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 هجديبا

»ةقيم نُهسحا يرِئٍ مكُلِّ ام« 

عمر هر آدمي حاصل لحظات و دقايق اوست و قلم و بيان، تنها 

تواند در ذهن تاريخ  ميشمار لحظات را  حال لحظاتي از اين كاروان بي

خواهد هر  مانا كند و حال كسي كه داغدار ايام خويش است و مي

آنچه را كه اندوخته است، در غربال معرفت بريزد تا از تنگناهاي 

  غبار بپرورد، ناگفته پيداست. تعصب و تقليد و وهم و گمان، دامني بي

يعه هر آنچه در نهادشان به ود ي هافرادي از اين دست با ارائ

اند دري از درهاي حكمت را بگشايند و  گذاشته شده است، توانسته

تابلوهاي زيبائي از معرفت، مطابق فطرت با مهارت تمام ارائه دهند. 

ها  رنگ نيتشان. آن سنگ قولشان است و قولشان هم ها هم فعل آن

  اند، رسالت دارند كه ارائه دهند. چون ديده

گفت: خوشا  و عطوفت بود، مي بديل مهر جاني كه تنديس بي شريف

بينند و با  ها مي به حال كساني كه آسمان و زمين را به وسعت خود آن

  شوند. تقديم شرف زمين به آسمان، جاودانه مي

دار اين دو در  آري، زمين شرف دارد و آسمان عزت و آدمي امانت

  باشد. خود مي ي هسين ي هصندوقچ

شود و  ببرد، عرش فرش او ميهر كسي بتواند دل خود را به عرش 
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  نشين. عرشيان با او هم

حبل ممدود استاد حيدر عباسي نگاهي ژرف و نو بر مفاهيم كليدي 

كند.  قرآن كريم است كه هيچ طالبي را با ظرف خالي نياز، روانه نمي

ها  جلدي نگرشي است با قرآن به قرآن كه در آن پنج ي هاين مجموع

زاير چند بطن از بطون اليحصاي  سعي شده است با قلمي متفاوت،

  ساالري كند. قرآن باشد و زايران مشتاق ديگر را هم كاروان

اغلب اين مطالب كه در مجالس حالِ دور از قال به شاگردانشان 

 ي هآوري و آماد نوشان او جمع ارائه شده است، اكنون توسط جرعه

  اند. چاپ شده

باشد كه به  مي اين اثر سترگ حاوي نكات ارزنده و قابل تأملي

زعم حقير بايد آن را به دور از تعصب و تكبر خواند تا بتوان مرضِ 

غرض و عرض و خودشيفتگي و خودمشغولي را با آن مداوا كرد و 

  اين جسم هفتاد هشتاد كيلوئي را هم با آن به نوائي رساند.

شويم كه  در اين مجموعه با مواردي بكر و كامالً متفاوت روبرو مي

ها و تعاريف مألوف دور از غرض و مرض استادان حق،  با نگرش

كليدهاي طالئي  ي هكليدي است كه تحسين هم تعارض ندارد. شاه

  دهد. ها بها مي انگيزد و به آن ارزشمند را برمي

قرن زندگي مؤثر او را  براي آشنايي بيشتر با اين اثر جا دارد كه نيم

  در چند خط مرور كنيم:

ال هزار و سيصد و بيست و دو در ماه س در دوم ارديبهشت

گشايد. از  روستائي از روستاهاي مراغه(آذربايجان) چشم به دنيا مي

شود.  رحم حاكم روبرو مي هاي ايام و فقر بي همان آغاز با سختي

 ي هنام دنيا در كور جوهر وجود او مانند اكثر نويسندگان و محققان به
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سوز به او خوب  معلم دلشود. فشار اين  ديده مي سوز، آب فشار طاقت

نشان راه خيلي از روندگان  آموزد. آثار او كه اكنون سنگ ديدن را مي

است، محصول اين دانشگاه درد و رنج و حرمان است كه او را طبيب 

ها كرده است. او با اكثر آثار نويسندگان و شاعران و انديشمندان  علت

ا را به زبان اصلي ه ها آشناست. او آثار آن جهان و با زبان اصيل آن

خوانده است. براي نمونه، فقر و محروميت اين عزيز را مجبور كرده 

است كه با قلم حكّاكي به مدت بيش از دوازده سال، از يازده سالگي 

روي هزاران مهر برنجين در سوز و سرما كيلومترها راه برود تا حق 

 ي هخود و خانواد ي هحيات از او سلب نشود و به عزاي شكم گرسن

خود ننشيند و در عين حال آنقدرها سعادتمند باشد كه محروميت، او 

الفَقْرُ «را از نوشيدن زالل معرفت و آگاهي محروم نكند. معلم فقر او را 

  كاسه نشود. آموخته است تا با فقر معنوي هم» فَخْرِي

گور نكرده است تا  به هاي بارور عمر خود را زنده هاي لحظه او باكره

  پيشانيش را بپوشاند.عرق شرم 

البالغه، شرح و تفسير مثنوي معنوي و اين اثر و  نهج ي هترجم

هاي استوار او در اين مسير هستند. اكنون بعد  بسياري ديگر، آثار گام

توان گفت كه او بر همان  قرن تحقيق و عمر مفيد به جرأت مي از نيم

ظرهاي ن عهد قديم خويش است و مواليد كالمي او در حصارهاي تنگ

كشند. او اگرچه مانند  مقدار، نفس نمي خواران بي دنياخوار و جيفه

ديگران با جغرافيا است، اما هرگز اسير جغرافيا نگشته است. او يكي 

» كُنْ في النَّاسِ و التَكُنْ معهم«هاي بارز و خوبِ  از بهترين نمونه

  باشد. مي

كار نيست و  ي ههاي او اين است كه هرگز شرمند از ويژگييكي 
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اي در شأن يوسف پرداخته است. اثر اول او همان  هميشه آيينه

  سالست اثر آخر او را دارد.

هر «روزي از او پرسيدم، خشنودي شما در چيست؟ جواب داد: 

ها خيره  گشايم، به تمثال پيامبر مهرباني روز كه چشم از خواب مي

لبانِ  ي هگويم: اگر بتوانم لبخندي بر گوش و با خداي خود ميشوم  مي

از » ام. هاي ممكن دست يافته كرامت ي هبنشانم، به هم» لوالك«

نخستين نوشته تا مكتوب اخير او، پلي استوار است كه پاي عابري را 

  حين عبور لرزان نخواهد كرد.

امور او را بدون هر لقب و اسمي بايد نوشت زيرا خدايش داناي 

هاي تلمذ خود در خدمت  است و عالم به ذات صدور. حقير در سال

ام كه از اسم و رسم چهره بگشايد و  اي حتي نديده او، براي لحظه

  شادمانش نمايد و يا از لقب و القاب، منقلب و منفعل گردد.

اش بيرون  ديدم كه از در خانه ها او را مي شب ها بود كه نيمه سال

گردد. روزي كه علت اين كار او را  چند دقيقه برميرود و بعد از  مي

جويا شدم، سرش را به زير انداخت؛ گوئي كه گير افتاده بود و از گفتن 

خواست كه با سكوت خود، دل مرا  رازي ابا داشت. اما چون نمي

شب در بيرون در با گفتنِ  هاي سال هر نيمه من سال«بشكند، گفت: 

كنم و زمام اختيار  ، از خود سلب مالكيت مي»اُفَوض أمري إلي اهللا«

مال و جان و خان و مان و توش و توان و استعداد خود را به دست 

سپارم و با مشّاقي از روي  صاحب اصلي يعني حضرت حق مي

َنفْسي  ةهذه أزِم«گويم:  سرمشق موالي هر دو عالم علي اعلي(ع) مي

خالي  ي هو بعد با دست خالي مانند گدايان توبر »تُها بِعقَالِ مشيتكعقَلْ

ايستم و براي برخورداري از هر آنچه  گدائي بر دوش، پشت در مي
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طلبم و روزي نو را به  مورد نياز است، از او رخصت و امان مجدد مي

  »كنم. اين ترتيب آغاز مي

حانه يا شام به او شاعري نيست كه پري شعر بعد از صرف صب

من شاعرم و يا بهتر است، بگويم كه «گويد:  سراغ او بيĤيد. او خود مي

خود دعوت  ي هآيد كه شعري را به خان شناسند. يادم نمي مرا شاعر مي

كرده باشم. اما اگر شعري در هر زمان، با نام او و اسمِ شب سراغ مرا 

را روي تخم  بخشم اگركه قدوم مبارك پيك حبيب بگيرد، خود را نمي

گونه شعر هميشه انباني از خبر با  چشمم پذيرا نباشم؛ براي اينكه اين

  »خود دارد و حامل شعور است.

او را در اولين انتخابش امين و مؤمن به شرف انسان و عزت و 

اول شعر و شعورش،  ي هكرامت آدمي خواهي يافت. او در آخر صفح

ه آنچه كه به دست رهط و مأل و امضائي با بهترين بهانه براي بها دادن ب

ناپذير معرفي  بها گشته است، خود را باريشماز يعني آشتي مترف بي

  كند. مي

شناسد و به جز او، خود را با هيچ  او قيمت بند بندگي را خوب مي

  كند. چيزي معامله نمي

 ي هالبالغه و صحيف نهج ي هغير از اين مقاالت فارسي و ترجم

تركي و نمي از يم(شرح دعاي  ثنوي معنوي بهسجاديه وشرح و تفسير م

الموحدين و  صباح) و شرح و تفسير هفتاد بند استغفار حضرت مولي

مافيه موالنا به زبان فارسي، او را آثار ديگري از شعر  شرح و بيان فيه

ها مجالي  هاي فارسي و تركي و عربي است كه معرفي آن و نثر به زبان

  طلبد. ديگر مي

 ي هعمر خويش را در سرداب ي هر اين است كه سرمايهمه بيانگ اين
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سرد روزگار به قمار يأس و القيدي نباخته است. او با متانت و 

نشان  اي خوش نامه ناپذيري در اوج صحت و امان، امان صالبت وصف

بود  ي هبرد. او در صحن و مبارك به پيشگاه معبودش به ارمغان مي

  گويد: صحيح را انتخاب كرده است. چنانچه خود مي ي ههميشه گزين

  تيـهس ي هگ مايـر ننـود اگـب

  ود كن درمانـا نبـود را بـب

  هست مديون انتخاب درست

  ود ما اي جانـود ما و نبـب

در پايان، قبسي از ديوان حافظ و تمنائي از دل به ياد دوستداران 

  معرفت ارزاني باد:

  كايتـبا شت ـكري اسـار دلنوازم شـزان ي

  دان عشقي، خوش بشنو اين حكايت گر نكته

 1390مهدي اكبري، هندوستان، 

 


