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چند گام با شهيد دكتر سيدحسن آيت در ادوار گوناگون حيات

 چون »كوه« آرام
چون »آتشفشان« پرخروش

 »در مدرسه جالل الدين همايي« 
به مدد يك اثر تاريخي حضور

عالمه ذوالفنون

  محمدرضا كائيني
روزهايي كه س�پري مي ش�ود تداعي گر سالروز 
ترور فجيع ش�هيد دكتر سيدحس�ن آيت است. 
از اين رو و در بازشناسي حيات فردي و اجتماعي 
وي، بر پاره اي ن�كات و نقاط ش�اخص آن به مدد 
خاط�رات اطرافي�ان نظ�ري افكنده اي�م. ذك�ر 
اين نكته الزم اس�ت ك�ه راويان اي�ن خاطرات، 
گفته ه�اي خوي�ش را در مصاحبه با اي�ن قلم در 
مي�ان نهاده اند. اميد آنك�ه تاريخ پ ژوهان انقالب 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
  بقايي گفت آيت ما را گرفتار مي كند!

يكي از نقاط بح��ث برانگيز در زندگي ش��هيد دكتر 
سيدحسن آيت، عضويت مقطعي و نسبتاً كوتاه وي 
در حزب زحمتكشان ملت ايران است. مخالفان دكتر 
آيت معموالً با تعميم بي منطق اي��ن فقره به تمامي 
ادوار حيات وي س��عي كرده اند شخصيت سياسي او 
را هم سنگ كارنامه اين حزب سازند! حسين بنكدار 
تهران��ي از اعض��اي قديمي حزب زحمتكش��ان و از 
دوس��تان ديرين دكتر مظفر بقاي��ي كرماني، درباره 
دوره عضويت آيت در اين ح��زب و علل كناره گيري 
وي از آن چنين گفته است: »فكر مي كنم سال 1336 
يا 1337 بود كه يك بار سيدحس��ن آيت با حس��ن 
حبيبي آمد دفتر حزب زحمتكش��ان. من حبيبي را 
مي ش��ناختم. پدرش در ميدان شوش حسابدار بود. 
در همان ديدار به او گفتم حس��ن خان! باالخره شما 
مصدقي هس��تي؟ شاهي هس��تي؟ توده اي هستي؟ 
چي هس��تي؟ گفت من تابع منطقم! مش��خص بود 
كه از نظر اف��كار، چندان عالقه اي ب��ه حزب ندارد و 
همراه آيت آمده بود كه صرفاً ببيند آنجا چگونه است 
و چه مي گويند. از آن به بعد آش��نايي ما در سازمان 
نگهبانان آزادي در خيابان شيخ هادي بيشتر شد و تا 
زماني كه در حزب بود، همديگر را مي ديديم و گاهي 
صحبت هم مي كرديم؛ هرچند ب��ه داليلي رابطه ما 
خيلي گرم نش��د! آيت بسيار پرش��ور، اهل مطالعه، 
دغدغه مند و دردمند بود. خيلي ها هستند كه مطالعه 
مي كنند و خيلي چيزها را هم مي فهمند، ولي دغدغه 
اين را ندارند كه از جا برخيزن��د و حركتي كنند و از 

خودشان فعاليتي نشان بدهند، ولي آيت اين ويژگي 
را به كمال داش��ت. در عين حال كه در جلسات آرام 
بود، ولي خيلي سريع حرف مي زد و كلمات را تندتند 
ادا مي كرد. بسيار جوان چيزفهم و دانا و بامطالعه اي 
بود. به لح��اظ مذهب��ي و خاس��تگاه خانوادگي هم 
زمينه هاي قبلي ب��راي مخالفت با مصدق داش��ت. 
همين موجب شده بود خيلي زود بين جوانان حزب، 
يعني جماعتي ك��ه در س��ال هاي 1336، 1337 و 
1338 به حزب پيوس��تند، بارز شود. زندگي اش هم 
واقعاً فقيرانه بود. يادم اس��ت ظهرها ديزي مي خريد 
به قيمت 15ريال، نصف��ش را ظهر مي خورد و نصف 
ديگر را براي شبش نگه مي داش��ت و با اين سختي، 
اما در عين حال با تالش و مطالعه، همراه با فعاليت و 
دغدغه زندگي مي كرد... اما اينكه چرا ديگر نتوانست 
به فعاليتش در حزب ادامه بدهد، يكي انتقاداتي بود 
كه به ساختار حزب داشت و ديگر اينكه به اين نتيجه 
رس��يده بود كه كار حزبي و قانوني فايده ندارد و اين 
بعد از قضاياي 15 خرداد ب��ود كه آيت اهلل خميني را 
دستگير كردند. البته حزب در اين مورد موضع جدي 
داش��ت و از مرجعيت آيت اهلل خميني حمايت كرد. 
آيت خواهان موضع گي��ري تندتري بود. دكتر بقايي 
مي گفت آيت ما را گرفت��ار مي كند و حرف هايي كه 
اين طرف و آن طرف مي زند و رفتارهايي كه مي كند، 
براي ما مسئله ساز مي شود! تا جايي كه يادم است يك 
بار به طور موقت و به مدت شش ماه و بار دوم به دليل 
بي اعتنايي به اخطارهاي حزبي، به طور دائم از حزب 
اخراج شد. اعضاي حزب مخصوصاً جوان ترها به رغم 
اختالف نظرهايي كه با او داش��تند، ب��ه او عالقه مند 
بودند، چون آدم فهميده اي ب��ود و در نگاه تاريخي و 
تحليل نهضت ملي و ارادت به آيت اهلل كاشاني و امثال 
اينها با آنها اشتراك داشت. عالئقشان پابرجا بود، ولي 
از نظر كار سياسي از هم جدا شدند. او با نظامي هايي 
هم كه بعدها در انقالب منش��أ آثار بسياري بودند، از 
جمله مرحوم كالهدوز، مرحوم نامجو، مرحوم صياد 
شيرازي و... ارتباط گرفت و اينها كه از دوستان آيت 
بودند، جرياني را در ارتش تشكيل دادند كه خيلي به 

كار انقالب آمد و موفقيت هايي هم به دست آورد.« 
  وقتت را با اين گونه حرف ها تلف نكن!

شهيد دكتر سيدحسن آيت آنگاه كه در شهر دامغان 
به تحصيل اش��تغال داش��ت، مورد تهم��ت و طعن 
مخالفان قرار گرفت و ايشان سعي كردند تا وصله اي 
ناچسب به او بچسبانند! علي معلم دامغاني- كه در آن 
روزگاران در سنين نوجواني بود- متأثر از آن شرايط، 
اشعاري سرود كه در شهر پخش شد. معلم بعدها در 
باب زمينه هاي سرايش آن ش��عر و نيز واكنش آيت 
بدان، به نكاتي اشاره كرد كه در پي مي آيد: »كالس 
دوم دبيرس��تان بودم، يعني در سن و سالي كه هيچ 
آدم عاقلي، حرف يك نوجوان را ج��دي نمي گيرد، 
ولي متأسفانه اشعار من را دستاويز قرار دادند و بسيار 
موجب آزار اين م��رد بزرگ ش��دند. آن روزها آقاي 
آيت به خواس��تگاري دخترعموي ما آم��ده بود، اما 
هنوز داماد عموي ما نشده بود. شوخي ما كه حاصل 
شيطنت يك مدير دبيرستان بود، دست به دست در 
شهر گش��ت و ابعادي پيدا كرد كه ديگر نمي شد آن 
را جمع كرد! آقاي آيت مرد پخت��ه اي بود و ابداً اهل 
ماجراجويي نبود. ظاهرش مثل يك ك��وه آرام بود، 
هر چند در درون جوش و خروش زيادي داشت. در 
رفتارش هيچ نشانه اي از هوس باز بودن وجود نداشت، 
در عين حال به هيچ وجه نمي شد حدس زد كه يك 
آدم سياسي باش��د. بنده خدا قرار بود داماد خانواده 
ما ش��ود و در عين حال كه انسان بس��يار ارجمندي 
بود، بن��ده چنين گزكي ه��م درباره اش به دس��ت 
كج انديشان داده بودم. تصور اينكه آدمي تا اين حد 
جدي و مسئول، اهل بازي و بازيچه شدن بوده باشد، 
كاًل منتفي است. دادن چنين نس��بت هايي به آقاي 
آيت، مثل نسبت شرابخواره بودن به حافظ است كه 
خودش مي گويد: قرآن را با 14 روايت از بَر مي خواند! 
به قول حضرت آقا، ش��ايد بزرگ تري��ن قاريان دنيا 
نهايتاً بتوانند قرآن را با چه��ار روايت بخوانند. در هر 
حال ما هنوز زنده ايم و ايشان در عالم ديگري است. 
با صميميت شهرس��تاني وار خود بگويم از عبوسي، 
خشكي و سكوت خاص آقاي آيت، خوشم نمي آمد. 
ايشان جز با كساني كه همتا و همپاي او بودند، حرف 
نمي زد و با من كه جوان بانشاطي بودم و مي خواستم 
ش��عر بگويم و ش��وخي كنم و لطايف ادبي بش��نوم، 
چندان از در لطف درنمي آم��د و من از اينكه اين قدر 

به خودش و به بقيه س��خت مي گيرد نيز خوشم 
نمي آمد. حتي تا همي��ن اواخر كه چن��د بار به 
منزل ايشان رفتم و بعدها هم كه سال ها در منزل 
ايشان اجاره نشين بودم � چون خانواده ايشان در 
آنجا بس��يار رنج مي بردند و به خانه ديگري نقل 
مكان كردند � باز خاطره آن عبوسي ايشان در من 
بود و آن حالت را دوس��ت نداشتم. اين دلخوري 
يك نوجوان وقتي با ش��يطنت خانم معلم هايي 
كه الب��د با حضور ايش��ان در دفتر مدرس��ه، هر 
حرفي را نمي توانس��تند بزنند و هر شوخي اي را 
نمي توانس��تند كنند، وقتي آميخته شود، معلوم 
اس��ت كه محصول چه چي��زي از كار درمي آيد! 
غرض اينكه ايشان چون در شريعت خشك بود 
� كه عيبي بر ايشان نيس��ت � بيشتر در معرض 
چنين شايعاتي قرار مي گرفت. اتهامش اين بود 
كه پاي اعتقاداتش مي ايستاد و تكان نمي خورد. 
يك جور اخالق خاصي داشت كه ملكه اش شده 
بود و نمي توانس��ت از آن دست بكش��د و به نوع 
ديگري تظاهر كند. اساساً اهل تظاهر نبود. همين 
خش��كي ها باعث شده بود دوس��ِت كمي داشته 
باشد و خيلي ها از او خوششان نمي آمد و ديگران 
را تحريك مي كردند كه درباره اش قصه بسازند و 
پخش كنند! بي ترديد تنها كسي كه از آن شايعه 
رنجيد، خود ايش��ان بود كه هيچ ب��ه روي خود 
نياورد! يك بار داشتم در راه آهن � كه تفريحگاه 
مردم دامغان بود � رفتن قطار را تماشا مي كردم 
كه با آقاي آيت روبه رو شدم. سالم كردم. جوابم 
را داد و رفت. بعد برگشت و صدايم زد. من دو تا 
ش��عر گفته بودم. يكي آنكه ايشان را متهم كرده 
بودم و گل كرد و دس��ت به دست چرخيد و يكي 
هم ش��عري كه در آن اعالم برائت كرده بودم كه 
تقريباً هيچ كس نخواند و نش��نيد! آن روزها ادعا 
مي كردم كه ش��عر اول از من نيس��ت! ايشان مرا 
صدا زد و گفت هر دو ش��عر مال خودت اس��ت و 
خوب هم گفته اي! قدر خودت را بدان و وقتت را 
با اينگونه حرف ها تلف نكن، تا مي تواني مطالعه 
كن... بعد به م��ن حرفي را زد كه هنوز هم س��ر 
كالس ها به شاگردانم مي گويم. گفت براي شاعر 
بودن، نياز نيس��ت عروض و بديع و علوم بالغي 
بخواني، اينها براي يك اديب خوب اس��ت. يك 
شاعر بايد ش��عر بخواند و با صداي بلند و صحيح 
بخواند، طوري كه شنونده را جذب كند. هر چه 
شعر را درس��ت تر بخواني، ترازوي ذهنت زودتر 
تنظيم مي ش��ود و هر چه بيشتر ش��عر بخواني، 
كلمات و مصالح ش��عري راحت ت��ر دراختيارت 
قرار مي گيرند... هنوز هم اگر كسي از من بپرسد 
چطور شاعر شوم؟ اين حرف آن انسان خوب را به 
او مي زنم. من واقعاً نمي دانم در مسئله اي كه به 
نوعي در آن دخيل بودم، از جهت شرعي جرم من 
چه ميزان است؟ اما كساني كه از آن در مجلس 
استفاده كردند، قطعاً اش��تباه كردند! او يك مرد 
مسلمان، سياس��ي و جدي بود كه هرگز خود را 
قرباني چنين مسائل مبتذلي نمي كرد. اصاًل روش 
اين آدم ها نيس��ت كه خود را در چنين مسائلي 
داخل كنند. حاال كه سال ها از آن ماجرا مي گذرد، 
انسان متوجه مي ش��ود كه نبايد درباره ديگران 
عجوالنه قضاوت كرد. مخصوص��اً اگر خداوند به 
انسان نعمتي مثل شاعري را عطا كرد، نبايد از آن 

سوءاستفاده كرد.« 
   او ليدر مواجهه با ليبرال ها بود

كارنامه سياس��ي دكت��ر سيدحس��ن آيت پس 
از پي��روزي انقالب اس��المي، مح��ل چالش ها 
و گمانه ه��اي بس��يار اس��ت. او در آن دوره، در 
جبهه هاي متنوعي جنگيد و به رغم جان نهادن 
بر سر اين مصاف، توانست در مقياسي فراوان به 
اهداف خود دس��ت يابد و ايمان و آرمان خويش 
را تثبيت كند. پروفس��ور احمد خليلي- كه خود 
ش��اهد تالش ه��اي وي در آن دوره خطير بوده 
اس��ت- در اين باره چنين روايت مي كند: »من 
در آس��تانه پيروزي انقالب اس��المي و با اجازه و 
موافقت مرحوم امام خميني، به ايران آمدم تا از 
شرايط آن روز كشور، براي ايشان گزارشي تهيه 
كنم. در يكي از مالقات هايي كه با مرحوم دكتر 
آيت داشتم، او دلش مي خواست به فرانسه بيايد 
و حقوق سياس��ي بخواند! البته فرانسه آن موقع 
مثل حاال نبود. كادر سياس��ي بسيار قدرتمندي 
داش��ت و ابداً با االنش قابل قياس نيس��ت. آيت 
درباره كادر انتلكتوئل فرانس��ه چيزهايي شنيده 
بود و دلش مي خواست به آنجا بيايد و شرايط آن 
را ببيند. مشكل اين بود كه زبان فرانسه بلد نبود 
و من به او گفتم كه زبان مشكلي است و اول بايد 
آن را در ايران ياد بگيرد و بع��د بيايد. پس از آن 
هم مالقات هاي ما در محافل رس��مي و مثاًل در 
س��خنراني او در روزنامه اطالعات بود. مي رفتم 
ببينم درباره چه مسائلي با مردم صحبت مي كند؟ 
او پس از انقالب، اولين كسي بود كه تمام قامت 
از آيت اهلل كاشاني طرفداري كرد. عالوه براين، او 
اولين كس��ي هم بود كه در تلويزيون از آيت اهلل 
كاشاني تجليل كرد كه بازتاب خوبي داشت. من 
چون با دكتر بهشتي ارتباط داشتم، چند بار براي 
ديدار با ايش��ان به حزب رفتم و دكتر آيت را هم 
همانجا ديدم. يك بار هم آيت مرا به حزب دعوت 
كرد كه گفت��م حضور من در جلس��ه اي كه قرار 
است درباره مس��ائل حزب صحبت شود صحيح 
نيس��ت، چون من عضو حزب نيس��تم و نخواهم 
بود. گفت اين يك جلس��ه خصوصي است. به هر 
حال رفتم. صحب��ت از كانديداتوري براي اولين 
رئيس جمه��ور ايران بود. من هرچ��ه نگاه كردم 
ديدم هيچ كدام ابداً در قد و قامت دكتر بهشتي 
نيس��تند. بني صدر را كه از فرانسه مي شناختم و 
مي دانستم كه فقط بلد است يكسري الطائالت 
را به هم ببافد! ديگران هم در اين حد نبودند. به 

نظر من اگر دكتر بهشتي رئيس جمهور مي شد، 
بخش زي��ادي از فجايع��ي ك��ه رخ دادند، پيش 
نمي آمد. در آن صورت من مي آمدم و صميمانه با 
او همكاري مي كردم. در آن جلسه احساس كردم 
دكتر آيت دارد براي كانديدا ش��دن خودش هم 
تالش مي كند. جالب اينجاس��ت كه خود دكتر 
بهشتي در آن جلسه نبود و در مشهد بود! به آيت 
گفتم ب��راي كانديدا كردن رئيس حزب جلس��ه 
تش��كيل داديد، ولي آيا از خودش هم پرسيديد 
كه با اين موضوع موافق است يا نه؟ اصاًل نظر خود 
ايشان را پرسيديد؟ همان روز بود كه آيت با من، 
به ش��كل مبس��وطي درباره ميرحسين موسوي 
حرف زد. وقت��ي آمديم بي��رون او معتقد بود كه 
او بني صدر دوم اس��ت! وقتي پرسيدم منظورت 
چيس��ت؟ گفت او همان حرف ه��اي مصدقي و 
جامان��دگان در دوران نهضت مل��ي را مي زند و 
مجموعاً آدم مشكوكي است. آيت خيلي باهوش 
بود. من او را بين سياسيون جوان آن دوره، از همه 
قوي تر مي ديدم. به نظر من در مجلس خبرگان 
هم كسي كه دنباله كار را گرفت و براي تصويب 
اصل والي��ت فقيه تالش زيادي ك��رد، آيت بود. 
اگر نطق هاي آن جلسه را بررسي كنيد، خواهيد 
ديد فقط او ح��رف مي زد و آن ه��م خيلي تند و 
صريح مي گفت انقالب شده تا تشكيالت مملكت 
مذهبي شود. به شدت با كساني كه مي خواستند 
انديشه هاي ليبراليس��تي و امثال اينها را سر كار 
بياورند، مخالفت مي كرد. اينكه گفته اند او ملهم 
از دكتر بقايي اين كار را كرد، كاماًل دروغ اس��ت. 
دكتر بقايي به ش��دت با واليت فقيه مخالف بود. 
شايد به دليل اينكه او در مجلس خبرگان، همان 
تند و تيزي دكتر بقايي در مجلس ش��وراي ملي 
را داش��ت، او را حامي دكتر بقايي مي دانس��تند. 
بعض��ي از رفتارهايش ش��بيه دكت��ر بقايي بود، 
ولي اي��ن دليل بر تح��ت تأثير او بودن نيس��ت. 
هم��ان روش دكتر بقايي را در پي��ش گرفته بود 
و نمي گذاش��ت مخالفان خيل��ي دور بردارند و 

مي گفت اينها ليبرال هستند.« 
  سر بزنگاه مطالبش را مطرح مي كرد!

ش��هيد دكتر آيت به دليل همش��هري بودن با 
شهيد محمد منتظري، با وي ارتباط و هماهنگي 
فراواني داش��ت و اين ام��ر، در بزنگاه هاي مهم 
نمايان شد. اين مراوده صميمي موجب شده بود 
تمامي ياران و همراهان شهيد محمد منتظري، 
از وي خاطراتي ش��نيدني داش��ته باشند و او را 
بستايند. اصغر جمالي فرد در اين باره مي گويد: 
»در خرداد سال 1358، بعضي دوستان � كه من 
هم در زمره آنها بودم � مي خواستند بروند ليبي 
و ما س��ه روز در فرودگاه تحص��ن كرديم. دكتر 
آيت و دكتر اس��رافيليان و ديگر دوس��تان هم 
آمده بودند. دولت ب��ازرگان با رفتن ما مخالفت 
كرد. شايد بتوانم بگويم در آنجا بود كه به خوبي 
با دكتر آيت آشنا شدم و از آن پس، ارتباطمان 
بيشتر ش��د. آيت آنجا س��خنراني زيبايي كرد 
ك��ه آن را در همان دوره در نش��ريه ام منتش��ر 
كردم. صحبت هاي بس��يار روشنگرانه و تحليل 
بس��يار خوبي بود. به هرحال و نهايتاً نگذاشتند 
برويم و م��ا مخالفتمان را با دول��ت آغاز كرديم 
كه ادام��ه پيدا كرد. دكتر آيت با ش��هيد محمد 
منتظري ارتباط داشت. اين ارتباطات به تشكيل 
سپاه يا دست كم بخش مهمي از آن منجر شد. 
تف��اوت آن دو اين بود كه دكت��ر آيت غيرعلني 
كار مي كرد، ولي ش��هيد محمد منتظري علني 
كار مي كرد. آيت آدمي خودس��اخته بود. يكي 
از ويژگي هاي��ش اين ب��ود كه تم��ام روزنامه ها 
را جم��ع مي كرد. خ��ودش مي گف��ت اين كار 
را از يك��ي از سياس��تمداران ياد گرفت��ه ام. آن 
سياس��تمدار قديمي گفته بود من هيچ ابزاري 
جز يك ميز تحرير، قيچ��ي و روزنامه ها ندارم، 
وقتي مسئوالن صحبت مي كنند، اين مطالب را 
مي برم و بريده هاي روزنامه ها را آرشيو مي كنم 
و بعد اگر در عمل، خ��الف آن را انجام بدهند، با 
توجه به اين بريده ها، عليه آنها صحبت مي كنم. 
آيت هم اين كار را ياد گرفت. تمام روزنامه ها را 
جمع مي كرد و مواضع و گفته هاي مس��ئوالن 
را تا جايي كه مي توانس��ت، گردآوري مي كرد و 
به موقع به كار مي برد. يكي از دوستان مي گفت 
آيت بريده هاي جرايد را الي ديوارهاي خانه اش 
مخفي ك��رده بود! بع��د از پي��روزي انقالب هم 
ديديد با ميرحسين موس��وي � كه از قضا او هم 
عضو حزب جمهوري اس��المي ب��ود � مخالفت 
كرد. عل��ت مخالفتش هم اين بود كه موس��وي 
مصدقي و شاگرد پيمان بود و آيت هم مصدق را 
مطلقاً قبول نداشت. قبل از انفجار 7تير هم بين 
آيت و اعضاي حزب جمهوري بحث هاي زيادي 
بود و آنجا آيت مخالفت خود را عليه موس��وي 
مطرح كرد و گفت اگر موسوي بخواهد به كابينه 
بيايد، من با او مخالفت مي كنم. عده اي از اعضاي 
حزب جمهوري با آيت مخالفت و عده اي ديگر 
مثل محمد منتظري از او دفاع كردند. به هرحال 
يكي از ويژگي هايش اين بود ك��ه زياد مطالعه 
مي كرد و حافظه خيلي خوبي هم داش��ت و سر 
بزنگاه مطالبش را مطرح مي كرد. من در برخي 
جلسات مهم سخنراني او بودم؛ مثل سخنراني اي 
كه در مجلس به دلي��ل اعتبارنامه اش انجام داد 
و بحث دامغ��ان و آن دختر دبيرس��تاني مطرح 
شد � كه س��المتيان و غضنفرپور و دار و دسته 
بني صدر مطرح كرده بودند � و دروغ بود و آيت 
هم دفاع جانان��ه اي ك��رد و رأي اعتماد خوبي 
هم آورد. همان طور كه اش��اره كردم، سخنراني 
فرودگاهش خيلي عالي بود؛ اگر خواستيد، من 
آن را دارم. به نظرم چاپ آن س��خنراني خيلي 

مؤثر خواهد بود.«

  شاهد توحيدي
اس��تاد  زنده ي��اد 
جالل الدين همايي، 
از دانشمندان پرآوازه 
دوران معاص��ر ب��ه 
ش��مار م��ي رود. ب��ا 
اي��ن هم��ه آث��اري 
ك��ه بازتاب دهن��ده 
تاريخچ��ه و س��بك 
زندگي او باشد، اندك 
است. كتابي كه هم اينك به شما معرفي مي شود، 
از معدود آثاري است كه در باب زندگي و زمانه آن 
دانشي مرِد دوران تدوين يافته و محمود حكيمي 
آن را تأليف كرده است. نويسنده در ديباچه خويش 
بر اين پژوهش، موضوع اثر را به شرح ذيل معرفي 

كرده است:
»با آثار اس��تاد عالمه جالل الدين همايي تا زماني 
كه پژوهش دقيق و مستمر را درباره جالل الدين 
محمد مولوي و فريدالدين محمد عطار آغاز نكرده 
بودم، چندان آشنايي نداش��تم. پس از مطالعه دو 
جلد كتاب مولوي نامه تأليف استاد همايي و مقاله 
طبله عطار كه در نشريه رشد آموزش ادب فارسي 
چاپ ش��د از وس��عت دانش آن مرحوم در زمينه 
مولوي شناسي و ادبيات آگاه شدم. در مدت زماني 
كه در مورد ادبيات عصر قاجاريه مطالعاتي داشتم 
به كتاب ديوان شمس الش��عرا س��روش اصفهاني 
)متولد1228 ه�. ق( برخورد كردم. مقدمه مفصل 
و جامع جالل الدين همايي در سال1340 بر اين 
ديوان شعر نشان ديگر از دانش وس��يع او از ادب 
فارسي، تاريخ، فقه، كالم، رياضي، عربي و عرفان 
بود. اشعار سروش اصفهاني هر انسان فرزانه و ضد 
ستم را به خشم مي آورد، زيرا كه وي در اكثر اشعار 
خود و حتي اشعاري كه در نعت پيامبر)ص( و امام 
علي)ع( و واقعه  كربال سروده در پايان ناصرالدين 
شاه را كه پادشاهي ستمگر بوده، شاه دادگر ناميده 
اس��ت. س��روش تنها به دادگري ناصرالدين شاه 
بس��نده نكرده و او را دين پرور هم ناميده اس��ت! 
استاد همايي آنطور كه من انتظار داشتم آنچنان 
كه بايد س��روش ش��اعر متملق درب��اري را مورد 
مالمت قرار نداده اس��ت، زيرا مطالع��ه تاريخ 50 
سال سلطنت ناصرالدين شاه نشان مي دهد شاه، 

درباريان و ش��اهزادگان پيوسته به غارت مردمان 
فقير و محروم اي��ران در آن زمان ادامه مي دادند و 
يكي از عوامل طوالني ش��دن حكومت آن پادشاه 
مستبد و خودكامه همان اشعار شاعران و نوشته 
نويسندگان، مورخان و س��خنان واعظان درباري 
بوده است. در اين پيشگفتار قصد ندارم همچنان از 
سروش اصفهاني و اشعار او سخن گويم. مقصودم 
از طرح اين موضوع آن است كه هر خواننده منصف 
پس از مطالعه مقدمه اس��تاد در ديوان سروش و 
همچنين تاريخ ادبيات ايران از وس��عت اطالعات 
و دانش مرحوم همايي در زمينه ش��رح زندگاني 
شاعران ايران زمين و سبك و انواع شعر آنها دچار 

حيرت خواهد شد. 
دانش وس��يع هماي��ي در زمينه ه��اي گوناگون 
كالم، فلس��فه، ادبيات، تاريخ، عرفان، رياضيات، 
فقه، عربي و... علل بسيار داشت. او در خانواده اي 
اهل پژوهش و تحقيق رش��د يافت، پ��در او ميرزا 
محمد نصي��ر متخلص به ط��رب)1330 �1276 
ق( مردي دانشمند و شاعري توانا بود و در تربيت 
فرزند خويش تالش بس��يار كرد، مادر مهربانش 
بي بي  خانم پيوسته او را به آموختن هر چه بيشتر 
دعوت مي كرد. او از استادان بزرگي نيز بهره فراوان 
برد اما نبايد فراموش كرد كه او خود براي كس��ب 
علم و دانش همواره در ت��الش بود و از كوتاه ترين 
فرصت ها براي آموختن هر چه بيش��تر استفاده 
مي كرد و اين درس بزرگي براي نوجوانان و جوانان 
ميهن ماس��ت. هرگز نبايد گذاشت لحظات عمر 
به آساني از دس��ت بروند. جالل همايي خود شعر 
مي گفت و سنا تخلص مي كرد. ما براي استفاده هر 
چه بيشتر از درس هاي همايي در مدرسه همايي 
فصلي را به خالصه اي از زندگان��ي وي و فصلي را 
به اش��عار او اختصاص دادي��م. در بخش ضمايم؛ 
گفت وگو با استاد، يك سخنراني از وي و مقاله اي 
از ايش��ان را در مورد عط��ار آورديم ب��ه اين اميد 
كه نوجوانان، جوانان و خوانن��دگان مجموعه در 
مدرسه... از درس هاي تعليمي آن بزرگوار برخوردار 

گردند و در عمل به كار بندند.«

   استاد عالمه جالل الدين همايي

اصغر جمالي فر: »بعد از پيروزي انقالب هم 
ديديد كه آيت با ميرحسين موسوي � كه 
از قضا او هم عضو حزب جمهوري اسالمي 
بود � مخالفت كرد. علت مخالفتش هم اين 
بود كه موسوي مصدقي و شاگرد پيمان بود 
و آيت هم مصدق را مطلقاً قبول نداشت! 
قبل از انفجار 7تير هم بين آيت و اعضاي 
حزب جمهوري بحث هاي زي�ادي بود و 
آنجا آيت مخالفت خود را عليه موسوي 
مطرح كرد و گفت اگر موس�وي بخواهد 
به كابينه بيايد، من با او مخالفت مي كنم«
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پروفس�ور احمد خليلي: » دكتر آيت 
با م�ن، ب�ه ش�كل مبس�وطي درباره 
ميرحسين موسوي حرف زد. او معتقد 
بود ك�ه او بني صدر دوم اس�ت! وقتي 
پرسيدم منظورت چيس�ت؟ گفت او 
همان حرف ه�اي مصدقي ها و بقاياي 
او را مي زند و مجموعاً آدم مشكوكي 
اس�ت. آيت خيلي باهوش بود. من او 
را بين سياس�يون ج�وان آن دوره، از 
همه قوي تر مي ديدم. ب�ه نظر من در 
مجلس خب�رگان هم كس�ي كه براي 
تصويب اصل واليت فقيه تالش زيادي 
كرد و دنبال�ه كار را گرفت، آيت بود«


