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در این یادداشت کوتاه در سه خبش به ترسیم ممزیات حممدرضا حکییم نویسنده تازه درگذشته پرداخته ام: حکییم  

 .نارایض ، و حکییمخواهعدالت تفکییک، حکییم 

 حکییم تفکیک  الف.

 
اع گفت. حکییم را از دوران نوجواین  د گرای شییع دار فاین را و( نویسنده پراکر اسالم ۱۳۱۴-۱۴۰۰حممدرضا حکییم )

(؛ یادنامه ۱۳۵۰(؛ خورشید مغرب )۱۳۴۳ها )در کتاخبانه پدرم یم شناختم: رسود جهش   شکتابهایبه لطف وجود  

(؛  ۱۳۵۴(؛ امام در عینیت جامعه )۱۳۵۴رگ تهراین )(؛ شیخ آقا بز۱۳۵۳عالمه امیین با هماکری سید جعفر شهیدی ) 

 (. کتابهایی۱۳۵۷(؛ دانش مسلمنی ) ۱۳۵۶(؛ بیدارگران اقایلم قبله )۱۳۵۶ادبیات و تعهد در اسالم: حبث و نمونه ) 

با جدل یکدست سفید و دایره رسخ در سمت چپ باالی جدل که برای خماطب عمویم و جوان با قلیم   نوازچشم 

 .  ادیبانه نوشته شده بود  روان، محایس و
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(؛ رشف ادلین  ۱۳۵۹مریحامد حسنی )  :با عناویین از قبیل  خدمات فرهنیگ و دیین او بعد از انقالب هم ادامه یافت،

(؛ بعثت، غدیر، اعشورا، مهدی  ۱۳۶۲(؛ فریاد روزها )۱۳۶۶(؛ محاسه غدیر ) ۱۳۶۰(؛ هویت صنیف روحانیت )۱۳۶۰)

جاودانه۱۳۶۷) قیام  چند:  (؛  )  سخین  آن  آفاق  و  ) ۱۳۷۳پریامون اعشورا  تفکیک  مکتب  باوران  ۱۳۷۳(؛  سپیده  (؛ 

(. بیشک مهمرتین کتاب  ۱۳۸۳(؛ و عقل رسخ )۱۳۸۲ن )آ (؛ پیام جاودانه: سخین پریامون قرآن کریم و آفاق ۱۳۷۸)

تا    ۱۳۵۳دل ) ( به عریب در دوازده ج۱۳۲۲-۱۴۰۰( و یلع حکییم ) ۱۳۱۸او که به اتفاق برادرانش حممد حکییم )متودل  

، دسته بندی و رشح معارف اسالیم از منظر نقیل با حموریت عدالت خصوصا  ( منترش کرده است احلیاة است۱۳۹۴

   عدالت اقتصادی. 

و یب    قوی،  حکییم درس خوانده حوزه خراسان بود. در حوزه مشهد دو خصلت برجسته بود و هست: ادبیات

یب از اسالم و تمرکز در علوم نقیل. حکییم هم ادیب بود و هم به مهری به فلسفه و عرفان به عنوان عنارص اجن

اصفهاین   امثال مریزا مهدی  از  قزویین  (  ۱۲۶۴-۱۳۲۵) پریوی  نام  (  ۱۲۷۹- ۱۳۴۶)و جمتیب  به  مکتب  »به رویکردی 

یا خالص سازی اسالم و پاکسازی معارف اسالیم از فلسفه و عرفان قائل بود. با حرفه ویراستاری در   «تفکیک

 انتشارات فرانکلنی آاغز کرد و با حق اتلأیلف کتابهایش زندیگ یم کرد.  

 خواهب. حکییم عدالت 
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بود. اهل دنیا   اما حکییم دو خصلت شخیص هم داشت یکی عمیل و دیگری نظری. به حلاظ عمیل ساده زیست

نظری عدالت  به حلاظ  اختیار نکرد.  دائم هم  هرگز همرس  در  نبود حیت  واژه  ترین  برجسته  بود. عدالت  گرا 

گسرت نباشد حکومت نیست.  فرهنگ حکییم بود. اصال دیین که اعدالنه نباشد دین نیست و حکومیت که عدالت 

بود. گرایش عدالت در میان شعب خمتلف عدالت هم شیفته عدالت اقتصادی و خصوص خواهانه ا فقر زدایی 

( این را به عیان یم توان  ۱۳۸۱مرداد    ۵حکییم چزیی از سوسیالیسم کم نداشت. در نامه اش به فیدل اکسرتو )

دید. دین برای حکییم در دو آموزه خالصه یم شد: توحید و عدالت. اویل رابطه انسان با خدا و دویم رابطه 

 انسان با انسان.  

حممدتیق فاضل میبدی که از ارادتمندان حکییم    -حممد رضا حکییم را مالقات کردم. یکی از دوستان  یک بار  

بروم. پذیرفتم.    وی در نیمه اول دهه هفتاد به من زنگ زد که حکییم مهمان اوست. دعوت کرد به دیدار    -بود  

برای گفتگوی خصو خوشبختانه جز مهمان و صاحب و فرصت مناسیب  نبود  را    یصخانه کیس  او  بود.  فراهم 

«  از ناگه حمدث و حکیم   دین عقل و  »های  پریمردی سپیدموی، فربه و آراسته یافتم. همان ایام بود که من مقال 

(  ۱۳۷۷،  دفرت عقل( )بعدا هر دو در کتاب  ۱۳۷۲« ) اندیشه های جدید و ارزش تفکر فلسیف صدراملتأهلنی( و »۱۳۷۱)

به خاطر ندارم. تنها چزیی که به یادم مانده ناگه اکمال منیف وی به فلسفه  را منترش کرده بودم. جزئیات گفتگو را  

و لزوم پرهیخنت اسالم از فلسفه و عرفان بود. واضح است که با این رویکرد به شدت خمالف بودم. حبث باال 

.  فت، و سخن انتقادی را خوشامد نیم گ گرفت و مهمان حمرتم در آراء خاص خود بسیار متصلب و متعصب بود 

 داشت حبث به جاهای باریک یم کشید که به احرتام سن و موی سپید ایشان حبث را خاتمه دادم و برگشتم.  

در مطالعه احلیاة هم دریافتم که علریغم گرایش جذاب عداتلخواهانه غلیظ مؤلفان، کتاب رویکردی اخباری  

ری« و مبتال به برداشتهای قرشی و گزینیش از  تر ترکییب از »اسالم قرآین« و »تشیع اخبا مأب دارد و به زبان دقیق 

https://kadivar.com/13775/
https://kadivar.com/wp-content/uploads/2008/10/1.2.-2.pdf
https://kadivar.com/wp-content/uploads/2016/04/the-book-of-reason-full-text.pdf
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پویش از حبث از آیات و اخباری که حداقل به ظاهر خمالف اداعی  اخباری که مؤید خمتار مؤلفان است و چشم 

حکییم متمایل به انتظار حداکرثی از اسالم شییع  در جمموع کتاب به حلاظ استدالیل کم رمق است.  آنهاست.  

های محایس و انقالیب  هنوز در دوران یلک گوییگرایی بود.  ت اسالیم ابلته به رشط عدالت و قائل به برقراری حکوم

 سری یم کرد.   

 حکییم ناراض  ج.

 
و    ممتقد  زندیگ حکییم در مقایسه با مجهوری اسالیم و بنیانگذار آن به دو دوره متمایز قابل تقسیم است: دوره  

شهریور    ۲۱)  این انقالب یک شهید دارد و آن هم اسالم استآورده ام:  . تفصیل مسئله را در مقال زیر  متأخردوره  

از سید حممد حسنی طبا (.  ۱۳۹۵ عباریت  مقال  املزیانطعنوان  که    بایی صاحب  است  ماههای حیات  آخرین  در 

 ( ۱۳۹۰حکییم هم آن را نقل کرده است. )عقالنیت جعفری، جدل اول،  

او در مریاث امامان اهل بیت )ع( »محاسه تمام عیار انقالب اسالیم و حکومت اسالیم« یم دید که رسلوحه  

برنامه آن عدالت اقتصادی است. طبییع است که ویص یلع رشیعیت آقای مخیین را امایم بداند که »امت و امامت«  

م و محاسه انسان در رهربی امام مخیین«  ترسیم کرده بود. کتاب احسایس »تفسری آفتاب: نگریش به رسالت اسال 

https://kadivar.com/15555/
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این دوران است. این کتاب توسط دفرت نرش فرهنگ   )کتاب ششم از جمموعه مرزبانان محاسه جاوید( حمصول 

صفحه در تهران منترش شد. طرح جدل کتاب تصویر آقای مخیین در کره ماه    ۴۶۵در    ۱۳۵۷اسالیم، در آخر سال  

 است. 

 

دانه: الکیم چند پریامون نهج ابلالغه و آفاق آن« در  و، در تذییل کتاب »الکم جا بعد از درگذشت آقای مخیین

خنستنی جوانه های جتدید نظر حکییم دیده یم شود. چند ماه بعد حکییم با رصاحت بیشرتی در    ۱۳۷۰زمستان  

خود را با مجهوری    در جمله آئینه پژوهش قم زاویه گرفنت   ۱۳۷۲تا اسفند    ۱۳۷۰مقاالیت با عنوان نامه ها از آبان  

در کتایب با عنوان »قصد و عدم وقوع« منترش    ۱۳۸۲اسالیم توضیح یم دهد. این نامه ها یک دهه بعد یعین در سال  

های این کتاب است که حمصول تفکرات  در پاوریق ۵۷شده است. رصیح ترین اظهار نظرهای وی درباره انقالب  

 از خاتمه کتاب اکتفا یم کنم: یم باشد. به یک نمونه  ۱۳۸۲وی در أواخر سال  

» درست همانند کیس که در تاریکستاین برس برد و به هجوم نور بر آن تاریکستان بیندیشد، و سپس بکوشد  

تا خورشیدسازاین بهم رسند و چاره شب دجیور را به ارمغان آورند، و در آن امید بندد که شعارآوران، تاریکستان 

  از   پس  یلکن  …  کنند  روشنستان  به  بدل  –یس قابل قبول و متناسب با شعار  مقیا   در  ویل  همه،  نه  اگرچه  –را  
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 هایی نابساماین   از  هماره   یایب  اطالع  و  اوضاع،  گوناگون  ابعاد  در  نامطلوب،  واقعیایت   ملس  و  سایلان،  این  گذشت

ِصَد لَْم َیَقع وما ق    »ما   که  شوم  یم  رانده  نقطه  این  به  …  عملکردها   و  کسان  از  و  …  انتظار  خالف  و  بیشرت  هرچه

َوَقَع لَْم ی قَصد« ]آچنه قصد شده بود واقع نشد، و آچنه واقع شد قصد نشده بود[؛ پس سخن کوتاه باید والسالم.  

 ( ۳۰۲، ص ۱۳۸۲ها، انتشارات دیلل ما، تهران، .« )حممد رضا حکییم، قصد و عدم وقوع: نامه۱۳۷۲تهران، اسفند 

 

»از رده تأیلفات  در کتاب »عق  ۱۳۹۰حکییم در سال   آفتاب« را  النیت جعفری« خرب یم دهد که کتاب »تفسری 

( یعین همان کتایب که در جتلیل از آقای مخیین و انقالب اسالیم نوشته  ۱۳۵خویش حذف کرده است«! )پاوریق ص

بود. و این نکته به اغیت عربت آموزی است. حکییم سپس پرسیش مطرح کرده: »با مطرح کردن حبث حضور  

  تعایل   عنداهلل  امد  پیش   آچنه  درباره   اینجانب  که   است   امید  پس   …الت« )با الف( به جای »عدالت« )با ع(  »اد

 ( ۱۳۵ص  جعفری،  عقالنیت)  نباشم؟« مسئول

تنها توانست طاغوت سیایس را    ۵۷در هر صورت به نظر حممد رضا حکییم در کتاب عقالنیت جعفری، انقالب  

خصوصا طاغوت اقتصادی برجا ماندند و تسلطی بیشرت یافتند. بنابراین  ساقط کند، اما طاغوتهای فرهنیگ و  

نهایتا وی به این نتیجه یم رسد: »انقالب حتقق نیافته است« و »انقالب اسالیم ما حتقق ماهوی نیافت.« )پیشنی،  
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ت. باید از  ( ناگرنده اگرچه حتلیلهای حکییم را پررمق نیم داند، اما نتیجه گریی او خبیش از واقعیت اس۱۳۶ص  

وی پرسید آیا ایشان اطمینان دارد که طاغوت سیایس ساقط شده است؟! آیا مشلک فقط در حوزه اقتصاد بوده  

   !است؟

 

امتناع کرد    « جایزه جشنواره فارایب به پاس خدمت پنجاه سال به علوم انساین»از دریافت    ۱۳۸۸حکییم در آذر  

هایی در ری چننی جشنواره ا  ونامریئ بیداد یم کند برگزیئچرا که »تا هناگیم که در جامعه ما فقر حمرومیت مر 

اولویت نیست.« این سقف انتقاد و اعرتاض حکییم به مجهوری اسالیم بود. این انتقادات به شدیت نبود که برایش  

االنتشار ممنوع  کتابهایش  شود،  فراهم  تسلیت  تضییقایت  پیام  در  رهربی  مقام  شود.  القلم  ممنوع  خودش    ش یا 

 بار رفیق دیرین« خود توصیف کرد.  درگذشت وی را »فقدان اندوه 

خواه را به برادرش حممد حکییم، دوستدارانش و جامعه فرهنیگ  درگذشت این نویسنده پراکر و این شیعه عدالت 

 کشور تسلیت یم گویم.        
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