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مخاطرات روزگار بدون
حکیمان
بـا رحلـت عالمـه ذوفنـون آیـت ا ...حسـن
زاده آملـی ،سـاحت فرهنـگ و اندیشـه
ایـران یکـی دیگـر از سـتون هـای پرصالبـت
خویـش را از دسـت داد و دریغـا کـه ایـن
رویـداد ناگـوار و ُپرخسـران در شـرایطی رخ
داد کـه هنـوز غـم فـراق عالمـه محمدرضـا
حکیمـی التیـام نیافتـه بـود .ایـن دو عالمـه
با وجـود تفـاوت هایی که در مشـی و مشـرب
فکری شـان سـراغ می تـوان گرفـت ،میراث
مانـای فرزانگـی را چنـان فربـه و غنـی در
اختیـار نسـل هـای پـس از خـود نهـاده انـد
کـه شـاید تجزیـه و تحلیـل ارکان و اجـزای
آن ،خـود سـال هـا زمـان ببـرد .بـا ایـن حـال
در این مختصـر ،باید گفـت که کـدام فقدان
و کمبـود بـر سـپهر اندیشـه ایرانـی سـایه
افکنـده اسـت.
کاروان حکیمان؛ از ابوالقاسم فردوسی
تا حسـن زاده آملی
در تاریـخ ایـران کـم نبوده انـد اندیشـمندان
و شـخصیت هایـی کـه از آن هـا بـه عنـوان
«حکیـم» نام برده شـده اسـت .ایـن درحالی
اسـت کـه شـاید کمتـر از ژرفـای معنـای
«حکمـت» و پیامدهـای کـم فـروغ شـدن
آن سـخن بـه میـان آمـده باشـد .امـا مفهـوم
حکمت بـر چـه مولفه هـا و نیـز لوازمـی تکیه
زده اسـت؟
الـف -سـلوک در میـان متدولـوژی های
مختلـف:
چنـان کـه در پیـام هـای تسـلیت ارتحـال
عالمـه حسـن زاده آملـی آمـده اسـت،
«ذوفنون» بودن یکی از خصایل برجسته آن
نـادره دوران بـود .به عبـارت فنی تـر ،عالمه
حسـن زاده آملی با بهره گیری از نبوغ ذاتی
و همـت واالی خویش توانسـته بـود در علوم
عقلـی و نقلـی و دانـش هـای برآمـده از علوم
حضـوری و حصولـی چنـان سـرآمد شـود
کـه هـم بـر توسـن ریاضیـات و نجـوم لـگام
زنـد و هـم در عرفـان نظـری و عملی پیشـتاز
معاصـران خـود شـود .طبعـا تفـاوت اصـول
موضوعـه و روش شناسـی ریاضیـات بـا عیار
سـنجش گـزاره هـای عرفـان نظـری آن قدر
چشـمگیر اسـت که جـز حیـرت و سـتایش از
دارنـده هـر دو را در پـی نمـی آورد .در ایـن
بـاب ،نمونـه تاریخـی بـی چـون و چرایـی
مانند حکیم ابوالقاسـم فردوسـی نیز چشـم
نواز اسـت که توانسـت از ظرف ادبیات و فن
شـعر به جـای در هم تنیـدن تخیلات صرف

شـاعرانه ،محملـی بـرای بیـان عمیـق تریـن
اصـول خـردورزی بیافرینـد کـه هـم رشـک
ادیبان برانگیزد و هم مدح فلسـفه ورزان را.
ب – وحدت در عین کثرت:
اگـر علـوم مختلـف بـا متدولـوژی هـای ذاتـا
متنـوع در طـول یـک جهـان بینـی توحیدی
قرار گیرنـد و بسـان فرزندانی َخ َلـف بر مقام
پدری الهیات گـردن نهنـد ،آن گاه بزرگانی
ِ
مانند عالمـه حسـن زاده آملی مجـال ظهور
مـی یابنـد کـه عمال نشـان مـی دهنـد دانش
هـای بشـری جملگـی امـواج یـک اقیانـوس
انـد کـه در عیـن کثـرت ،بـر مـدار یـک «امـر
متعالـی» سـامان مـی یابنـد .ایـن رویکـرد
البتـه در روزگار مـا با تخصصی شـدن علوم،
سـخت غریب و مهجـور مانده اسـت و امروزه
کمتـر بـا پزشـکانی ادیـب یـا ریاضـی دانانی
اهل عرفـان نظـری مواجهیم .بـا این وصف،
جای طرح این پرسـش بنیادین اسـت که آیا
علوم به شـدت تخصصی شـده ،توانسـته اند
بر زخم هـای روح و روان انسـان امروز مرهم
نهنـد و بـرای او آرامـش و رضایـت باطنـی
را نیـز ارمغـان آورنـد .آیـا بیگانگـی امـروزی
علـوم و عالمـان رشـته هـای مختلـف سـبب
سـاز ناکامی های بیشـتر بشـریت در غلبه بر
اسـترس ها ،اختالف دیـدگاه هاو  ...نشـده
اسـت؟ آیـا همـه گیـری کرونـا بـه همـگان
نشـان نداد که تکیه صرف بر دسـتاوردهای
شـاخههای مجـزای علـوم ،جامعه بشـری را
آسـیب پذیر کـرده اسـت؟
ج -هارمونی جمال و جالل دین:
ایـن روزهـا بـا انـدوه و نگرانـی بـرادران و
خواهـران افغانسـتانی مـان پـس از سـیطره
طالبـان درآمیختـه کـه از تجدیـد خاطـره
داغ و درفـش ایـن گروه بسـیار بیمنـاک اند.
تصـور محـال ،محـال نیسـت و ای کاش،
حاکمـان کنونـی افغانسـتان جرعـه ای از
جـام حکمـت بنوشـند و بداننـد کـه تـرس از
خـدا (وجـوه جاللـی دیـن) بـا عشـق بـه خدا
و بندگانـش (وجـوه جمالـی دیـن) هرچنـد
عاصـی و گنهـکار باشـند ،سرسـتیز نـدارد
و مـی تـوان در مزرعـه یـک جامعـه ،هـم بـذر
شـریعت را کاشـت و هـم نهـال نـوع دوسـتی
و مـردم داری را بـر پایـه آمـوزه هـای دینـی
آبیاری کرد .عشـق واحترامی که این روزها
در کالم مردمان و اندیشمندان ایران زمین
با وجـود تکثر دیـدگاه هـا ،تنوع قومیـت ها و
 ...راجع به عالمه حسن زاده آملی موج می
زنـد ،بیانگر یکـی از مهـم تریـن کارکردهای
اجتماعـی حکمـت اسـت .بـه دیگـر سـخن،
وقتی فقه ،فلسـفه ،کالم و عرفـان با یکدیگر
انـس مـی گیرنـد ،فـراورده و محصولـی جـز
حلـم و شـفقت ورزی پدیـد نمـی آورنـد و
نفـس
مگـر مـی تـوان مجـذوب ایـن طهـارت ِ
عالمانـه نشـد؟ باری،خـود نیـز از اطالـه این
نوشـتار واهمـه دارم؛ هنـوز روزگار بـدون
حکیمـان را مخاطـره آمیـز نمـی دانیـد؟
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیکر شهید مدافع حرم در مشهد
به خاک سپرده شد
پیکر مطهر شهید محمد آرش احمدی از شهدای
مدافع حرم  ،روز گذشته همزمان با اربعین حسینی
در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) مشهد تشییع و به
خاک سپرده شد .به گزارش ایرنا ،رئیس بنیاد شهید
منطقه  ۲مشهد در این زمینه گفت :پیکر مطهر شهید
احمدی به تازگی در سوریه کشف و از طریق آزمایش
 DNAشناسایی شده و  ۲هفته قبل به مشهد انتقال
یافت .حجت االسالم احمد ملکی افزود :شهید محمد
آرش احمدی ،ششم خرداد  ۱۳۷۵در مشهد متولد
شد و در  ۲۷مهرماه  ۱۳۹۵در سن  ۲۵سالگی در
استان حلب سوریه به مقام رفیع شهادت نایل آمد.

تجلیل و بازدید از خانواده های 7
جانباز و ایثارگر دفاع مقدس
حــســیــن بـــردبـــار -آیــیــن تــجــلــیــل و بـــازدیـــد از
خانوادههای هفت جانباز و ایثارگر دفاع مقدس در
آستانه اربعین حسینی و در هفته دفاع مقدس ،ظهر
یکشنبه با حضور ســردار داود غیاثیراد ،معاون
فرهنگی رزمندگان غــرب و شما لغرب ،ســردار
ملکی ،رئیس بنیاد حفظ آثــار و نشر ارز شهــای
دفــاع مقدس مازندران و جمعی از فعاالن عرصه
ایثار و شهادت برگزار شد.به گزارش خراسان ،در
این آیین ،ستادکل نیروهای مسلح و بنیاد حفظ
آثــار و نشر ارز شهـــای دفــاع مقدس از جانبازان
گـــران قـــدر فــضـل ا ...مخلص حــو ضســرخــی و
سبحا نا ...حسینپور رودپشتی از ارتش،هادی
کاظمی از سپاه،رضا محمودی ،جانباز نابینای
بسیجی،محمدرضا رادمهر جانباز مدافع حرم،سید
علی خاد مپور و ابراهیم صفایی از نیروی انتظامی
و خانواده این عزیزان قدردانی کردند .لوح تقدیر
دکتر علیاصغر جعفری ،معاون رئیس بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مدیر عامل موزه
ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و همچنین لوح
قدردانی رئیس اداره ایثارگران ستادکل نیروهای
مسلح و دبیر شورای هماهنگی امور رزمندگان این
ستاد سرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم شریفی در این
آیین را سردار غیاثی و سردار ملکی تقدیم جانبازان
و خانواده این عزیزان کردند.

پیامك2000999 :

••به تازگی شرکت رجا ،مسافران را مجبور
می کند در کنار خرید بلیت قطار ،هزینه
اقامت یک هتل در شهر مقصد را بپردازند!
•• خــــدا را شــکــر مــشــکــل آب ســیــســتــان
وبلوچستان فراموش شد (ببخشید حل شد)
همین طور مشکل آب خوزستان هم فراموش
شد (حل شد) .ریزگرد ها راهم که فعال نداریم
تا وقتش برسه ،آب سیستان هم که فعال هیچ
گاندویی دست کودکی را بلع نفرموده .خدا
را شکر همه چیز روبه راه است!
•• چطور شرط سفر به عراق در این ایام زدن
دو دوز واکسن و ثبت نام در سامانه سماح و
تست منفی کرونا بود ،اما هر روز چند پرواز از
افرادی که هیچ کدام از شروط را نداشتند و
فقط پول داشتند ،انجام می شد؟
••گاهی که بیرون می رویم همه جا ماسک
و دستکش آلوده می بینیم حتی روی شاخه
درختان! بعضی ها فرهنگ باالیی ندارند،
فقط ادای با کــاس بــودن را درمــی آورنــد
وگرنه ماسک آلوده جایش در سطل است نه
شاخه درخت!
•• همهدولت ها در کرونا امکاناتدرمانی
بیشتری ب ه مردمارائهکردند اما روحانیحتی
دفترچهبیمهرا از کارگرانگرفت .اگر طرح
ارجاعهم اجرا شود ،محروماناز دسترسی
مستقیم به متخصصا ن محروم می شوند و
برداشتنیارانهدارو نیز یعنی از بینرفتن
هزارانایرانیدر پایینتریندهکجامعه که
بیشتر از اقشار مرفهبیمار می شوند.
••جناب مهدی حسن زاده نوشته اید چرا
گرانی متوقف نمی شود؟ چرا هر روز قیمت
ها می رود باال؟ وزرای جدید کجا رفته اند؟
با نوشتن در روزنامه که درست نمی شود،
آقایان روزنامه خوان نیستند!
•• نانوایی ها پالستیک را  500تومان حساب
می کنند ،به قدری نازک است که همان جا
داخل نانوایی پاره می شود در صورتی که
مانند سوپری ها باید پالستیک ها همراه نان
مجانی داده شود.
••این کارت های واکسن با قیمت 16هزار
تــومــان کــه در کافی نــت هــا تحویل افــراد
میشود قابل رویت و خواندن نیست! قابل
توجه وزارت بهداشت و درمان!
•• روزنــامــه تــان دیگر مثل خــراســان قبل از
انتخابات ...ریاست جمهوری تان نیست.
ظاهرا با رفتن روحــانــی همه چیز آرومــه و
بدبختی ها و گرانی ها و بیکاری و هزار درد
دیگه مانده و با آمــدن  ...هم درســت بشو
نیست .فعالروزنامه شما پابرجاست ،فعال تا

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نان به نرخ روز می خورید ،هستید و دعای ما
هم پشت و پناهتان است.
••تا جایی که من می دانم هر نوع درآمد دولت
باید با مصوبه مجلس در برنامه بودجه باشد
و طبق همین جریمه های  200هزار تومانی
مربوط به منع تردد شبانه غیر قانونی و از محل
دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است .لطفا
روزنامه خراسان در این باره از مراجع قانونی
مثل دادستان و دیوان اداری پیگیری کند.
•• برای جان فدایی نوجوان دالور ایذه ای باید
دو بار گریست .یک بار اشک حسرت درغم
فقدان و دیــدار دوبــاره اش و یک بار افتخار
به این که ایثارگری هایی همچون حسین
فهمیده ها در کشور ما تکرار شدنی است.
••مجری اخبارسراسری درباره قول معاون
اول رئــیــس جمهور ج ــوری گفت الــوعــده
وفا که فکرکردم قیمت مرغ شده کیلویی
12هزارتومان! نگو ایشون قول دادن جمعه
ها هم مرغ گرم توزیع بشه!
•• یه وام از بانک می خواهم بگیرم مسئول
اعتباراتش جمعه که تعطیله ،شنبه هم دور
کاریه یعنی چی آخه!
•• روباه پیر با ایجاد تفرقه بین ایران و عربستان
از جیب مسلمانان شبکه رادیویی و تلویزیونی
راه اندازی کرده تا ضمن جمع آوری اطالعات
بر طبل تفرقه بکوبد و ســود ببرد .حــاال که
همسایه ما انعطاف نشان داده ما هم یک قدم
جلو بگذاریم.
••دو سه روز بود هر وقت شبانه روز از خونه
مــیآمــدم بــیــرون بــوی تعفن شــدیــد حس
میکردم .با صحبت همسایه ها متوجه شدم
که اداره مربوطه آستان قدس برای این که
گلخانه فرامرز عباسی رو فعال کنه چندین
کامیون کود تازه و خیس تو منطقه مسکونی
تخلیه کــرده که به مــرور مصرف کنه .حاال
ماهیچ ،اون عزاداری که اربعین می خواد بیاد
مسجد کنار گلخانه چی کار می کنه؟
••بــرخــی آقــایــان خبر دارنـــد کــه خــانــم هاو
دخــتــران شــان بــا چــه وضــعــی در خیابان
میگردند؟ اگر نمیدانند به لباس هایشان
نگاهی بیندازند و اگر می دانند در گناهان
شان شریک اند و باید در آخرت جواب دهند.
•• زیــارت خانه خدا و مراسم حج که حذف
شد و زیارت عتبات هم دارد حذف می شود.
با این هزینه سفر چندین میلیونی طبقه کم
درآمد از کجا بیاورند تا به زیارت معصومین
درعراق بروند؟
••چرا قوه قضاییه دستور تبعید خالفکاران،
اوبــاش و معتادان را از مشهد به جزیره ای
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دور نمی دهد؟ آن ها را بفرستید تا بروند در
معادن کار کنند و این قدر روی اعصاب مردم
نباشند .همه جا از نا امنی می گویند و آرامش
را از ما گرفته اند!
•• دری ــغ از یــک تبریک خشک و خــالــی به
مناسبت پیروزی بانوان فوتبالیست ایران!
شاید هم ترس از همسایه عزیزمان طالبان
است که این مهم میسر نشد.
•• اگر شهردار محترم صبح از خواب بیدار
بشن و ببینن همسایه کنار خانه ایشان
پارکینگ منزلش را تبدیل به مغازه تعمیرات
خودرو با کلی آلودگی و ایجاد مزاحمت کرده
چه واکنشی دارند؟ همین را دستورالعمل
کنند که ما مردم در محالت مسکونی از این
فعالیت های تجاری به خصوص تعمیرگاه ها
به ستوه آمده ایم.
•• معموال رویدادهای شیرین زندگی باید در
مکان هایی برگزار شود که انــرژی مثبت و
خوش یمنی به همراه داشته باشد .بنابراین با
برگزاری مراسم ازدواج در آمبوالنس (یا گاهی
در قبرستان ) یعنی از همان ابتدای شروع
یک زندگی مشترک چه بسا نحوست حوادث
غیرمنتظره ،مرگ های زود هنگام یا مریضی
دامن گیرشان شود و این نوع سنت شکنی ها
اصال پسندیده نیست و شگون ندارد.
•• لطفا در خصوص تاخیر زیــاد و غیر قابل
توجیه در تحویل بسته های پستی از طریق
شرکت پست گزارشی تهیه کنید .آیا شرایط
کرونایی برای تحویل نشدن به موقع دلیل
موجهی است یا صرفا بهانه آن شرکت است؟
•• تفاوت از زمین تا آسمان است .یکی عزیزان
خانواده اش را به آتش می کشد ،دیگری به دل
آتش می زند تا هموطنانش را از مرگ نجات
دهد و می شود عزیز ملت و شهید سرافراز.
•• در جواب دوستی که گفته بود تعداد گداها
خیلی زیاد شده و گالیه داشت ،خواستم بگم
گدایی هم یک نوع اشتغاله و در اتــاق فکر
تصمیم گیری خیلی کــار شــده تا ایــن همه
اشتغال ایجاد بشه.
••نیمی از شهر هنوز پیاده روی نامناسب و
ناهموار دارد که با سرعت آرام فعلی تا سال
ها طول خواهد کشید .نیاز است با چندین
پیمانکار قـــرارداد بسته شــود و بــه صــورت
جــهــادی و بــا سرعت و کیفیت پــیــاده روهــا
مناسب سازی و هماهنگ بشود تا قبل از یخ
بندان یا گرانی مجدد مصالح ساختمانی و
ایجاد هزینه مضاعف برای شهر بخش اعظم
مشهد بــرای مــردم و به خصوص معلوالن و
سالمندان و نابینایان مناسب سازی بشود.

