ذوق ادبی که داشتم؛ شاعر بودم و شعر خوب هم می گفتم. عین 
عبارت استاد را نقل می کنم؛ می فرمایند زمان مفصلی گذاشتم که 
نویسنده شوم. دقت کنید یعنی بعد از اینکه درس و بحث حوزوی 
را به شکل مبسوط خوانده اند و اساتید بزرگی را درک کرده اند؛  
تازه زمان می گذارند که نویسنده شوند. یعنی راضی نشدند به 

 کریم فییصن
 |  کارشناس و عضو انجمن علوم سیایس ایران 
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اینکه قلم اندازانه بنویسند و می فرمودند به همین جهت آثارم را 
خیلی دیر منتشر کردم. اولین اثر ایشان دهه 50 چاپ شده است 
و خیلی هم جالب است که در حوزه نویسندگی بسیار نیرومند 
ظاهر شده اند؛ دو کتاب اول استاد دل از مرحوم دکتر شریعتی 
ربوده است؛ به گونه ای که در آن وصیت نامه شرعی که به استاد 
حکیمی نوشته است؛ ابراز می کند که دیدن این دو یادنامه از شما 

چه آرزوها و چه شوق هایی را در من زنده و بیدار کرد و..
مذهبی  نویسندگی  در ساحت  عالمه حکیمی  ترتیب  این  به 
شروع طوفنده ای داشتند و باید گفت ایشان آغازگر این مسیر 
هستند. قبل از او در ایران نویسنده مذهبی استخوان دار نداشتیم؛ 
نویسنده داشتیم ولی اینطور متدیک، دارای فرم، چارچوب، طرح 
و برنامه در راه نویسندگی دینی نداشتیم و... ایشان آغازگر راه و 
روش نویسندگی مذهبی هستند. به همین دلیل بازتاب اجتماعی 
ایشان آن است که بسیار عالمانه در ساحت تفکر و اندیشه دینی 

حضور داشتند.
از کودکی  باید گفت استاد  این تعریف  با 

در حوزه اثرگذاری دینی هدف گذاری 
کرده اند. به نظر شما به عنوان کسی 
کرده اید  درک  را  ایشان  محضر  که 
در  پایداری  این  سبب  عواملی  چه 

اندیشه ورزی می شود؟
یکی از رموز موفقیت استاد حکیمی خانواده 
ایشان است، پدر بسیار متدین و اهل خیری 
داشتند. از خود ایشان شنیدم می فرمودند؛ 

پدر ما مرحوم عبدالوهاب حکیمی اصالتا یزدی 
بودند و بعدتر  ساکن مشهد شدند. مرد بسیار متدین و 

خیری بودند و باید اینجا بگویم که استاد حکیمی کسی نبودند که 
از پدر تعریف کنند. تردید نکنید آنچه وجود و حقیقت داشت را 
بیان می کردند. بنابراین پدر بر تربیت ایشان مؤثر بودند. در مرحله 
بعدی اساتید ایشان؛  اساتیدی که در دوره طلبگی ایشان در حوزه 
علمیه مشهد مشغول فعالیت علمی بودند انصافا تا امروز نظیرشان 
تکرار نشده است؛  اساتیدی چون؛ شیخ مجتبی قزوینی که محل 
ارادت بزرگان حوزه معرفتی ایران است و آیت اهلل العظمی میالنی 
که ایشان خاطرات بسیار مفصلی از این استاد داشتند؛  می فرمودند 
استاد مقیم کربال بودند و آمده بودند مشهد زیارت کنند. ما دیدیم 
نباید بگذاریم استاد به کربال برگردند. فضای حوزه را به نوعی 
چیدیم و آقایان را به شکلی بسیج کردیم که ایشان را در مشهد 
نگه داریم. حرف هم این بود که مشهد مرجع در این حد ندارد و 
در جوار علی ابن موسی الرضا)ع( باید مرجعی در این قامت و اندازه 
علمی وجود داشته باشد. سرانجام یک روز عیدی، علما آمدند و 
اعالم کردند که ما می خواهیم شما اینجا بمانید. ایشان می گفتند 
من یک قصیده ای به عربی گفتم و در آن مجلس خواندم و به هر 

حال آیت اهلل میالنی را در مشهد پابند کردیم.

یا نقل می کردند یک وقتی در درس آیت اهلل میالنی که با دقت و 
تمام وجود در آن جلسات شرکت می کردم، درس های ایشان را 
به عربی می نوشتم و بعد خدمت ایشان نشان دادم. آقای میالنی 
به حدی از این کار خوششان آمد که گفتند اگر شما درس های ما 
را به این سبک بنویسید »کفایه« از حوزه ها نسخ می شود. )کفایه 
متن اصلی حوزه هاست؛  کتاب مهم آخوند خراسانی در علم اصول 
است و بعد از کفایه چنین کتابی به وجود نیامده است؛  این کتاب 

در حوزه به نوعی مدار است(.
درباره داستان هجرت استاد به تهران برایمان بگویید؟

استاد می فرمودند بعد از طلبگی مخیر شدیم که در فضای محدود 
کار کنیم یا اینکه فضا را وسیع کنیم؛ تصمیم گرفتیم به تهران 
بیاییم. استاد در این زمینه با عالمه جعفری که رفیق ۲0 ساله 
ایشان بودند مشورت می کنند و عالمه می گویند نظرم این است 
که بیایید تهران؛  اینجا دایره اثرگذاری شما بیشتر است و باز 
می فرمودند عالمه جعفری راهنمایی کردند که با آقای مصطفی 
عالی نسب )کارآفرین شهیر( هم مشورت کنید. ایشان 
هم گفتند آقا تهران اثرگذاری تان بیشتر خواهد 
بود؛ آن زمان با وجود شهید مطهری و دکتر 
شریعتی فضای تفکر مذهبی رونق گرفته 
بود بنابراین برای اینکه به فضای دانشی، 
دانشگاهی و نسل جوان بیشتری دسترسی 

داشته باشند به تهران مهاجرت می کنند.
و این اتفاق با توفیق و توسعه علم دینی 

در تهران مواجه شد؟
بله. بسیار زیاد. از زمانی که تهران آمدند کانون توجه 
قرار گرفتند. چون بسیار فاضل بودند. از خود ایشان نقل 
می کنم؛ می فرمودند سال 55 به دعوت استاد زرین کوب برای 
تدریس به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفتم. عین عبارتشان 
این است؛ 300 نفر به درس ما می آمدند؛ 150 خانم و 150 آقا و 
تمام این خانم ها محجبه های »علی شریعتی« بودند. عین عبارت 
استاد بود. یعنی دکتر شریعتی با بیان خود و الگویی که از حضرت 
زهرا)س(  و زن محجبه داده بود این دانشجویان دختر را به حجاب 

متمایل کرده بودند.
چه بحثی تدریس می کردند؟

ادبیات عرب با چاشنی انقالبی. می فرمودند قصیده فرزدق در مدح 
امام سجاد)ع( که لحن انقالبی و چاشنی اعتراضی دارد را انتخاب 
کرده بودم و بیان می کردم. ظاهر آن بود که در حال معنی لغت 
هستیم ولی در اصل در حال تربیت مبارز بودیم. استاد تربیت 
مبارز را از جوانی در مشهد آموخته بودند. خودشان می گفتند دهه 
30 در یکی از این جلسات حرف های انقالبی زدیم یکی از آقایان 
بلند شد و گفت کاش آقای فیدل کاسترو اینجا بود. البته این 
آرزو محقق شد چون در دهه ۸0 آقای کاسترو به ایران آمدند و با 
استاد نیز دیدار کردند و بعدتر الحیاه را به زبان اسپانیولی ترجمه 

هستند.  مس�ی  این  آغازگر  ایشان   
مذه�ب  نویسنده  ایران  در  او  از  قبل 

استخوان دار نداشتیم؛ نویسنده داشتیم 
ویل اینطور متدیک، دارای فرم، چارچوب، 
دی�ن   

گ
نویسند� راه  در  برنامه  و  طرح 

نداشتیم.
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کردند؛ ایشان کاسترو را دوست داشتند. این جمله عالمه حکیمی 
که پیش از مرگ کاسترو گفته شده بود که »مرگ فیدل فاجعه 
بشری است« در راستا همین عالقه بیان شده بود. حاال یک عده 
این تعاریف را خیلی نامربوط معنی می کنند و می گویند استاد 

حکیمی چپ اندیش است! الحیاه مظهر چپ اندیشی است.
به نظر شما این سخنان نامربوط از کجا می آید؟

بی تردید از سطحی بینی است. باید از این افراد پرسید آیا هر کجا 
سخن از برابری می آید باید به اندیشه های مارکسیستی بچسبانیم؟ 
علی ابن ابی طالب علی)ع( اولین مدافع برابری است؛ نعوذ باهلل 
باید بگوییم امیرالمؤمنین)ع( مارکسیست است؟ 1۲00 سال قبل 
از تولد مارکس حضرت علی)ع( می فرمایند: جامعه اسالمی باید 
مثل دانه های یک شانه برابر باشد. این یعنی علی)ع( مارکسیست 
است؟ یا قرآن کریم در تمثیل های مختلف و متعدد به برابری 
تأکید می کند. جایی می فرماید: شما برده های دارید که دوست 
ندارید با آنها برابر شوید... این حرف قرآن است نه حرف مارکس. 
استاد حکیمی این سخنان را می شنیدند و فقط می خندیدند و 

عبور می کردند.
استاد حکیمی هیچ وقت درصدد پاسخ به این 

سخنان برنیامدند؟
رسانه ای  و  رسانه  اهل  اصال  استاد  مطلقا. 

کردن سخنانشان نبودند.
در مباحثات طلبگی چطور؟

در گفت وگوهای دوستانه اشاره می کردند 
که به ما این نسبت ها را می دهند. اگر در 

این میان نکته ای بود و بیشتر می پرسیدیم 
پاسخ می دادند ولی این دست سخنان، سخنی 

نبود که جواب داشته باشد. به طور مثال آن آقایی که 
بدون مطالعه می گوید الحیاه مظهر چپ اندیشی در ایران است. 
دارد  اگر جواب  دارد؟  این سخن جواب  او چه گفت؟  به  باید 
جوابش آن است که خیر الحیاه مظهر راست اندیشی است. به 
این حرف ها اعتنا نمی کردند و اساسا شأن ایشان اجل از پاسخ 
به هر سخنی بود. البته در دهه اخیر خیلی ها به ایشان تعریض 
می زدند. خصوصا آن هایی که با انقالب به اصطالح میانه نداشتند 
و می خواستند کسی را پیدا کنند که به جرم انقالبی گری که 
آسیب از او نبینند استاد حکیمی را برای این تعریض ها انتخاب 
می کردند. یعنی چوب انقالب را به او می زدند در حالی که او 
انقالبی و نخستین منتقد انقالب است. این را همه می دانند ایشان 
از دهه ۶0 یک تفکر انتقادی را آغاز کرد و گفت مسیر این است و 
آن نیست. خیلی روشن هم بیان می کرد. ولی چون انساِن اخالقی 
و بزرگواری بود و آدمی نبود که ایراد از کسی بگیرد و جسارت به 
دیگری کند و دیگری را بدنام کند؛  گوش می داد و اعتنا نمی کرد.
سبب ساز  ایشان  نفوذ  و  انتقادی  تفکر  چرا  نظرتان  به 

پیاده سازی اندیشه های عدالت خواهانه  شان نشد؟

اول تصحیح کنم؛ ایشان هیچ وقت نفوذی در سیاست و قدرت 
با سیاست جدا کرده بودند.  از اول خطشان را  نداشتند چون 
به هیچ عنوان وارد هیچ مقامی نشدند. یک مثالی بزنم. ایشان 
می فرمودند وقتی امام)ره( تصمیم به عزل بنی صدر داشتند یکی 
از گزینه ها برای ریاست جمهوری ما بودیم؛ یعنی امام )ره( مطرح 
کردند که بنی صدر را عزل می کنیم و یکی از افرادی که باید 
کاندیدا شود شما باشید. استاد نقل می کردند من شبانه خدمت 
امام خمینی)ره( رفتم و عرض کردم اوال من مصلحت نمی دانم 
شما بنی صدر را عزل کنید، فرمودند چرا؟ گفتم »تنش« می شود 
)عین عبارت استاد حکیمی( و اگر هم بناست که چنین اتفاقی 
بیفتد بگذارید از مجاری دیگری همچون مجلس و قوه قضاییه 
این اتفاق بیفتد و شما عزل نکنید. دوم آنکه بنده طلبه هستم و 
کارهای فرهنگی انجام می دهم من برای سیاست ساخته نشده ام. 

از آن زمان تا آخر عمر هم بر رأی و قول خود ایستادند.
اجازه بدهید پرسش قبل را اصالح کنم؛ مقصودم از نفوذ 
به معنی رایج این کلمه نبود؛  منظور اعتبار و اعتمادی که 
در سطوح عالی نسبت به شخصیت علمی و 

انقالبی ایشان وجود داشت.
داشتند.  مقبولیت  همواره  ایشان  بله 
وظیفه شان را هم انجام می دادند. سکوت را 
نمی شناختند. می گفتند و می نوشتند. تمام 
کتاب های ایشان مرام نامه اعتراضی است. 
هیچ کتابی از او نیست که رگه های اعتراض 
نباشد.  آن  در  بنیادمحور  و  واقعی  جدی، 
الحیاه را که باز کنید در همان صفحه جلد 
نوشته شده است؛ »الحیاه تکلیف همه را با 
اسالم یک سره کرد«. عین عبارت این است. یا 
یک کتابی دارند با عنوان »قصد و عدم وقوع«؛ اهل فن معنی 
این جمله  را می دانند. یک عبارت عربی داریم می گوید: »ما قصد 
لم یقع و ما وقع لم بقصد«: یعنی آنچه که منظور بوده واقع نشده 
و آنچه که واقع شده منظور نبوده! و انتخاب این عنوان برای یک 
کتاب خود تابلوی اعتراضی عالمانه است. یا کتاب دیگری دارند با 
عنوان »نان و کتاب«؛ استاد می گفتند دو چیز باید مجانی باشد 
یکی نان و دیگری کتاب و هر صبح به صبح باید به مردم و به 
خصوص فقرا یک کتاب و یک نان بدهیم. کتاب دیگری نوشتند با 
عنوان »منهای فقر« و .. کسی بودند که انصافا و نه از روی ارادت 
و نه از روی شاگردی که افتخارش نصیب من شده است؛ از این 
باب ها نمی گویم. تنها کسی بود که در برابر جریان هایی که تهش 
معلوم نبود موضع می گرفت. یک سری خاطراتی هست که شاید 
جنبه سیاسی پیدا کند و جای طرح آن نیست ولی از باب مثال 
عرض می کنم: شبی که انتخابات سال  ۸4 روی داد؛ در قم منزل 
یکی از رفقا خدمت استاد بودیم خیلی به ندرت وعده شام و ناهار 
مهمان می شدند اگر هم می پذیرفتند شرط می کردند که یک غذا 

ا�ن  تمام کتاب های ایشان مرام نامه اع�ت
است. هیچ کتا�ب از او نیست که رگه های 
اض جدی، واقعی و بنیادمحور در آن  اع�ت

نباشد.
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بیشتر نباشد و اهل و عیال معذب نباشند. تا وارد منزل شدیم نگاه 
کردند به سفره دیدند یک پارچ  آب و یک ظرف غذا سر سفره 
بود و گفتند خب یک آب و یک غذا؛ حاال شد. این ها حاشیه 
است و البته جالب است و بعد می گفتند من این خوی را از آقای 
عالی نسب آموختم. استاد به ایشان ارادت داشتند؛ می گفتند ما 
طلبه ایم و باید اینگونه ساده زیست باشیم ولی آن مرد متمولی بود. 
گفتند روزی که اولین بار خدمت ایشان مهمان بودیم، من وقتی 
وارد خانه ایشان شدم از دو چیز تعجب کردم یکی تمیزی خانه و 
دوم سفره ساده پارچه ای و یک نوع غذا! آقای عالی نسب تا تعجب 
ما را دید گفت این از نداری نیست بلکه اعتقاد ماست. اگر سیر 
نشدید غذای دیگری می آوریم. استاد می  گفتند من آنجا تصمیم 
گرفتم در سفره ای که بیش از یک غذا در آن است حاضر نشوم. 

غذا را خوردیم و به نقل احواالت مشغول شدیم.
استاد حکیمی در راستای مبارزه با ظلم و گسترش داد نامه 

یا نکاتی برای مسئوالن کشور ارسال می کردند؟
مسلما بله. اگر کسی می پرسید که قطعا پاسخ می دادند. بنده یکی 
از تجربیات شخصی ام از انس با استاد حکایت از همین سخن 
دارد. سال ۸4 احساس کردم دچار بحران فکری شده ام. مرتب 
خدمت استاد بودم ولی این بار به طور خاص تماس گرفتم و 
از استاد خواهش کردم وقتی در اختیار بنده بگذارند و عرض 
کردم آقا کار شخصی دارم و وقت جدایی می خواهم. استاد ساعت 
خواب و بیداری شان متفاوت بود، غالبا شب ها بیدار بودند و روزها 
استراحت می کردند. گفتند من 10 بیدار می شوم در حالی که 
ممکن بود 11 بیدار شوند ولی چون من گفته بودم کار شخصی 
دارم لطف کردند و وقت بیشتری دادند. من رفتم و بحران هایم را 
هم با خودم بردم. با دنیایی پرسش و تعارض همراهم، نزد استاد 
رسیدم و... دفتر یادداشت هایم را هم که ناامیدی و منفی بینی های 
روزگارم را در آن بود ثبت می کردم با خود بردم و همه را برای 
استاد گفتم. حدود یک ساعت کامل گفتم و استاد فقط گوش 
دادند. شما این ویژگی ها را در جایی نمی بینید. کسی در این تراز 
در حد مرجع تقلید و به تعبیر یکی از دوستان مرجع تحقیق، 
آدمی در این تراز یک ساعت کامل گوش بودند. سکوت که کردم 

گفتند تمام شد. گفتم بله استاد.
یک  به  یک  کردند  شروع   ... الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم  گفتند 
پرسش ها را پاسخ دادند... و توصیه های اخالقی و علمی و عملی 
کردند و... یکی از توصیه های ایشان در آن صحبت خیلی خاص 
این بود که یک جاهایی باید خودتان را بزنید به آن راه، یک 
جاهایی باید نادیده گرفت وگرنه انتهای مسیر صادق هدایت است 
)عین عبارت را نقل می کنم( یکی جاهایی باید تغافل به خرج داد.
استاد  وجودی  متنوع  ساحت های  که  کسی  عنوان  به 
حکیمی را درک کرده اید به نظرتان کدام نظرگاه ایشان در 

جامعه انسانی امروز بیشتر مورد غفلت واقع شده است؟
یکی از ابعاد معرفتی که نسبت به استاد درک کردم و شاید برای 

خیلی ها قابل فهم و هضم نباشد تلورانس و انعطاف ایشان است. 
بر خالف ظاهر که خب ایشان منزوی بودند و اهل رفت و آمد 
به معنای امروزی آن نبودند؛ افراد متناقض و متفاوتی را دیدار 
می کردند. چندین نفر از این افراد را من به دیدار ایشان بردم. یا 
استاد می خواستند این دیدارها رخ دهد یا از سوی آن اشخاص 
این ابراز تمایل مطرح می شد. از افراد اسم نمی آورم. مثال روشن 
آن؛ کاسترو بود. همین که یک آدمی با این درجه از علم دینی، 
این درجه از فقاهت، ادبیات عرب و فرو رفتن در متون دینی 
مفهومی به نام »فیدل کاسترو« در ذهنش جا می شود، نشان 
می دهد که این آدم جهانی فکر می کند. نمی گوید فیدل مسیحی 
است من نمی بینمش چون مسلمان نیست.. از این دست خاطرات 
از استاد فراوان است. به طور مثال پروفسوری از آمریکا آمده بود، 
وصف استاد را از بنده شنید و گفت این آقا را باید ببینم. گفتم 
آقا نمی پذیرد. گفت خواهش می کنم. گفتم باشه تماس می گیرم. 
گفت نسیه نمی شود. آن ایام )اوایل دهه ۸0( ما موبایل نداشتیم. 
آن آقای پروفسور تلفن همراهش را داد و گفت همین االن تماس 
بگیر. هرچه تالش کردم تماس را به بعد موکول کنم نپذیرفت 
در آخر مرا قسم داد به فاطمه زهرا)س(. گفتم باشه عصری خبر 
می دهم. زنگ زدم به استاد گفتم فردی از آمریکا آمده است و 
اصرار دارد شما را ببیند و مرا به فاطمه زهرا)س( قسم داده است 
که این وقت دیدار را تنظیم کنم. استاد گفتند آدم جالبی باید 
باشد. عرض کردم سید هم هستند. استاد فرمودند دیگه تمام 
است و واقعا هم اینطور بودند. به سادات به شکلی عجیب و غریب 
احترام می  گذاشتند. گفتند ما که نمی توانیم به سید نه بگوییم؛ 
بفرمایید تشریف بیاورند. ماه رمضان بود، از تهران رفتیم قم و افطار 
خدمت استاد بودیم؛ استقبال کردند و گفت وگوی خوبی میان این 
دو شکل گرفت. بعد به بنده گفتند کتاب های ما را برای این آقا 

آمریکا بفرستید، هم کتاب ها را دادند و هم پول پست.
همچنین، اینکه رابطه خوبی با پرفسور فضل اهلل رضا داشتند. 
یعنی هر کسی را احساس می کردند آدم مؤثری است و می تواند 
برای اهل بیت)ع( یک طنینی ایجاد کند استقبال می کردند. به 
طور مثال از دگراندیشان دکتر یحیی یثربی را هماهنگ کردم 
و به دیدار استاد رساندم. آقای یثربی به لحاظ فکری آن طرف 
مکتب تفکیک است ولی بین این دو گفت وگوی خوبی شکل 
گرفت. یا مرحوم عزیزاهلل عطاردی، سندپژوه با استاد حکیمی 
خاطرم هست  داشتند.  خوبی  دوستانه  دیدار  سال  از 30  بعد 
یک روشنفکر از دانشگاه کانادا با پرسش های معرفتی فراوان را 
به دیدار پذیرفت و تمام تالش استاد بر سیراب کردن پرسشگر 
بود. استاد بسیار ظریف گو و بدیهه گو بودند. از این دست خاطرات 
فراوان است. یا مالقات های سه نفره ای با آقایان دکتر شفیعی 
کدکنی و دکتر ابراهیمی دینانی داشتند، به بنده فرمودند ترتیب 
مالقات مشترک را دهید. نشست های صمیمانه  و با اخالصی با 
هم داشتند و غالبا هم به بحث های سیاسی کشیده می شد. استاد 
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حکیمی همیشه حرف های خودشان را می زدند. در یکی از این 
جلسات اتفاق خاصی افتاد که ارزش بازخوانی دارد. خاطرم هست 
یکی از شب ها که در منزل استاد شفیعی خدمت اساتید بودم، 
تلفن استاد زنگ خورد، استاد گوشی را برداشتند، پس از سالم 
و ادب استاد گوشی را گرفتند روی سینه شان و گفتند آقایان، 
دکتر غالمعلی حدادعادل پشت در خانه ما هستند؛  ما قرار قبلی 
نداشتیم، اجازه می دهید تشریف بیاورند؟ اگر اشتباه نکنم آن 
زمان )سال ۸9( دکتر حدادعادل، رئیس مجلس بودند. بعد ایشان 
نیز به جمع اساتید اضافه شدند. آقای حداد از این گردهمایی 
دوستانه سه استاد بزرگ بسیار متعجب بودند. جلسه به احوال 
پرسی و سخن دوستانه آغاز شد. کمی بعد آقای حدادعادل گفتند 
استاد حکیمی شما را خیلی وقت است زیارت نکردیم ما قبل از 
انقالب در موسسه فرانکلین با هم همکار بودیم، استاد هم گفتند 
بله آقای حدادعادل همکار بودیم! منتها شما آن موقع این آقای 
حدادعادل نبودید! درست از همینجا بحث کشیده شد به سیاست 
..و استاد هرچه می توانستند انتقاد کردند که آقا این چه وضعی 
است؛ چه کار دارید می کنید؟ آقای حداد هم روی ارادت جواب 
می دادند و سعی می کردند استدالل بیاورند. استاد ادامه می دادند 
این سخنان قانع کننده نیست، باید کار کنید، آبروی اسالم است، 
آبروی شیعه است، آبروی علی)ع( است، حکومت اسالمی مگر 
شوخی است؟ هیچ وقت فراموش نمیکنم آن جلسه که تمام شد؛ 
آمدیم بیرون استاد گفتند خب الحمدهلل ما حرف هایمان را زدیم.

)با لبخند( خاطرات اینگونه از استاد فراوان است؛ منتها بخشی به 
مرور زمان جزئیات از خاطرم رفته است و بخشی هم اساسا قابل 
نقل نیست. ولی ایشان روی تکلیف شرعی که احساس می کرد 
یک دولتمرد را پیدا کردیم به ما هم که محبت دارد، همکاری 
قبل از انقالب هم داشتیم، حاال چرا انتقاد نکنیم؟ یک درصد هم 
احتمال می دادند که این حرف ها مؤثر واقع می شود و آن شخص 
در اعمالش تجدیدنظر و تغییری پدید می آورد و یا به جایی منتقل 
می کند؛ می گفتند و به هیچ وجه اغماض نمی کردند. رحمت خدا 
بر او باد. من اگر بخواهم از ایشان با یک عنوان نام ببرم می گویم 
در  بیت)ع( سرشان  اهل  راه  در  بیت)ع(«  اهل  »فانی طریقت 
دستشان بود، واقعا سر را کنده بودند گذاشته بودند کف دستشان 
و می رفتند؛ بی مضایقه و بی تعارف. در این راه تعارف، مالحظه، 
خوشایند و بدآیند افراد برایشان ذره ای اهمیت نداشت. یکی دو بار 
هم به من گفتند که من حسم مثل دعبل ُخزاعی یا کمیل است 
که چوبه دارش را پشت خودش حمل می کرد، می گفتند نه اینکه 
بخواهم کار انتحاری بکنم بلکه باید اینگونه فکر کنیم، تفکر باید 
این باشد که من آنقدر غرق در دنیا،  کار، پست، مقام،  مناسبات 
و...نشویم که عدالت لحظه ای از نظرمان دور شود. این نوع تفکر 
برای استاد حکیمی ملکه شده بود و این گونه زندگی را از جوانی 

تمرین کرده بودند.
با بیان این خاطرات و نقل ها کوشیدم به پاسخ شما نزدیک شوم؛ 

آنچه از استاد حکیمی به عنوان یک چهره تراز در اخالق و دین 
باید در جامعه انسانی ما معرفی و نسبت به آن توجه شود؛ چند 
موضوع است، یکی »انعطاف پذیری« در پذیرش نظر و اندیشه های 
متفاوت و گشاده روی با هل نظر، چیزی که در سبک و سلوک 
زندگی ایشان موج می زد. دیگر بی مالحظگی با اهل قدرت، نفوذ، 
سیاست و... یعنی امکان ندارد از کسی که مرام استاد را درک 
کرده است خالف این بشنوید. استاد حکیمی در اصول و اساس 
دین که همانا برقراری عدل و مبارزه با ظلم بود با احدی تعارف 
نداشتند. این مسلک در جای جای زندگی ایشان روشن است 
و باید بگوییم ترویج این دو ویژگی در کنار صدها ویژگی ناب 

اخالقی و علمی ایشان در جامعه ما بسیار ضروری است.
بنابراین تعریفی که از استاد به عنوان چهره ای جمع گریز 
یا منزوی مطرح می شود، تصویری نادرست از چهره ایشان 

است.
بله. قطعا اینگونه است. انزوا یعنی یک آدمی با تسبیح می رود در غار 
تنهایی و هیچ کاری نمی کند و فقط ذکر می گوید. ایشان به هیچ 
وجه جمع گریز نبودند. بلکه در ارتباطات انسانی خود انتخاب گر 
بودند و مراقب زمان بودند. استاد معتقد بودند مگر من چقدر 
عمر دارم که وقت شریف را به گذراندن بحث های غیرضروری 
و دیدارهای غیرلزوم بگذرانم؟ ولی یک وقت محفلی بود که از 
ایشان می خواستند درس و بحثی داشته باشند؛ استاد با روی 
گشاده می پذیرفتند. به طور مثال برای دوستان »بنیاد الحیاه« 
که زیرنظر استاد ایجاد شد جلسات درس و بحث داشتند. این 
چه انزوایی است که بنیاد الحیاه ایجاد می کند و به آنها خط نشان 
می دهد؟ یا اینکه استاد تا سه سال گذشته هر سال می رفتند میبد 

در مسجدی درس نهج البالغه و خطبه فاطمیه می گفتند.
درباره سبک زندگی مالی ایشان و پاکیزگی بی نظیرشان 
پیشتر اشاراتی رفت. لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید.

استاد حکیمی یکی از آن اشخاصی هستند که می توانیم قطع 
به یقین بگوییم که یک ریال از مال حرام یا مال نامشخص در 
زندگی ایشان ورود نکرده است. سال مالی ایشان اواسط مرداد 
بود، به بنده یا دوستان دیگر تماس می گرفتند که تشریف بیاورید 
تخمیس کنید. چند سال امر کردند بنده رسیدم خدمتشان؛ خدا 
شاهد است دم در می ایستادند و می گفتند هرچه می بینید یک 
پنجمش را ببرید. می گفتم آقا ما چه می بینیم اینجا؟ یک ساک 
است و مقداری کتاب و .. می فرمودند آن کیف مرا بیاورید هرچه 
پول در آن است یک پنجم مال خداست. مثال کتاب »الحیاه« 
چاپ شده است و ناشر ۲0 نسخه برای استاد آورده است، استاد 
در تخمیس می گفتند یک پنجم آن را ببرید، ما هم برمی داشتیم؛ 
 بعد می گفتند وسیله داری برای بردن این کتاب ها می گفتم خیر 
استاد. می گفتند پولش را از خودت نباید بدهی از پول من بردار. 
بعد می پرسیدند سهم سادات را رساندی می گفتیم. بله استاد. 
می گفتند سهم شیوخ را چطور؟ می گفتیم بله. البته به نظرم یک 
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مقداری از این رفتار هم از آن باب بود که به ما درس بدهند 
و می خواستند شاگردانشان را اینگونه تربیت کنند؛  چون کار 
شاقی نبود و خودشان هم می توانستند تخمیس کنند. ولی استاد 
حکیمی از این شیوه های آموزشی فراوان داشتند. در کل در راه 

اهل بیت)ع( با پدرشان هم تعارف نداشتند.
به طور طبیعی در جامعه حوزوی امروز ما افرادی متأثر از 
اندیشه های استاد حکیمی و یا نقطه مقابل یعنی فراری از 
اندیشه  های ظلم ستیزانه ایشان وجود دارند. شما خاطرتان 
مخالف(  و  )موافق  افراد  آن  و  استاد  میان  که  هست 

مواجه های جدی به وجود آمده باشد؟
با کسی  بود که  از آن  استاد حکیمی شأنشان اجل  آنکه  اول 
مشاجره لفظی )یکی به دو( کند. حرمت می گذاشتند. من اسم 
نمی آورم؛ از علمای بزرگ اشخاصی بودند که نه آنکه مخالف استاد 
باشند ولی شیوه و مشی آنها با استاد فرق می کرد. استاد نقل 
می کردند در حرم حضرت معصومه)ره( بودیم یکی از آقایان آمدند 

و ما را دیدند و دیدم به دلیل شلوغی و محافظ و .. 
ایشان نمی توانند بیایند طرف ما، رفتم سمت 

آن آقا. بعد گفتند امروز ناهار خدمت شما 
باشیم و گفتیم چشم. رفتیم خدمتشان و 
گفت وگو کردیم و بحث و نظر... بعد آن آقا 
گفتند مثال چرا شما این کار رو نمی کنید؟ 
استاد گفتند آقا ما سبکمان این است و با 
با مهر و مدارا  شما فرق می کنیم. خیلی 
و لطافت گفتند ما با شما فرق می کنیم. 

موضعشان را رسمی اعالم می کردند و چیز 
پنهانی نداشتند.

هیچ وقت سر این تفاوت های تفکری چالش نمی کردند؟
اصال. استاد بسیار مصلحت سنج بودند. اگر ایشان خدایی ناکرده 
باالترین  داشتند؛  ریختن  بهم  و  بر شورش، شورشگری  بنایی 
ظرفیت برای این کار در ایشان بود و بی شک هیچ کس ظرفیت 
این کار را نداشت. ولی واقعا این کار را نکردند. مثال در بین رؤسای 
جمهوری یکی دو تا بودند که استاد اساسا تفکر آنها را قبول 
نداشتند و می گفتند این تفکر سرمایه داری و غربی است، ولی شما 
بگویید یک نطق و سخنرانی عیله آنان؛  اصال و ابدا. می گفتند ما 
تکلیفمان را در این کتاب ها می نویسیم. اهل بیت)ع( این را گفتند 
ولی اینکه ستیز شخصی بکنیم و ..اصال. السابقون السابقون تر از 
ایشان در انقالب اسالمی نداریم. ایشان می فرموند کلمه امام را 
برای امام خمینی)ره( اولین بار به کار برده اند. سندش هم موجود 
است سال 134۲ بنده در کتابی نوشتم آیت اهلل العظمی االمام 
الخمینی و بعد ساواک همان کتاب را جمع آوری کرد. گفتند 
ما افتخار داریم اولین کتابی که در راه انقالب جمع شده است 
کتاب ما بوده است. پتانسیل شورشگری و بهم ریختن و لیدر 
شدن در ایشان بسیار قوی و باال بود  و هرگز این کار را نکردند. 

بسیارش برمی گردد به مالحظات فقهی که مصلحت نمی دانست 
که بهم بریزد. در محافل عمومی بسیار مالحظه سخن می کردند. 
مثال یکی از شهرداران که اسم نمی آوردم ابراز تمایل کرده بود 
که با استاد مالقات داشته باشد. ایشان گفته بودند تا زمانی که 
در برج میالد بستنی ۲50 هزار تومانی می فروشند ما با این افراد 
مالقات نمی کنیم. البته باید بگویم اگر آن بستنی را نمی فروختند 
هم دیدار نمی کرد ولی با این حرف اعتراض خود را نشان می داد 
که در جامعه ای که یک کیلومتر می روید پایین یک بنده خدا از 
سطل زباله نان خشک پیدا می کند بستنی ۲50 هزار تومانی 
آن موقع که حقوق ها 90 هزار تومان بود، یعنی چی؟ یا مثال 
این پیرزن ها،  از  تا زمانی که  در جلسات خصوصی می گفتند 
مستضعفان و ندارها اذن نگرفتید ساخت و سازهای شهری جایز 
نیست. می گفتند این ساخت و سازها با پول آنهاست، اذن بگیرد 
و سپس بسازید! منتها این اعتراض و سخن حق را تبدیل به یک 
بحران نمی کردند که شهر را بهم بریزد و چند آدم فرصت طلب و 
سودجو هم از این سخن استفاده کنند. شریف و عالمانه؛ 

مطرح و برخورد می کردند.
میان  و عمل  تفکر  نوع  این  چقدر جای 

اندیشمندان ما خالی است.
عده ای  آن  و هم خود  است  این  بله. هم 
که یک وقت هایی اعتراض می کنند محل 
افسوس هستند. معموال در معترضان آدم 
بی غرض و بی نفع پیدا نمی کنیم. مثال یکی 
االن نقشه تفصیلی تهران را زیرسؤال می برد 
و.. باید دید که آن فرد االن زمینش در این طرح 
نیست که این حرف را می زند یا نه اصال کال زمین ندارد 
ولی می گوید این طرح تفصیلی شما ارتفاع را باال می برد، ارتفاع 
اشراف به خانه و امنیت مردم دارد و غیراسالمی است. فرق است 
بین اعتراض تا اعتراض؛ یکی از سر منافع و دیگری از سر شرع 
اسالم. آقای حکیمی هیچ منافعی نداشتند. خاطرم هست استاد 
نقل می کردند در یکی از سال هایی که با نام یکی از اهل بیت))ع( 
نامگذاری شده بود ناشر ما آمد و گفت آقا یک مقدار حق التألیف 
آورده ام. دیدم یک چمدان دستش است. گفتم این چیست؟ گفت 
حق التألیف کتاب شماست. گفتم به چه مناسبت؟ من بار اولم 
نیست حق التألیف می گیرم، 50 سال است می نویسم این همه 
پول چه حق التألیفی است؟ ناشر گفت آقا چون امسال سال مثال 
امام حسین)ع(  است فالن کتابتان را 100 هزار نسخه چاپ کردند. 
گفتم من این حق التألیف را نمی گیرم. گفتند چرا؟ گفتم بروید 
از پشت جلد آن کتاب آن مبلغ را کسر کنید چون از بیت المال 
این کتاب خریداری شده، بیت المال این کتاب را خریداری کرده 
است و به دانشجو و فقیر و... داده است و این پول به من نمی رسد. 
حق التألیف من آن پولی است که کسی این کتاب را می خرد و 
آن به من می رسد. بعد گفتند من تا امروز این همه پول ندیدم. 

به  نسبت  که  معرف�ت  ابعاد  از  ی� 
استاد درک کردم، تلورانس و انعطاف 

خب  که  ظاهر  خالف  بر  است.  ایشان 
وی بودند و اهل رفت و آمد به  ن ایشان م�ن
معنای امروزی آن نبودند؛ افراد متناقض و 

متفاو�ت را دیدار می کردند.
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ببرید این پول را. پاکیزگی مالی عجیبی داشتند. مثال هدیه قبول 
نمی کردند. این حکایتی که نقل می کنم را همه می دانند ولی 
می گویم چون در متن آن بودم. یک روز تماس استاد گرفتند و 
گفتند کاغذ و قلم بیاورد. گفتم چشم. گفتند بنویس مطلع شدم 
فالن جشنواره این کمترین را به عنوان برترین انتخاب کرده است 
و جایزه ای هم در نظر گرفته است، اینجانب ضمن تشکر از آقایان 
دریافت چنین جوایزی را تا زمانی که در این کشور فقیر وجود 
دارد مشروع نمی دانم. محمدرضا حکیمی. امر کردند این متن را 
منتشر کنید. فردا تیتر همه روزنامه ها شد و سر و صدا کرد که 
استاد حکیمی جایزه فالن جشنواره معتبر را رد کرده است. خب 
استاد حق داشتند رد کنند، اول آنکه استاد می گفتند چرا من را 
انتخاب کردید و بعد هم جایزه من است ببرید به فقرا بدهید و 
من نمی پذیرم. غالب این کارها درس بود. درس برای آنها که در 
حال دویدن هستند برای رسیدن به فال ن رتبه و جایزه و مقام و 
سکه و... آقا اینها بیت المال است یک بار گرفتید بس است؛ بعد 

هم خدا را شکر شما نیاز ندارید، شما بازنشسته هستید، 
حق استادی دارید و.. چه خبر است.

ارتباط استاد با فالسفه چگونه بود؟
دینانی  دکتر  آقای  با  محترمانه.  خیلی 
خیلی رابطه خوبی داشتند. گاهی شوخی 
بود.  اساتید  با  ایشان  ارتباط  در  لطافت  و 
رفتار غیراخالقی، غیراسالمی و غیرمبادی  

و مبانی از ایشان هیچ وقت دیده نشده است. 
رفتار  ادب  و  با حرمت  درباره فالسفه خیلی 

می کردند  پیگیری  را  آنان  کتاب های  می کردند. 
و در میان سخنانشان اسم می بردند. مثال می دانم که 

می خواندند.  را  دینانی  اردکانی،  دکتر  داوری  دکتر  کتاب های 
همچنین، به طور خاص جریان ادبی را تعقیب می کردند. شعر، 
شاعر خوب، نثر خوب و داستان خوب را دنبال می کردند. استاد 

حکیمی انسان در مداری بودند.
استاد خودشان را فیلسوف می دانستند؟

بله. ایشان درس فلسفه خوانده بودند. می فرمودند ما اسفار، شفا 
و اشارات خواندیم. ما چند سال درس آقای شیخ مجتبی قزوینی 
خواندیم، چند سال درس آقای حکیم )فیلسوف( مشهد بودیم. 
درس منطق خواندیم. منتها اصالت را به قرآن می دادند. ما کاری 
نداریم که این حرف به لحاظ علمی و ارزشی چقدر درست است 
ولی این سپهر اساتیدشان و مکتبشان بود. بنده یک کتابی دارم با 
عنوان »سرشت و سرنوشت«  در آن کتاب از استاد دینانی پرسیدم 
نظر شما راجع به استاد حکیمی چیست؟ پاسخ می دهند: استاد 
حکیمی از رفقای دیرین ما هستند؛  ما ایشان را فیلسوف می دانیم. 
بعد کتاب را به استاد حکیمی تقدیم کردم با لبخند و مزاح گفتند 
خب الحمداهلل ایشان ما را فیلسوف می دانند. بسیار انسان لطیف 
و شوخی بودند. لطیفه های خیلی ظریفی داشتند. روحشان شاد 

باد. ان شاهلل باقیات و صالحاتی که بر جای گذاشتند بر روح ایشان 
بتابد و تعالیم ایشان سرمشق جامعه انسانی و نخبگانی ما باشد.

برخورد استاد با اطالق عنوان »فیلسوف عدالت«  چگونه 
بود؟

عالمه حکیمی مقبولیتی داشتند که کسی جرئت نداشت علنا با 
ایشان تقابل برقرار کند. به لحاظ علمی که فرد شاخصی بود؛  این 
موضوع که قابل انکار نیست، انسانی در این تراز علمی،  فقهی، 
انکار مطلقا  این  نیست.  انکار  و...قابل  ادبی، مطالعاتی  فلسفی، 
ناممکن است. به لحاظ شخصیتی  فوق العاده منزه، سالم و مطهر 
بودند. بنابراین یک شخصیت نفوذناپذیر بودند و نمی شد از ایشان 
ایراد گرفت. نمی شد به ایشان اتهامی وارد کرد. در  تمام عمر 
شریفش دنبال هیچ نرفت. ایشان خودش را از حقوق طبیعی 
شهروندی هم محروم کرده بود. به بیت المال کوچکترین باری 
نداشت. بنابراین ما مخالف آقای حکیمی هم باشیم مگر می شود 
این مخالفت را اعالم کنیم؟ افرادی که می خواستند به ایشان 
متلک بگویند و یا به عبارتی ضدیتشان را با ایشان 
نشان دهند؛  در مقاالت خیلی پنهانی، جسته 
با پوشش های مختلف مطرح  و گریخته، 
می کردند که مثال ایشان محترم هستند 
به  چپی هاست.  تفکر  اندیشه ها،  این  ولی 
باشید  داشته  جرئت  گفت  باید  افراد  آن 
ایراداتی  چه  تفکر  این  بگویید  درست  و 
دارد؟ چطور نهج البالغه چپی می شود؟ اگر 
نهج البالغه چپ است پس چپ حق است. 
پس  است  مارکسیستی  علی)ع(  سیره  اگر 
مارکسیست حق است. ما در اندیشه های زمینی و 

آسمانی محق تر از اندیشه علی)ع( اندیشه ای نداریم. 
عالمه حکیمی را بی جانشین می دانید؟

خیر. در باب حوزه های معرفتی هیچ وقت نمی توان این حرف را 
زد. خداوند متعال در غیب خود حتما سربازانی، اولیایی و حتما 
کارگزارانی دارد که مبعوث می کند. نگاهم به امثال استاد حکیمی 
واقعا بعث است؛  مبعوثان خدا هستند. اذن اهلل است که یک آدمی 
اینقدر منزه و اینقدر مبرا و سالم و زاهد و عفیف زندگی می کند. 
ایشان گماشتگان خدا روی زمین هستند. مگر می شود خدا دین، 
فرهنگ و معارف خود را رها کند؟ رها نمی کند. بنابراین قطعا در 
»کتم کنز الهی« افرادی هستند و بزرگانی هستند که در مسیر 
الهی انجام وظیفه می کنند و خواهند کرد؛  هیچ وقت این رشته 
قطع نخواهد شد ما فقط باید آرزو کنیم که این افراد زیاد باشند و 
آرزو کنیم که این افراد را درک کنیم و محروم نشویم و در تقابل 

با آنها قرار نگیریم.دار قرار بگیریم. ان شاهلل.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایکنا با آقای فیضی در 

تاریخ 3 مهرماه 1۴00.

بودند.  مصلحت سنج  بسیار  استاد 
اگر ایشان بنا�ی بر شورش، شورشگری و 
ن داشتند؛ باالترین ظرفیت برای  بهم ریخ�ت
این کار در ایشان بود ویل واقعا این کار را 

نکردند.
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مصاحبه
 محور است

گ
حکیمی، روشنفکر زند�

محمدرضا  استاد  آثار  در  که  اصلی  محورهای  از  یکی 
حکیمی به صورت ویژه ای مورد مداقه است عدالت است. 
مفهوم عدالت در نظام فلسفی و فکری ایشان چگونه است 

و چرا تا این میزان دارای اهمیت است؟
عدالت،  نوشت.  قطور  کتابی  باید  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
مطلِق اندیشه حکیمی است. او را بیش از آنکه فقیه، فیلسوف 
و مفسر بدانیم باید پژوهشگر عدالت، کشنگر فقرستیز و مبارز 
ضدتبعیض بخوانیم. در ایران کمتر شخصیت برجسته  حوزوی 
و حتی آکادمیک داریم که اینقدر عمیق، همه جانبه و تمام قد به 
مساله فقر پرداخته باشد. حکیمی از پرداختن به ذهنیات و اشتغال 
صرف به تبیین انتزاعی مفاهیم مهمی چون عدالت پرهیز دارد. او 
صریحا به عینیات می پردازد و برخالف بسیاری از روشنفکران و 
روحانیون، به زدودن فقر مادی تاکید می کند. در نظام فکری او، 
انسان نابرخوردار از آسایش، امکان دسترسی به معنویات را ندارد. 
قرائت حکیمی از عدالت چنان رادیکال است که اسالِم منهایی 

عدالت را اسالم نمی داند. او برای فقرزدایی و عدالت اقتصادی 
درنگ را جایز نمی داند و اعتقاد دارد باید برای احیای عدالت 

دست به شمشیر برد.
به خاطر همین است که محمدرضا حکیمی را فیلسوف 

عدالت خوانده اند؟
من فکر می کنم اطالق فیلسوف عدالت برای حکیمی درست 
نیست. اوال او اگرچه فلسفه خوانده بود و حتی به آن تعلق خاطر 
داشت؛ اما خود را فیلسوف نمی دانست. فیلسوف خواندن کسی 
که می گوید انسان با فلسفه رستگار نمی شود، اشتباه است. ثانیا 
مباحثی که او در باب عدالت مطرح می کرد، اساسا درون دینی و به 
شیوه مرسوم مکتب تفکیک بود. او برای فهم متن از فلسفه عبور 
کرده بود. به تعبیر دیگر، منبع معرفت شناختی حکیمی، استخراج 
مستقیم معنا از قرآن و حدیث بود و مبنای فلسفی نداشت. ثالثا، 
اساسا ترکیب »فلیسوف عدالت«، ترکیب غلطی است و کژتابی 

دارد. حکیمی را باید بیشتر یک پژوهشگر عدالت خواند.

اصغر زارع کهنمو�ی  
 |  روزنامه نگار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و الهیات پژوهشگاه علوم انسا�ن جهاددانشگاهی
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مسلمان  سوسیالیست  شریعتی،  همانند  را  او  برخی 
می خوانند، این تعبیر چقدر درست است؟

از  از آن جهت که هفتاد سال  را  نیست. حکیمی  نه؛ درست 
عدالت و برابری سخن گفت، نباید سوسیالیست و یا مارکسیست 
خواند. عدالت یکی از اصول دوگانه مذهبی است که حکیمی 
شارح آن است. هرآن کس که از عدالت می نویسد، لزوما چپ 
نیست. عدالت مفهوم انحصاری یک جریان خاص نیست. می توان 
سوسیالیست نبود و پیگیر عدالت شد. قراردادن تمامیت عدالت 
در جیب سوسیالیست ها، مسئله عدالت را به حاشیه برده است. 
عدالت جویی سابقه ای طوالنی تر از سوسیالیسم و قامتی بلندتر از 
آن دارد. چه بسا، دولت های مبتنی بر مارکسیسم، به بی عدالتی 
و ظلم بیشتری دست زدند. عدالت در اندیشه حکیمی، زیربنا و 

مقدم بر همه چیز حتی ایمان است. از نظر او، بدون عدالت، 
آزادی و مسلمانی هم ناممکن است.

خود  زمانه  از  متاثر  حکیمی  می گویند 
بوده و به اندیشه های چپ گرایانه، لعاب 
با آیه و  را  اسالمی زده و مارکسیسم 

حدیث عرضه کرده است.
یک  خود  هم عصران  میان  در  حکیمی 
ویژگی ممتاز و متمایز دارد. او مثل شریعتی، 

روشنفکر  و  سخنران  و...  ملکیان  مطهری، 
اعتبار  به  و  است  پژوهشگر  او  نیست،  شفاهی 

دانش غنی حدیثی و فقهی، اکثر نوشته هایش را از 
دل احادیث و روایات و قران استخراج کرده است. اگرچه توانایی 

ادبی خیره کننده ای دارد؛ اما نوشته هایش در باب عدالت، پشتوانه 
علمی دارد و شعارزده نیست. او مجتهد عدالت براساس نص است 

و نیازی به گرته برداری مفهومی از سوسیالیسم ندارد.
و  میان روشنفکران  او در  اشاره کردید،  نکته مهمی  به 
متفکران زمانه خود، چه جایگاهی دارد و چگونه توانسته 

این قدر ممتاز عمل کند؟
به باور من، او روشنفکر زندگی   محور است و در عصری که گفتمان 
»مرگ« پیشرو بود، »الحیات« می نوشت. حکیمی سه پرهیز مهم 
داشت که در آینده اقبال جامعه دینی را به او بیشتر خواهد کرد. 
یکم( پرهیز از ذهنی گرایی و ورود مسئوالنه به عینیت فقرزدایی 
و برابری اقتصادی به عنوان یک پژوهشگر علوم انسانی؛ دوم( 
پرهیز از قدرت و نقادی صریح نهاد سیاست به عنوان یک چهره 
برجسته انقالب؛ سوم( پرهیز از شهرت و مریدپروری و برگزیدن 
شیوه ساده زیستی، سالم زیستی و آزاده زیستی. این سه پرهیز 
مهم، شخصیتی ممتاز به او بخشید و اندیشه او را سالم، جذاب و 
مفید جلوه کرد. به خصوص پرهیز دوم مهم تر است. عدالت ورزی 
حکیمی با شعار و نفاق همدل نیست. عدالت ملعبه نهاد سیاست 
به  رسیدن  نردبان  را  عدالت  که  سیاستمداری  چه بسا  نیست. 

مظلمه می کند.

ایشان  آثار  از  یک  کدام  حکیمی  عالمه  آثار  میان  در 
توانسته، جریان سازی بیشتری داشته باشد؟

تاکنون بیشتر، آثار گرانسنگ ایشان در روایت عدالت محورانه از 
عاشورا و تشیع مورد توجه بوده است؛ اما در آینده، آثاری که او 
در  آن ها به صورت ویژه به مساله عدالت و فقرزدایی پرداخته است، 
مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد. به باور من، آیندگان کتاب 
»منهای فقر« را می خوانند و از خود می پرسند چگونه جامعه ای 
که در آن چنین دیدگاه های از سوی یک روحانی عالی قدر مطرح 
می شد، این چنین گرفتار بی عدالتی و فاصله عمیق طبقاتی شد؟ 
ای کاش به هشدارها و تنذیرهای این شخصیت مورد ستایِش 
همه گروه ها و جریان های سیاسی و فرهنگی توجه می شد و 

سیاست های دست راستی فقرزا متوقف می شد.
توجه ایشان در آثارشان و موضوعاتی که انتخاب 
مسائل  با  پیوند  در  حد  چه  کرده اند،تا 

مبتال به جامعه ایرانی بوده است؟
آرای  کلیدواژه  امروزی ترین  من،  زعم  به 
حکیمی »تبعیض« است. او اعتقاد دارد ملت 
تحت تبعیض در ذلت همیشگی خواهد بود. 
حکیمی در اکثر آثارش و البته به صراحت 
در مقاله »150 سال تالش خونین«، هدف 
ایران  مردم  آزادیخواهانه  تالش های  تمام 
عدالت  استقرار  را  کنون  تا  مشروطه  از 
می خواند و فسادپذیری را استحاله در انقالب 
می داند. او به پول شویی و اختالش می آشوبد و از ضرورت 
نظام اقتصادی متوازن سخن می گوید. حکیمی جلوتر می رود و 
حتی بر نظام مالکیتی که کبر و غرور ثروتمندان و اهانت به فقرا 
را گسترش می دهد، می تازد. او انبیا را منادیان عدالت و اغنیا را 
مخالفان عدالت معرفی می کند. چنین اندیشه هایی برای جامعه ای 
که در آن میان فقیر و غنی فاصله نجومی وجود دارد، رهایی بخش 

است.
آثار عالمه حکیمی برای جامعه ایرانی چه رهیافت های 

مهمی می تواند داشته باشد؟
پاندمی کرونا نشان داد ایرانیان نمی توانند از سنت های عاشورایی 
دست بکشند. ایرانیان اگر عالقمند به مکتب حسینی هستند، باید 
بدانند در این مکتب، عدالت جویی و ظلم ستیزی در ردیف نخست 
در کشوری  عدالت خواهانه حکیمی  اندیشه  دارد.  قرار  اهمیت 
اسالمی باید بازخوانی شود که در یک سو، یک سوم مردم زیر 
خط فقر زندگی می کنند و در سوی دیگر، میلیون دالری های 
خاورمیانه در خیابان های آن »دور دور« می کنند. این جامعه برای 

آنکه بماند، باید به اندیشه عدالت و رفع تبعیض برگردد.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایبنا با آقای کهنمویی در 

تاریخ 2 مهرماه 1۴00.

حکیمی  آرای  کلیدواژه  امروزی ترین   
ملت  دارد  اعتقاد  او  است.  »تبعیض« 
خواهد   

گ
همیش� ذلت  در  تبعیض  تحت 

بود.
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مصاحبه
گذار برای اهل فرهنگ و اندیشه  الگو�ی تاث�ی

جناب آقای قلیزاده علیار، بفرمایید ارتباط شما با مرحوم 
استاد محمدرضا حکیمی چگونه بوده و چگونه با ایشان و 

آثارشان آشنا شده اید؟
بله، ممنون از عنایت شما به این موضوع؛ ضمن عرض تسلیت 
فقدان استاد محمدرضا حکیمی، از خداوند متعال می خواهم که 
اولیای خود  با  را  اندیشه  روح پرفتوح آن مرد دین و دانش و 
حکیمی،  استاد  با  بنده  آشنایی  خصوص  در  گرداند.  محشور 
عرض کنم من حدود سال 13۶0 در تبریز، یک روز از جلو یک 
کتابفروشی می گذشتم. طبق معمول ایستادم و کتاب های ویترین 

را نگاه کردم، جوان بودم و تشنه مطالعه؛ کتاب »آوای روزها« از 
استاد حکیمی را دیدم که بعدها با عنوان »فریاد روزها« بازنشر 
شد. کتاب را خریدم و خواندم و مشتاق نثر ادبی محکم و عظمت 
اندیشه ایشان شدم، از آن پس آثارشان را یکی پس از دیگری 
با اشتیاق و دقت مورد مطالعه قرار دادم، شرف الدین، شیخ آقا 
آفتاب،  تفسیر  قبله،  اقالیم  بیدارگران  میرحامدحسین،  بزرگ، 
دانش مسلمین، ادبیات و تعهد در اسالم، حماسه غدیر و... همه 
را خواندم و از خیلی از کتاب هایشان خالصه برداری کرده ام که 
هنوز هم آنها را دارم و در نوشته ها و مقاالت و کتاب هایم به آنها 

ناده علیار  مصطفی قل�ی
 |  پژوهشگر، نویسنده و روزنامه نگار
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استناد و از آنها استفاده کرده ام. ایشان برخی از کتاب هایشان را 
به من می فرستاد گاهی هم دستی و توسط دوستان؛ یادم هست 
کتاب »مکتب تفکیک« ایشان که حدود سال ۷3 تازه منتشر 
شده بود خودشان توسط استاد بزرگوار جواد محدثی در قم به من 
فرستاد. من کتاب »شرف الدین عاملی چاووش وحدت« را سال 
۷1 نوشتم و سال ۷۲ چاپ شد، به استاد حکیمی هم فرستادم. 

یکی دو سال بعد که کتاب »شرف الدین« ایشان با افزایش و 
ویرایش جدید، تجدید چاپ شد، در متن کتاب یکی مورد از 
کتاب شرف الدین بنده هم نام برد و استناد کرد! که در آن سال ها 
مایه افتخار و موجب تشویق من جوان گردید. البته خیلی از 
دانشجویان و طالب اهل تحقیق و قلم در سه دهه شصت و هفتاد 
و هشتاد آثار استاد حکیمی را می خواندند و تاثیر می پذیرفتند. 
من هم که طلبه اهل قلم بودم تقریبا همه آثار فارسی ایشان را 
بالفاصله بعد از انتشارش می خواندم. بعدها از طریق مکاتبه که 

من شروع کردم، آشنایی ما دو طرفه شد و عنایت و 
هدایت استاد بیشتر شامل حالم شد و در سال 

13۷۶ که من به عنوان مدرس علوم اسالمی 
از  بودم،  نخجوان  خودمختار  در جمهوری 
حدیث«  نقل  »اجازه  درخواست  ایشان 
کردم ایشان هم با بزرگواری تمام و به روش 
علمای بزرگ، برای من »اجازه نقل حدیث« 

کتبی به زبان عربی و با خط خود نوشتند 
و همراه مجلداتی از کتاب شریف: »الحیات« 

اینکه بعدها دیدارهایی در قم  تا  ارسال فرمودند. 
داشتیم و از نزدیک زیارتشان کردم. مجموعه مکاتباتم با 

استاد و نیز مطالب مطرح شده در دیدارهایمان را نگه داشته ام که 
ان شاءاهلل روزی منتشر خواهم کرد.

شما شخصیت علمی و معنوی استاد حکیمی را چگونه 
می بینید؟

عرض کنم که درگذشت اندیشمند سترگ اسالمی استاد عالمه 
محمدرضا حکیمی خراسانی، واقعا ضایعه ای سنگین در جهان 
اسالم است و بی شک هیچ کس جای او را پر نمی کند. ایشان 
ویژگی هایی داشت که همگنانش نداشتند این ویژگی ها استاد 
حکیمی را از دیگر علما و نویسندگان و محققان ممتاز و تاثیرگذار 
و  می نویسند  بسیار  کتاب هایی  علم  اهل  از  خیلی  گردانید، 
شاگردانی تربیت می کنند، ولی کمتر کسی از مجتهدان و علمای 
اهل قلم مانند عالمه امینی، عالمه طباطبائی، شهید مطهری، 
شهید سید محمدباقر صدر و استاد محمدرضا حکیمی تاثیرگذار 
و جریان ساز واقع می شوند. محمدرضا حکیمی از اندیشمندان 
تاثیرگذار و جریان ساز بود، آثار و افکارش، هم ماندگار است، هم 

تاثیرگذار و هم جریان ساز.
به نظرتان اندیشه های استاد عالمه محمدرضا حکیمی چه 

ویژگی هایی داشت که تاثیرگذار و جریان ساز شد؟

 سوال خوبی است. ببینید استاد حکیمی یک دانشمند بزرگ و 
دارای مهارت در رشته های ادبیات فارسی و عربی، تاریخ اسالم، 
فقه، اصول، تفسیر قرآن، حدیث، عقایدشناسی، فلسفه، اخالق و 
سایر رشته های مرتبط با علوم دینی و در یک کالم، یک »اسالم 
ایشان در همه  بود.  برجسته  معارف شناس  و  بزرگ  شناس« 
این رشته ها کارنامه مکتوب علمی و پژوهشی در حد اعال دارد 
و کتب و مقاالتش شاهد این ادعاست مخصوصا کتاب عظیم 
الحیات، کتاب خورشید مغرب، معاد جسمانی، دانش مسلمین، 
... که نشان می دهد استاد در این  ادبیات و تعهد در اسالم و 
و  عارف  استاد یک  این ها،  بر  بود. عالوه  نظر  عرصه ها صاحب 
اهل معنا و اندیشمند فرهنگی و اجتماعی و انقالبی و آگاهانه 
دلداده مجاهدان بزرگی مثل امام خمینی )ره(، و طرفدار آیت اهلل 
خامنه ای و سیدحسن نصراهلل بود. بنابراین، متون معارف دینی 
را راحت تر روزآمد می کرد و متناسب با اقتضائات روز مثل 
عدالت خواهی، انتظار فرج، عاشورا، انقالب، حقوق 
بشر، اقتصاد، امور جاری جهان، نظم نوین 
جنبه های  و  می کرد  مطرح   ... و  جهانی 
زیبایی و عظمت و انسانی اسالم و مکتب 
اهل بیت )ع( را جذابتر نشان می داد که 
مایه افتخار مسلمانان می شود. او یک انسان 
فرهنگی و علمی محض و گوشه گیر نبود، 
معتقد بود و می گفت که فرهنگ خالص به 
درد نمی خورد بلکه فرهنگ باید همراه با 

اقتصاد و سیاست باشد.
به نظر شما کتاب معروف »الحیات« چه جایگاه 
علمی و فرهنگی دارد که استاد حکیمی را بیشتر با آن 

می شناسند؟
باید عرض کنم که کتاب عظیم »الحیات« که حاصل تالش و تتبع 
و تحقیق مشترک استاد محمدرضا حکیمی و دو برادر دانشمند 
و عالمش استاد شیخ محمد و مرحوم استاد شیخ علی حکیمی 
است اما بیشتر با دیدگاه و تالش استاد محمدرضا حکیمی فراهم 
شده، کتاب مجموعه خالص آیات قرآن و احادیث اهل بیت )ع( 
در موضوع همه ابعاد یک زندگی پویا، بانشاط، معقول، مادی و 
معنوی است. ابتکار و نوآوری کتاب الحیات در آن است که سعی 
دارد با آیات و احادیث و سیره معصومین )ع( زندگی انسانی را 
به شکل معقول و منطقی و روزآمد در تمام زوایای اقتصادی، 
اجتماعی، فردی، اخالقی، علمی، فرهنگی، سیاسی و ... تبیین 
کند و برنامه ای مترقی و سازنده و پاسخگو ارائه نماید؛ به عبارت 
دیگر این کتاب ثابت می کند که اسالم دین زندگی و ترقی و 

تکامل در همه ابعاد و در همه زمان ها و مکان هاست.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایبنا با آقای قلیزاده در 

تاریخ 7 مهرماه 1۴00.

محض  علمی  و   
گ

فرهن� انسان  یک  او 
می گفت  و  بود  معتقد  نبود،  گوشه گ�ی  و 
که فرهنگ خالص به درد نمی خورد بلکه 
فرهنگ باید همراه با اقتصاد و سیاست 

باشد.
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مصاحبه
 مرحوم حکیمی و حکمرا�ن عادالنه

طرد فلسفه و علوم عقلی در حوزه های علمیه تا پیش از 
امام)ره( و عالمه طباطبایی)ره(، سنتی ستبر و  مرحوم 
رایج بود و حتی همین امروز هم این رهیافت ضّدفلسفی 
در میان علما و طالب طرفدارانی دارد؛ نقد شما به مرحوم 
حکیمی منحصر به شخص ایشان است یا دامنه آن هر فرد 

و جریان اَخباری گرای دیگر را هم در بر می گیرد؟
بله همان طور که اشاره کردید، جریان اخباری گری تقریبا از قرن 
11 به بعد با محوریت مرحوم استرآبادی نمود یافت و مکتب 
تفکیک یا مکتب معارفی خراسان نیز در تاریخ معاصر با محوریت 
افرادی چون مرحوم  میرزا مهدی اصفهانی، مرحوم حلبی، مرحوم  
مجتبی قزوینی و در نهایت مرحوم  حکیمی شکل گرفت و با 
قرائت های گوناگون بسط یافت. دعوای اصلی اخباری ها در بدو 
امر دعوای اصولی و فقهی بود اما دعوای مکتب تفکیک صریح تر 
دعوای بین سنت و فلسفه است. یعنی فلسفه و عرفان ستیزی 

مشخصه اصلی مکتب تفکیک به شمار می رود.
نقد من در درجه اول به یک طیف است که مرحوم حکیمی 
احتماالً به عنوان آخرین حلقه، یکی از رئوس این طیف قرار دارد. 
البته کانون تفکر تفکیکی حوزه خراسان و به طور خاص مشهد 
است و خیلی هم این  مکتب در گسترش خود موفق نبوده است 
چراکه امروز تقریبا در همه حوزه ها حتی در حاشیه حوزه مشهد 

کرسی فلسفه و عرفان رونق دارد. یعنی برخالف خواست اصحاب 
تفکیک، بعد از پیروزی انقالب، فلسفه وارد متن در حوزه های 

علمیه شده است.
به نظر می رسد انتظارات شما از یک متفکر و اسالم شناس 
افزون بر جّد و جهد علمی و تدوین و تنظیم اندیشه هایش، 
مستلزم نوعی سیاست ورزی عملی و کنشگری اجتماعی 
باب  حکیمی  اندیشگی  بن بست  گفته اید:  که  باشد  هم 
هرگونه کنشگری را بر ایشان بست و برای بسط و تعمیق 
اندیشه هایش قیام علمی نکرد؛ آیا با این برداشت موافقید؟

خیر، یک پژوهشگر می تواند فقط به کار پژوهشی خود بپردازد و 
در امور اجتماعی و سیاسی نیز به انجام تکلیف شرعی خود مانند  
مردم عادی اکتفا کند، اما اگر یک پژوهشگر خود را در جایگاه 
مصلح اجتماعی و نماد و تابلو و مجسمه عدالت طلبی معرفی 
کرد، هم رویکرد پژوهشی او می بایست به سمت عمل متمایل 
شود، و هم باید به صورت هدفمند صاحب ُکنشگری اجتماعی 
باشد در این صورت خانه نشینی، پرهیز از مداخالت مؤثر و آیه 
یأس خواندن، یا مصلح اجتماعی بودن و عدالتگرایی و امثالهم 
بی معناست. مرحوم شهید مطهری یک اندیشمند کم نظیر و در 
عین حال یک مصلح اجتماعی بزرگ در عصر ماست اما هیچ گاه 
دست از مجاهدت علمی و کنشگری در سطح هدایت جامعه 

رضا غالمی 
ِ اسالمی صدرا

 |  مؤسس و رئیس مرکز پژوهش های علوم انسا�ن
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به سمت مقاصد اسالمی نکشید و در همین راه به فیض عظیم 
شهادت نائل آمد.

اساساً چه تقابل و تضادی میان اندیشه امام)ره( و مرحوم 
حکیمی به چشم می خورد که گفته اید طنین صدای ُخرد 
با  مواجهه  در  مکتب)تفکیک(  این  استخوان های  شدن 
جریان پرخروش نهضت امام خمینی)ره( که متأثر از سنت 
فلسفی و عرفانی اصیل بود، همچنان در گوش بسیاری 
وجود دارد؛ آن هم در حالی که مرحوم حکیمی دست کم 
در ذهنّیت بخشی از جامعه به عنوان یکی از دلبستگان 
و مرّوجان نهضت اسالمی و اندیشه های امام)ره( شناخته 
می شود که کتاب تفسیر آفتاب: نگرشی به رسالت اسالم 
و حماسه انسان در رهبری امام خمینی خودش را در فجر 

پیروزی انقالب منتشر کرد؟
اوال، امام عالوه بر اینکه یک فقیه زبده بود، یک فیلسوف و عارف 
واالمقام نیز بود که نهضتش نسبت محتوایی روشنی با رویکرد 
فلسفی و عرفانی اش داشت. در واقع، معمار انقالب اسالمی کسی 
بود که عده ای از اخباری های متعصب در قم، ظرف آب فرزند 

او یعنی مرحوم حاج آقا مصطفی را به خاطر اینکه پدرش 
درس فلسفه می داد نجس می دانستند و آن را آب 

می کشیدند! ثانیا، امام فقیهی بود که با طرح 
شجاعانه اصل والیت فقیه و قراردادن آن در 
مسیر والیت رسول اهلل)ص( یعنی والیت 
حداکثری، مهر بطالنی بر تفکراتی در حوزه 
اسالمی  حکومت  تشکیل  هرگونه  که  زد 
در دوران غیبت را جایز و حتی بعضا حرام 

قرائت  ارائه  با  را  فقه  امام  ثالثاً،  می دانستند. 
محکم تری از بحث زمان و مکان در اجتهاد، و 

همچنین طرح جامع تر بحث فقه حکومی، متحول 
ساخت و پای عقل را بیش از پیش در میدان فقه باز کرد. رابعاً 

امام  اهل قیام  بود نه قعود؛ در حقیقت، حرکت امام در جریان 
انقالب نه با انزواطلبی و خانه نشینی سازگار بود و نه با ایده آل 
طلبی کور و به دور از واقع گرایی، بنابراین من نمی توانم نسبت 
عمیقی به جز عالقه شخصی میان مرحوم حکیمی دهه ۶0 به 

بعد با امام خمینی پیدا کنم.
چه نسبتی میان اندیشه مرحوم حکیمی با سکوالریسم 
برقرار می شود که معتقدید طیفی از عالقه مندان ایشان 
پلی  ایشان،  عملی  سلوک  ویژه  به  و  وی  تفکرات  از 
برای خداحافظی با نهضت اصیل امام)ره( و تن دادن به 

سکوالریسم ساخته اند؟
در نوع نگاه ایشان به حکومت اسالمی رسیدن، به بن بست حتمی 
است و ثمره آن خواسته یا ناخواسته سکوالریسم است. متاسفانه 
نه تنها ایشان، بلکه بعضی از روحانیون ما، گاهی حکومت سکوالر 
را به حکومت نسبی و در حال تکامل اسالمی ترجیح می دهند 

برای  ایده ای  این است که خودشان هم فاقد هرگونه  و جالب 
شکل گیری حکومت اسالمی  ای که از آن صحبت می کنند هستند. 
نشسته اند در خانه و بدون اینکه در اجرای عدالت مشارکتی داشته 
باشند و غصه جامعه را بخورند، مانند اپوزسیون مشغول بزرگ 
کردن اشکاالت و مخفی کردن محاسن هستند. یک عیب را پیدا 
می کنند و با تعمیم آن به همه نظام، یک قانون کلی می سازند 
که مثال نظام ناعادالنه اداره می شود. حرف زدن و شعار دادن  کار 
سختی نیست، آن چیزی که سخت است، نظریه پردازی و سپس 
عمل است که به نظر من، عمل از نظریه پردازی هم به مراتب 

دشوارتر است.
برخی منتقدان از مرحوم حکیمی به عنوان اندیشمندی 
به  قائل  از اسالم شیعی که  انتظار حداکثری  به  متمایل 
برقراری حکومت اسالمی به شرط عدالت گرایی بود، یاد 
کرده اند اما شما معتقدید ایشان هیچ نظریه ای در زمینه 
به داستان سرایی در  نداشته و حتی در مواردی  عدالت 
حوزه عدالت پرداخته ؛ جمع میان این دو نظر چگونه ممکن 

است؟
ممکن است در نظر این چنین بوده باشد که می گویند 
اما چنین شرایطی جز در زمان ظهور منجی 
نخواهد  محقق  فداه  ارواحنا  بشریت  عالم 
به  عدالت گرایان  از  بعضی  متاسفانه  شد. 
دالیل گوناگون از جمله عدم درگیری واقعی 
با متن جامعه و حتی فراتر از این، بی خبری 
از جامعه، به موضوع عدالت رویکرد انتزاعی 
از ظرائف و  محض دارند و درک درستی 
پیچیدگی های اجرای آن خصوصا در عصر 
غیبت ندارند. وقتی این گونه فکر کردیم، 
عمالً شکل گیری دولت اسالمی در عصر غیبت 
خطاست این در حالی است که  تحقق عدالت باید گام 
به  گام و توأم با برداشتن  تدریجی موانع صورت گیرد. این تصور 
که اجرای عدالت به صورت  دفعی مثال با الهام از نسخه هایی 
شبیه نسخه های مارکسیستی امکان پذیر است یک تصور خام 
و غیرواقعی است و به داستان سرایی که قبالً عرض کردم شباهت 
دارد. ضمنا بنده همچنان معتقدم  مرحوم  حکیمی نظریه مدّونی 
در باب عدالت نداشت چه رسد به اینکه ایده مشخصی در باب 
حکمرانی عادالنه داشته باشد. اصوالً امروز خیلی از عدالت گراها 
اعم از حوزوی و دانشگاهی حرف جدی ای در باب عدالت چه 
در ساحت تئوری و چه در ساحت عمل ندارند و با نظریه ها و 
الگوهای عملی غربی و دقایق آنها هم ناآشنایند که این یک ضعف 

بزرگ است.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری تسنیم با آقای غالمی در 

تاریخ 28 شهریورماه 1۴00.

حکومت  به  ایشان  نگاه  نوع  در 
حتمی  بن بست  به  رسیدن،  اسالمی 
ناخواسته  یا  خواسته  آن  ثمره  و  است 
تنها  نه  متاسفانه  است.  سکوالریسم 
ایشان، بلکه بعیصن از روحانیون ما، گاهی 
حکومت سکوالر را به حکومت نس�ب و در 

حال تکامل اسالمی ترجیح می دهند.
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ا�ن سخ�ن
حکیمی و نزدیک شدن به قدرت

کتاب ها، آدم ها، جریان های فکری یک شبکه فکری در ما ایجاد 
به تعبیری پازل  بلوغ فکری ما را شکل می دهند.  می کنند و 
معرفتی ما آدم ها را کتاب ها، شعر، موسیقی، رویدادها، فلسفه و 
دیگر عنوان ها شکل می دهد و خود ما در طول زمان به این نقشه 
ذهنی اضافه می کنیم. مرحوم حکیمی یکی از نویسندگانی بود که 
نسل ما به او تعلق خاطر داشت. او فکر و اندیشه تولید کرد و ما 
برخی از شناخت خودمان را مدیون ایشان هستیم. آدم هایی که 
در زندگی فکری ما پرارج هستند و حتی اگر مخالف آنها باشیم، 
این مخالفت ها وادی فکری و راه و مسیر را روشن کرده است. وی 
در پاسخ به این نکته که حکیمی در حوزه ادبیات و دین و مباحث 

در  روشنفکری  وجه  طرفی  از  و  دارد  مختلفی  مطالب  نظری 
سال های پیش از انقالب او بعد از انقالب کم رنگ تر شد و تغییراتی 
اینکه  برای  را  ناچاریم آدم ها  ما  آثارش رخ داد، گفت:  او و  در 
معرفتمان را نسبت به آن ها دقیق تر بیان کنیم، طبقه بندی کنیم. 
حکیمی، ادیب، عالم، نویسنده دینی و مصلح اجتماعی است. از 
متفکران سنتی ماست. یک عالم دینی و دین پژوهی سنتی است، 
اما ایشان در طول دوران زندگی دوره های مختلفی داشته است. 
ادیب است چون از نخستین افراد شاخص نثرنویسی دینی به 
حساب می آید. یک شغل هم داشته که در میان ویراستاران قرار 
می گیرد. مجموعه شعر منتشر کرده که اشعار فارسی و عربی دارد. 

احمد شهدادی  
 |  نویسنده و استاد دانشگاه
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بنابراین بدون شک ادیب است. ایشان در ادبیات سبکی مختص 
به خودش داشتند که مؤثر بوده است. نفس اهمیت دادن به زبان 
و نگارش یکی از دستاوردهای ایشان برای حوزه دینی است و 

ایشان یکی از طلیعه داران و شروع کنندگان این مسیر است.
این نویسنده تصریح کرد: از طرف دیگر، حکیمی عالم دینی است 
و بر فقه، اصول و کالم خوانده و به علم حدیث و تفسیر آشنایی 
دارد. او مصلح اجتماعی هم هست، چون دنبال احیای عدالت 
بود و راجع به انقالب اسالمی و دنیای معاصر مطالبی نوشته 
است. درعین حال شخصیت فردی ایشان بیانگر این است که وی 
انسانی پارسا و صاحب فضیلت های اخالقی است که دنبال نزدیک 
شدن به کانون قدرت نبود و ساده زیستی را انتخاب کرد. نکته 

خیلی مهم دیگر در آثار ایشان، توجه وی به رنج انسان است. 
نویسنده هایی که کار حوزوی و آکادمیکی می کنند، 

مردم  از  و  رفته اند  فرو  متون  پژوهش  چاه  در 
حرفه ای اند  کتابخوان های  این ها  بی خبرند. 
که در بین کتابخانه قرار دارند. فقر انسان ها 
و نان شب مردم برای حکیمی مهم بود و 
این از فضیلت های اخالقی استاد حکیمی 

محسوب می شود. 
ایشان افزود: وقتی شما اندیشمندی هستید 

که می خواهید شور بیافرینید، از زبان حماسه 
را  اهدافی  انتخاب چنین سبکی  استفاده می کنید. 

دنبال می کند و زمانی بوده که نویسنده می خواسته نسبت به 
مخاطب شورانگیز باشد. نوشته های شاهرخ ِمسکوب و زرین کوب 
ندارند  را  شورانگیزی  آن  اما  هستند،  ما  ادیبان  جزء  اینکه  با 
برخالف چیزی که مشهور شده،  نثر حکیمی  در مجموع  لذا 
زیبایی آن آسانی و روانی اش را از بین برده  است؛ برخالف نثر 
ِمسکوب که در عین اینکه زیبا است، خیلی روان و ساده است. 
»الحیاه« مجموعه ای است برگزیده از منابع دینی. آقای حکیمی 
و برادرانشان با قصد و غرض خاص عینک زدند و با آن عینک 
به میانه ی دریای کتاب و سنت رفتند و آموزه هایی را استخراج 
کرده اند که با مفاهیم و پیش فرض های خودشان سازگار است. این 
چینش و جهت نمی تواند خالص و ناب باشد. هر جا یک انتخابی 
وجود دارد، پیش فرضی هم هست؛ مثالً مسئله آفرینش، مذهب، 
جبر و اختیار و خلقت در »الحیاه« مهم نیست چراکه مسئله 
ظلم و ظلم ستیزی، عدالت و مبارزه با فقر اهمیت دارد. حکیمی 
»الحیاه« را مانیفست آزادی، عدالت، تفکر و مدنیت متعالی قلمداد 
کرده است. به نظرم این آموزه ها  از تفکر چپ در ایران متأثر است 

و در صد سال اخیر هر گروه عدالتخواه، متأثر از چپ است.
در ادامه، میزبان برنامه این سوال را مطرح کرد که چقدر وقوع 
انقالب )رؤیای حکومت اسالمی( در شکل گیری این کتاب نقش 
داشته است؟ شهدادی بیان کرد: حکیمی با چنین رؤیایی این 
کتاب را نوشت. او یکی از منادیان انقالب است و از سال 4۲ یکی 

از نویسندگان و از طرفداران انقالب اسالمی به حساب می آید. 
برای یک انقالب، یک مانیفست الزم است که طبق آن حرکت 
کنیم. حکیمی یک روشنفکر دینی نیست و با عقالنیت مدرن 
سروکار ندارد. فقط احساس وظیفه می کند که از مبانی اسالم 
درباره زندگی مردم و حکومت جمع آوری کند و این کار الزم بوده 
و باید یک نفر انجام می داده و حکیمی کسی بود که با آشنایی 
باال این کار را خوب انجام داده  است. من ازجمله کسانی بودم که 
در زندگی فکری این اثر را خواندم و مرهون آقای حکیمی هستم.

این استاد دانشگاه درباره روشنفکر بودن یا نبودن مرحوم حکیمی، 
نیست چراکه  دینی  روشنفکر  نواندیشان  گفت: حکیمی جزو 
تعریف من از روشنفکر دینی این است که عقالنیت سنتی را 
با عقالنیت مدرن درگیر کند. هر کسی در هر بُعدی، 
آثار  با عقالنیت مدرن در  عقالنیت سنتی را 
خود درگیر کند، روشنفکر دینی است. مثاًل 
شریعتی با عقل مدرن ارتباط برقرار کرد. 
اگزیستانس و جامعه شناسی را می شناسد 
و تحلیل تاریخی، فلسفی و جامعه شناختی 
استاد  آثار  در  هیچ گاه  اما  می کند  ارائه 
حکیمی، درگیری با عقالنیت مدرن دیده 
نمی شود؛ چراکه او یک متفکر سنتی است 
البته  می زند.  فریاد  را  اسالم  آرمان های  و 
در جاهایی مثل مبارزه با فقر و ظلم ستیزی، با 
شریعتی هماهنگ است، از این منظر که هر دو منادی 
»اسالم عاصی« هستند؛ »اسالم عاصی« به معنای اسالمی که 
معترض است و با استعمار مخالف است، در مقابل اسالم راضی 
که می توان در متون موالنا، حافظ، سعدی و حتی االهی قمشه ای 
آن را مشاهده کرد که به شما امنیت خاطر می دهد، دغدغه ها را 

برطرف می کند و جهان را با بعد زیباشناختی نشان می دهد.
من فکر می کنم مکتب تفکیک در مقابل فلسفه و عرفان است اما 
یک عده ای که با فلسفه و عرفان مخالفت دارند با مکتب تفکیک 
هم مخالف اند و این برای من جالب است. یک اعتراف شخصی 
بکنم؛ بنده به عنوان دانش آموز فلسفه اسالمی خیلی کم فلسفه 
اسالمی را می فهمیدم، از وقتی که با مکتب تفکیک و مخالفان 
فلسفه اسالمی و فلسفه غرب آشنا شدم، فههم از فلسفه بیشتر شد. 
مکتب تفکیک در مبدعان آن رادیکال تر است تا مکتب تفکیک در 
آقای حکیمی. ایشان به مالحظاتی یک ورژن متعادل تر و نرم تر از 
مکتب تفکیک ارائه کردند و در اینکه در فلسفه و عرفان مخالف 
است، با قبلی ها اشتراک نظر دارد. به نظرم آن مقدار که بنده آثار 
تفکیکی ها را مطالعه کرده ام، این ها مقاصد فیلسوفان اسالمی را 
متوجه نشدند و چون با پیش فرض به مقابل فلسفه رفتند، مساله 

را درست متوجه نشدند.
منبع متن:  مصاحبه خبرگزاری ایبنا با آقای شهدادی در 

تاریخ 8 شهریورماه 1۴00.

حکیمی جزو نواندیشان روشنفکر دی�ن 
نیست چراکه تعریف من از روشنفکر دی�ن 
این است که عقالنیت سن�ت را با عقالنیت 

مدرن درگ�ی کند.
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ا�ن سخ�ن
 کرد

گ
استاد حکیمی عدالت را زند�

عرضم را در یک مقدمه و دو بخش مطرح می  کنم. عدالت در 
در  و  استمداد جسته  لغوی خودش  معنای  از  شیعی  اندیشه 
اصطالح کالمی یا فقهی به معنای اعطای حق به حق  دار است؛ 
خواه این عدل به معنای رعایت حقوق اشخاص باشد یا اینکه 
به معنای نفی تبعیض باشد یا رعایت کرامت بشر. ممکن است 
جلوه عدالت در اندیشه باشد، ممکن است در رفتار باشد و ممکن 
است در مقام معرفت باشد. آنچه موضوع بحث ماست این است 
که در عینیت فقه، جایگاه عدالت چگونه بوده است. کمابیش 
شنیده  ایم فقه از عنصر عدالت چندان بهره نگرفته است. در بخش 

اول سرفصل  هایی را درباره نقش عدالت در عینیت فقه مرور کنیم 
تا این ادعا را راستی  آزمایی کنیم. قبل از اینکه این ادعا را بررسی 
کنیم مایلم اشاره کنم که برخی نویسندگان در ادعای اینکه فقه 
با عدالت میانه خوشی نداشته است یک پیش  فرض ذهنی دارند و 
آن اینکه گویا فقه را به مثابه حقوق دانسته  اند و از این منظر چون 
فقه را از اخالق تهی پنداشته  اند به نظرشان مولفه  های اخالقی 
در فقه جایگاهی ندارد، در حالی که خود این مفروض قابل نقد 
است چراکه فقه یک دستگاه معرفتی مرکب از امر اخالقی و امر 
قانونی است. امر اخالقی تجلی در احکام تکلیفی خمسه دارد و 

 مجت�ب الهی خراسا�ن  
 |  معاون آموزیسش دف�ت تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
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شاید از این منظر یک دستگاهی به مراتب پیچیده  تر و غنی  تر 
از دستگاه  های اخالقی عرضه کرده است چه اینکه دستگاه  های 
معرفت اخالقی معموال اخالق را با وصف الزام و منع و اباحه تصویر 
می  کنند در حالی که در اسالم ترجیحات و نامرجحات اخالقی 

هم استنباط شده است.
در مورد نقش عدالت در عینیت فقه، شاید حداقل بتوان هفت 
مورد را برشمرد. اول اینکه فقها در طول تاریخ فقاهت تالش 
کردند عدل منظومه  ای و رعایت تناسبات را در استنباط تمامی 
احکام شریعت رعایت کنند. اگر در شریعت، مقدار نصوص ما در 
حوزه  ای قابل توجه است باید این امر در تفقه و استنباط انعکاس 
پیدا کند لذا فقهای ما اهتمام جدی داشتند که فحص کامل از 
مدارک انجام بشود تا مبادا گوشه  ای از احکام جا بماند. حتما باید 
فقیه نهایت تالشش را برای استنباط حکم به کار ببندد تا منظومه 

متعادلی از احکام را عرضه کند.
مطلب دوم رعایت عدالت و نظرداشت عدم تبعیض در استنباط 
احکام مکلفان است. مثال در مجموع حقوق و تکالیف والی و 
هم  اختیاراتی  گذاشتند  رعیت  دوش  بر  وظایفی  اگر  رعیت، 
برایش استنباط کردند. اساسا در هندسه احکام، مجموعه حقوق 

و تکالیف زن و مرد برابر است یعنی حقوق و تکالیف زن 
با هم متناظر است، حقوق و تکالیف مرد هم با هم 

متناظر است و این طور نیست که کفه تکالیف 
زن بر حقوقش بچربد یا کفه حقوق مرد بر 

تکالیفش بچربد.
محور سوم این است که در جریان تفقه، 
قدرت  با  حکم  تناسب  در  عدالت  رعایت 
مکلف است. اساسا در احکام، تناسب حکم با 

قدرت و وسع تکوینی مکلف یک اصل است و 
معروف است تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی  گیرد 

و تعلق تکلیف به عاجز قبیح است. اساسا برخی احکام 
مصلحتشان هم منوط به قدرت است. مسئله بعد تناسب با قدرت 
و وسع تشریعی مکلف است که جلوه روشن او در بحث تزاحم 
و نظریه ترتب قابل پیگیری است. مورد بعدی تناسب با قدرت و 
وسع علمی مکلف است چه اینکه در اندیشه معاصر امامیه گرچه 
احکام یک وجود ثبوتی دارند ولی مسئولیت مکلف در برابر احکام 
منوط به علم و اطالع مکلف است لذا حکم با قدرت و وسع علمی 

مکلف تناسب پیدا کرده است.
اجرای  و  احراز  بر عدالت اخالقی در طرق  تکیه  محور چهارم 
احکام است. منظور از عدالت اخالقی، ملکه تقوا و مروت است. 
ما در احراز شریعت و سنت و اثبات روایات، خبر عدل را حجت 
می  دانیم، در شهادت بر حقوق شهادت عادل را معتبر می  دانیم. نه 
تنها در احراز احکام بلکه در اجرای احکام هم چنین است؛ چنانکه 
در اقامه جمعه و جماعت عدالت شرط است. خود این تاکید بر 

عدالت اخالقی موجب ترویج عدالت اخالقی در جامعه می  شود.

پنجم رعایت عدالت اخالقی در شخص فقیه و فرایند فقاهت 
است. فقیه باید در فرایند فقاهت عدالت بورزد و مدرکی را از باب 
سهل  انگاری کنار نگذارد، پیش  داروی نسبت به رای خاصی نداشته 
باشد و استفراغ وسع را به کار ببندد. دوم عدالت نظری در مقام 
افتا است. فقیه حق ندارد تبعیض  آمیز فتوا بدهد. در اقامه احکام 
چه در قضا و چه در حکومت عدالت فقیه شرط است. بنابراین 

عدالت ورزی شرط فرآیند فقاهت است.
ششم رعایت کرامت انسان و وجوب عدالت ورزی مومنان است. 
در فقه هرگونه خشونت جنسی ممنوع است، جنایت علیه بشریت 
ممنوع است، سلب حق از دیگران ممنوع است، عدالت در خانواده 
و بین فرزندان مورد تاکید است. سراسر فقه در مقام تضمین 
نسبت عدالت اخالقی با احکام است. مورد هفتم رعایت عدالت 
در مرافعات مالی است که در کل مرافعات، عدالت شرط رفع 

مخاصمه شمرده شده است.
بخش پایانی عرایضم درباره تجربه عالمه حکیمی است. به نظر 
من تجربه عالمه حکیمی در آنچه در آثار ایشان مالحظه می  شود 
فراتر از عدالتی است که در عینیت تفقه مالحظه می  کنیم. در 
معارف  همه  به  ایشان  متعادل  و  متوازن  نگاه  معرفتی  عدالت 
ستودنی است. ایشان در الحیاه برای همه معارف 
سهم کاملی در نظر گرفته است.  آن مقدار 
که جنبه های مغفول احکام را در الحیاه 
می  دانیم در پنجاه و دو باب فقهی مشاهده 
از  عدالت  اینکه  دیگر  نکته  و  نمی کنیم 
نظر ایشان اساس جامعه دینی تلقی شده 
است. عدالت در کنار سایر اصول و فروع 
اساس  و  دین  اساس  عدالت  بلکه  نیست 
در  بعثت،  اهداف  در  است.  دینی  جامعه 
مشی حکومت علوی، در قیام عاشورا، عالمه 
حکیمی نشان می  دهد عدالت چگونه نقش اساسی 
دارد. از نگاه ایشان غایت اصلی دین که اقامه عدل است مورد 

غفلت واقع شده است.
افزوده دیگر عالمه حکیمی عدالت تجاربی است. مرحوم استاد 
حکیمی خودش عدالت را زندگی کرد، نه اینکه به عدالت به 
عنوان یک آرمان یا یک شعار بنگرد. ایشان در زندگی شخصی 
خودش هرجا بی  عدالتی دید ندای اعتراض بلند کرد. ایشان هرجا 
کژی می  دید می  شورید و با همه تعلق خاطری که به مجموعه 
دوستان و شاگردان خودش داشت نسبت به تبعیض  ها به شدت 
منتقد بود. در زندگی شخصی خودش فقر خودخواسته  ای داشت، 
نهایتا ایشان سعی کرد نشان دهد چگونه می  توان عالم عامل بود.

منبع متن:  نشست بزرگداشت عالمه حکیمی با عنوان 
»اسالم شناس عدالت خواه« با همکاری خبرگزاری ایکنا و 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع(، 13 شهریورماه 

1۴00، پیاده شده توسط خبرگزاری ایکنا.

 عدالت از نظر ایشان اساس جامعه دی�ن 
سایر  کنار  در  عدالت  است.  شده  تلقی 
اصول و فروع نیست بلکه عدالت اساس 

دین و اساس جامعه دی�ن است.
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ا�ن سخ�ن
نقطه تمایز اندیشه مطهری و حکیمی 

 استاد حکیمی از نظر دروس حوزوی و آشنایی با معارف اسالمی 
در سه حوزه زحمت کشیده بوده و صاحب نظر بود؛ یکی در حوزه 
فقه و اصول بود که در حدود 10 سال در درس خارج اساتید 
بزرگ مانند آیت اهلل میالنی شرکت کرده بود و در این حوزه ها 
اهل نظر شده بود. حوزه دوم، حوزه کالم بود که ایشان تبحری 
در مباحث کالمی هم داشتند. حوزه سوم نیز عبارت از حدیث 
بود. ایشان در سه حوزه اهل تحقیق و نظر بود و مباحثی را نیز به 

صورت مکتوب داشت.
اما در هیچ یک از این سه محور به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار 
در حوزه های علمی مطرح نبوده و نیست. نه شخصیت فقهی 
ایشان در طراز فقها است و نه شخصیت کالمی و حدیثی ایشان. 
امتیاز استاد حکیمی از این جنبه ها نیست و البته نه اینکه در 
این جنبه ها کار نکرده یا آثار ارزشمندی را به جا نگذاشته باشد. 
در همان موضوع مکتب تفکیک که اثری را نیز به همین نام 
تألیف کرده اند و این اصطالح نیز از ابداعات ایشان است، ایشان 
یک مقرر قوی برای اصحاب تفکیک هستند که مدعای آنها را با 

شواهد مختلف که از کتاب و سنت یا نظرات اندیشمندان اسالمی 
می توان جمع آوری کرد، ارائه کرده اند. اما در این جهت ابداع و 
نوآوری از استاد حکیمی نیست، بلکه سخنان و نظرات اساتید 

خودشان را تقریر کردند که کار باارزشی است.
اما امتیاز و ویژگی منحصر به فرد این استاد در چیست؟ برداشت 
بنده این است که ما استاد حکیمی را نباید از نسل فقها، محدثین 
یا متکلمین بدانیم و ریشه های فکری او را نباید به این جریانات 
متصل کنیم، هرچند در این علوم تبحر داشتند. ایشان فرزند یک 
طبیعت دیگری است و فکر و ذهنش در سرزمین دیگری رشد 
کرده و اتفاقاً امتیاز بزرگ حکیمی هم مربوط به همین جنبه 
است و آن این است که باید پیشینه و نیاکان ایشان را در جریان 
مصلحان دینی جست وجو کنیم. کسانی از قبیل سیدجمال الدین 
اسدآبادی که دغدغه اصالح تفکر دینی را داشتند و وضع جامعه 
اسالمی را می دیدند و در صدد اصالح زیست مسلمانی بودند. 
دغدغه اصلی استاد حکیمی این موضوع بود و بنده نیز از این 

حیث ایشان را بزرگ می شمارم.
عالم و متفکر اسالمی در این دوره کم نداریم، اما متفکری با 

محمد رسوش محال�ت
 | پژوهشگر دی�ن و حوزوی
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دغدغه هایی که استاد حکیمی داشتند، کمتر داریم. بنابراین این 
امتیاز را باید مورد تأمل قرار داد. حکیمی دو ایراد در بین مسلمین 
می دید؛ اول اینکه معتقد بود مسلمین از اندیشه ناب اسالمی 
فاصله گرفته اند. اندیشه های اسالمی یا فهم مسلمان ها، آمیخته ای 
از اسالم و غیراسالم است و عناصری از فکر غیراسالمی در میان 
مسلمین به نام اسالم شناخته شده است و باید آنها را به اسالم 

حقیقی برگرداند. 
اما حکیمی صرفاً یک متفکر نبود که در کتب سیر کند و با 
مفاهیم ذهنی سر و کار داشته باشد. حکیمی یک متفکر اجتماعی 
هم بود و وضع جامعه را نیز می دیدید و معتقد بود جامعه ما به 
ظاهر اسالمی است، اما ما از شاخص های اسالمی عمالً فاصله 
داریم. بنابراین ایشان مباحثی را نیز در این زمینه مطرح می کرد 
که ایراد زیست مسلمانی ما در کجا است. این سیر کار علمی 
و اجتماعی استاد حکیمی بود. آثار ایشان را نیز باید در همین 
جهت فهم کرد. مثالً یکی از موضوعاتی که مورد توجه ایشان بود 
و در آثار مختلف آن را مطرح کردند، مسئله روحانیت بود. او در 
مورد این نهاد بحث می کرد، اما نگاهش اصالحی بود و کمی ها و 

کاستی ها را می دید و برای رفع این عیوب نظر می داد.
اگر می بینید پیش از انقالب کتابی در مورد شیخ آقابزرگ تهرانی 
یا کتابی در مورد سیدجمال و میرزای شیرازی می نویسد، به دلیل 
نگاه اصالح طلبانه به روحانیت است. حکیمی به این نتیجه رسید 
که ایراد اساسی زیست مسلمانی ما مربوط به این است که آن 
رکن اساسی اندیشه اسالمی در میان ما غایب شده و آن رکن 
اساسی موضوع عدالت و مساوات است. عدالت و مساوات آنطور 
که استاد حکیمی فکر می کند، هم در فقه ما و هم در جامعه ما 
غایب شده است و دغدغه او همین دغدغه عدالت بود و به این 
نتیجه رسید که باید به کتاب و سنت برگردیم و دین را بر اساس 
عدالت بفهمیم و جامعه را نیز بر اساس عدالت اداره کنیم. محصول 
تالش ایشان در سال های عمر علمی شان کتاب الحیات است که با 
همین انگیزه و نیت تألیف شده است. بحث محوری در این کتاب 

موضوع عدالت است.
عدالتی که استاد حکیمی مطرح می کرد، عدالتی بود که از نصوص 
دینی استفاده می شود و ایشان وقت زیادی برای این گذاشت 
که این نصوص را از منابع مختلف استخراج کند. ما در قرن های 
گذشته محدثینی را داشتیم که نصوص مربوط به احکام فقهی 
را استخراج کرده  بودند؛ مانند کلینی در فروع کافی و محدثین 
بعدی تا در پایان که نوبت به مرحوم صاحب وسائل می رسد که 
در هر بابی همه روایات مربوط به یک مسئله را جمع می کند و در 
اختیار فقیه قرار می دهد. اما مرحوم حکیمی این کار را در نشان 
دادن الگوی زندگی مسلمانی کافی نمی دانست و به همین دلیل 
بود که اهتمام داشت از قرآن و سنت الگویی را برای استنباط 
زندگی مطابق اسالم عرضه کند. در این جهت از آیات قرآن غفلت 
نکرد؛ یعنی برخالف منابع دیگری که صرفاً جنبه حدیثی دارد، 

ایشان ابتدا آیات را می آورد و سپس به روایات می پردازد. او صرفاً 
به دنبال یک هدف علمی نبود و این کار را با همان انگیزه های 
پیش گفته انجام داد، اما به این معنا نیست که پروژه ای که استاد 
با  دنبال کرد،  زندگی دینی  و  فهم دین  برای اصالح  حکیمی 
موفقیت به پایان رسید. او گام های نخست را برداشت و ما باید 
بدانیم که پس از آن گام های دیگری باقی مانده است و کسانی که 
به آن آرمان و هدف توجه دارند باید گام های بعدی را بردارند. کار 
ایشان جمع آوری و تبویب و تدوین بود که کار سنگین و بزرگی 
بود. ایشان به کمک دو تن از برادرانش این کار را کرد، اما دو خأل 
هنوز در این کار باقی مانده و الحیات به دو پرسش پاسخ نمی دهد 

و دو مرحله دیگر از این کار به زمین مانده است.
مرحله اول اینکه این نصوص نیازمند تحقیق و تحلیل دارد که 
کدام یک اعتبار دارد و کدام اعتبار ندارد و باید مشخص شود 
اختالف هایی که در این نصوص هست، چطور باید حل شود که 
این کار باید انجام شود. البته ایشان در پایان فصول برداشت های 
کلی دارند، اما نسبت به تک تک این نصوص نیاز به تحقیق وجود 
دارد. استاد حکیمی بیشتر ایده پردازی می کرد تا نظریه پردازی. 
عدالت به عنوان یک ایده مقدس و یک آرمان عالی و واالی انسانی 
و اسالمی مطرح است و ایشان این ایده و آرمان را زنده کرد و زنده 
می داشت، اما این ایده برای اینکه در سطح زندگی مردم تحقق 
پیدا کند یا در کتب فقهی وارد شود، باید از آرمان بودن تنزل کند 
و به صورت یک نظریه درآید که ادله ای دارد و راهی برای اثبات 
آن وجود دارد. خأل دوم در این مباحث اینکه، آنچه را که استاد 
در باب عدالت مطرح می کنند، با همه ارزشی که دارد، اما صرفاً 
در قلمرو نصوص دینی است. یعنی عدالت را به عنوان یک امر 
نقلی که ما تلقی از شرع می کنیم، مطرح می کند. اما آنچه ناگفته 
مانده مبانی عقلی عدالت است. هنر متفکرین بزرگ مانند شهید 

مطهری این بود که در صدد اثبات مبانی عقلی بودند.
به درک های او نیست، بلکه به  البته که امتیاز حکیمی صرفاً 
درک های آمیخته با دردهای او است و او عالمی دردمند بود، 
اما آیا این درک مبتنی بر نصوص و دردی از واقعیت های جامعه 
می تواند ما را به ارائه راه حل های کافی برای حل مشکل تکاثر و 
رفع فقر و تبعیض برساند؟ اینجا است که راه متفکرینی نظیر 
شهید مطهری از حکیمی جدا می شود. بنابراین تحلیل دوم این 
است که باید ببینیم این روایات چطور باید به درد امروز ما بخورد. 
الحیات ریشه در اصالح طلبی استاد حکیمی دارد و نه اینکه یک 
تحقیق علمی باشد. یک گام علمی است اما انگیزه ها، انگیزه های 
اصال ح گرایانه است و امتیاز شخصیتی این بزرگوار هم اعتنا و توجه 
به همین موضوع اصالح در فهم دینی و اصالح در وضع اجتماعی 

است. 
منبع متن:  درس خارج  فقه آقای محالتی، 2 شهریورماه 

1۴00، پیاده شده توسط خبرگزاری ایکنا.
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ا�ن سخ�ن
نکا�ت در باب محمدرضا حکیمی

آنچه در ایشان شایسته تقدیر و ذکر است:
مصرف زده  جامعه  در  ایشان  خود  سوسیالیستی  1.زندگی 
افسارگسیخته به لحاظ مصرف زدگی خیلی جالب است که آدم 

این قدر با قناعت و این قدر با سادگی زندگی کند.
۲.یک نوع شجاعتی که در بیان عقایدشان است و این با روحیه 
محافظه کاری و نفاق و تزویر و دورویی رایج در کشور ما خیلی در 
تقابل است، من را خیلی به احترام ایشان برمی انگیزاند. من خیلی 

شجاعت ایشان را تقدیر می کنم.
انتقادات به دیدگاه های محمدرضا حکیمی:

1.من دیدگاه مکتب تفکیک که آقای حکیمی مروجشان هستند 
را اصال قبول ندارم.

۲.نکته دوم دقیقا عکس نکته اول است. من می گویم اصال چرا 
ایشان تفکیکی نیستند؟ چرا تفکیکی نیستند؟ زیرا به نظر من 
تفسیرشان از اسالم یک تفسیر سوسیالیستی-مارکسیستی است. 
اصال تفسیرشان تفسیر تفکیکی نیست. آخر تفکیک می گوید 
اسالم را با هیچ آموزه دیگری نیامیزید. من نمی گویم مارکسیست ها 
خوب یا بدند ولی به جرئت می گویم تفسیری که ایشان از فقر، 
و  یکدیگر  با  اجتماعی  الیه های  ارتباط  اجتماعی،  عدالت  غنا، 
علی بن ابی طالب)ع(  حضرت  حکومت  از  ایشان  که  تفسیری 
و آرزوی حکومتی که برای بقیه عرضه می کند، دارند من فکر 
می کنم یک تفسیر سوسیالیستی و حتی مارکسیستی است. من 
اصال این را یک تفسیر ناب اسالمی از متون نمی بینم. از این نظر 

هم اگر شما کتاب ایشان الحیاه-را ببینید، آنچه در این کتاب آمده 
است باید از دو لحاظ محل توجه قرار بگیرد.

یکی اینکه آنچه در این کتاب آمده است،چگونه سامان یافته 
است؟ سامان کامال سوسیالیستی دارد. دیگر اینکه بپرسیم چرا آن 
چیزهایی که نیامده است، نیامده؟یک چیزهایی در الحیاه نیامده 
است که با این تفسیر سوسیالیستی مارکسیستی کامال ناسازگار 
است. اصال ببینید زندگی اشرافی امام محمدباقر)ع( و زندگی 
اشرافی امام جعفر صادق)ع( و زندگی اشرافی امام رضا به این ها 
اصال اشاره ای در این کتاب نیست. اما زندگی علی بن ابی طالب)ع( 
چون خیلی به آن آرمان نزدیک است در آن مبالغه هم شده است 
به نظر من. یا دراین کتاب درباره عدالت چیزی فروگذار نشده 
است اما راجع به آزادی  هیچ چیز گفته نشده است. راجع به یک 
نوع تکثرگروی که درون دینی هم هست چیزی گفته نشده است. 

اصال سخنی درباره اینها اصال وجود ندارد.
3.تصویری که ایشان از مخالفان مکتب تفکیک به دست می دهد 
بسیار غیرمنصفانه و غیرعادالنه است و بعضی جاها دروغ است. 
نسبت هایی که ایشان به بعضی از فیلسوفان اسالمی می دهد برای 
اینکه آن فیلسوفان اسالمی را یا قائل به مکتب تفکیک نشان دهد 
یا نشان دهد اگر قائل به مکتب تفکیک نیستند چه قدر آرائشان 
بی ارزش است، غیرمنصفانه است. یعنی با روحیه حقیقت طلبی 

منافات دارد.
منبع متن:  کانال شخصی تلگرامی مصطفی ملکیان.

مصطفی ملکیان
 | فیلسوف و استاد حوزه دین و کالم اسالمی
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ا�ن سخ�ن
ا�ت در وجودش مردی که انوار ارسش

عیان بود 

ویروس کووید19 همچنان تأسف بار می تازد و جان می گیرد. جان 
انسان هایی که به غایت اعالء زیسته اند. همان  هایی که نفخت فیه 
من الروحی هستند و اینچنین است که باردیگر بحث انسانی دیگر 
یا اغراض در کیفیات بشری را معنایی جدید داده اند و رنگی جدید 
بروجودش زده اند. از سوی دیگر در عمومیت این پاندومی ظالم، 
جان انسان های بس باالبند نیز از میان ما پرمی کشند و از برای 
حیاتی دیگر به سمت خالق و معشوق خود مشتاق و منتَظر پرواز 
می کنند. چه دردناک و تأسف بار که کار به آنات و لحظه هایی 
بسیار نزدیک به هم کشیده است. آنچنان که لحظه ای و ساعتی 
پیدا نمی شود تا درغم عزیزی یا بزرگی به تألم بنشینیم. همین 
چند ساعت پیش بود محمدرضا حکیمی دار فانی را وداع گفت 
و ترک این عالم خراب و مالل انگیز را به تعبیر خودشان به قصد 
دیدار حقیتی الیتناهی و سیال، در آن دیار ترجیح داد. اینچنین 
شد که ننگی دیگر باز بر مصیبت عالم گیر این روزها نشست تا 
چنین حریص بر گرفتن جان شریف و متعالی بزرگانی چون 

محمدرضا حکیمی اشتیاق و تعجیل نشان می دهد.
عالمه ای حکیمی بی شک جزو نوادر دوران ما است و خواهد بود. 
جایگاه بارع وی آنچنان خاص و مختص به شخصیت علمی، 
فلسفی و فقهی خودش بوده و هست و خواهد بود که مابه ازایی 
برای آن یافت نمی شود. البته نباید فراموش کرد که هربزرگی 
بی شک و قطعی به چنین مولفه ای مبتال است. البته نه به معنای 
سلبی کلمه که باید از آن نیز تعبیری بهتر ارایه کرد. به آن معنا که 
حتی شاگردان و ادامه دهندگان راه هر بزرگی هرچقدر هم متصف 
به صفات و الگوهای رفتاری بزرگ خویش باشند، بازهم نمی توانند 
و نمی شود همانندی بیش از حد و اندازه، در قیاس و تقابل با 
بزرگ خویش داشته باشند. اگر این قاعده را بپذیریم باید براین 
مهم اذعان کنیم که کسی چون مرحوم حکیمی آنچنان جمیع 
الجهات و ذووجهین در صفات و اعراض نیک و نیکو صفتی داشت 
که چون ایشان یا ادامه دهنده مکتب بلند باالی اخالقی- فلسفی 
ایشان، کمتر اهتمام به این مهم کرده اند. دلیل آن نیز به طور 

محمد میال�ن 
جم و روزنامه نگار  |   م�ت
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کامل روشن است همان چندگانگی دایره علمی و معرفتی وی 
مهم ترین دلیل بر چنین رویداد مهمی است. همزمان که عالمه 
زمان خودش بود لحظه ای از آموختن باز نمی ماند. آنهایی که در 
حریم مطالعه ایشان به حضورشان رسیده بودند به نیکی تصدیق 
می کنند که برای لحظاتی طوالنی جایگاه عالم و طلبه، معلم و 
شاگردی تغیییر می کرد. بسیار مشکل است که عالمه محمدرضا 
حکیمی باشی و در کتابخانه و محل مطالعه آنچنان نمود داشته 
باشی که گویی از علوم زمانه و معلومات بشری به حدی عقب 
مانده ای که باید لحظه ای وقت را از دست ندهی و چون شاگردی 
سربه زیر سر از خوانش کتاب ها برنداری. چنین پیری فرزانه را 
چطور می شود نشناخت و به شاگردی و شأن حضورش افتخار 

نکرد؟
او در مشهد به دنیا آمد اما اصالتی یزدی- مهریزی دارد. پس 
طی دوران مقدماتی تحصیل وارد حوزه علمیه مشهد )مدرسه 
نواب درابتدا( شد و قریب به دو دهه عمر خود را صرف یادگیری 

به  اسالمی کرد.  اسالمی در سنت  علوم مختلف 
بوده  طلبه  سال  سال های  خودشان  تعبیر 

بیش  طلبه ای  را  خودش  نیز  کماکان  و 
تا  باشید  حضورش  در  باید  نمی دانست. 
تصویری  می  کرد  اَدا  را  جمله  این  وقتی 
غایی از تواضع یک بزرگ مرد در ذهن تان 
می نشست تا بعد از آن به هر تواضع از روی 
پوزخندی  از روی بصیرت  نخوتی  و  فخر 
حواله می کردید. اما دراوج این تواضع دایره 

موارد  همین  به  آموخته هایش  و  معلومات 
ختم نشد. همزمان که به علم نجوم و تقویم به 

مثابه علوم بنیادین سنت توجه داشت، تحت هیچ شرایطی از 
علوم جدید درحد بضاعتش نیز غافل نبود. به همان میزان که 
از کارکرد رمل و اسطرالب و علم هیأت قدیم آگاه بود و چیره 
دست در تشخیص ماه و روزها با اتکاء به آن ابزار، انسانی پر 
مطالعه و تحلیل گری بود که همیشه درباب یافته های جدید علوم 
کهکشانی و ستارگاه و اجرام سماوی برمبنای آخرین یافته های 
بشری نیز اشتیاق زائد الوصفی نشان می داد. این را نزدیکان وی 
به کرات نقل کرده و مثال های متعددی را درباب آموخته هایش و 
همچنین میزان اشراف درخور توجهش به علوم جدید را نیز بیان 
کرده اند. به حد بضاعتم می دانستم که دستکم در نیم قرن پیشین 
از اطالعات اجرام سماوی و کرات آسمانی و حتی اجسام پرنده 
نیز خبر داشت و اخبار و کیفیت اطالعات رسانه ای در این مورد را 
تحلیل می کرد. چرا که سمت و سوی علمی و معرفتی شخصیت 
حکیمی به سمت ترمیم نیز بود. به همان میزان که او را از اصحاب 
و چهره های مکتب تفکیک دانسته اند؛ می بایست او را چهره ای 
بسیار پراهمیت تر در مکتبی به نام ترمیم نیز دانست. بحث ترمیم 
به معنای دغدغه های اصلی وی در ذات تبیین علوم و توجه به 

نواقص و حتی یافتن اشتباهات معرفتی در علوم انسانی می دانم. 
نامی که نگارنده خود بر این روحیه استاد نهاده است. هرکجا و 
درهر بحثی که ورود می کرد بی شک به نقصان ها اهمیت وافری 
نشان می داد. عدم قرابت مفاهیم سنتی در قالب وضعیت موجود 
در هر علمی که در آن تخصص داشت، وی را وادار به خوانش 
تحلیلی و یافتن سویه هایی از علوم می کرد که بتواند در وضعیت و 
شرایط جدید نیز ساختار علوم سنتی را پابرجا و خوش قوام نشان 
بدهد. خصلتی بسیار دقیق و منحصر به فرد که در چند عالم قرن 
پیش بیشتر نمی توانید نمونه اش را بیابید. در بسیاری از منابع 
درخصوص ارتباط وی با معلم فقید علی شریعتی گفته هایی نقل 
شده است و به کرات نام از اساتید ایشان و شاگردان برجسته شان 
نیز نام برده شده است. برای نمونه و دستکم همه ایشان را بر 
مبنای مستندات موجود وارث معنوی آثار علی شریعتی مطابق با 
قول و نظر آن شادروان دانسته اند. آورده شده است که تقریباً در 
هیچ کدام علت این امر مهم از سوی مرحوم شریعتی عنوان نشده 

است؛ اما پاسخ درخور شأن جایگاه وی چیست؟
دقیقا این مهم به این سبب محقق شده بود که 
اشراف و احاطه تفصیلی و تحلیلی حکیمی بر 
علوم زمانه خودش و نیز تعدد علومی که وی 
در آن به حدکمال رسیده بود باعث چنین 
وصیتی از سوی مرحوم شریعتی شده بود. 
چنین اشرافی به جرأت می توان گفت که 
امری بسیار نادر در میراث بزرگان ما باالخص 
در دوره معاصر می تواند باشد. دریک معنای 
عامیانه یعنی کسی سنت و مدرنیته و کیفیات 
عارضی شان را بر تمدن ایرانی- اسالمی ما بدانند. ما با 
چنین شخصیت برجسته ای مواجه هستیم که از سوی دیگر نثر 
منحصر به فرد و ادبیانه بدون ذره ای لغزش در بیان و معنا تکرار 
ناشدنی است. او نویسنده ای متبحر و به غایت چیره دستی بود. 
نوشته هایش که بالغ بر بیش از پنجاه کتاب رساله و مدخل و 
مقاالت متعددی نیز می باشد از او نمونه ای برجسته از متفکری 
پرکار و دارای درد زمانه خویش نیز ساخته است. کسانی که یاد 
دبیرستان  ادبیات دوره  دروس خوانده شده شان در کتاب های 
باشند محال است که یاد متن هایی چند از نوشته هایی نیافتاده 
باشند که نویسنده آن نوشته ها یا قطعات شاهکار ادبی- دینی 
محمد رضا حکیمی بوده است. چنین هنر و قدرت نوشتاری است 
که از سویی او را می توان تصویرگر ادبیات شامخ و اثرگذار در 
میان قشر جوان و نوجوان دانست و از سوی دیگر او را فیلسوفی 
متأله خطاب کرد که در نیمه دوم عمر پرکارش متکلم و فقیهی 
پرکار و درعین حال آشنا با فلسفه اسالمی و نکته سنجی های این 
فلسفه در تقابل با دین اسالم است. مسئله ای اساسی که به عنوان 
تفکیک و سپس  قائلین به این نظریه را که حکیمی بنیانگذار و 
مدعی فکری این نظریه بوده را مکتب تفکیکی یا حلقه تفکیکی 

 
بالطبع مرحوم حکیمی  خودش 

ن ابعاد مختلف مکتب  را متکفل به تبی�ی
تفکیک می دانسته است.  طبیعی است که 

یک تنه و به تنها�ی اگرهم محقق شود بسیار 
سخت می نمایاند. لذا باید از عرفای دیگر 

هم نام  برد.
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می نامند. وی دراین این خصوص در کتابی که در این خصوص 
نوشته عنوان می دارد:

مکتب   این   درباره ی   پیش   سال ها  از  اینجانب   را  تفکیک   واژه  
پیشنهاد کردم  و به  کار بردم  و امروز اصطالح  شده  و معروف  شده 
است . در اینجا باید از باب  توضیح  بیافزایم  که  این  مکتب  به  جز 
جداسازی  سه  جریان  شناختی  از یکدیگر بعد دیگری  نیز دارد و 
آن  بیان  معارف  ناب  و ِسره ی  قرآنی  است، بدون  هیچ گونه  امتزاجی  
و التقاطی  و خلطی  و تأویلی ، از نوع  تأویل هایی  که  می دانیم  و 

همین  خود جوهر غایی  این  مکتب  است.
به این معنا که معتقد است اتکا به  معارف  و آموزه های متقن قرآنی  
در مکتب  تفکیک  از اصول اصلی تلقی می شود. پس گذار از آن یا 
عدم نگاه اصلی به آن تفکیک به جایی نه تنها راه نمی یابد بلکه به 
بیراهه نیز خواهد رفت. چراکه در اصول موضوعه ای که سپس تر 
را  تفکیک  تفکری  بنیان  مسئله  این  اهمیت  می گذارد  بنیان 
پی ریزی می کند. توجه او به عدالت دینی و نسبت رعایت عدالت 
و توجه به آن از سوی دیندار عمالً فرض دینداری و صالبت دینی 
نظیر دین اسالم می باشد. این مهم به عنوان یک اصل اساسی 
آنچنان برای ایشان به عنوان یک اصل مهم برای زندگی آحاد 

مسلمانان مدنظر است که راه گریزی نه تنها از آن نیست 
بلکه حتی امتناع لفظی نیز از آن عمالً مسلمانان 

را در وضعیت تقابل ناموزون با مفهوم عدالت 
قرار می دهد. اینگونه است که به تعبیری عام 
می توان گفت که عدالت اگر از دین رخت 
بربندد هیچ چیز مهم و رستگارگرایانه ای 
در دین به عنوان یک الگو و بنایانی برای 

اساس زندگی باقی نمی ماند. همین امر را اگر 
در مقوله اجتماع تعمیم دیم و یا به سروقت 

سیاست اسالمی با برچسب برجسته عدالت مستتر 
درآن برویم آنگاه است که منظومه نظریه های اجتماعی 

و سیاسی مبتنی بر عدالت به مثابه امری جهان شمول بر ما معلوم 
می شود. امری که مع االسف کمتر به آن اهمیت داده شده است.

شاید سویه های عرفانی و شخصیتی مرحوم حکیمی دسترسی 
کمتری را برای حضور مداوم و پرفروغ او در جامعه ایجاد می کرد؛ 
اما به هیچ وجه به معنای فقدان حضور او نیست و نبوده است. 
دستکم تا سال ها کالس های مختلف وی برگزار می شده و ارتباط 
با ایشان دستکم برای مطبوعات تخصصی و افراد صاحب فکر امری 
محال یا سخت نبوده است. اما بدون آنکه بخواهم کالبدشکافی 
دقیقی دراین باره داشته باشم باید به این مهم اشاره کنم که 
جریانی حال نه با غرض بلکه با رویه ای ناآگاه شأن محمدرضا 
حکیمی را در حد یک نویسنده خوش ذوق متأثر از آموزه های 
دینی ثابت نگاه داشته که این فقط تنها یک سوی و رویه از جریان 
تخصصی و فکری او در حوزه علوم انسانی بوده و هست. مضاف 
برآنکه تواضع بی مثال استاد که شاهد مثالش در عدم پذیرش 

جایزه ویژه جشنواره فارابی به ایشان عمالً نشان از این شخصیت 
خاص ایشان می دهد.

مسئله دیگری که شاید اجازه نداد تا جایگاه واقعی مرحوم عالمه 
برای جامعه فکر و دانشگاهی تا حدود بسیار زیاد و البته واقعی 
بسط یابد را می توان به رویکرد یا موضع گیری سیاسی، اجتماعی 
و حتی حکومتی خاصی دانست که از زمان شکل گیری مکتب 
تفکیک از قائالن به آن نمود عینی منسجم نیافته است. بالطبع 
مرحوم حکیمی علی رغم اشارات مورد وثوقش در کتاب مکتب 
تفکیک و چند مقاله دیگر، خودش را متکفل به تبیین ابعاد 
مختلف این مکتب می دانسته است. امری که خب طبیعی است 
که یک تنه و به تنهایی اگر محقق شود بسیار سخت می نمایاند. و 

عرفا را باید نام  برد.
البته  باید توجه  داشت  که  امر »تأویل « براساس  معنایی  که  در 
قرآن  کریم  به  آن  اشاره  شده  غیر از تأویلی  است  که  می توان  آن  
را » تفسیر به  خویش « یا رأی به خویشتن دانست. راه  شناخت  
راستین  و خالص  قرآن  و حدیث  تنها جمود بر ظواهر نیست  بلکه  
طریق  تأویل  صحیح  نیز از طرق  شناخت  حقیقت  به  شمار می آید. 
مهمتر از همه این موارد آنکه محمدرضا حکیمی  آفاق  تحقیق  را 
در مکتب  تفکیک  بسیار گسترده  دانسته  و از اساس 
اعتقاد برآن داشت که این  مکتب  مشتمل  
بر بیش از پنجاه مطلب  بنیادین  و دست 
اول در این نحله فکری در تقابل با سایر 
نیز ذهن  و  وجوهات فکری موجود است 
قاعده  دراین  ایشان  جهان شمول  خالق 
به یک هزار  بود که می توان قریب  مدعی 
مسئله ی  اساسی  و چالش فکری همطراز 
با تبیین اصل تفکیک طرح موضوع کرد 
سخن   این   آیا   بود.  آنها  به  دهنده  پاسخ  و 
به  مکتب   را  آنها  او  آنچه   یا  و  اغراق آمیز است؟  
تفکیک  اختصاص  می دهد، هیچ  ارتباطی  با این  جریان  فکری  
ندارند؟ دقیقاً مسایلی هستند که اگر مدعای پاسخگویی یا طرح 
موضوع بر مبنای آن را در سر بخواهیم بپروریم بی شک می بایست 
از هم اکنون جایگاه ویژ ه ای از برای خود در عالم اسالم ایجاد 
کنیم. امری که او می توانست اما شدت تواضع هرگز به ایشان 
اجازه طرح چنین مسایلی را حتی برای شاگردان شان در حق 
خودشان نیز نمی داد. امری که پا از تواضع فراتر می گذارد باید از 
آن به مثابه خشیه نام برد. البته نباید فراموش کرد که در باالخص 
دهه گذشته رویکردهای به شدت عرفانی در شخصیت استاد نیز 
رویه نگاهش به جهان را به نحو اثرگذاری تحت تأثیر قرارداده بود.
منبع متن: مصاحبه خبرگزاری ایبنا با  آقای میالنی، 2 

شهریورماه 1۴00، پیاده شده توسط خبرگزاری ایبنا.

و  قرآن   خالص   و  ن   راست�ی شناخت   راه  
حدیث  تنها جمود بر ظواهر نیست  بلکه  
ن از طرق  شناخت   طریق  تأویل  صحیح  ن�ی

حقیقت  به  شمار می آید.
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ا�ن سخ�ن
شعله جاودانه

عالمه محمدرضا حکیمی، فاضلی اندیشمند و محقق برجسته ای 
بود که حضور پرخیرش در عرصة مباحث حکمی و علمی و به ویژه  
مرتبط با مفهوم عدالت از او چهره ای کم مثال در تاریخ معاصر 
ایران ساخته بود. با وجود این و به رغم آشنایی بسیاری از اهالی 
اندیشه و نظر با جایگاه علمی ایشان، نقش مؤثر وی در شکل گیری 
جریان شعر انقالب بر بسیاری از عالقه مندان این حیطه پوشیده 
مانده است؛ چیزی که شاید دلیل اصلی آن را بتوان دورشدن 
این حکیم مبارز از عرصة شاعری، دست کم به شکل ظاهری و 
کناره گیری ایشان از محافل ادبی و مجامع عمومی تر در سال های 
اخیر دانست. نظر به آنچه گذشت، در ادامه تالش می شود با 
مرور روایت هایی از این حضور تأثیرگذار در دهه های پیشین، به 

این وجه مهم از شخصیت ایشان نیز اندکی توجه شود. برای این 
امر باید به سال های نخست دهة چهل بازگشت. در این ایام، 
تحوالتی که یکی از پس دیگری زمانه را از خود متأثر می کرد 
بر فضای فرهنگ و ادبیات نیز اثر می گذاشت و در نتیجه شعر 
آن دوره هم اندک اندک جلوه های این تغییر را در خود نمایان 
می ساخت. ورود واژه هایی با بار معنایی خاص به اشعار، افزایش 
بسامد نشانه ها و بن مایه های دینی و مذهبی، نوشدن زبان شاعران 
حوزوی و سنتی، توجه به دغدغه ها و مسائل اصلی مردم، پیدایش 
جهت گیری های تند و تیز سیاسی در آثار، بُعدیافتن روایت های 
تاریخی و ارائة خوانش های امروزین و نو از زندگی بزرگان دینی، 
پررنگ شدن برخی نمادهای آشنا و جهت مند، مردمی  تر شدن 

محمدرضا وحیدزاده 
 |  عضو گروه علمی ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
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زبان و بیان در شعر، همه و همه تغییراتی بود که به تدریج در آثار 
بسیاری از شاعران این عصر بروز یافت.

نخستین نمونه های این دست از آثار، اشعاری بود که تنی چند از 
طالب حوزه های علمیه، منبعث از آموزه های استاد و راهبرشان، 
یعنی امام خمینی)ره( و در واکنش به مسائل و اتفاقات روز جامعه، 
می سرودند و با کمک دیگر دوستان طلبة خود و در شمارگانی 
گسترده، گاه در میان هم درسان و گاهی نیز بین عموم مخاطبان 
و  قدسی  غالمرضا  بهجتی،  محمدحسین  می ساختند.  منتشر 
محمدرضا حکیمی از جملة همین شاعران طلبه ای بودند که 
جسورانه و اندیشه محور و با سبک و زبانی مشابه، در آغاز دهة 
چهل، شعرهایی در مخالفت با حکومت و در حمایت از نهضت امام 
خمینی)ره( سرودند. از آن جمله محمدرضا حکیمی قصیده ای 
بلند با نام »عاشوراآفرین قرن« برای قیام 15 خرداد سرود که 
تأمل در آن به خوبی می تواند جو سیاسی آن دوران را نشان  دهد. 
او در این شعر ضمن پایبندی به قواعد شعر سنتی، از ترکیبات 
نویی مثل برافراشتن لوا بر فراز زمان و منفجر شدن خون حق و 
زبانه کشیدن خشم استفاده کرد و سخن از مفاهیم جدیدی چون 
خواستة جامعه و پیشوایی دینی و مکتب آزادگی به میان آورد و 
این  گونه طنین گام های حادثه ای تازه در شعر مذهبی را به گوش 

مخاطبان خود رساند.
البته نقش محمدرضا حکیمی را در شکل گیری پایه های 

یک جریان ادبی نوظهور، نمی توان تنها محدود به 
سرودن اشعار دانست. او عالوه بر این، در کنار 

سیدعلی خامنه ای از جملة طلبه های فاضل 
ضمن  که  می شد  شمرده  بر  نواندیشی  و 
مناسب  دانش  و  ادبی  ذوق  از  بهره مندی 
بر  خوبی  به  آن،  مسائل  و  ادبیات  دربارة 

اهمیت و نقش شعر در جامعه آگاهی داشت 
و ارتباطات خوبی با اهالی ادب و هنر هم روزگار 

سیدعلی  مثال  عنوان  به  می کرد؛  برقرار  خود 
از  بسیاری  در  که  بود  روحانیانی  معدود  از  خامنه ای 

انجمن های ادبی خراسان حضور فعال داشت و همگان در این 
مجالس بر فضل و دقت نظر وی گواه بودند. ایشان در انگیزش 
و جهت دهی بسیاری از شاعران انقالب تأثیر مستقیم داشت و 
آنان را برای ورود به میدان مبارزه با سالح شعر مدد می رساند. 
ادبیات عرب و  بر  با اشراف خوبی که  نیز  محمدرضا حکیمی 
فارسی داشت و خود نیز از قلمی شیوا و استوار بهره می برد، در 
شکل گیری هویت شعر انقالب اسالمی تأثیرگذار بود. او نویسندة 
مقدمه های بسیاری از مجموعه های شعری مذهبی و نوگرا بود و با 
چهره هایی چون دکتر علی شریعتی رابطة دوستی نزدیکی داشت. 
حکیمی همچنین با نگارش کتاب »ادبیات و تعهد در اسالم« 
نقش بسزایی در تحکیم مبانی نظری شعر متعهد دینی ایفا کرد و 
با تألیف این اثر، مقدمات پاسخگویی به سؤاالت بسیاری از جوانان 

عالقه مند و پرسشگر را در این زمینه فراهم نمود. تأمل در آثار 
دیگر او چون »فریاد روزها«، »سرود جهش ها«، »بیدارگران اقالیم 
قبله«، »حماسة قلم داران« و »تفسیر آفتاب«، نقش او را در تکوین 

هویت ادبیات انقالب روشن تر خواهد کرد.
گواه این امر را می توان اشعار فراوانی دانست که بر پیشانی آن ها 
تقدیمیه هایی به محمدرضا حکیمی دیده می شود. از آن جمله 
باید به مجموعة مهم و جریان  آفرین »عبور«، سرودة سیدعلی 
موسوی گرماودی در سال 134۸ اشاره کرد؛ کتابی که به نوعی 
کارنامة  ده سالة فعالیت های ادبی گرمارودی محسوب می شد و 
انتشارش در آن زمان حادثه ای در شعر نوی مذهبی ایران بود. 
او کل این کتاب را تقدیم به محمدرضا حکیمی، دوست جوان 
و فاضل مشهدی خود کرده بود. همچنین نعمت میرززاده، از 
دیگر شاعران انقالبی دهة چهل و پنجاه شمسی، با نوشتن عبارت 
»به محمدرضا حکیمی«  در صفحة  نخست کتاب »لیله القدر«، 
همة مجموعة خود را به وی ارزانی داشته بود. محمدرضا حکیمی 
همچنین در سال های پیروزی نیز به رغم مشغله های مطالعاتی 
و فکری وسیع و پردامنه ای که داشت، دوستان شاعر خود را 
تنها نگذاشت و با شرکت در جمع ها و حلقه های شعر نخست 
انقالب، به یاری آن ها پرداخت. از آن جمله می توان به کمیتة 
ادبی انقالب اشاره کرد که جلسات اولیة آن گاه در دفتر حزب 
اعضای  خانة  در  نیز  گاهی  و  اسالمی  جمهوری 
تشکیل می شد. در جلسات این کمیته گاه 
شخصیت های علمی و فرهنگی برجسته ای 
عالمه  و  حکیمی  محمدرضا  استاد  چون 
محمدتقی جعفری نیز حضور می یافتند. 
عنوان مسئول  به  سیدعلی خامنه ای هم 
کمیته در ابتدای تشکیل آن، نقشی فعال 
در برگزاری جلسات کمیته داشت؛ اما در 
امور  در  بیشتر  درگیری هرچه   با  و  ادامه 
میزان  از  انقالب،  اصلی  کارهای  و  اجرایی 
همراهی اش با این جلسات کاسته شد. با این  همه 
هرگز ارتباط خود را با این گروه قطع نکرد و از هر فرصتی برای 
شرکت در جمع آن ها بهره برد. استاد محمدرضا حکیمی، زمانی 
که همین حلقه به همراه چند هستة هنری دیگر، پایه های اول 
حوزة هنر و اندیشة اسالمی را تشکیل داد  و نام آن بعدها به حوزة 
هنری تغییر یافت  از زمرة پیشکسوتان و استادان نام آشنا و قابل 
اتکایی که بود که با حضور دلگرم کنندة خویش در جلسات حوزه، 
انگیزه بخش و امیدافزای جوانان مستعد و خوش آتیه می شد و 
آن ها را از تجارب و دانسته های ارزشمند خود، بی دریغ بهره مند 

می ساخت.
منبع متن: سخنرانی آقای وحیدزاده در خبرگزاری ایبنا، 

۵ شهریورماه 1۴00

ن  محمدرضا حکیمی از جملۀ هم�ی
شاعران طلبه ای بودند که جسورانه و 
اندیشه محور و با سبک و زبا�ن مشابه، 
در آغاز دهۀ چهل، شعرها�ی در مخالفت 
با حکومت و در حمایت از نهضت امام 

)ره( رسودند. خمی�ن
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ا�ن سخ�ن
حکیمی اصالح طلب دی�ن بود

نه سنت گرا و نه روشنفکر 

سؤال این است آیا متفکرانی همچون مرحوم حکیمی، مردانی 
برای تمام فصول هستند یا تاریخ مصرف دارند؛ یعنی تا مدتی از 
آثارشان استفاده می شود ولی ممکن است مدت دیگری استفاده 
نشود. من یک قاعده کلی می گویم. هر کس در آثارش مباحث 
انتزاعی مطرح کند امکان اینکه ماندگار بشود وجود دارد ولی 
کسی که بحث های انضمامی می کند، ممکن است تاریخ مصرف 
ماندگاری  و  تاثیرگذاری  راهی  دو  در  افراد  اغلب  باشد.  داشته 
برخی می خواهند  و  تاثیرگذاری می پردازند  به  برخی  هستند. 
ماندگار باشند. شریعتی و طالقانی و حکیمی بیشتر تاثیرگذار 
بودند و سخنانشان رنگ و بوی انضمامی داشت و به همین جهت 
ممکن است برای همیشه نمانند. من تمام دانشوران را در روزگار 
خودمان به دو دسته تقسیم می کنیم و هر کدام از این دو دسته، 

دو دسته دیگر دارند. یک دسته کهن گرایان هستند و یک دسته 
نوگرایان. کهن گرایان به دو دسته تقسیم می شوند: سنتگرایان و 
مرتجعان. نوگرایان هم به دو دسته تقسیم می شوند: نواندیشان و 
اصالح طلبان. برخی از کهن گرایان سنت گرا هستند. سنت گرایان 
مرتجع  عده  مقابل، یک  در  اسالمی هستند.  فرهنگ  حامالن 
هستند. اینها می گویند ما باید به قبل از رنسانس برگردیم، هر چه 

دورتر باشد مقدس تر و دینی تر است.
نوگرایان هم به دو بخش تقسیم می شوند: یک عده روشنفکران 
هستند و یک عده اصالح طلبان هستند. روشنفکران دینی مثل 
شریعتی،  دکتر  و  طالقانی  آیت اهلل  سیدجمال،  الهوری،  اقبال 
اینها جزء روشنفکران دینی هستند. در مقابل، اصالح طلبان قرار 
دارند. من محمدرضا حکیمی را در گروه اصالح طلبان دینی قرار 

محمد اسفندیاری
 |  تاریخ نگار، کتابشناس و رسپرست دانشنامٔه امامت
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می دهم. از دیگر اصالح طلبان می توان از استاد مطهری نام برد. 
دلیل اینکه استاد حکیمی را در شمار اصالح طلبان قرار دهم این 
است که سنت گرایان یک تعصب روی فرهنگ گذشته دارند و 
بیشتر محافظه کار هستند اما اصالح طلبان دینی کمتر محافظه کار 
هستند و می خواهند منابع دینی و فرهنگی را تصفیه کنند. من 
به کتاب »الحیاه« اشاره می کنم. این کتاب یک مجموعه حدیثی 
است، ولی یک اصالح طلب این احادیث را فراهم آورده است. من 
روی اندیشه های آقای حکیمی تأمل کردم. معموال اندیشه های 
متفکران در ادوار مختلف سنی فرق می کند. معموال در جوانی 
انقالبی تر هستند و می خواهند فلک را سقف بشکافند ولی در 

پیری محافظه کار هستند. من آقای حکیمی را اینطوری ندیدیم 
و به نظرم افکار جوانی را تا انتها پی گرفت. حاال ممکن 

است بگویید در جوانی یک طور لباس می پوشید 
و در پیری یک طور که خب طبیعی است.

در مورد نثر آقای حکیمی هم باید توضیح 
بدهم ما در یک تقسیم بندی کلی دو جور 
نثر داریم: یکی نثر علمی و دیگری نثر ادبی. 
از نثر علمی  در مباحث علمی باید حتما 

بحث  یک  دارم  که  موقعی  شود.  استفاده 
فلسفی می کنم باید از نثر علمی استفاده کنم، 

نباید چاشنی ادبی به آن بزنم. نثر علمی نثری شفاف 
و بدون آرایه های کالمی است. اما در بحث ادبی می توانیم از 

نثر ادبی استفاده کنیم. استاد حکیمی، هم نثر علمی دارد و هم 
نثر ادبی. آنجا که بحث علمی می کند از نثر علمی استفاده کرد، 
اما در جاهای دیگر از نثر ادبی استفاده می کنند. اوال باید بگویم 
تفکیک یک نظریه است، مکتب نیست. لب حرف این مکتب 
این است که قائالن به این نظریه ادعا می کنند با فلسفه و عرفان 
موجود مخالف هستند. قبل از آقای حکیمی، در جهان اسالم 
صدها نفر از فقها بودند که با فلسفه مخالف بودند، صدها نفر هم 
موافق بودند. پس اوال ما مکتب تفکیک نداریم و ثانیا به هیچ 
وجه چیز جدیدی نیست. در دوران ما شیخ محمود حلبی و 
شیخ مجتبی قزوینی از داعیه داران این جریان بودند. شیخ محمود 
حلبی نگاه تندتری به فلسفه و عرفان داشت ولی شیخ مجتبی 
قزوینی نگاه مالیم تری داشت. حکیمی راوی مشرب شیخ مجتبی 
قزوینی است که دیدگاه معتدل تری دارند. اگر آقای حکیمی نبود 
البلوا نمی شد، آقای حکیمی خوب  نظریه تفکیک اینقدر عام 
توانست آن را عرضه کند. تفکیک یک مشرب فکری در خراسان 
بود و مختص محافل علمی بود. آقای حکیمی این را به کوچه و 
بازار آورد، به چه دلیل؟ به دلیل قدرت ادبی. اگر این قدرت ادبی 

را نداشت شاید نمی توانست نظریه تفکیک اشتهار پیدا کند.
بنده در کتابم یک فصل به مکتب تفکیک اختصاص دادم و آنجا 
فقط گزارش کردم و داوری نکردم. چاپ جدیدی از کتاب من 
هم همین روزها منتشر می شود. آنجا تاکید کردم که دارم درباره 

مکتب تفکیک گزارش می کنم. آن گزارش هم بر اساس نظریات 
محمدرضا حکیمی است. شاید گزارش های دیگری باشد، چنانکه 
استاد محمدتقی سبحانی گزارش های دیگری ارائه می دهد. من 
در همه جای آن کتاب از دیدگاه های استاد حکیمی جانب داری 
کردم اال این یک بخش. نکته دومی که در این رابطه وجود دارد 
این است که آیا اساسا معرفت ناب وجود دارد؟ به نظرم نه. این 
موضوع در معرفت شناسی بحث طوالنی دارد و مفصل صحبت 
کردند که ما چیز ناب و خالص نداریم، از ما انتظار چیز خالص 
نباید داشت. از این دین هزار و چهارصد سال گذشته است و 
البته می شود  ندارد.  وجود  اسالم  از  ناب  معرفت  امکان  اساسا 
گفت یک قرائت خالص تر از قرائت دیگر است یا بگوییم 
یک  هرکس  است.  مردود  دین  از  قرائت  این 
گزینش  می کند  فراهم  حدیثی  مجموعه 
می کند، آقای حکیمی هم گزینش کرد. اگر 
بحار االنوار را به بنده بدهند من یک جور 
گزینش می کنم، به آقای حکیمی بدهند 
یک جور گزینش می کند. پس هر مجموعه 
حدیثی برآمده از گزینش است مگر اینکه 
مؤلف تبویب لغوی کرده باشد. اگر کتاب 
حدیثی تبویب لغوی نداشته باشد و تبویب 
علمی باشد لزوما ایدئولوژیک است، منتهی از 

ایدئولوژی تا ایدئولوژی تفاوت است.
استاد  کنم  عرض  باید  هم  کتاب  این  روایات  اعتبارات  درباره 
حکیمی در این اثر، تقریباً روایات معتبر را گرد آورده است ولی 
به هیچ وجه به سند روایات نمی پردازد. ضمنا در هر باب چند 
حدیث آورده است. اگر چند تا از احادیث ضعیف باشد بقیه جبران 
می کند یعنی تعاضد مضمونی دارند، ضمنا هر خبر ضعیفی لزوما 
مجعول نیست. ممکن است خبری ضعیف باشد ولی از امام صادر 
شده باشد. آقای حکیمی سعی کرده غرر و درر اخبار را استخراج 
کند ممکن است در آن حدیث ضعیف و مجعول هم باشد ولی 
ما چاره ای نداریم جز اینکه این کتاب را به نسل جوان معرفی 
کنیم. استاد حکیمی از سال 4۲ تا 5۷ خیلی برای انقالب مایه 
گذاشت و هر محفلی می رفت از امام خمینی صحبت می کرد. 
آقای حکیمی جزء سه چهار نفری بود که نام آیت اهلل خمینی را 
در کتاب های خودش آورده است، آقای حکیمی اینطوری بود و 
در کتاب هایش خیلی به امام خمینی)ره( اشاره کرده بود. یکی 
از نخستین شرح حال ها درباره امام را ایشان نوشت ولی بعدها به 
خاطر مسائلی که پیش آمد سرخورده شد و زاویه پیشه کرد ولی 

از خیرخواهی دست برنداشت و ناصح مشفق نظام بود.
 8 قبله«،  اقلیم  »بیدارگر  مجازی  نشست  متن:  منبع 
در  پیاده شده  دین آنالین،  صفحه   ،1۴00 شهریورماه 

خبرگزاری ایکنا.

جهان  در  حکیمی،  آقای  از  قبل 
اسالم صدها نفر از فقها بودند که با 
نفر هم  بودند، صدها  فلسفه مخالف 
تفکیک  ما مکتب  اوال  بودند. پس  موافق 
ن جدیدی  نداریم و ثانیا به هیچ وجه چ�ی

نیست.
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یادداشت
نقد اندیشه محمدرضا حکیمی

من با مرحوم حکیمی هیچ مسأله شخصی ندارم و آنچه در این 
متن مختصر به عرض می رسانم، همه از سر تعهد به آزاداندیشی 
و نقد سازنده  و کمک به اعتالی اسالم عزیز است و مطمئن 
هستم روح ایشان از این مباحث نامسرور نخواهد شد. البته من در 
گذشته تجربه روشنگری زیاد داشته ام و برایم دور از انتظار نیست 
که در مقابل حرف های روشنگرانه صف کشی شود؛ اما نکته ای در 
این صف آرایی برایم جالب بود، و آن اینکه گذشته از دوستان و 
طرفداران محترم ایشان که شاید به دلیل جّو عاطفی موجود، به 
توئیت بنده فوراً عکس العمل منفی نشان دادند، بخش مهمی از 
هجمه کننده ها را انجمن حجتیه ای ها، اخباری ها، احمدی نژادی ها، 
آخوندهای سکوالر و عدالت خواهان قالبی، لیبرال ها تشکیل داده 

بودند و حتی کار به جایی رسید که منافقین آلبانی نشین هم در 
این صفارایی حضور پیدا کردند و تا توانستند با بقیه در جهت 
فحاشی و اتهام زنی به حقیر، هم افزایی کردند که البته این ها برای 

من شیرین و افتخارآمیز است. 
 .1 با اینکه مرحوم حکیمی جزو عناصر فکری فعال در جریان 
شکل گیری و پیروزی انقالب بودند، و با تألیفات جذابشان موفق 
شدند به شماری از نیازهای فکری- دینی جوانان پرشور دهه ۶0 
پاسخ بدهند، اما ایشان تقریباً با شروع دهه هفتاد عزلت گرایی و 
انزوا را انتخاب کرده و خود را خانه نشین کردند که این خانه نشینی 
تا آخر عمرشان ادامه داشت. بنابراین، عمده ُکنش های فکری و 
تالیفات ایشان مربوط به پیش از انقالب و دهه ۶0 می باشد و به 

رضا غالمی 
 |   رئیس مرکز پژوهش های علوم انسا�ن اسالمی صدرا
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دلیل مختصات آثار مرحوم استاد، شماری از آنها را بوی کهنگی 
فراگرفته و به آثاری تاریخی بدل ساخته است.

انقالبی  برخی دوستان  با  ارتباط  قطع  و حتی  ۲. خانه نشینی 
می تواند دالیل متعددی داشته باشد؛ مشکالت شخصی یا شاکله 
از جمله  اما شواهد زیادی  نداریم؛  به آن  شخصیتی که کاری 
فتواهای ایشان در مجالس محدود درباره نظام، نشان می دهد که 
خانه نشینی طوالنی مرحوم حکیمی بیشتر ناشی از نوع تفکری 
بود که به طور طبیعی ایشان را به بن بست می رساند؛ بن بستی 
که باب هرگونه ُکنش گری فعال را بست و ایشان را به یکی از 

کم کارترین اندیشه ورزان دهه هفتاد به بعد تبدیل نمود.
3. بر خالف دروغی که امروز بر سر زبان فرصت طلبان افتاده است، 
طی سه دهه اخیر، صدا و سیما)و حتی سایر رسانه های رسمی( در 
نظام، هیچگاه بنای به سانسور یا بستن دوربین های خود بر روی 
مرحوم آقای حکیمی نداشتند و این شخِص آقای حکیمی بود 
که با نوعی قهر با رسانه ملی، این رسانه را دائماً از نزدیک شدن به 
خود محروم می کرد. فراموش نمی کنم که در زمان برپایی مراسم 

کنگره نکوداشت مرحوم عالمه محمد تقی جعفری)ره( 
در سال ۷۶، که بنده توفیق دبیری آن را داشتم، 

بارها مرحوم آقای حکیمی در صدد تحمیل 
سبک زندگی خود به مرحوم استاد جعفری 
و به انزواکشاندن ایشان بود اما استاد به رغم 
رفاقت قدیمی با مرحوم حکیمی و عالقه 

وافر به او، تن به خواسته های ایشان نداد.
4. بدون تردید، تالیف مجموعه الحیاه توسط 

از کارهای  برادران محترمشان یکی  ایشان و 
ارجمندی است که بنده نیز توفیق بهره برداری از 

آن را داشته و دارم. با این حال باید توجه داشت که اوالً، 
الحیاه از سرسفره مرحوم کلینی)ره( و محدثین بزرگ دیگر بهره 
گرفته و اساساً قابل مقایسه با منابع درجه یک حدیثی شیعه و 
تالش های مجاهدانه و حوصله  سوز برخی از محدثین عظیم الشأن 
در جهت حفظ و انتقال منابع حدیثی به شیعیان نیست؛ ثانیاً، 
الحیاه مجموعه ای است طبقه بندی شده از احادیث با ترجمه ها و 
شرح های بعضاً ذوقی که هیچ نشانی از وجود تفکری عمیق، جامع 
و منسجم پشت آن وجود ندارد و حتی برخالف هدفی که برای 
آن ترسیم شده بود، نمی تواند تصویری جامع و هم آهنگ از فکر و 
فرهنگ اسالمی را برای مواجهه با شرایطی که انقالب در آن ظهور 
کرده به مخاطب ارائه کند و حتی در مواردی مخاطب را نسبت به 

نظام فکری اسالم دچار سردرگمی می کند.
به  اشتهار  انقالب  از  پیش  که  حکیمی  آقای  مرحوم  از   .5
عدالت گرایی داشت انتظار می رفت به ویژه پس از پایان مجموعه 
الحیاه، عزمشان را جزم کنند و با تبدیل مباحث پراکنده و فاقد 
نظم علمی و حتی در مواردی داستان سرایی در حوزه عدالت، 
جمهوری  و  کرده  عدالت  زمینه  در  نظریه پردازی  به  مبادرت 

اسالمی را از یک تکیه گاه نظری قوی بهره مند کنند لکن ایشان یا 
در خود چنین توانی را نمی دیدند و یا اساساً انگیزه ای برای انجام 
یک کار علمِی روشمند نداشتند لذا مباحث ایشان در باب عدالت 
در طول سال های متمادی، هیچگاه نتوانسته حتی در حد یک تز 
دکترای درجه یک مفید به حال سیستم فکری نظام جمهوری 
اسالمی باشد یا نظر نسل های جدید متفکران حوزه و دانشگاه را 

به خود جلب کند.
۶. یکی از مسائلی که نمی توان نادیده گرفت، در معرض نقد 
نبودن مرحوم استاد حکیمی است؛ ایشان به دلیل دعبشان که 
ثمره آن خانه نشینی و قطع ارتباط با بسیاری از علماء و اساتید 
حوزه و دانشگاه بود، هیچگاه تن به نقد جانانه آثارشان ندادند و 
فرصت آن را از بین بردند و کسی نیز از ترس معدود هوادارن 
متعصبشان جرأت نقادی صحیح ایشان را پیدا نکرد و همین امر 
موجب شد خیلی از ضعف ها و اشکاالت فکری مرحوم حکیمی، 
هم از خودشان، و هم از دنبال کننده های افکار ایشان مخفی بماند 
و تصوری بی عیب و نقص از آثارشان)حتی برای خود آن مرحوم( 

ایجاد شود.
۷. مرحوم حکیمی مشهور به عدالت گرایی 
بودند اما از دهه ۷0 به بعد حاضر نشدند به 
جز حدیث خواندن در مجالِس عمدتاً محدود 
و انطباِق بعضاً درست و بعضاً نادرست این 
احادیث با وضع جامعه، کوچک ترین قدمی 
پیاده سازی  الگوی  به  شکل دهی  برای  را 
عدالت در جمهوری اسالمی بردارند و هنر 
خود را صرف غرزدن و یأس پراکنی در میان 
ایشان  امثال  و  ایشان  به  که  کردند  کسانی 
برای ایجاد سازو کارهای علمی برای تحقق عدالت 
امید زیادی بسته بودند. البته تصریح می کنم که حدیث نوشتن 
و حدیث خواندن کار ارزشمند و الزمی است و توفیق آن نصیب 
هر کسی نمی شود اما کسی که مدعی عدالت گرایی است آن را 
مقدمه راه پر فراز و نشیب خود در جهت تحقق تعالیم قدسی 
اسالم می داند و نه غایت راه خود. از سوی دیگر، بعضی تصور 
باب  تعالیم اسالمی در  الگوی پیاده سازی  می کنند که تدوین 
عدالت یک کار اجرایی است این در حالی است که هر کسی 
که با الفبای فعالیت های حوزوی و آکادمیک آشنایی داشته باشد 
می داند که کشف و ترسیم الگوی پیاده سازی عدالت)مبتنی بر 
نظریه عدالت( یکی از خطیرترین کارهایی است که جز از عهده 
علمای عدالت پژوه برنمی آید. در واقع، مرحوم آقای حکیمی نه 
نظریه ای در باب عدالت داشتند و نه الگویی برای پیاده سازی 

نظریه خود ارائه دادند.
۸. آنچه خیلی مهم می نماید، سبک ایشان در عدالت گرایی بود 
که بنده درباره آن حرف جدی دارم. خانه نشینی و قطع رابطه 
با خیلی از دوستان منتقد اما مشفق، و نداشتن نگاهی جامع و 

، صدا و سیما   طی سه دهه اخ�ی
در نظام، هیچگاه بنای به سانسور یا 
بر روی مرحوم  ن های خود  ن دورب�ی بس�ت
این  که  بودند  ایشان  و  نداشتند  حکیمی 
خود  به  نزدیک شدن  از  دائماً  را  رسانه 

محروم می کرد.
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دقیق از شرایط نظام و کشور، موجب شد که مرحوم حکیمی با 
دست گذاشتن روی نقاطی که در مواردی، اصل آن به کذب به 
ایشان گزارش می شد، کل نظام را متهم به بی عدالتی کرده و 
جمهوری اسالمی را با اتهامات ثابت نشده؛ محکوم جلوه دهند. 
همین بود که معدود کسانی اطراف مرحوم حکیمی را تا پایان 
عمر گرفتند که برخی از مهم ترین آنها را عناصر زاویه دار جدی 
با انقالب و رهبری تشکیل داده بودند و اگر هوشمندی یا روحیه 
محافظه کارانه مرحوم حکیمی نبود، از ایشان حداکثِر استفاده 

ابزاری را بر علیه نظام می کردند.
9. همه می دانیم که نشستن در خانه و از عدالت سخن گفتن و 
دیگران را متهم کردن به عدالت نافهمی و بی عدالتی، کار چندان 
سختی نیست بلکه مهم، قیام برای عدالت اعم از قیام علمی و 
عملی است. اسالم، هم ارائه طریق دارد و هم ایصال به مطلوب، 
و ایندو از یکدیگر جدا نیستند و طبیعی است که از یک عالم 
و متفکر، در درجه اول قیام علمی توقع می رود اما کسی که 

خود را عدالت گرا می داند نباید از مشارکت عملی در اجرای 
عدالت)در حد بضاعت خود( ابایی داشته باشد. 

حداقل خاصیت این مشارکت اوالً، محک 
اجتماعی؛  امور  در  عدالت طلبی  در  خود 
و  پیچیدگی ها  ظرافت،  با  آشنایی  ثانیاً، 
واقع بینی  کسب  و  عدالت  اجرای  موانع 
کافی در این عرصه و ثالثاً، عینیت بخشی به 
عدالت طلبی ای است که یک فرد سالها از آن 
صحبت کرده و مدعی آن می باشد. مرحوم 
حکیمی نه تنها قیام علمی برای بسط و 

تعمیق اندیشه عدالت نکرد بلکه خانه نشینی 
را بر هرگونه مشارکت)حتی مشارکت حداقلی( در 

اجرای عدالت ترجیح داد و نشان داد که نشانه چندانی از یک 
مصلح اجتماعی مانند دوستان قدیمی خود از قبیل استاد شهید 

مطهری، مرحوم عالمه محمد تقی جعفری و غیره ندارد.
10. مسأله دیگر که برای بنده خیلی مهم است، بحث مکتب 
تفکیک است که از جمله مباحث کم مایه و توخالِی علمی طی 
دهه های گذشته محسوب می شود. از نظر من، مکتب تفکیک، 
از  دفاع  طبیعی  طور  به  که  است  اخباریگری  جریان  تطهیر 
میوه های تلخ آن، در طول تاریخ برای کمتر کسی ممکن بود و 
نیازمند قرائتی تازه داشت که مرحوم آقای حکیمی و دوستانشان 
این مسئولیت را بر عهده گرفتند. اگر به کتاب مکتب تفکیک و 
سایر اظهار نظرهای مرحوم استاد حکیمی در باب تفکیک منصفانه 
توجه بفرمایید تصدیق خواهید کرد که مکتب تفکیک ایشان نه 
توانایی دفاع علمی از خود را دارد و نه می تواند در عمل، گرهی 
از کار جامعه اسالمی بگشاید؛ بلکه با کمرنگ کردن حضور فلسفه 
و علوم عقلی در اتمسفر فکر دینی، جامعه اسالمی را به سمت 
استنباطات سطحی و در مواردی موهن از سنت رهنمون می کند 

که آخر خط آن زوال تدریجی شیعه، خداحافظی با نهضت امام و 
پذیرش سکوالریسم و هم آغوشی با اسالم آمریکایی است.

11. هرچند مرحوم استاد حکیمی با طرح مکتب تفکیک و سپس 
تالش دوستانشان برای رواج این مکتب به خصوص در حوزه 
مشهد و قم، قصد فراگیرکردن تفکر تفکیکی در حوزه را داشتند 
اما الحمدهلل از طرفی به خاطر فقدان ظرفیت های مکتب تفکیک 
برای دفاع علمی از خود، و از سوی دیگر با تالش فیلسوفان و 
حکیمان متشرع در حوزه، راه رواج این مکتب در حوزه به شدت 
ناهموار شد تا جائیکه امروز به جز اقلیتی در قم و مشهد کسی 
دنباله روی این مکتب ُسست اندیش نیست. این در حالی است 
که بعضی از طرفداران این مکتب تاکنون با استفاده از رسانه های 
قدرتمند در جهت اظهار وجود در حوزه تالش های زیادی را به 
خرج داده و می دهند اما طنین صدای خورد شدن استخوان های 
این مکتب در مواجهه با جریان پرخروش نهضت امام خمینی)ره( 
که متأثر از سنت فلسفی و عرفانِی اصیل بود همچنان در گوش 

بسیاری وجود دارد.
1۲. هرچند من قصد اغراق درباره آثار سوء مکتب 
تفکیک ندارم لکن معتقدم که طردکردن فلسفه 
عقلی  علوم  طردکردن  همان  آن  گوهر  که 
انقالب  که  شد  مطرح  شرایطی  در  است، 
اسالمی بیش از هرچیز برای پاسخگویی 
در  هم  آن  متراکم،  و  به روز  نیازهای  به 
با غرب در  سطح نظام سازی و نیز رقابت 
حوزه های پیچیده فکری به پیوند دین و عقل 
نیاز داشت و ضدیت با فلسفه چنانچه در عمل 
با موفقیت روبرو می شد، کار انقالب اسالمی را در 
همان سال های ابتدایی ساخته بود. امروز هم بسیاری از 
نقایص فکری و عملی ما به همین بهاءندادن به علوم عقلی)اعم از 

عقل برهانی و عقل ابزاری( برمی گردد.
13. نباید فراموش کرد با اینکه مرحوم حکیمی از سر هوشمندی 
افکار خود در  از  از علنی کردن بخشی  یا روحیه احتیاط گری، 
حوزه های اجتماعی پرهیز کرد و فرصت طلبان را برای استفاده 
ابزاری از خویش محروم ساخت اما نوع عالقمندی ها به افکار 
ایشان در سال های گذشته عمدتاً مربوط به طیفی بوده که یا به 
دلیل عدم برداشتی صحیح، جامع و مسنجم از تفکر اسالمی و 
یا افتادن در باتالق غربزدگی و یا سدشدن راه منفعت جویی های 
خود در نظام جمهوری اسالمی، از تفکرات- و به ویژه سلوک 
عملی ایشان- پلی برای رسیدن به خداحافظی با نهضت اصیل 
امام)ره( و تن دادن به سکوالریسم ساخته اند و این خود باید نشانه 
بارزی از ثمره جهت گیری کالِن فکری و ُکنش اجتماعی مرحوم 

حکیمی تلقی شود.
منبع متن: روزنامه فرهیختگان، 6  شهریورماه 1۴00.

 
عدالت  از  و  خانه  در  ن  نشس�ت

به  متهم کردن  را  دیگران  و  ن  سخن گف�ت
چندان  کار   ، �ب عدال�ت و  عدالت نافهمی 

سخ�ت نیست بلکه مهم، قیام برای عدالت 
اعم از قیام علمی و عمیل است. 
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یادداشت
حکیمی و روایت های عجیب

روزنامه  در  را  غالمی  آقای  جناب  ارجمندم  برادر  یادداشت 
»فرهیختگان« مطالعه کرده و بر خود واجب دانستم نکته هایی 
را پیرامون آن به رشته تحریر درآورم. بر این باورم که پژوهشگر 
ارجمند جناب غالمی نیتی سازنده در نقدهای خویش داشته اند 
ادبیات  از  بخشی  و  ایشان  محاسباتی  اشتباه های  برخی  ولی 
به کاررفته، زمینه سوءاستفاده دیگران را فراهم می آورد. در ادامه 

به ذکر نکته هایی پیرامون این یادداشت خواهم پرداخت:
عالمه حکیمی در زمره نخستین افرادی هستند که لفظ امام 
را برای رهبر فقید انقالب در دهه چهل به کار بردند. آثار ایشان 
سراسر آکنده از روحیه انقالبی، انگیزه بخش و سازنده جریان هایی 
در برابر طاغوت بود. جناب غالمی گویا از این که تقریبا همه آثار 
است، غفلت  روایات داشته  و  آیات  با  ارتباطی مستقیم  استاد 
کرده  اند و آثار استاد حکیمی را بعد از دهه شصت تاریخی و 
کهنه می خوانند. چگونه می شود آثاری که مستقیما و بی واسطه 
رواج دهنده معانی معرفتی هستند کهنه لقب گیرند. این تفسیر از 
آثار دینی خطرناک بوده و زمینه انحراف را فراهم خواهد ساخت.

در جای دیگر جناب غالمی از قطع ارتباط استاد با شخصیت های 
انقالبی سخن می گویند. این نوع نگارش به دنبال جهت دادن 

مسیری مشخص و موردنظر نویسنده به مخاطب است. آشکار 
است که گوشه نشینی و پرهیز از دیدار مربوط به یک طبقه و 
گروه خاص نبوده است و به شهادت اطرافیان حضرت عالمه، 
در میان طیف های محدودی که امکان دیدار می یافته اند همواره 
چهره های گوناگونی از جریان های مختلف فکری حضور داشته اند. 
ضمن آن که نگارنده محترم یادداشت اشاره می کند که نوع تفکر 
حکیمی او را به بن بست رسانده و از کنشگری بازداشته است. اما 
آیا با معنا و مفهوم کنشگری آشنا هستیم؟ آیا کنشگری الزاما به 
معنای مثال سخنرانی های پی درپی و یا تندگویی با دیگران است؟ 
این نوع سلوک و رفتار عالمه حکیمی خود یکی از بزرگ ترین 
اهل  که  آنان  برای  و  می شود  محسوب  معاصر  کنشگری های 

دریافت باشند معانی بسیاری را در دل دارد.
درباره قهر با تلویزیون که ایشان اشاره می کنند نیز به نظر می رسد 
دریافت درستی از سلوک و آموزه های عالمه نداشته اند. استاد 
حکیمی هیچ گاه به معنای برداشت سیاسی که دوستان دارند 
با رسانه قهر نبوده است، بلکه در منش کلی این برادران پرهیز 
از هر شیوه ای که مطرح کردن و بزرگ سازی خود باشد، یک 
اصل اساسی است. این که امروز کمترین دسترسی به صوت و 

محمد جواد استادی
دی و برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی  |   مشاور راه�ب
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تصویر استاد به چشم می آید حاصل همین نگاه است. در صدها 
خاطره ای که از ایشان به یادگار مانده است و امیدوارم به همت 
بنیاد الحیات منتشر شود، بارها پرهیز ایشان از دیده شدن، نمودار 
شده است. به خاطر دارم امیرمهدی حکیمی که برادرزاده استاد 
هستند در برنامه ای پیرامون اندیشه های ایشان در شبکه چهار 
حاضر شدند. این حضور با توجه به روحیه استاد برایم عجیب بود 
و نظر او را از امیرمهدی حکیمی جویا شدم. ظاهرا از حضور او در 
آن برنامه تلویزیونی و پاسخ به برخی شبهات بسیار خوشحال شده 
بوده اند. پس قهری در کار نبوده و مساله سلوک فردی این شاگرد 

برجسته آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی است.
جناب آقای غالمی درباره اثر گران بهای الحیات به کل به بیراهه 
رفته اند و الحیات را سنجش پذیر با آثار حدیثی پیشین نمی دانند. 
جناب غالمی مگر بنابراین بوده است که خدای ناکرده آیات و 
روایاتی بر کوشش پیشینیان افزوده شود؟ ویژگی عالمه حکیمی 

که در پیام مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره می شود نوآوری 
مرحوم  به گونه ای که  است،  ایشان  نو  نگاه  و 

و  معاصر  انسان  از  شناخت  با  حکیمی 
نیازهای او مجموعه ای از احادیث و روایات 
را در یک طبقه بندی امروزین، متناسب با 
علوم انسانی جهانی و ادبیات نظری انسان 
نبود  از  غالمی  کرده اند.  تدوین  معاصر 
تفکری عمیق در الحیات سخن می گوید، 
درحالی که تفکر و اندیشه در درونمایه روایی 
و آیات موجود نهفته است و آنچه این تفکر 

را آسان تر و کاربردی تر نسبت به دیگر منابع 
حدیثی و روایی در اختیار مخاطب قرار می دهد، شیوه 

و روشمندی در طبقه بندی محتواست.
کنایه دیگر آقای غالمی به جناب حکیمی عدم کوشش او برای 
الگوسازی از انگاره عدالت برای جمهوری اسالمی ایران است. برادر 
ارجمند جناب آقای غالمی، عالمه همه کوشش خویش را برای 
تعریف عدالت و مبانی نظری آن ارائه کرد و در سلوک اجتماعی 
خویش نیز اندریافتی از عدالت اجتماعی را نمایان ساخت، ولی مگر 
الگوسازی برای یک حکمروایی نیز الزاما وظیفه او بود؟ نهادهایی 
چون مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت وظیفه دارند تا از این 
مفاهیم نظری بهره برده و الگوساز باشند. چه آن که الگوسازی 
فرآیندهای خاص خویش را دارد. نقدناپذیری هم اتهامی است 
که شاید اساسی نداشته باشد، مروری بر نگاشته ها، سخنرانی ها و 
مواردی ازاین دست نشان می دهد که افکار حکیمی تا چه حد در 
معرض نقد بوده و هست. ضمن آن که حکیمی در همان دوران 
با اقشار گوناگون  طرح نظریه های خویش، ارتباطاتی گسترده 

اندیشه داشته که احتماال نگارنده یادداشت از آن بی خبر است.
حکیمی در درازنای عمر خویش هیچ گاه به ناهمدلی با انقالب 
اسالمی برنخواست. حتی نقدهای خویش را در بسیاری از فضاها 

به دلیل احتمال سوءاستفاده طرح نمی کرد، او همواره کوشش 
می کرد تا در منش و رفتار شخصی خویش به نمودارسازی مفهوم 
اندیشه ای خویش از عدالت بپردازد. پرسش جدی از نگارنده آن 
یادداشت این است که در راستای برپایی عدالت چه وظیفه ای 
برعهده این شخصیت بی نظیر وجود داشته است. آیا او منصبی 
داشت و یا داعیه دار عهده دار شدن منصبی بود؟ او وظیفه خویش 
ناب  مبانی  و عرضه  اسالم  از  راستین  را در تصویرگری چهره 
معرفتی می دانست که باید از سوی کارگزاران و نظریه پردازان 

حوزه حکمروایی به الگو بدل شود.
جناب غالمی مکتب تفکیک را کم مایه و توخالی تصویر می کنند. 
این گونه و در چند جمله یک جریان فکری مهم را تخطئه کردن 
بسیار شجاعت می خواهد. برادر گران قدر بد نیست سری به جلد 
جناب  فلسفه  مهم  استاد  فلسفی«  فکر  »ماجرای  کتاب  سوم 
ابراهیمی دینانی بزنید که فصلی را به مکتب تفکیک اختصاص 
داده اند. جدای از آن ، چنانچه مکتب تفکیک توخالی و بی مایه 
است، این حجم از نقدها و مجالت و سخنرانی ها در 
همه این سال ها پیرامون آنچه معنایی دارد، آن هم 
در شرایطی که حکیمی برای ترویج آن خود 
هیچ تالشی نکرده بود. اتهام دشمنی با عقل 
و اندیشه نیز بی ربط و غلوآمیز است. نگاهی 
به مجموعه الحیات نگاه سراسر عقالنیت و 
خردورزی استاد حکیمی را نمایان می سازد. 
جز این است که این روشمندی نگاه به آیات 
مراحل  در  هرچند  است.  عقالنیت  از  برآمده 
تعالی و استعالی حقیقی انسان، توقف در عقالنیت 
آن هم توقفی سلیقه ای و سطحی یک ایراد است. کوشش 
نگارنده در جای جای یادداشت برای نشان دادن این که تفکیک 
در تناقض با مبانی انقالب اسالمی است، عجیب به نظر می رسد. 
حکیمی به دنبال حذف عقالنیت نبود که جناب غالمی آسیب به 
علوم عقلی را وسیله ای خطرساز برای انقالب که نیازمند عقالنیت 

بود، می دانند.
تشبیه تفکیک به تصویری سطحی از اخباری گری نیز گمراه کننده 
است. حکیمی هیچ گاه ضدیتی با فقه نداشته و اگر نکته ای می گوید 
به معنای توجه به تفقه عمیق تر در آیات و روایات برای استخراج 
احکام و دستورات دینی است. این نکته که بیشتر عالقه مندان 
جناب حکیمی هم سکوالرها هستند نیز بی انصافی بزرگ است. 
کاش جناب غالمی مروری بر پیام شخصیت ها و بزرگان در پی 
درگذشت استاد می انداختند و بعد این گونه به دیگران می تاختند. 
امید است که جناب غالمی که در حسن نظر ایشان تردیدی 
ندارم در پی رعایت، حق مروری دوباره بر زندگی و افکار این عالم 

برجسته دینی داشته باشند.
منبع متن: روزنامه فرهیختگان، 8 شهریورماه 1۴00.

 
تشبیه تفکیک به تصویری سطحی 

است.  گمراه کننده  ن  ن�ی اخباری گری  از 
حکیمی هیچ گاه ضدی�ت با فقه نداشته و 

اگر نکته ای می گوید به معنای توجه به تفقه 
آیات و روایات برای استخراج  عمیق تر در 

احکام و دستورات دی�ن است.
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یادداشت
ی درباره عظمت علمی  الحیات  سخنان ره�ب

نقد آقای غالمی به شخصیت علمی و معنوی استاد محمد رضا 
حکیمی را خواندم و بسیار متاسف و محزون شدم که ایشان، 
بخاطر عدم شناخت از شخصیت برجسته و ممتاز علمی و معنوی 
استاد محمد رضا حکیمی و عدم مطالعه جدی در آثار و تالیفات 
ایشان، مطالب نادرستی به ایشان نسبت داده اند. مکتب تفکیک 
و از جمله استاد محمد رضا حکیمی هیچگاه از نقد گریزان نبوده 
و نیستند و همواره آماده بحث علمی و نقد آثار و تالیفات خود از 
سوی صاحب نظران و خبرگان و نخبگان علمی حوزه و دانشگاه بوده 
و مباحثات و مناظرات متعدد علمی  با اساتید معقول داشته  اند و در 
این باره آثار و تالیفاتی نیز داشته  اند مانند کتاب عارف و صوفی چه 

می گویند،  تالیف آیت اهلل میرزا جواد آقا تهرانی. ای کاش در زمان 
حیات استاد محمد رضا حکیمی، نقد ها و ادعاهای خود را مطرح 
می کردید تا پاسخ ادعاهای خود را از خود ایشان می گرفتید! حاال 
پس از وفات ایشان، ادعایی می کنید و نقد می نمایید. کسی که 
می خواهد نقد علمی کند باید اقال به آنچه می خواهد نقد کند، 
اشراف داشته باشد لذا به شما نیز پیشنهاد می نمایم لطفا قبل از 
نقد شخصیت های علمی  و معنوی بزرگان مکتب تفکیک و آثار و 
تالیفات ایشان، الاقل مقداری با شخصیت علمی  و معنوی ایشان 
آشنا شوید و آثار و تالیفات ایشان را جدی مطالعه نمایید. سپس 
نقد علمی خود را مطرح کنید. ابتدا راجع به مکتب تفکیک سخن 

حسن طالبیان
 |   محقق و پژوهشگر حوزه
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می گویم که استاد محمد رضا حکیمی، نویسنده کتاب مکتب 
تفکیک است. مکتب تفکیک و از جمله استاد محمد رضا حکیمی، 
به عقل و تفکر صحیح، بسیار اهمیت می دهند و بر ترویج تفکر و 

تعقل صحیح، تاکید می کنند.
بزرگان مکتب تفکیک، خود سال ها، علوم عقلی را نزد اساتید 
عقلی  ادله  و  ادعا ها  گرفتند؛  فرا  خود  عصر  معقول  برجسته 
و  ادعاها  را مطالعه کرده  اند؛ درباره آن  نقلی فالسفه و عرفا  و 
استدالهایشان، غور کرده  اند، تفکر نموده  اند،  و در نهایت عمده 
مبانی فلسفی و عرفانی را مصداق برهان و تفکر صحیح ندانسته 
و اشکاالت علمی خود را بر این مبانی، با ادله عقلی و نقلی بیان 
را در  استدالل عقلی  و  تفکیک، روش عقلی  نموده  اند. مکتب 
محدوده مستقالت عقلیه قبول دارد. اگر مطلب در محدوده عقل 
بود و روشن و بین، آن را پذیرفته؛ قبول نموده و اخذ می کند. 
مکتب تفکیک، زیر بنای تمام مطالب علمی خود را بر اساس عقل 
و تفکر صحیح بنا می نهد. اگر در مباحث فکری، بحث در محدوده 

عقل و مستقالت عقلی بود و مطلب بین و روشن؛ 
کبری  و  صغری  درست،  استدالل،  مواد 

درست،  نتیجه گیری درست. خالصه برهان 
از نظر صورت ظاهری و محتوایی درست 
بود؛ مواد و نتیجه گیری درست بود، آن را 

اخذ می کند و حجت می داند.
مکتب تفکیک، مصداق تعقل و تفکر صحیح 
است و اگر نظریات خاص فکری فالسفه و 
عرفا یا ادعاهای کشف و شهود و....آنها را 

به چالش می کشد، بر اساس روش علمی  و 
عقلی صحیح، آنها را نقد می کند و آنها را عقالنی و 

علمی  نمی داند و مخالف و مغایر با تعالیم اصیل اسالمی  می داند. 
مکتب تفکیک، هرگز با عقل و تفکر صحیح مخالف نبوده و نیست 
و نخواهد بود و تعقل و تفکر صحیح را الزاما معادل فلسفه و عرفان 
مصطلح اسالمی  و رایج به نام فلسفه مالصدرا و عرفان محی الدین 
عربی و.... نمی داند. بنابراین خلط این مباحث با یکدیکر و اتهام 
اینکه مکتب تفکیک، با تعقل و تفکر صحیح مخالف هستند، 
تهمتی بزرگ است. مکتب تفکیک، نظریات خاص فالسفه و 
عرفای به اصطالح اسالمی  را، بخاطر اینکه آنها را مصداق برهان 
و کشف و شهود صحیح نمی دانند، و برای این ادعا، ادله عقلی و 
نقلی معتبر دارند - زیر سوال می برد و به چالش می کشد. حال 
مشاهده می شود که برخی به توهم و گمان اینکه مکتب تفکیک، 
مخالف مبانی فلسفه و عرفان رایج است پس مخالف عقل و تفکر 
صحیح هستند، و آنها را به هم گره می زنند و مدعی می شوند که: 
ایشان با علوم عقلی مخالف هستند و استدالهای عقلی را حجت 

نمی دانند و اخباری مسلک هستند.
اینجاست که معلوم می شود حرف بزرگان مکتب تفکیک و از 
جمله استاد محمد رضا حکیمی، را درست متوجه نشده  اند و 

آنها  نظریات علمی   از  نادرست  برداشت های  است که  طبیعی 
داشته باشند. تفکر و تعقل صحیح، کشف و شهود صحیح و فهم 
درست از دین اسالم،  سه راهی هستند که هیچگاه با یکدیگر 
مخالفت و مغایرت نخواهند نمود و سه راه مستقل فهم حقیقت 
هستند. در رسیدن به حقیقت، اگر کسی متصل به علم الهی 
مانند انبیا و اوصیا الهی، حقایق عالم هستی را به روشنی درک 
نموده و سپس می توانند بیان حقایق نمایند چون خورشید، که 
بر همه جا تابیده و جهان را روشن نموده، هر جا بخواهد، به 
راحتی و سهولت می بیند و توصیف می کند. بنابراین اگر مستقیم 
با پیامبران الهی و اوصیای الهی ایشان در ارتباط باشیم - چون 
متصل به علم الهی هستند و معصوم از خطای سهوی و عمدی در 
انتقال مطالب علمی-، افق دید علمی ما، بسیار باز و روشن خواهد 
شد و اگر دسترسی مستقیم به انبیا و اوصیا نداریم و دوران آنها را 
درک نکردیم، در حاکی از وحی و کلمات منسوب به انبیا و اوصیا 
علیهم السالم که در زمان ما مصداق تام و کامل آن،پیامبر اسالم 
و اهل بیت ایشان هستند، تحقیق و تدبر می کنیم ؛ اگر 
ثابت شد انتساب به معصوم، معتبر و قطعی است، و 
داللت آن نیز بین و روشن و قطعی، آن را اخذ 
می کنیم و به هر نسبت،  قطعیت و داللت آن 
کاهش یابد ؛انتساب آن نیز به دین ، ضعیفتر 
خواهد شد و با احتیاط آن را به دین نسبت 
می دهم مثل اینکه بگوییم با قاطعیت دین 

چنان گفته، یا ظاهرا و ظن داریم و...
این حقیقتی است که مکتب تفکیک بر آن 
تاکید دارد و استاد محمد رضا حکیمی  در کتاب 
مکتب تفکیک بیان نموده است. مکتب تفکیک، مدعی 
است حداقل برخی از نظریات و مبانی فالسفه، اشتباه است و 
از مبانی عرفان نظری و عملی،  برهانی نیست. حداقل برخی 
اشتباه است و عقالیی و مطابق با شرع نیست؛ چه در مبانی 
و چه در سیر و سلوک، مشکل دارد. ادعاهای کشف و شهود 
برخی از عرفا با عقل و شرع، مطابقت ندارد و لذا تایید نمی شود. 
مبانی فلسفه های خاص و مبانی عرفان های خاص و مبانی دین 
اسالم با یکدیگر مغایرت دارد و یکسان نیست. یکسان دانستن 
مبانی فلسفه، عرفان و دین، صحیح نبوده و اشتباه است. در طول 
تاریخ اسالم، برخی از فالسفه و عرفا  آمده  و مدعی شدند  که  
نظریات خاص فالسفه و عرفای مسلمان  و تعالیم دین اسالم، 
همه یک چیز می گویند و یک حقیقت را گفته  اند و تخالف و تغایر 
و ناسازگاری با یکدیگر ندارند. بسیاری از علمای اسالمی  و حتی 
برخی از فالسفه و عرفا در طول تاریخ؛ با این ادعا، مخالف بوده و 
هستند و به صراحت، به مخالفت  و مغایرت آنها،اذعان نموده  اند.

عالمه طباطبایی نیز در کتاب تفسیر المیزان، به صراحت این 
مطلب را بیان نموده تا آنجا که فرموده است: »برخی از فالسفه و 
عرفا تالش کردند بین نظرات فلسفه و عرفان و دین را جمع کنند، 

 
است  مدعی  تفکیک،  مکتب 

حداقل برخی از نظریات و مبا�ن فالسفه، 
اشتباه است و برها�ن نیست. حداقل برخی 

از مبا�ن عرفان نظری و عمیل، اشتباه است و 
ع نیست. عقال�ی و مطابق با رسش
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مانند مالصدرا ولی  موفق نشدند و دورتر شدند و افتراق آنها بیشتر 
شده و گمان ندارم که موفق نیز بشوند. استاد حکیمی  در کتاب 
مکتب تفکیک، این مطلب عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان 
را بیان نموده است. استاد حکیمی می فرماید: حاال که مشخص 
است مبانی فالسفه و عرفا و دین با یکدیگر تطابق ندارد و مغایر و 
ناسازگار است، و برخی نیز چنین خلطی بین این حقایق نموده  اند 
و مبانی فلسفی و عرفانی و دین  را با یکدیگر  یکسان جلوه 
می دهند، این کار اشتباه است. ضرورت علمی ایجاب می نماید که 
مبانی فلسفه و مبانی عرفان و مبانی دین، از یکدیگر جدا شود 
و تفکیک شود تا از نظر علمی بتوان هر کدام را مورد تحقیق و 
ارزیابی علمی قرار داد. باید از دین اسالم؛ حفاظت و مراقبت نمود .

نظریات افراد متفکر به نام فیلسوف و عارف که در معرض خطا و 
سهو و اشتباه است و هر چند صباح، پایه های علمی آن، توسط 
دانشمندان و متفکران بعدی فرو می ریزد را نباید به دین گره زد و 

بعد گفت: دین هم همین را می گوید که فالن فیلسوف 
یا فالن عارف می گوید ؛ دین را بگذارید بر اصالت 

خود باقی بماند تا پایه های آن فرو نریزد. هر 
فیلسوف و عارفی نظرات خود را نیز داشته 
باشد و نظرات خود را ثبت و ضبط نماید 
و منتشر کند؛ هرکس عالقه داشت، به آنها 
مراجعه می کند.فلسفه و عرفان بشری کار 

خود را بکند و دین نیز محصوالت خود را 
عرضه کند و کسی به دیگری تعرض نکند و 

فالسفه و عرفا نیز نظرات خود را به دیگری، تحمیل 
ننمایند. آری این نظریه مکتب تفکیک است که در طول 

تاریخ تفکر علمای شیعه همواره بوده است و در هر قرنی، بزرگانی، 
مشعلدار و علمدار آن بوده  اند و در قرن چهاردهم هجری قمری به 
نظر و اعتقاد استاد محمد رضا حکیمی، ارکان مکتب تفکیک، سه 
نفر بوده  اند که عبارتند از: آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی، آیت اهلل 
سید موسی زرآبادی و آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی. آیت اهلل شیخ 
مجتبی قزوینی، از شاگردان برجسته و ممتاز آیت اهلل میرزا مهدی 
اصفهانی و آیت اهلل سید موسی زرآبادی بوده است بلکه به اعتقاد 

برخی اساتید، ممتازترین شاگردان ایشان بوده است.
بزرگان مکتب تفکیک، ازجمله استاد محمد رضا حکیمی، خود 
سال ها به تحصیل علوم عقلی رایج و متعارف در حوزه اشتغال 
داشته و با مبانی فلسفی و عرفانی آشنا بوده  اند و برخی از ایشان 
حتی  این مبانی را نیز  تدریس نموده  اند. این بزرگان در تدریس 
معقول خود در حوزه علمیه، مبانی فلسفی و عرفانی را مطرح و 
نقد علمی کرده و به اجتهاد عقلی پرداخته  اند؛ آنها شاگردان  و 
جویندگان حقیقت را از تقلید در فلسفه و عرفان ، منع کرده  اند. 
توصیه می شود کتاب اجتهاد در تقلید و فلسفه استاد محمد رضا 
حکیمی مطالعه شود؛ خود مجتهد در معقول بودند و اجتهاد در 
این مبانی نمودند و احیانا مباحثات شفاهی و مکتوب با فالسفه 

و عرفای عصر نیز داشته  اند. آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی به 
فرموده خودش، قریب ۲0 سال در فلسفه و عرفان تحصیل و 
تحقیق نموده و متونی فلسفی و عرفانی را جدی  نزد بزرگان عصر 
مانند حضرات آیات میرزا جهانگیرخان قشقایی، آخوند مال محمد 
کاشانی، شیخ مرتضی طالقانی، شیخ محمد بهاری و باالخص سید 
احمد کربالیی، فراگرفته است تا به مقام اجتهاد و تخصص و 
استادی این علوم رسیده و مدتها نیز در نجف و به نقلی نیز در 
مشهد این مبانی را  تدریس نموده است. در حوزه مشهد، به 
تدریس اجتهادی عقلیات و معارف پرداخته و شاگردانی مجتهد 
در عقلیات و معارف، تربیت نموده است مانند حضرات آیات شیخ 
مجتبی قزوینی، شیخ هاشم قزوینی، و... همچنانکه در فقه و اصول 
نیز خود میرزا مهدی اصفهانی،از اعاظم مجتهدین عصر و فقهای 
کم نظیر روزگار بود و در علم اصول، بسیار متبحر بود بلکه  تا 

حدوی مبتکر.
آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی، حدود ۲5 سال 
معارف  و  اصول  و  فقه  اجتهادی  تدریس 
اسالمی نمود و شاگردانی مجتهد و صاحب 
نظر در فقه و اصول و معارف تربیت نمود 
بزرگان و اعاظمی مانند حضرات آیات شیخ 
مجتبی قزوینی، شیخ هاشم قزوینی، میرزا 
جواد آقا تهرانی، میرزا حسنعلی مروارید، 
شیخ محمود حلبی، و .  .. که در این میان، 
آیت اهلل  معاصر،  اساتید  از  برخی  نظر  به 
و  برجسته ترین  قزوبنی،  مجتبی  شیخ  حاج 
شاخص ترین ایشان بود خصوص در مباحث معارف 
و نقد اجتهادی فلسفه و عرفان. آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی، 
فلسفه و عرفان را نزد فالسفه بزرگی چون آقا بزرگ حکیم،  شیخ 
اسداهلل عارف یزدی و...فرا گرفت تا خود به اجتهاد و استادی 
در این مباحث رسید. ایشان 14 سال شاگرد فیلسوف بزرگ، 
قزوینی، 40 سال  آیت اهلل شیخ مجتبی  بود.  بزرگ حکیم  آقا 
به تدریس علوم عقلی پرداخت. متون تدریسی ایشان از شرح 
مشاعر،  عرشیه،  منظومه،   شرح  اشارات،  شرح  شوارق،  تجرید، 
اسفار، و متون عرفانی بوده است. ایشان علوم عقلی را به صورت 
اجتهادی تدریس نموده و از تقلید در این مبانی شاگردان خود 
را منع می نموده است. حضرات آیات حاج سید علی سیستانی، 
حاج سید محمود مجتهدی سیستانی، حاج سید عباس سیدان، 
حاج سید جعفر سیدان، حاج شیخ علیرضا غروی،  استاد محمد 
رضا حکیمی، استاد محمد حکیمی، حاج شیخ علی حکیمی، حاج  
سید محمد موسوی درودی،  حاج شیخ عبداهلل نورانی،  استاد شیخ 
محمد واعظ زاده خراسانی، استاد شیخ کاظم شانه چی و.....برخی 

از این شاگردان  اند.
همچنین در این مدت، به تدریس فقه و اصول، سطح و خارج 
اشتغال داشته است و شاگردان بسیاری را تربیت نموده است که 

سال ها،  خود  تفکیک،  مکتب  بزرگان 
علوم عقیل را نزد اساتید برجسته معقول 
عرص خود فرا گرفتند؛ ادله عقیل و نقیل 
فالسفه و عرفا را مطالعه کرده  اند؛ درباره 
غور  استدالهایشان،  و  ادعاها  آن 

کرده  اند.
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در حوزه و دانشگاه به تدریس اشتغال داشته و دارند بزرگانی مانند 
حضرات آیات و حجج اسالم آقایان: حاج سید علی سیستانی، 
حاج سید محمود مجتهدی،  حاج سید عباس سیدان، استاد 
محمد واعظ زاده خراسانی، استاد کاظم شانه چی، استاد محمدرضا 

حکیمی، استاد محمد حکیمی وغیره.
استاد محمد رضا حکیمی، فرمودند: 1۲ سال نزد آیت اهلل شیخ 
مجتبی قزوینی، شاگردی کردم و هر آنچه ایشان تدریس می کرد، 
شرکت می نمودم از جمله متون فلسفی مانند شرح اشارات، شرح 
منظومه،اسفار و.... و اینگونه بود که با نقد مبانی فلسفی و عرفانی 
آشنا شده است.معارف اسالمی را نیز از ایشان آموخت.علوم غریبه 
و ختومات و اذکار و سیر و سلوک و خود را مجتهد و صاحب نظر 

در معقول و معارف اسالمی  و فقه و اصول می دانست 
و از استاد خود اجازه اجتهاد شفاهی گرفت و 

اسالمی .  معارف  تدریس  شفاهی  مجوز 
طبق گفتگویی که با ایشان کردم از بزرگان 
متعددی اجازه اجتهاد داشت؛ مانند حضرات 
آیات شیخ مجتبی قزوینی، شیخ آقا بزرگ 
تهرانی و... فرمودند: من به دنبال جمع آوری 
اجازه اجتهاد از بزرگان نبودم و اال اجازات 
اجتهاد فراوانی می توانستم جمع آوری کنم.

استاد حکیمی  فرمودند: من از طلوع آفتاب 
تدریس  تا مغرب، 14 درس در حوزه مشهد، 

می کردم از جامع المقدمات تا کفایه و برای تدریس همه 
متون درسی متعارف حوزه، آماده بودم. استاد سید جالل الدین 
آشتیانی، ایشان را »استاد بسیاردان« معرفی کرده و دکتر دینانی، 
که فیلسوف است، ایشان را فیلسوفی معرفی کرده که در عین 
نقد  را  به مبانی آن؛ ولی آن مبانی  تبحر در فلسفه و آگاهی 
می نماید خصوص فلسفه مالصدرا را. اما راجع به »الحیات« که 
مجموعه حدیثی است؛ سالیان بسیار در جمع آوری و طبقه بندی 
و اجتهاد و تحلیل در آن کار نموده و زحمت کشیده است تا این 
اثر گرانسنگ تولید شد. استاد حکیمی  فرمود: آیت اهلل جناتی)یا 
جنتی( در حضورشان بودم که )به این مضمون( فرمودند: الزمه 
کسی که الحیات را نوشته، این است که مجتهد باشد. بنابراین 

فقط صرف جمع آوری و انتشار نیست.
خوب است در کتاب مرزبان توحید، راجع به عظمت علمی کتاب 
الحیات بیشتر مطالعه کنید و سخنان آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
را راجع به عظمت علمی الحیات مرور کنید تا بدانید الحیات یعنی 
چه و به راحتی آن را زیر سوال نبرید. اما راجع به بحث عدالت: 
ایشان از نوجوانی دغدغه فقرا و محرومان و مستضعفان داشت و 
روح لطیفش رنج می برد و همواره در صدد رفع محرومیت آنان 
تالش نمود ؛ هم با گفتن و نوشتن درباره عدالت، از آنها حمایت 
کرد، هم راهکار ارایه داد و هم عمال در مسیر عدالت، حرکت 
نمود. کتاب »فیلسوف عدالت« به همین خاطر درباره وی نوشته 

شد، آنجا نیز سری بزنید و مطالعه بفرمایید. اگر در قبل از انقالب، 
در مبارزات انقالبی فعال بود و شعر می سرود، و در مسیر احیای 
عدالت و رفع ظلم و ستم و....تالش می نمود، قصدش این بود که 
انقالب »اسالمی « شود و به همه ابعاد اسالم از جمله اقتصادی و 
عدالت، برسد. اولین کسی بود که لقب »امام« را برای امام خمینی 
استفاده نمود و بعد رایج و متعارف شد؛ مورد لطف و عنایت خاص 
امید  به همین  را  آفتاب«  »تفسیر  کتاب  او  بود.  امام خمینی 
رسیدن به عدالت نوشت. راهکار ارائه داد، کتاب الحیات نوشت 
و... ولی بعد از انقالب، به تدریج حقایقی دید و اخباری تلخ از 
منابع معتبر شنید و خود نیز مشاهده کرد که امیدش را برای 
رسیدن به عدالت، ضعیف نمود. با این حال ناامید نشد؛ باز حرف 
زد، سخن گفت، راهکار ارائه داد.فریاد زد، نامه نوشت.کتاب 
نوشت. اعتراض نمود اما هر روز که می گذشت فاصله 

را بیشتر احساس نمود. 
نمی شود  اعتنا  حرفهایش،  به  که  می دید 
و زیر پا گذاشته می شود. لذا به تدریج از 
افراد فاصله گرفت و سخن گفت و نوشت: 
آنچه قصد داشتیم به آن برسیم، این نبود و 
آنچه به آن رسیدیم، قصد نشده بود. جناب 
حجه االسالم رضا غالمی، اجماال خوب است، 
حداقل کتاب هایی که راجع به شخصیت علمی  و 
معنوی ایشان، عمومی  یا اختصاصی نوشته شده است 
مانند مرزبان توحید، فیلسوف عدالت، راه خورشیدی و... را 
بنگرید. آثار و تالیفات ایشان از جمله کتاب مکتب تفکیک، اجتهاد 
و تقلید در فلسفه را بخوانید تا کمی با ایشان و نظریات علمی اش 
آشنا شوید. کتاب احیاگر حوزه خراسان )زندگی نامه آیت اهلل 
میرزا مهدی اصفهانی( که بر آن استاد محمد رضا حکیمی تقریظ 
وحیانی  آموزگار حکمت  کتاب  بخوانید،  است  نوشته  مفصلی 
نگاهی به زندگی حضرت آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزوینی که 
تالیف اینجانب حسن طالبیان شریف و دوست عزیز و فاضل 
گرانقدر حجه االسالم روح اهلل عربشاهی را بخوانید که 105 شاگرد 
حاج شیخ مجتبی قزوینی را با شرح حال علمی مختصری از آنها 
بیان نموده ام از جمله شرح حال استاد محمد رضا حکیمی، استاد 

محمد حکیمی و استاد شیخ علی حکیمی.
استاد حکیمی  می فرمود: حدود ۶0 سال به کتب فلسفی و عرفانی 
مانوس هستم و  کتب دم دستی من است و آنقدر در اسفار مسلط 
بودم و مانوس که مشکالت علمی  طالب را از حفظ می خواندم و 
رفع اشکال می کردم. حرف زیاد است و وقت تنگ، و اعمال بسیار 
و لذا فعال مجال و حوصله بیشتر این نقد را ندارم و به همین مقدار 

بسنده می نمایم.
منبع متن:خبرگزاری ایبنا،  8 شهریورماه 1۴00.

 
حدود  می فرمود:  حکیمی   استاد 

۶۰ سال به کتب فلسفی و عرفا�ن مانوس 
هستم و  کتب دم دس�ت من است و آنقدر 

در اسفار مسلط بودم و مانوس که مشکالت 
علمی  طالب را از حفظ می خواندم و رفع 

اشکال می کردم.
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یادداشت
انقال�ب که شد، انقال�ب که باید

درباره اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی استاد حکیمی، باید تاکید 
کنم که ایشان به نظریه حکومت مسانخ برای دوران غیبت عقیده 
داشتند و این هم به تاکید ایشان روی قرآن و سنت بازمی گشت 
که نظریه شیعی در عصر غیبت حتما باید ریشه در قرآن و سنت 
داشته باشد. حال منظور ایشان از حکومت مسانخ چیست؟ تعبیر 
حکومت مسانخ -همان طور که در جلد 9 الحیات مفصل درمورد 
اشتر  مالک  به  امیرالمومنین  نامه حضرت  به  بحث شده-  آن 
باز می گردد. در این نامه حضرت امیر اصول اساسی حکمرانی 
و حکومت داری غیرمعصوم را مشخص کرده اند. این نامه چند 
نکته دارد؛ اول اینکه مخاطب مالک اشتر است و نه معصوم. یعنی 
ظرفیت حکومت غیرمعصوم این است که همه مواردی که حضرت 
امیر در این نامه بیان کرده اند را اجرایی کند و بتواند به منصه 
ظهور برساند. مواردی در عدالت قضایی، عدالت اجتماعی، عدالت 
سیاسی، روش برخورد با مردم، پذیرش حقوق مردم، رسیدگی به 
مردم و محرومان و از بین بردن فقر و... در این نامه آمده است 
که همه اینها نشان می دهد خطاب حضرت امیر به فرماندارشان 
این است که تو برو و این گونه حکومت کن، پس این امری شدنی 
است. لذا ما نمی توانیم بگوییم چون معصوم در عصر غیبت حضور 
ندارد، نمی توانیم به دنبال عدالت و رفاه زندگی مردم و مبارزه با 
فقر و... باشیم و باید صبر کنیم تا ظهور اتفاق بیفتد. چون مخاطب 

عهدنامه مالک اشتر یک غیرمعصوم است که به فرمانداری از یک 
بخش از سرزمین های اسالمی منصوب شده، پس می توان نتیجه 
گرفت دستوراتی شدنی و اجرایی است و خیلی آرمان خواهانه 
نیست و تصویر یک آرمانشهر نیست، بلکه یک شهر مطلوب از 

نگاه امیرالمومنین و امری شدنی و رسیدنی است.
تاکید می کند که حکومتی که شیعه  آقای حکیمی  اینجا  از 
در عصر غیبت تشکیل می دهد باید هم سنخ حکومت معصوم 
باشد و اسم حکومتی که براساس عهدنامه مالک اشتر قوام و 
شکل گرفته باشد را حکومت مسانخ می گذارند؛ یعنی هم سنخ. 
یعنی این حکومت، عین حکومت معصوم نیست ولی هم سنخ 
است. هم سنخ به این معنی که حکومتی است که عهدنامه مالک 
اشتر و نمادها و سفارشات را در آن مشاهده کنیم. مساله دوم 
در اندیشه سیاسی استاد حکیمی مربوط به فضایی است که از 
جامعه مطلوب و آرمانی -که شدنی هم هست- ترسیم می کنند. 
این بحث به مطلبی از ایشان بازمی گردد که در سلب و ایجاب 
مطرح می کردند. یعنی ویژگی هایی که در یک جامعه نباید وجود 
داشته باشد و جامعه منهای اینها جامعه مشروع و مطلوب قلمداد 
می شود؛ مثال ایشان از منهای فقر، منهای ظلم، منهای تحقیر، 
و... سخن  استکبار، منهای بی عدالتی  استبداد، منهای  منهای 
می گفتند که همه ریشه در روایات و قرآن دارد. ایشان مفصال 

سعید پروی�ن
 |  تهیه کننده و کارگردان تلویزیو�ن
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در دایره المعارف الحیات درباره همه این موارد بحث کرده اند و 
ارجاعاتی به آیات و روایات داده  و توضیحاتی فرموده اند. در بخش 
ایجابی، جامعه ای که منهای فقر باشد، یعنی جامعه ای که در آن 
عدل وجود دارد، یعنی جامعه ای که در آن عدل گسترده شده 

باشد به تعبیر ائمه »لَْو ُعِدَل فی الناس الَْض ستغُنوا«. 
مردم مثل گله گوسفندی نیستند که شبانی آنها را به این سو و 
آن سو ببرد، بلکه نظر دارند و حرف دارند و شجاعانه و بدون ترس 
و لرزش نظر خود را بیان می کنند و به گوش حاکمان می رسانند. 
اگر حاکمان توانستند مردم را قانع کنند که تصمیمات آنها به 
نفع زندگی دنیوی و اخروی مردم است که می پذیرند و اگرنه 
تا حد قیام هم پیش می روند و نظر حاکمان را تغییر می دهند. 
این آن آزادی ای است که عالمه برای شهروندان قائل هستند. 
این امر ازطریق معارفی که در قرآن و روایات اهل بیت مطرح 
شده قابل احصا است که آقای حکیمی آن را در اندیشه سیاسی 

و اجتماعی خود، این گونه ترسیم می کنند. نکته بعد 
که دوست دارم به یادگار بماند این است که 

استاد حکیمی تعریف می کردند در جمعی 
از موافقان و مخالفان انقالب اسالمی حضور 
افرادی  داشتند که بحثی پیش می آید و 
که مخالف انقالب بودند با کنایه به ایشان 
تعریض  انقالب شما!  از  این هم  می گویند 
آنها به کمبودها و کاستی هایی بود که در 
انقالب به وجود آمده و مردم در سختی و 

به استاد کنایه زدند که  لذا  فشار هستند. 
این هم انقالبی که شما رقم زدید و از آقای خمینی 

دفاع کردید، ببینید نتیجه آن چه شد! آقای حکیمی می گفتند 
من در آنجا گفتم حرف شماها این است که چرا انقالب کردیم، 

ولی من حرفم این است که چرا هنوز انقالب نکرده ایم. 
اقتصادی،  سیاسی،  انقالب  یک  انقالب  به  ایشان  نگاه  یعنی 
اجتماعی و فرهنگی بود. لذا هرکدام از اضالع انقالب اگر ناقص 
می ماند، عالمه آن انقالب را کامل نمی دانستند و قائل بودند که 
انقالب اسالمی ایران ازلحاظ سیاسی موافق شد و شاه سرنگون 
ابداع کردند-  با جمهوری اسالمی-که  پیروزمندانه  امام  و  شد 
عرصه قدرت را به دست گرفتند، اما در عرصه اقتصادی و فرهنگی 
بعدها سربرآوردند و  بودیم که  ما همچنان اسیر طاغوت هایی 
لباس عوض کردند. دیدیم که این سرمایه داری افسارگسیخته 
به  جامعی  نگاه  ایشان  لذا  آورد.  انقالب  آرمان های  سر  بر  چه 
انقالب داشتند و همین نگاه را هم از قرآن گرفته بودند. قرآن 
به انقالب سه گانه حضرت موسی علیه طاغوت سیاسی یعنی 
فرعون، طاغوت فرهنگی یعنی هامان و طاغوت اقتصادی یعنی 
این اضالع یکدیگر را پرورش  از  قارون اشاره دارد که هرکدام 
می دهد و حمایت می کند. شما نمی توانید سر یک طاغوت را 
بزنید و دلخوش باشید که همه چیز تمام شده است. طاغوت 

اقتصادی و سرمایه داری اخالق سرمایه داری را به همراه می آورد و 
سبک زندگی سرمایه داری و سیاست سرمایه داری دوباره بازسازی 
می شود و به اسم انقالب خود را سردمدار انقالب هم معرفی 
می کند. یکی از مطالبی که عالمه حکیمی در عرصه اجتماع مهم 
می دانستند و بسیار بر آن تاکید داشتند رابطه عالمان در جامعه با 
سیاستمداران و سیاستگذاران بود؛ یعنی به تعبیری ایشان عالمان 
را به عنوان نخبگان، مسئول اصالح جامعه و نظارت بر اعمال 

حاکمان می دانستند. 
در خطبه منای امام حسین)ع( علما و نخبگان جامعه را خطاب 
می کنند که شما به وظایف خود عمل نمی کنید و این مداهنه 
شما و این زدوبند شما با حکام و سیاستمداران باعث شده جامعه 
به این اوضاع برسد و فقرا و محرومان بسیار تحت فشار و ظلم 
باشند و فضای اجتماعی و سیاسی منحصربه قدرت یزیدیان باشد 
که به صورت علنی برخالف سنت و رویه پیامبر سیاست ورزی 
واجب  عالمان  بر  را  وظیفه  این  حکیمی  آقای  کنند. 
می دانستند، طبق فرمایش امیرالمومنین، خدا از 
عالمان در این باره پیمان گرفته است. حضرت 
الُْعلَماِء  َعلَی  اََخَذ اهللُ  می فرمایند »لَوال... ما 
ِة ظالٍِم َو ال َسَغِب َمْظلوٍم  ااَلّ یقاّروا َعلی ِکظَّ
ـِها« اگر خداوند از  الَلَْقیُت َحْبلَها َعلی غارِب
علما پیمان نگرفته بود که با پرخوری ظالم 
و گرسنگی مظلوم آرام نگیرند، زمام خالفت 
را به حال خود رها می کردم. یعنی اگر علما 
در جایی فقر می بینند نباید سکوت کنند، چون 
فقر یعنی ظلم وجود دارد. وجود فقر در جامعه مساوی 
با وجود ظلم است. هر مقدار در جامعه فقر وجود دارد به همان 
مقدار بی عدالتی و ظلم در جامعه هست. ایشان یکی از بزرگ ترین 
وظایف عالمان را امر به معروف حاکمان می دانستند و بزرگ ترین 
مصداق این هم امر به عدل بوده، کما اینکه در قرآن داریم: »لیقوم 

الناس بالقسط«. 
بزرگ ترین هدف جامعه سازی هم این است که جامعه به قسط 
و عدل برسد و وظیفه عالمان نظارت بر این سیاستگذاری هاست. 
عالمان نباید دربرابر انحرافات و مفاسد سکوت کنند، چون سکوت 
عالمان و نخبگان باعث قربانی شدن مردم می شود. وقتی اینها 
سکوت  ناعادالنه  و  ظالمانه  رویه های  و  حاکمان  ظلم  دربرابر 
می کنند، درحقیقت حیثیت دین خدا را در میان مردم می برند 
و باعث تشدید ظلم بر مردم و جری شدن ظالمان در جامعه 
می شوند. عالمه حکیمی در الحیات، چندین فصل را به بحث 
وظایف عالمان خوب و ویژگی های عالمان بد اختصاص دادند و 
آن را بسط داده و تعریف کرده اند. تعبیری که ایشان به کار می برند 

این است که عالم در عینیت جامعه باید چگونه باشد.
منبع متن:روزنامه فرهیختگان،  2 شهریورماه 1۴00.

 
 ایشان به نظریه حکومت مسانخ 

برای دوران غیبت عقیده داشتند و این 
سنت  و  قرآن  روی  ایشان  تاکید  به  هم 

بازمی گشت که نظریه شیعی در عرص غیبت 
داشته  سنت  و  قرآن  در  ریشه  باید  حتما 

باشد.
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یادداشت
 فقر؛ ضدانسا�ن ترین پدیده عالم

پمرحوم استاد حکیمی از جهاتی شخصیت بسیار کم نظیر و حتی 
از جهاتی بی نظیر بودند. البته به خاطر انتخاب خودشان و به دلیل 
روحیاتشان نمی خواستند که شناخته شده باشند، لذا خیلی از 
زوایای ایشان پنهان است. در این مجال به دو مقوله انسان از 

دیدگاه ایشان و مقوله عدالت خواهم پرداخت که البته این دو 
مقوله با هم خیلی مرتبط است. مرحوم استاد حکیمی همیشه 
نقطه شروع بحث خود را انسان قرار می دادند و می گفتند که از 
دوره جوانی و زمانی که خود را شناختم و وارد حوزه علمیه مشهد 

عیل حج�ت
 |  مدرس دانشگاه
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شدم همیشه دو مقوله اسالم و انسان برای من مهم بود. لذا کل 
دغدغه فکری و تالش های علمی و فرهنگی خود را در همین دو 

مقوله اسالم و انسان خالصه کردند. 
ایشان معتقد بودند که همه چیز حتی اسالم و دین برای انسان 
بخواهیم  نیست که  اومانیستی مدنظر  مفهوم  آن  قطعا  است، 
بگوییم همه چیز برای لذت و رفاه و خوشامد انسان است، قطعا 
این مفهوم مدنظر استاد نبود. اما این معنا مراد است که پیامبران 
برای هدایت و سعادت انسان آمدند و هدف نهایی قرآن و معارف 
و... این است که انسان بتواند به تعالی و سعادت هم در دنیا و هم 

در آخرت برسد.
مقوله عدالت هم برای انسان است. عدالت برای این است که 
روابط انسان ها درست تنظیم شود و انسان ها به خیر دنیا و آخرت 
برسند. پس همیشه یک مفهوم انسان گرایی اسالمی در همه آثار 

استاد و صحبت های ایشان وجود داشت. همیشه این جوش 
ایشان  عالی  احساسات  و  دغدغه  و  خروش  و 

نسبت به همه انسان ها وجود داشت. نکته 
مهم دیگری که ایشان هم در بحث انسان 
و هم در بحث عدالت مطرح می کردند، این 
بود که معتقد بودند اینها مفاهیم انتزاعی 
نیست که صرفا در کتاب ها و در حوزه ها و 
دانشگاه ها به دنبال آن باشیم، بلکه اینها باید 
مفهوم عینی داشته باشند و باید اینها را در 

جامعه مشاهده کنیم. 
در  سال ۸۸  در  استاد  که  معروفی  پیام  آن 

پاسخ به جشنواره فارابی فرمودند بر همین نکته اشاره 
دارد که اینجور نیست که ما علوم انسانی را در البه الی کتاب ها 
در دانشگاه ها و حوزه ها داشته باشیم و بعد از آن سو ببینیم که 
انسان ها هر طور که بخواهند زندگی می کنند و کرامت آنها حفظ 
نمی شود. لذا کرامت انسانی یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه یک 
مفهوم عینی است و باید آن را در زندگی مردم و در کوچه و 
خیابان ببینیم. وقتی که عده زیادی به خاطر نان شب مجبورند 

زباله گردی کنند، با آن کرامت انسانی جور درنمی آید.
خود فقر از دیدگاه استاد حکیمی ضدانسانی ترین پدیده ای است 
که می تواند در عالم وجود داشته باشد. شکاف های طبقاتی چه 
برای آنهایی که در تنعم های عجیب و غریب زندگی می کنند و چه 
برای آنها که در محرومیت و فقر زندگی می کنند، ضدانسانی ترین 
و ضدکرامت انسانی ترین پدیده می تواند باشد. یک دلیل اعراض 
ایشان از جامعه و اینکه دوست نداشتند اسم و رسم ایشان مطرح 
باشد، این مساله بود که ایشان معتقد بود اگر قرار باشد ما این 
همه کتاب بنویسیم و صحبت کنیم ولی نتیجه ای در زندگی مردم 
مشاهده نکنیم، هیچ فایده ای ندارد. اینها باید عملی و اجرایی شود 
و بتوانیم تاثیرش را در جامعه ببینیم. درمورد مساله عدالت هم به 
عینی بودن عدالت تاکید داشتند. ایشان تعریفی را از عدالت ارائه 

دادند که تعریف مختص خودشان است، یعنی ابتکار خود ایشان 
است و بین متفکران و بزرگان دیگری که در این زمینه ها کار 

کرده اند، این یک رای بدیع محسوب می شود.
 ایشان تعریفی که از عدالت ارائه می دهند بر اساس حدیثی از 
امام جعفر صادق)ع( است. تعریف ایشان از عدالت همان منهای 
فقر است. تعریف ایشان کامال عملگرایانه است و انتزاعی نیست. 
تعریفی که با متن جامعه سر و کار دارد. حدیثی از امام صادق)ع( 
اگر عدالت اجرا شود، همه مردم بی نیاز  داریم که می فرمایند 
می شوند. یعنی هیچ فقیری دیگر در جامعه وجود نخواهد داشت. 
تعریف آقای حکیمی همین است که عدالت یعنی از بین بردن 
فقر. اگر روزی فقر به طور کامل از یک شهر یا کشوری برچیده 
شد آنگاه ما می توانیم ادعا کنیم که عدالت در آنجا برقرار شده 
است. بقیه مفاهیم و مسائل همه مقدمه است و درنهایت باید به 

این نقطه برسیم.
فرض کنید اگر در یک شهر یک نفر فقیر وجود داشته 
باشد معلوم می شود که به همان اندازه یک نفر، 
عدالت کامل در آن شهر پیاده نشده است. حال 
اگر ده ها یا صدها یا هزاران فقیر وجود داشته 
باشد، بر اساس این تعریف به راحتی می توان 
فهمید که وضعیت عدالت در یک جامعه 
به چه شکل است. تا زمانی که شکاف های 
طبقاتی وجود دارد و یک عده دریا دریا نعمت 
ما  دارند،  محنت  و  فقر  دریا  دریا  عده  یک  و 

می فهمیم که هنوز عدالت اجرا نشده است. 
اقتصادی  و  از عدالت سیاسی  اعم  ابعاد مختلفی  عدالت 
و... دارد، اما تاکید ایشان بر همان عدالت اقتصادی بود و عدالت 
اقتصادی هم به معنای منهای فقر است. ایشان بحث های مفصلی 
که  الحیات  بزرگ  دایره المعارف  در  که  دارند  عدالت  درمورد 
یادگار اصلی ایشان و حاصل عمر ایشان است، آمده است. ایشان 
سال ها به همراه دو برادر خود تالش زیادی کردند تا الحیات را 
به سامان برسانند. بازبینی نهایی و تدوین نهایی هم با خود استاد 
محمدرضا حکیمی بود. به این شکل بود که برادران در کار تدوین 
و جمع آوری روایات کمک می کردند و درنهایت ایشان از اول همه 

بحث ها را می دید و نظرات خود را اضافه می کرد.
در الحیات چند جلد مفصال درمورد عدالت بحث شده و همه هم 
بر اساس قرآن و روایات است. توضیحات تکمیلی را هم خود استاد 
اضافه کرده اند. من دعوت می کنم که همه به این کتاب مراجعه 
کنند و آن را مطالعه کنند. چند ویژگی خاص در شخصیت ایشان 
خیلی جالب است که از همان ویژگی های کم نظیر یا بی نظیر 
ایشان است. اول اینکه یک شور و هیجان و یک ولع عجیبی 
نسبت به نشر معارف اسالمی و مرزبانی از عقاید اسالمی داشتند. 
مثال ایشان وقتی می خواست روایتی را نقل کند، با هیجان و شور 
خاصی بحث می کرد. وقتی ایشان می شنید که فردی دیدگاهی 

 
که روابط  این است  برای  عدالت 

انسان ها درست تنظیم شود و انسان ها 
به خ�ی دنیا و آخرت برسند. پس همیشه 

یک مفهوم انسان گرا�ی اسالمی در همه آثار 
استاد و صحبت های ایشان وجود داشت.
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از روی غرض یا ناآگاهی علیه معارف اسالمی بیان کرده، بسیار 
ناراحت و برافروخته می شد. یا مثال اگر عملکرد اشتباهی به اسم 
دین نوشته می شد و باعث بدنامی دین می شد، این امر ایشان را 
به شدت مکدر می کرد. استاد به لحاظ شخصیتی در اوج عاطفه و 
احساس قرار داشتند. این شاید بعدی از شخصیت ایشان است که 
کمتر به آن پرداخته شده است. خیلی اوقات شنیدن حرف های 
بی ربط یا عملکردهای بد، روحیات ایشان را به هم می ریخت و 

شاید تا چند روز یا چند هفته از آن موضوع ناراحت بودند.
ایشان تا چند سال آخر معموال خریدهای خانه را خودشان انجام 
می دادند و در جامعه حضور داشتند. در این حال وقتی صحنه ای 
ابراز احتیاج می کند یا خبر  می دیدند که فردی از شدت فقر 
ناگواری می شنیدند که به دلیل فقر اتفاق ناگواری افتاده، روزها و 
هفته ها ناراحت بودند و بدون اغراق عرض می کنم که شب ها خواب 

راحت از چشمان ایشان ربوده می شد. مثال وقتی می شنیدند 
که یک عده در خانه های اشرافی زندگی می کنند 

و یا رقم برخی مفاسد اقتصادی را می شنیدند، 
به شکل مضاعفی واکنش نشان می دادند و 
ناراحت می شدند. ایشان بر اساس خاطراتی 
که از دوره کودکی خود نقل می کردند، از 
همان دوران دغدغه مندی نسبت به مقوله 
عدالت داشتند. کل آثار ایشان را می توان در 

دو مقوله توحید و عدالت خالصه کرد.
استاد حکیمی  اصلی  مساله  و  اصلی  دغدغه   

همین مقوله عدالت بود. ایشان می گویند حتی در 
دوره کودکی این دغدغه در من وجود داشت. استاد در یک 

خانواده متمول به دنیا آمدند و پدر ایشان از مقدسین و معتمدین 
بازار مشهد بودند. لذا این طور نبود که چون خود استاد حکیمی در 
محرومیت زندگی کرده باشد، به مقوله عدالت توجه کرده باشد. 
گاهی عده ای می گویند گرایشات عدالتخواهانه ناشی از عقده های 
روحی و اقتصادی است، که در مورد استاد حکیمی به هیچ وجه 
اینگونه نبود و ایشان در یک خانواده کامال متمول و مرفه بزرگ 
شده بودند. ایشان می گویند همان موقع در منزل کارهای بنایی 
داشتیم و من از همان دوره کودکی کارگران را می دیدم که زحمت 
زیادی می کشند، ولی درآمد آنچنانی نداشتند. لذا از همان موقع 
این دغدغه مندی در من ایجاد شد که چرا یک عده باید اینقدر 
زحمت بکشند و عایدی زیادی نداشته باشند و در مقابل عده ای 

برعکس این باشند.
ایشان می گوید که این دغدغه مندی از همان دوره کودکی در من 
بود، ولی وقتی وارد حوزه شدم و در روایات مطالعه کردم و دریای 
معارف حدیثی را دیدم، این حس عدالتخواهی و دغدغه مندی 
و  سرمایه داری  با  ضدیت  و  طبقاتی  شکاف  و  فقر  به  نسبت 
اشرافی گری در من چندین برابر شد. ایشان می فرمودند وقتی 
وارد روایات شدم و روایات شدید اللحنی که علیه سرمایه داری و 

شکاف های طبقاتی داریم -که متاسفانه خیلی از این روایات هم 
گفته نمی شود و با بی اعتنایی از کنار آن عبور می کنیم- تحولی 
در من به وجود آمد. ایشان همیشه بر این روایات تاکید داشتند 
و می گفتند اینها هم جزء معارف اهل بیت است و ما نمی توانیم 
به راحتی از کنار اینها بگذریم و این معارف قرآن و اهل بیت را 
کنار بگذاریم. ایشان روایات آتشینی از اهل بیت را مورد تاکید 
قرار می دادند که مثال فرموده اند »اّن الّناس ما افتقروا و ال احتاجوو 
ال جاعوا و ال عروا، االّ بذنوب االغنیاء«. ناداری ناداران، نیازمندی 
نیازمندان، گرسنگی گرسنگان و برهنگی برهنگان، همه و همه، 
رایج  دیدگاه  با  اختالفی  ایشان  است.  توانگران  جنایت  اثر  در 
این  به  زکات  اصال  می فرمودند  ایشان  داشتند.  زکات،  درمورد 
شکلی که گفته می شود نیست. ما دو جور زکات داریم. زکات 
دیگر زکات باطنی است که در روایات به طور صریح آمده است. 
ایشان منتقد بود که اینها چرا در فقه نیامده و به فتوا 

تبدیل نشده است.
ما در روایات داریم که در جایی که یک 
مومنی محتاج است باید آنقدر به او کمک 
کرد که نیاز او برطرف شود. این طور نیست 
که ما یک نصابی را تعیین کنیم و مثال 5 یا 
10 درصد مال خود را به نیازمندان بدهیم 
طبق  باشد.  ساقط  ما  گردن  از  زکات  و 
روایات، فرد غنی باید آنقدر زکات دهد که 
مستمندان بی نیاز شوند. در روایات هست 
که خداوند روزی فقرا را در اموال ثروتمندان قرار 
داده است. لذا خدا ظلمی در حق کسی نکرده است. خدا 
به همه نعمت داده منتها این قاعده زندگی اجتماعی بشر است که 
باران در جایی بیشتر و در جایی کمتر می بارد. ولی وقتی این آب 

در جوی و نهر جاری می شود همه را سیراب می کند.
 مساله تقسیم ثروت در جامعه هم به این صورت است. خدا به 
همه نعمت داده منتها روزی یک عده را در اموال عده ای دیگر قرار 
داده است و این طبیعت زندگی بشر است. لذا استاد، بخشش و 
انفاق را طبق همان روایات زکات باطنی یک امر واجب می دانند. 
از سوی دیگر روایات دیگری درمورد وظایف حکومت اسالمی 
در مقوله عدالت را ذکر می کردند. روایاتی در نهج البالغه و در 
کالم امیرالمومنین هست که هدف حکومت را اجرای عدالت و 
رفع شکاف های طبقاتی ذکر می کند. در بیان استاد این روایات 
فراوان است. امیدوارم که زین پس عالمه حکیمی بیشتر شناخته 
شوند و کتاب های ایشان و تفکرشان و آمال و آرزوهایشان در 
جامعه محقق شود و آن آرزوی همیشگی و نهایی ایشان که 
اجرای عدالت بود، در سراسر گیتی به دستان با کفایت حضرت 

ولی عصر)عج( رخ دهد.
منبع متن:روزنامه فرهیختگان،  2 شهریورماه 1۴00.

به دنیا  متمول  خانواده  یک  در  استاد 
و  ن  مقدس�ی از  ایشان  پدر  و  آمدند 
معتمدین بازار مشهد بودند. لذا این طور 
در  حکیمی  استاد  خود  چون  که  نبود 
مقوله  به  باشد،  کرده   

گ
زند� محرومیت 

عدالت توجه کرده باشد. 
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یادداشت
مروری کوتاه بر مبا�ن مکتب تفکیک

مکتب تفکیک به تعریف عالمه حکیمی یعنی تفکیک سه طریق 
فلسفه، عرفان و دین از یکدیگر است. ابتدا باید به این مطلب اشاره 
کنم وقتی ایشان از تفکیک این سه سخن گفتند، تصریح کردند 

که منظور از تفکیک، تحذیف نیست، یعنی حذف فلسفه و عرفان 
مراد نیست، بلکه همراه با تایید وجود این سه طریق، تفکیک این 
سه طریق از یکدیگر منظور است. لذا این برداشت که بعضا از 

حمزه نادعیل زاده
ت میثاق دامغان  قرآن و ع�ت

گ
 |  مدیر مؤسسه فرهن�
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کالم ایشان شده متاسفانه به غلط تعبیر کرده اند. مکتب تفکیک به 
این معنا نیست که ما باید به طورکلی دور فلسفه یا عرفان را خط 
بکشیم و صرفا به دین بپردازیم، بلکه اصل ادعا بر این استوار است 
که این سه طریق هر یک روش خاص خود و زبان خاص خود و 
موضوع خاص خود را دارند و نحوه بررسی موضوع در اینها حتی 
در آنجا که موضوع مشترک هم هست- متفاوت است، لذا صحیح 
و عقالنی این است که ما اگر بخواهیم بر اساس روش علمی پیش 
برویم نباید این سه را با هم خلط کنیم؛ این در مقام تعریف مکتب 

تفکیک است.
 اما اینکه ریشه این مکتب به کجا برمی گردد و از کجا نشات  
گرفته جای بحث دارد. بزرگان مکتب تفکیک یا مکتب معارفی 
خراسان معتقدند که ریشه این تفکیک به دوره ائمه برمی گردد. 
ائمه بزرگوار و شاگردان شان سرسختانه حوزه معارف دینی را از 
مابقی حوزه ها جدا می دانستند. شواهد زیادی این امر را تایید 
می کند. روایتی از امام باقر)ع( هست که می فرمایند: »َشرَِّقا َو 
َغرِّبَا َفالَ تَِجَداِن ِعلْماً َصِحیحاً إاِلَّ َشْیئاً َخَرَج ِمْن ِعْنِدنَا أَْهَل اَلَْبْیِت« 
یعنی اگر به شرق یا غرب عالم بروید، دانش صحیحی نمی یابید 

مگر آنچه از نزد ما اهل بیت بیرون می آید.
در اعتقادات دینی، ائمه تاکید داشتند که باید اعتقادات را از قرآن و 

تبیینی که ایشان از قرآن بیان کرده اند، بگیریم. همانطور 
ْکِر«، اهل ذکر  که قرآن می فرماید: »َفْسَئُلوا أَْهَل الِذّ

همان اهل بیت)ع( هستند که فرموده اند: »نحن 
اهل الذکر«، لذا اگر ما به عنوان یک دیندار 
باشیم،  داشته  خالص  اعتقادات  بخواهیم 
اعتقادات  این  منبع  به  اینکه  از  ناگزیریم 
تفسیر  و  قرآن  جز  چیزی  که  برگردیم 

اهل بیت)ع( از آن نیست. آنچنان که تاریخ 
گزارش کرده هشام ابن حکم از شاگردان امام 

صادق)ع( سرسختانه از اعتقادات اهل بیت)ع( دفاع 
می کرد، لذا مورد تعرض دستگاه حاکم هم بوده است.

 او کتابی دارد به نام »الرّد علی أرسطاطالیس فی التوحید« که به 
معنی ردیه ای بر توحید ارسطو است. از همان زمان نگرش شاگردان 
اهل بیت)ع( به ترجمه هایی که از یونان می شد، نگرشی انتقادی 
بود و نه تنها آن را مبنایی برای فهم قرآن و بیان اهل بیت)ع( قرار 
نمی دادند، بلکه در مواجهه با آن از موضعی انتقادی وارد می شدند.

مرحوم میرزامهدی اصفهانی که از شاگردان میرزای نائینی بودند، 
میرزااحمد  مرحوم  مثل  بزرگانی  شاگردی  عتبات  در  سال ها 
کربالیی تهرانی را داشتند که از عرفای بنام بود. با اینکه میرزامهدی 
عرفان را نزد ایشان طی کرد و فلسفه را هم خواند، سواالتی برایش 
پیش می آید و می بیند پاسخ هایی که از فلسفه و عرفان دریافت 

می کند، مطابق با قرآن و معارف اهل بیت)ع( نیست.
 این تشخیص میرزای اصفهانی است که باعث می شود ایشان 
دچار اضطراب و اضطرار شوند، لذا به حضرت حجت)ع( متوسل 

که  مکاشفه ای  در  ظاهرا  ایشان  خود  بیان  طبق  که  می شوند 
صورت می گیرد، این جمله را روی کاغذی می یابند که »طلب 
المعارف من غیرطریقنا اهل البیت مساوِق النکارهم. الحجه بن 
الحسن«، به این معنی که »طلب کردن معارف از طریقی غیر 
از اهل بیت)ع( مساوی با انکار اهل بیت است. حجت بن الحسن.« 
لذا ایشان طریق سلوک فلسفی و عرفانی را رها می کنند و وقت 
و سرمایه علمی خود را روی کسب معرفت مستقیم از خود قرآن 
و سخنان معصومان می گذارند. این امر باعث می شود ایشان به 
مطالب جدید دست پیدا کند و یک دستگاه معرفتی جدیدی را 
که از آن به عنوان مکتب تفکیک یا حوزه معارف خراسان تعبیر 

می شود، پایه گذاری می کند.
یکی از اصلی ترین کتاب های میرزامهدی که چارچوب اندیشه 
ایشان را مبتنی بر قرآن و کالم اهل بیت ترسیم می کند، کتاب 
معارف القرآن است که این کتاب اخیرا به چاپ رسیده و می تواند 
مورد استفاده محققان قرار بگیرد. ایشان کتاب های دیگری به نام  
انوار الهدایه، ابواب الهدی دارد که این دو کتاب به همراه کتاب 

معارف القرآن اصلی ترین کتاب های معرفتی ایشان است.
 ایشان از حوزه نجف به حوزه مشهد نقل مکان می کنند و در حوزه 
مشهد شاگردان زیادی را تربیت می کنند و یکی از آنها مرحوم 
از  استاد حکیمی  شیخ مجتبی قزوینی است که 
شاگردان ایشان بوده است. آنچه عرض شد 
سلسله شکل گیری مکتب تفکیک در حوزه 
علمیه معاصر ماست. دررابطه با علت گرایش 
این بزرگان به این تفکر، نیازمند این توضیح 
هستیم که مکاتب بشری یا افراد بشر از 
دیرباز برای اینکه به سواالت هستی شناسانه 
خود پاسخ داده و همچنین به یافته های 
درونی خود نظم دهند، تالش های زیادی 
کرده اند، یکی از آن تالش ها منجر به پیدایش 

فلسفه شده است. 
فلسفه تالش بشر است برای فهم عالم آن هم مبتنی بر ادراک 
ادراک عقالنی هم  این  است  بشر محدود  آنجا  که  از  عقالنی. 
محدود می شود و به نسبت تکثر فهم هایی که انسان ها از عالم 
دارند، مکاتب فلسفی هم می تواند متفاوت، متمایز و گاه متخالف 
با یکدیگر باشند، لذا ما اگر به سیر تاریخی فلسفه بپردازیم با این 
مطلب مواجه می شویم که از یونان باستان تاکنون با و نظرات 

مختلفی در زمینه هستی شناسی و معرفت شناسی مواجهیم.
سعی  که  بودند  کسانی  عرفا  است.  این طور  نیز  عرفان  طریق 
می کردند از راه تصفیه درون به معرفت برسند و عالم را درک 
کنند. آ نها به دنبال یگانگی با عالم هستی بودند، لذا روش دریافت 
ایشان بر اساس کشف و شهود است. استاد حکیمی معتقد بودند 
که راه و هدف دین متفاوت از این دو است. دین می خواهد انسان 
را به مطلوب و هدف آفرینش برساند، لذا دین انسان  هادی را برای 

می کردند  ترصیح  حکیمی  عالمه 
که اگر بر تفکیک این سه طریق تاکید 
این دلیل است که اوال دین  به  می کنیم 
از حقیقت خود خارج نشود و ثانیا اینکه 
انسان به وسیله دین به مقصود و هدف 

اصیل برسد.
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مکتب تفکیک به این معنا نیست 

که ما باید به طورکیل دور فلسفه یا عرفان 
دازیم،  را خط بکشیم و �فا به دین ب�پ

بلکه اصل ادعا بر این استوار است که این 
سه طریق هر یک روش خاص خود و زبان 

را  خود  خاص  موضوع  و  خود  خاص 
دارند.

ما ارسال می کند. انسان عادی خواه فیلسوف باشد، خواه عارف- 
هرقدر هم بزرگ باشد، نمی تواند جای انسان هادی و هدایتگر را 
بگیرد که از جانب خدا نصب شده است، چون نگاه بشر عادی 
هرقدر هم رشد یافته باشد، باز محدود است و امکان خطا دارد اما 
انسان هادی هیچ نقص و خطایی ندارد، لذا انسان ها باید با وقت 
محدودی که در این دنیا دارند به سمت انسان هادی بروند و نباید 
وقت خود را صرف قیل وقال هایی کنند که در فلسفه و عرفان 

وجود دارد. 
از این منظر استاد حکیمی تاکید می کنند که نباید دین و فلسفه 
و عرفان را با هم خلط کرد؛ چراکه باعث می شود دین از هدف 
اصلی و نهایی خود به امری سطحی و قیل وقالی تبدیل شود و 
کارکردش را از دست بدهد و تبدیل به بحث های آکادمیک و 
دانشگاهی شود، درحالی که دین آمده تا در متن زندگی مردم 
پیاده شود و انسان را رشد دهد که نه فلسفه و نه عرفان توانایی 

این امر را ندارند.
نکته دوم اینکه چه فلسفه و چه عرفان به دلیل پیشفرض های 
انسانی و ادراک محدود و خطاپذیر دارای مطالبی هستند که 

چه بسا باعث می شوند آموزه های دینی مورد خدشه 
و تاویل قرار گیرند. در کتب فلسفی و عرفانی 

می بینیم که فیلسوفان و عارفان بسیاری به 
این امر دچار شده اند و عقاید را براساس 
خودشان  عرفانی  دریافت  و  فلسفی  فهم 

تفسیر کرده اند.
 این باعث می شود دین از حقیقت اصلی 
خود خارج شود، لذا عالمه حکیمی تصریح 
می کردند که اگر بر تفکیک این سه طریق 
تاکید می کنیم به این دلیل است که اوال 

چیز  به  تبدیل  و  خارج  خود  حقیقت  از  دین 
دیگری نشود و ثانیا اینکه انسان به وسیله دین به مقصود و 

هدف اصلی برسد. اگر این تفکیک صورت نگیرد -از نظر ایشان- 
این دو امر تحقق پیدا نخواهند کرد.

 استاد حکیمی دررابطه با فلسفه و عرفان معتقد بودند که ما در 
این دو مخصوصا در فلسفه که راهی مبتنی بر منطق و اندیشه 
است- باید بیش از آنکه بر نظر بزرگان تاکید و مدام آنها را تدریس 
و به صورت متن محور، آنها را به نسل بعدی منتقل کنیم، بر تفکر 

انتقادی تاکید کنیم.
 اشکال اصل که در نظام آموزشی ما چه در حوزه و چه در دانشگاه 
وجود دارد، این است که فلسفه به یک امر مقدس تبدیل شده و 
اگرچه بعضا به صورت جزئی، نقد و بررسی آرا دیده می شود، اما 
بسیار محدود و کم است و علت هم این است که ما فلسفه را 
انتقادی آموزش نمی دهیم. درواقع تفکر انتقادی دانشجو و طلبه 
را رشد نمی دهیم و اینها بعدا به اساتیدی تبدیل می شوند که 
خودشان تفکر انتقادی ندارند، لذا معتقد بودند باید تفکر انتقادی 

را در آموزش فلسفه لحاظ کنیم و متون فلسفی را نباید به عنوان 
یک متن مقدس نگه داریم.

در رابطه با عرفان مصطلح نیز همین طور؛ دیدگاه عارف نباید 
دیدگاه نهایی تلقی شود، بلکه در عرفان آنچه حجت است کشف 
و شهود عارف است، البته برای خودش، کشف و شهود عارف برای 
دیگران حجت نیست. ابن عربی آنچه را کشف کرده در کتاب خود 
به صورت یک چارچوب معرفتی درآورده، اینها زمانی می تواند برای 
دیگران محل دریافت معرفت باشد که فرد خودش هم مسیر را 
طی کرده و با کشف و شهود آنها را درک کرده باشد، لذا نمی توان 
به مجرد کشف و شهود دیگری، آنها را مرجع ادراک و اعتقادات 
خود قرار دهیم، بنابراین در عرفان هم باید عرفان انتقادی داشته 
باشیم، یعنی مقدمات کشف و شهود را بررسی کنیم و بفهمیم که 

عارف بر اساس چه مقدماتی به این جایگاه رسیده است.
 لذا از نظر استاد حکیمی مهم تر از محصول، آن طریقی است 
که عارف می پیماید و آن حتما باید مبتنی بر آموزه های دین و 
قرآن باشد که اگر نباشد معصوم از خطا نیست، به همین دلیل 
در محصول هم که همان کشف و شهود عارف است- عارف دچار 

خطا می شود و کشف و شهود او قابل اعتنا نخواهد بود.
 بنابراین هم در فلسفه و هم در عرفان ما نیازمند 
در  انتقادی  رویکرد  هستیم،  انتقادی  رویکرد 
و  می گیرد  شکل  انتقادی  تفکر  با  فلسفه 
رویکرد انتقادی در عرفان با بررسی روش 
مقدمات  و  او  مسیر سیروسلوک  و  عارف 
خود  شهود  و  کشف  برای  که  ریاضتی  و 
متحمل می شود، به دست می آید. اگر این 
اتفاق رخ دهد، شاهد پویایی فلسفه و عرفان 
خواهیم بود، لذا می بینیم که استاد حکیمی اتفاقا 
این پیشنهادها  ارائه  با  آنچه مشهور است،  برخالف 
تالش دارد فلسفه و عرفان را از خمودی موجود بیرون بکشد، 
لیکن نه با خلط و التقاط این دو با دین، بلکه با تاکید بر تفکیک 

این سه راه از یکدیگر.
منبع متن:روزنامه فرهیختگان،  3 شهریورماه 1۴00.
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یادداشت
فلسفه؛ روش یا اعتقاد؟

ما از دوران جوانی با کتاب نفیس الحیات و با افکار عدالتخواهانه 
پیامی  آقای حکیمی آشنا شدیم. مقام معظم رهبری هم در 
که به مناسبت ارتحال استاد حکیمی صادر فرمودند از ایشان 

به عنوان دانشمندی جامع، ادیبی چیره دست، اندیشه ورزی نوآور 
و اسالم شناسی عدالتخواه نام بردند. فکر می کنم پیام مقام معظم 
رهبری در باب خدماتی که استاد حکیمی در دوران حیات شان به 

مجت�ب شاهوار
ن الملل عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  ی تخصیص حقوق ب�ی  |  دک�ت
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عرصه فکری و فرهنگی جامعه ارائه فرمودند، به اندازه کافی گویای 
عمق شخصیت این اسالم شناس بزرگ معاصر بود. به هرتقدیر 
اشخاص، نخبگان و خبرگان فرهنگی و مذهبی باید در یک طرح 
کلی ارزیابی شوند و محاسن کالم و نقدهایی که به آرای علمی و 
دینی آنها شده بررسی شود. در دوران غیبت حضرت صاحب)عج( 
حرف و سخن ناب، سخنی است که بیشترین همگرایی را با قرآن 

و عترت داشته باشد. 
مرحوم آقای حکیمی و همراهان ایشان سعی داشتند افکار خود 
را با سنجه قرآن و حدیث ارزیابی کنند و اگر هم در ایام حیات 
مبارک شان فاصله ای با عرفان و فلسفه داشتند دقیقا بر همین 
مبنا بوده که در جای خودش قابل احترام است و البته برکنار از 
نقد هم نمی تواند بماند. گرچه طرح تفکر مکتب تفکیک از زمان 
مرحوم میرزامهدی اصفهانی شکل گرفت اما می بینیم که عالمه 
حکیمی از دهه های ۶0 و ۷0 با نشر و تحریر کتب »الحیات« و 
»مکتب تفکیک« به این موضوع پرداختند و در دوران معاصر 

پیشگام تفکر مکتب تفکیک بودند.
ابتدا الزم می دانم درخصوص چیستی مکتب 

طبیعتا  کنم.  بیان  چندجمله ای  تفکیک 
درحوزه نظری و مباحث فلسفی و ِحکمی 
ممکن است همه خوانندگان و آحاد مردم با 

واژه مکتب تفکیک آشنا نباشند.
 مکتب تفکیک، مکتبی است که به دنبال 
دین  تشخیص  و  ناسره  از  ِسره  تشخیص 
خالص و مبتنی بر وحی رسالی است، لذا 

در این زمینه مخالف جدی حضور فلسفه در 
ساحت دین است یعنی معتقد است باید دین از 

وحی قرآن کریم و سنت -که عبارت است از قول و فعل و تقریر 
معصوم، به ویژه احادیث- استنباط و استنتاج شود و فلسفه را 

درحوزه معارف، ورودی نیست. 
هم اکنون آیت اهلل سیدان هم که درحوزه خراسان پیشگام مکتب 
تفکیک هستند، با مقوله فلسفه ضدیت دارند و مثال معروف است 
که ایشان در باب قاعده سنخیت علت و معلول -که در فلسفه 
داریم »السنخیه عله االنضمام«- سنخیت را به معنای مشابهت 
می گیرند و در باب حضرت حق معتقدند که قاعده سنخیت قاعده 
درستی نیست و اینجا از این قاعده- شبیه بودن خالق و مخلوق را 
استنباط می کنند. البته اساتید فلسفه مثل دکتر دینانی و سایرین 

نقدهایی بر این فرمایش حضرت آقای سیدان دارند.
جالب توجه است که مرحوم میرزامهدی اصفهانی که مکتب 
تفکیک را پایه نهاد، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی)ره( بودند. 
مرحوم آخوند در دوره ای که موفق می شوند محضر حاج مالهادی 
سبزواری را درک کنند، درحوزه علمیه نجف و بغداد، با فلسفه 

آشنا می شوند.
 ایشان در اصول هم مبّرز و متخصص بودند، لذا فلسفه را در 

ساحت حوزه اصول فقه به کار گرفتند و درواقع از پیشگامان تعامل 
فلسفه با اصول فقه بوده اند. حقیر در کار پژوهشی تِز دکتری خود 
به این مقوله به طور مستوفی پرداخته ام. اینکه چه فعل وانفعاالت 
اتفاق  یا قبض و بسط فکری در مرحوم آقامیرزامهدی  فکری 
می افتد که از استاد خودش -که پایبند به فلسفه بوده و حتی 
فلسفه را در ساحت اصول فقه استفاده کرد- عدول می کند، جای 

بسی تامل دارد.
البته منظور این نیست که اصول فقه، فلسفی شود، بلکه به این 
معنی است که بهره گیری از فلسفه می تواند در روش اجتهادی 
و استنباطی فقیه مخصوصا در اجتهاد مبتنی بر فقه جواهری -با 
درنظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان- کمک کننده باشد. اینها 
ارمغان مکتب مرحوم آخوند است، لذا ما نمی توانیم فلسفه را از 

این ساحت کال بیرون کنیم. 
ریشه این مباحث به مقوله تنافی عقل و وحی برمی گردد اما در 
شرع مقدس مویداتی وجود دارد و در اصول فقه قاعده مالزمه 
جاری است که »کل ما حکم به الشرع حکم به العقل«. 
البته منظور عقلی است که عاری از شوائب اوهام 
موردنظر  درست  عقل  و  سلیم  عقل  و  باشد 
است ولی اهالی مکتب تفکیک قائل هستند 
و  است  »عقل بسنده«  موارد  بعضی  که 
برخی »وحی بنیاد«، لذا ثنویتی بین عقل 
و وحی یا بین عقل و نقل قائل می شوند و 
می گویند نمی خواهیم عقل را وارد حوزه نقل 
کنیم و فلسفه را -که خرد ورزیدن، فلسفیدن 
دارد-  عقل  با  تام  ارتباط  و  است  پرسشگری  و 

به کناری می گذاریم و اینجا تسلیم وحی هستیم.
این نگاه خاص البته افراطی است. در نگاه عمیقی که مرحوم 
آخوند خراسانی، مرحوم عالمه طباطبایی، مرحوم حضرت امام 
خمینی)ره( و سایر فقها و فالسفه اسالمی دارند، این طور نیست 

که ما دید بدبینانه ای نسبت به عقل داشته باشیم.
و  بسیاری شده که »افالتعقلون«  قرآن کریم سفارش های  در 
»اکثرهم الیعقلون« و...، لذا دین اسالم به خردورزی بسیار تاکید 
دارد و حجیت عقل بر کسی پوشیده نیست. مرز استفاده از عقل 
دکترین های  در  و  امروزه  موضوعه  حقوق  در  حتی  کجاست؟ 
قوانین  از عرف، در  استفاده  مرز  داریم،  را  حقوقی بحث عرف 
کجاست؟ یعنی از عرف هم نمی توان منتزع و جدا بود چه رسد 

به عقل.
 اینکه تا کجا حکمی عقالنی است و  از کجا با فلسفه مواجهیم، 
سؤالی اساسی است و مهم است که بپرسیم آیا روش فلسفی مد 
نظر ما است یا مقصودمان از فلسفه، نتایج و معتقدات فلسفی 
بعضی فالسفه است که البته تکلیف این تفکیک نزد اهالی مکتب 
بعضی  در  تفکیک  اهل  گرچه  به عالوه  نیست.  روشن  تفکیک 
مسائل فلسفی وارد شده اند و نقدهایی کرده اند ولی چگونگی 

 

مکتب تفکیک، مکت�ب است که به دنبال  
تشخیص رِسه از نارسه و تشخیص دین 

خالص و مبت�ن بر وحی رسایل است، لذا در 
این زمینه مخالف جدی حضور فلسفه در 

ساحت دین است.
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تفکیک عقل از فلسفه یا مالک تفکیک آن دو را بحث نکرده اند. 
به هرحال، حتی اگر بخواهیم هم نمی توانیم عقل را تعطیل کنیم.

باید متذکر شد که اهالی این مکتب به تلقی نادقیقی از معارف 
فلسفی -مثال در بحث سنخیت علت و معلول یا در بحث وحدت 

وجود- دچار شده اند.
پیرو این تلقی غوغای مباحثی به راه افتاده است مثل اینکه وحدت 
وجود کفر است، درصورتی که بحثی که مالصدرا در اسفار ترسیم 
می کند یا فالسفه اسالمی می گویند، اصال به این معنا که اهالی 
مکتب تفکیک می گویند نیست. در بحث وحدت وجود فالسفه 
اسالمی قائل به وحدت وجود و موجود یا وحدت موجود درعین 
کثرت تشکیکی هستند، مالصدرا معتقد است سنخ وجود، واحد 

اما درجات و مراتب، متعدد است. به این ترتیب شائبه 
یکی دانستن خالق و مخلوق منتفی است فلذا 

هیچ عقل ستیزی  و هیچ نقل ستیزی ای در اینجا 
مشاهده نمی شود و تنافر و تنافی بین عقل و 

نقل وجود ندارد.
 به قول دکتر اسالمی از اساتید فلسفه و 
منتقد جریان مکتب تفکیک، ما درحوزه 

تفکیک  مکتب  اخالقی  و  معرفت شناسی 
است که حرف داریم. همینطور راجع به نتایج 

مقّدر آن نیز بحث هایی داریم.
بسیاری از اساتید مکتب فلسفی قم را دنبال می کردند و 

می کنند. در مکتب فلسفی قم که من اسم آن را مکتب تقریب 
می نهم، هیچ تفرقه و تنافی بین عقل و نقل وجود ندارد و قرار 
نیست امتزاج فلسفه، عرفان، کالم، نقل و وحی رخ دهد. فلسفه از 
آنجا که به دقت در اندیشیدن مدد می رساند، به بهتر اندیشیدن 

کمک می کند.
 به تعبیر اساتید، مرحوم مالصدرا در اسفارش بسیار زیبا از احادیث 
و آیات قرآن کریم در استنتاجات فلسفی بهره می برد، لذا ما 
هیچ تعارض و تضاد و تزاحمی حتی در افکار مالصدرا نمی بینیم. 
شخصی  برداشت هایی  تفکیکی  مکتب  اهالی  می رسد  به نظر 
خودشان را به متونی که درحوزه فلسفه تحریر و تقریر شده، مثال 
در مباحث حکمت متعالیه، وحدت وجود و... نسبت می دهند. 
باطل برخی  فی المثل در بحث وجود و عدم. در بحث حق و 

می گویند که حق وجود است و باطل عدم.
 ما می بینیم که اهالی مکتب تفکیکی هم این را نفی می کنند 
وقتی حق موجود  است.  تقابل  باطل یک  و  درصورتی که حق 
است، باطل معدوم است و آنجا که حق رعایت نمی شود، باطل 
معرفت شناسی  بحث های  موارد  این  می شود.  پیدا  سروکله اش 

زیبایی است که اتفاقا هیچ تضادی هم با معارف وحیانی ما ندارد.
مکتب تقریب یا مکتب فلسفی قم درحوزه تفکر شیعی و حتی 

درحوزه نجف مدافعان پروپا قرصی داشته و دارد.
 البته احدی از بزرگان مکتب فلسفی قم و اندیشمندان حوزه 

اندیشه بر این نیستند که فلسفه جزء یکی از ادله اربعه -یعنی 
در  که  مجتهدان  نزد  اگر  است.  اجماع-  و  عقل  سنت،  قرآن، 
مباحث فقهی و اصولی، کتاب، سنت، عقل و اجماع را مالک قرار 
می دهند، بخواهیم فلسفه را به این ادله اضافه کنیم و بگوییم یکی 
از ادله اجتهاد، فلسفه است؛ ابداً مقبول ایشان نخواهد بود. چنین 
گرایشی افراطی است و طرفداری هم ندارد و ایده نادر و شاذی و 
همچنین سوءبرداشتی است که بعضا اهالی مکتب تفکیک دارند 
و نقدی است که بعضی از ایشان بر اکثریت جریان فکری شیعه 

در این حوزه وارد می سازند.
 فلسفه از یک حیث روش اندیشیدن است. در محاجه با اهالی 
مکتب تفکیک عرض می شود که اگر ما قائل به مکتب اصولی 
مرحوم آخوند هم نباشیم و راه های دیگر اجتهادی 
و اصول فقه را درپیش بگیریم، باز از روش 
بر  مسلط  وقتی  فیلسوف  یک  ناگزیریم. 
مبانی اجتهادی باشد، در روش اجتهادی او 
و برداشت او از قرآن و حدیث مخصوصا در 
مسائل مستحدثه، روش و فلسفه به مثابه 
روش اثرگذار است. فلسفه می تواند روش 
اندیشیدن را تدقیق کند و مجتهدان برای 
پاسخگویی به شبهات و استنباط مسائل 
مستحدثه و احکام نوپدید با تسلط بر مبانی 
فلسفی -از فقیهی که صرفا به کتاب و سنت محض 
معتقد است و در روش بحثی نکرده است- موفق تر و کارآمدتر 

خواهند بود.
 این یک بحث طلبگی است که نتیجه بحث بین این دو حوزه 
مکتب تفکیک و مکتب فلسفی قم، قطعا تولید علم و کمک به 

نهضت نرم افزاری خواهد بود.
منبع متن:روزنامه فرهیختگان،  ۴ شهریورماه 1۴00.

باید متذکر شد که اهایل این مکتب به 
تلقی نادقیقی از معارف فلسفی -مثال در 
بحث سنخیت علت و معلول یا در بحث 

وحدت وجود- دچار شده اند.



بسیاری از دوستداران علم و معرفت را با قلم و بیان نافذ استاد محمد رضا حکیمی تقریبا در سه دهه گذشته، کام 
ین کرده و آثار زیادی را در ترویج اصول مکتب تفکیک، روانه بازار اندیشه کرده است. فوت ناگها�ن ایشان در مردادماه  خود ش�ی

ی�ن را برای مریدان شان تلخ نموده و زنگ خطر خامویسش را برای مکتب تفکیک به صدا درآورد. ارتحال این اسالم شناس  14۰۰ این ش�ی
ن منظومه فکری ایشان  وع به تحلیل و تبی�ی عدالتخواه بهانه ای شد تا باز هم اصحاب اندیشه و قلم در فضای مجازی به صف شده و رسش

کنند. اینان هر کدام از زاویه دید خود، نظریات این متفکر برجسته را برریس نمودند. 
ن جریان روشنفکری تمام سعی خود را به کاربست تا قرائ�ت سوسیالیسم وار از نظریه عدالت ایشان ارائه داده و منظومه فکری  در این ب�ی

یع�ت مقایسه نماید. مرحوم حکیمی را با نظریات امثال عیل رسش
ن سعی کردند تا بیش از پیش بر طبل جدا�ی فلسفه از دین بکوبند و   از طرف دیگر اندیشه ورزان تفکی� و شاگردان این استاد وارسته ن�ی

قرائت های مختلف از مقوله تفکیک را ارائه دهند. 
ن برده و اینگونه وانمود کردند که این عالم حاذق هیچ اعتنا�ی به عرصه های اجتماعی و سیایس  گروهی دیگر عرفان ایشان را زیر ذره ب�ی

نداشته و در این مسائل دخال�ت نمی کرده است.
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