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۲۰ سال از درگذشت دکتر یداهلل سحابی گذشت

مــردان تالش گــر و خودســاخته ای چــون 
یدالله ســحابی از نــوادر روزگار بودنــد. فقدان 
شــخصیت هایی ماننــد دکتر ســحابی در مقطع 
کنونی جامعــه ما، پردرد و دریغ اســت. جامعه 
امروز ما محتاج انســان هایی صبور، دانشــمند، 
کمال یافته و دلیری است که هم چون سحابی در 
همه ابعاد انسانی صاحب فضل و کرامت باشند. 

این مصلح اجتماعی از بدو ۱۶ سالگی 
تا ۹۶ ســالگی نزدیک به هشــتاد سال 
به طور یک نواخت، اســتوار و آهسته و 
پیوســته رهرو راه اندیشــۀ علم و دانش 
آزادی خواهی و تقوا بود. ســحابی ثابت 
کرد که »انسان می تواند هم عالم باشد، 
هم اهل سیاست و امور اجتماعی و هم 
با تقوا و پاک و فســادناپذیر و منزه باقی 

بماند.«

WWچه نیازی به سحابی داریم؟ 
البته برای انسان های معمولی و  این 
متوسط کار بســیار سخت و سهمگین 
و هــراس آوری اســت! امــا ســحابی 
توانســت در مدت نسبتًا طوالنی این بار 
طاقت فرسا، ظریف و هولناک را سالم به 
مقصد رساند، زیرا که روح بلند او فراتر 
از دامنه هــای البــرز و قله های زاگرس 
بود. زنده یاد دکتر علی شریعتی در کتاب 
»آری این چنین بود، بــرادر« در وصف 
امام علی علیه الســالم چنین می گوید: 
»اکنون برادر! در وضع و عصر جامعه ای 
زندگی می کنــم که باز مــن و هم نژادان 

و هم طبقه هایم بــه او نیازمندیم. ... او برخالف 
پیامبران دیگر برخالف حکیمان دیگر و برخالف 
نوابغ و اندیشــمندان دیگر که اگر نابغه اند مرد کار 
نیستند و اگر مرد کارند مرد اندیشه و فهم نیستند 
و اگر هر دو هستند، مرد شمشیر و جهاد نیستند 
و اگر هر سه هســتند، مرد پارسایی و پاک دامنی 
نیســتند و اگر همه هستند، خدا را نمی شناسند و 
خود را در ایمانشان گم نمی کنند خودشان هستند. 
مردی اســت در همه ابعاد انسانی، هم چون یک 
کارگــر- هم چون من و تو- کار می کند و با همان 
پنجه هایی که آن ســطرهای عظیــم خدایی را بر 
کاغذ می نویسد، پنجه در خاک فرو می برد، چاه 
می کند، قنات احــداث می کند و در شــوره زار، 
آب برمی آورد... اکنــون نیازمند اوییم و محتاج 
پیشــوایی چون او، که همۀ تمدن ها و فرهنگ ها 
و مذهب هــا، یا انســان ها را حیوانات اقتصادی 
ساخته اند و یا حیوان نیایش گر درون گرای فردی 
در دخمه هــای عبــادت و روحانیت؛ یــا مردان 
اندیشــه و تفکر و عقل، ولی بی احساس، بی دل، 
بی عمق و بی عشــق، یا مرد احســاس و عشق و 
الهام اما بی عقل، بی تفکر، بی علم، بی منطق و او 
مرد همه این ابعاد است. رب النوع زحمت کشیدن 
و رنج و کار، رب النوع ســخن گفتــن، رب النوع 
جهاد کردن، رب النوع اخالص ورزیدن، رب النوع 
وفادار ماندن، رب النوع رنج، رب النوع ســکوت، 

رب النوع فریاد، رب النوع عدالت.«
 امام علــی )ع( از نظر دکتر شــریعتی مردی 
اســت در همۀ ابعاد انســانی. مرحوم دکتر یدالله 
ســحابی را می توان پیرو راســتین آن امام همام به 
شمار آورد. به راستی اگر قرآن کریم، برخورداری 
از تقوا را مالک برتری انســان ها نزد خدا دانسته 
و می فرمایــد: »ان اکرمکم عنداللــه اتقیکم« و 
اگر جهاد در راه خداوند موجب برتری بخشــیدن 
مجاهدان بر انزواطلبان از ســوی خداوند است، 
که »فضل الله المجاهدین علــی القاعدین اجرا 
عظیما« می تــوان گفت؛ مرحوم یدالله ســحابی 

یک جا از ســه امتیاز فوق برخوردار شد و مظهر 
دیانت و مجاهدت و دانش  بود. او با حفظ اصالت 
خانوادگی و ملی - اســالمی خود برای کســب 
علم و دانش راهی دیار غرب می شــود و بر علوم 
کاربردی و مهندسی تسلط می یابد و شیفتۀ غرب 
نمی شــود و پس از پایان تحصیالت برای خدمت 
به وطن بازمی گردد، ولی هرگز ابعاد انســانی خود 
را فراموش نمی کند و همیشــه و در همه حال یار 
و مددکار مردم محروم کشورش در همۀ صحنه ها 

باقی می ماند. 
دکتر سحابی از پیش گامان احیای تفکر دینی 

در دانشگاه و از مبارزان قدیم راه استقالل و آزادی 
و از خدمت گزاران ثابت قدم به اســالم و ایران بود 
به یقین ۷۰ ســال تالش گران قدر ســحابی برای 
اعتالی فرهنگ اســالمی و نیز پیشرفت علمی، 
فرهنگی و سیاسی کشــور در ذهن منصف ملت 
مــا به جای خواهد ماند. یدالله ســحابی ازجمله 
فرزندان مشروطه به شمار می رود. او در روزگاری 
چشــم به جهان گشود که تب مشروطه در عروق 
اجتماع پیــش می رفت و فریــاد عدالت خانه از 
همه سو به گوش می رسید. فریادی آن چنان رسا 
که برای مظفرالدین شاه راهی جز امضای فرمان 
مشــروطیت باقی نگذاشت. ســحابی، مدارس 
ابتدایی و متوســطه را در تالطم های سیاسی زمان 
ســیدضیاءالدین طباطبائی و کودتای سوم اسفند 
۱۲۹۹ سپری ســاخت. سحابی جوان، در تأثیر از 
نسیم بیداری و شور آموختن به زودی به دارالفنون 
و سپس دارالمعلمین مرکزی راه یافته و تحت تأثیر 
شخصیت میرزا ابوالحســن فروغی قرار گرفت. 
تحصیالت عالی را در دارالمعلمین عالی که بعدها 
دانش سرای عالی نام گرفت در رشتۀ علوم طبیعی 
سپری ساخت و در سال ۱۳۱۱ در زمرۀ محصلین 

اعزامی به فرانسه ره سپار سفری چهارساله شد. 
نگاهی به خاطرات ســحابی نشــان می دهد 
که از ســنین جوانی شــوق زایدالوصفی نسبت به 
آموختن و دانش اندوزی در او موج می زده است؛ 
شــوری که به او اجازه می دهد به رغم مشکالت 
خانوادگی، ترک همســر و فرزندان گفته و ره سپار 
اروپای متمدن شود. ذهن و ضمیر صاف و دیانت 
پیراســته از خرافات در غربت فرنگ او را مددکار 
می شود و اندیشۀ او را به جای گرایش به کژراهه ها 
معطوف وطن و تدارک توشه برای خدمت به میهن 

می سازد. 

WWسحابی و بازرگان در عرشۀ کشتی 
در سال ۱۳۱۲ اتفاقی کوچک با نتایجی بزرگ 
و قابل تأمل رخ می دهد. ســحابی که پس از یک 

ســال اقامت در فرانســه به قصد دیدار خانواده، 
بندر مارســی را با کشتی تجاری به مقصد بیروت 
ترک می کند. در عرشــۀ کشتی به دو جوان ایرانی 
که اتفاقًا از محصلین اعزامی به فرانسه هستند بر 
می خورد. روح ســحابی با روح آن دو که چون او 
نماز می خوانند و بــه متانت رفتار می کنند، پیوند 
می یابد و هستۀ دوستی عمیقی بین محمد قریب، 
مهدی بازرگان و یدالله ســحابی شکل می گیرد؛ 
پیوندی که تــا پایان عمر اثــرات مثبت و ثمرات 
فرهنگی اجتماعی بی شمار به بار می آورد. در این 
میان، به ویژه آشــنایی بازرگان و سحابی از عرشۀ 
کشتی به عرصۀ زندگی تسری می یابد و 
آن دو چون دو یار همیشگی، در سفر و 
حضر، در تنگی و گشایش و در آزادی و 

حبس همراه می شوند.
ســحابی به آموزش و تربیت نســل 
نوجــوان و جوان و در این راســتا برای 
آموزش و پرورش، اهتمام ویژه داشت. 
کارنامۀ زندگی او بیان گر این اســت که 
تا چه انــدازه به اصالــت فعالیت های 
فرهنگــی و تمرکز بر تعلیــم نوجوانان و 
جوانان باور داشــته اســت. سحابی در 
ســال ۱۳۲۵ هجری شمسی به ریاست 
فرهنگ تهران منصوب شد و همۀ توان 
خــود را صرف سامان بخشــی وضعیت 
آشــفتۀ مدارس تهران کرد که در نتیجه 
تالطمات سیاسی به حال تعطیل درآمده 
بودند. تأســیس دانش ســرای تعلیمات 
دینی، تأسیس دبیرستان کمال و تأسیس 
دبیرســتان کوثر همگی به نیت توجه به 
تحصیالت شایســتۀ متوســطه و ایجاد 
بینش و ظرفیت فکــری و اعتقادی در 
مقطعی بود کــه به گفته دکتــر »پاگرد 
علمی برای دانش آموزانی است که قصد 

ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند.«  
دکتر ســحابی پس از پیــروزی انقالب چه در 
زمانی که وزیر مشــاور در طرح های انقالب بود و 
چه در زمان نمایندگی مجلس هیچ گاه از خدمت 
به این اندیشه ســرباز نزد. به طوری که بخشی از 
تالش های او ســرانجام به تصویب قانون مدارس 
غیرانتفاعی منتهی شــد و توجه جامعه را به لزوم 
تمرکز بیشــتر بر امــر خطیر آمــوزش و پرورش 
معطوف ساخت. تالش های سحابی هم چون دو 
یار دیرینش بازرگان و طالقانی سرانجام به پرورش 
گاهی  نســلی منتهی شــد که با برخورداری از آ
و بینــش قرآنی بــا اتحاد و هم دلی شــالوده های 

حکومت استبدادی را درهم ریختند. 
در پایان باید بگویم  ســحابی آموزگاری انسان 
ســاالری بود. او هر که بود و هر توشــه ای برای 
آخرت خود اندوخت، بیســت ســال است که از 
میان ما رفته و از جفــای روزگار و بی مهری های 
قدرت هــای زمانه رهایی یافته اســت. حدیث و 
روایتی است که هر فردی که چهل مؤمن به درستی 
او شهادت دهند رستگار است و سحابی به استناد 
این روایت رستگار شده اســت اما ما  مردم ایران 
باید به حال خود تأسف بخوریم که لیاقت شناخت 
و کسب فیض از بزرگان و فضالی جامعه خویش 
را از دست داده ایم و تنها هنگام مرگ آن ها متوجه 
می شــویم چه گوهرهــای تابناکی را از دســت 
داده ایم. متأسفانه سنت مرثیه برای درگذشتگان و 
قدرناشناســی از زندگان به رویۀ رایجی در جامعۀ 
ایران تبدیل شــده و این وضع باید تغییر یابد، زیرا 
درمانی بر دردهای ما نیســت و ما امروز بیش از 
هر چیز به وحدت و »وفاق ملی« نیازمندیم و این 
هدف میسر نمی شــود، مگر با گذشت و مدارا تا 
دردهای بی درمان  جامعه ما التیام و بهبود بخشد.

در بیستمین ســال گرد درگذشت زنده یاد دکتر 
یدالله سحابی به روح پرفتوح او  درود می فرستم و 
برای آن زنده یاد آرامش و طلب مغفرت از خداوند 

متعال را خواستارم.

مجاهد مؤمن
]گزارش تاریخ[

   توماس ِجِفرسون، نویسندۀ اصلی اعالمیۀ استقالل ایاالت متحده آمریکا و یکی از بنیان گذاران آمریکا که سومین رئیس جمهور آمریکا هم بود، ۱۳ 
آوریل ۱۷۴۳ در ایالت ویرجینیا به دنیا آمد. پس از طی تحصیالت ابتدا به عنوان وکیل به خدمت پرداخت و با به دست آوردن موفقیت های پی درپی، به عضویت 

کانون وکال درآمد تا اینکه به کنگره ملی امریکا راه یافت و از آن پس مدارج ترقی را طی کرد و به مناصبی هم چون وزارت کشور و معاونت رئیس جمهور دست 
یافت و در نهایت در سال ۱۸۰۰ به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد.   

اتفاق
روز

تاریخ: چهره های قرن

آیت الله سیدمحســن حکیم از فقها و مراجع مبارز شیعه، بعد از مجاهدت ها و تالش های 
سیاســی خود در راه اسالم و تربیت شــاگردان نامداری چون شیخ حسین وحید خراسانی، ۱۲ 
خرداد ۱۳۴۹ چشــم از جهان فروبســت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. تشییع پیکر او 
که در آن صدها هزار تن شرکت داشتند به تظاهرات وسیعی بر ضد رژیم بعث عراق تبدیل شد. 
هم چنین مسأله ای که در پی  فقدان ایشان پیش آمد،  مسألۀ معرفی جانشین آیت الله حکیم بود، 
به همین دلیل برای حل مســأله، مرجعیت ۱۲ َتن از اســتادان و عالمان دینی حوزۀ علمیه قم با 
 انتشار اعالمیه ای امام خمینی را به عنوان مرجع مسلمانان معرفی کردند.  بدین ترتیب مرجعیت 
امام خمینی پس از آیت الله حکیم مطرح و تثبیت شد. آیت الله حکیم با موضع گیری های سیاسی 
خود در مقابل ظلم و تعدی حکومت های مستبد به دفاع از اسالم و مسلمانان پرداخت. ایشان 
حــوادث ایران را هم موردتوجه قرار می داد و با صدور نامه، اعالمیه و تلگراف از مواضع علمای 
ایران به رهبری امام خمینی در مقابله با رژیم پهلوی حمایت کرد.سیدمحسن حکیم، ۱۱ خرداد 
۱۲۶۸ در نجف و در خاندانی که در عراق شهرت فراوان داشتند، دیده به جهان گشود. پدرش، 
مهدی  بن صالح طباطبایی نجفی، مشهور به سیدمهدی حکیم، عالم دینی و مرجع تقلید شیعیان 
بنت ُجَبْیل لبنان بود. سیدمحسن در ۷ سالگی پدرش را از دست داد و تحت تربیت و تعلیم برادر 
خــود قرار گرفت. او دروس مقدمات و مبادی فقــه و اصول را خواند و در درس خارج علما و 
مدرســان بزرگ حوزۀ علمیه نجف حاضر شد و به موفقیت رسید. ازجمله استادان برجستۀ او 
می توان به سید محمدکاظم یزدی، آخوندخراسانی، میرزا حسین نائینی و آقا ضیاءالدین عراقی 
اشاره کرد.آیت الله حکیم به وقایعی که در کشــورهای اسالمی ازجمله ایران رخ می داد، توجه 
داشت، برای نمونه در اوایل دهۀ ۴۰ خورشیدی در مخالفت با الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی، 
محکومیت حملۀ رژیم پهلوی به مدرســۀ فیضیه و محکومیت قتل عام مردم ایران در ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ واکنش نشــان داد. در واقع در همۀ حوادث و منازعات سیاسی که از ۱۳۴۱ به بعد میان 
روحانیت و محمدرضا پهلوی در ایران روی داد، ایشــان با صــدور نامه، اعالمیه و تلگراف از 
مواضع علمای ایران به رهبری امام خمینی حمایت کرد.آیت الله حکیم، عالقۀ فراوانی به تأسیس 
مدارس و کتاب خانه های مساجد و دیگر بناهای علمی و دینی داشت از این رو مؤسسات فراوانی 
به وجود آورد. کتاب خانۀ معروف او که به نام مکتبه  االمام الحکیم در نجف اشرف تأسیس شده 
از مجهزترین و پیشرفته ترین کتابخانه های اســالمی است و بیش از یک صد شعبه در سراسر 
عراق دارد. این عالم بزرگ دینی در دورانی حســاس و دشــواری که حوزۀ  نجف در انزوا به سر 
می برد به ریاست عامه رسید. به باور ایشان حوزه پایگاه اصلی و کانون هرگونه دگرگونی و تحولی 
در مجتمع شیعیان به شــمار می رفت ازجمله تالش های اولیۀ ایشــان در این خصوص حفظ 
وحدت، یک پارچگی و انسجام حوزۀ کهن نجف اشرف و در مرحلۀ  نخست کاستن از اختالفات 
اساسی بود. رویارویی رئیس حوزه با اندیشۀ الحادی مارکسیسم و خطوط انحرافی قوم گرایانه و 
طایفه گرایانۀ تفرقه افکن به تقویت حوزه انجامید و شور، نشاط، تحرک و هیجان را به آن بازگرداند 
و آن را از رکود، ســکون و ســکوت خارج کرد. پس از کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و به 
قدرت رسیدن او در ۱۳۳۷شمسی، زمینۀ مناسبی برای ترویج افکار کمونیستی و تصویب قوانین 
ناسازگار با احکام فقهی فراهم شد. آیت الله حکیم رسمًا به تصویب این قوانین اعتراض کرد و 
گاه کردن مردم از ماهیت ضد دینی آن فراخواند. او هم چنین با صدور دو  عالمان و خطیبان را به آ
فتوای تاریخی در سال ۱۳۳۸ شمسی، پیوستن به حزب کمونیست را شرعًا غیرمجاز و در حکم 
کفر و الحاد یا ترویج کفر و الحاد دانست. در پی این فتوا، دیگر عالمان نجف هم فتواهای مشابه 
دادند و سرانجام عبدالکریم قاسم را به عذرخواهی واداشتند.آیت الله حکیم هم چنین به مسائل 
مالی حوزه نیز در حد امکان نظم داد. البته ایشــان به ایجاد پشــتوانۀ  اقتصادی برای حوزه های 
علمیه اهمیت می داد و در مصرف وجوهات شــرعی)خمس و زکات و...( بسیار محتاط بود. 
بارها به نمایندگان خود در کشــورها و شهرهای مختلف گوش زد می کرد که در صورت نیاز به 
وجوه شــرعیه در مناطق محل اقامت آنان از ارسال وجه به نجف خودداری ورزند. از این رو در 
زمان  زعامت ایشان حوزه های علمیه  جدیدی تأسیس شد از دیگر اقدامات آیت الله حکیم تغییر 
در برخی مواد درسی حوزه و تأکید بر لزوم فراگیری برخی علوم بود که به واقع بینی طالب یاری 
می رســاند و آنان را هرچه بیشتر با مسائل اجتماعی آشنا می کرد. ازاین رو بر ضرورت یادگیری 
اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی از طرف دانشجویان علوم دینی تأکید فراوان داشت. بدین 
ترتیب آیت الله حکیم با اقدامات خود نه تنها حوزۀ علمیه نجف را از انزوا خارج کرد، بلکه باعث 
تحرک و نقش آفرینی آن در برهه های مختلف تاریخی شد. ایشان برای پایندگی و تقویت حوزۀ 
نجف عهده دار انجام اصالحات عمیق و ابتکارات جالبی شــد که تا پیش از او سابقه نداشت؛ 

اقداماتی که پاسخ گوی نیاز و انتظارات آن روز جامعه بود.

سیدمحسن حکیم، رویارویی با کمونیسم 

۱۳۴۹

آیت الله حکیم در کنار فرزندش شهید سیدمهدی حکیم و تنی چند از اصحاب و 
نزدیکان

علی شاملو
روزنامه نگار


