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زندگی و زمانه مرحوم محمدحسین فاضلتونی در گفتوگو با منوچهر صدوقیسها

عالم حکمت کهن
و عارف باصفا

او فقیه هم بوده است و شاگرد مرحوم درچهای و همدورهای آیتا ...بروجردی
و بسیار هم محل احترام ایشان بوده است .اما چندان عنایت و اشتغالی به این مباحث نداشته است.
فاضل نوعا شفا تدریس میکرده و متمایل به حکمت مشاء و البته اهل عرفان هم بوده است.
آقایان حسنزاده و جوادیآملی و آقارضیشیرازی نزد فاضل فصوص خواندهاند.
دروغ شایعی وجود دارد که نوعا گفته میشود فاضل خط نداشته است.
معروف است که او نمیتوانسته خط بنویسد اما این دروغ است و ما خط او را دیدهایم.
عالمه محمدحســـین فاضل تونی ســـال  1259شمســـی در تون استان      خراســـان به دنیا آمد .پس از تحصیل مقدمات
در  17ســـالگی به مشـــهد مهاجرت کرد و بعد از آن عازم حوزه اصفهان شـــد .در آنجا تحتتعلیم حکمی جهانگیرخان
قشـــقایی و آخوندکاشـــانی قرار گرفت و فلســـفه و عرفان را از محضر این دو بزرگوار تلمذ کرد .همدرس آیتا ...العظمی
بروجـــردی بـــود .ایشـــان مرحوم فاضل را عمادالعلمـــا المتالهین لقب داده اســـت .پس از آن عزم وطن کـــرد و در میانه
راه در تهـــران تصمیم گرفت تا در این شـــهر بماند و در خدمت میرزاهاشـــم اشـــکوری درس فصـــوص را آغاز کرد .بعد از
محمدمحسن راحمی
تاســـیس دانشـــگاه تهران به سمت استادی دانشـــکده معقول و منقول درآمد .او در ســـال  1339از دنیا رفت .از فاضل
روزنامهنگار
تونـــی اوالدی بـــه جا نماند اما از شـــاگردان مهم او میتـــوان به عالمه حســـنزادهآملی ،آیـــتا ...جوادیآملی ،آیتا...
ســـیدرضی شـــیرازی ،محمد خوانســـاری ،ذبیحا ...صفا ،اســـتاد جاللالدیـــن مجتبوی و مهدی محقق اشـــاره کرد .در ســـالگرد تولد این
عارف حکیم درباره زندگی و زمانه او با منوچهر صدوقیســـها ،اســـتاد فلســـفه و عرفان اســـامی به گفتوگو نشســـتهایم.

ســـوم مکتب تهران هســـتند.
بعـــد از اینهـــا طبقه مربوط به فاضل اســـت .این طبقه
کـــه طبقـــه چهارم میشـــود شـــامل مرحـــوم فاضل
تونـــی ،ســـیدکاظم عصـــار ،میرزامهدی آشـــتیانی،
میرزااحمد آشـــتیانی ،شـــیخابراهیم امامزادهزیدی،
شـــیخمحمدتقی آملی و سیدابوالحسن رفیعی و عالمه
شـــعرانی است.
طبقـــه پنجـــم شـــاگردان اینها هســـتند؛ امـــروز در
راسشـــان حضرت آیتا ...ســـیدرضی شـــیرازی نوه
میرزایشـــیرازی اســـت و تعداد آنان محدود اســـت.
عالمـــه حســـنزاده و آیـــتا ...جوادیآملـــی هم جزء
طبقـــه پنجم حوزه تهران محســـوب میشـــوند و البته
هـــم عضـــوی از حوزه تهران هســـتند و هم نیســـتند.
چـــون در تهران تلمذ کردهاند جزء این حوزه محســـوب
میشـــوند و چـــون دیگـــر در آن حضور ندارنـــد ،از آن
خارج هســـتند.

و جوادیآملی و آقارضیشـــیرازی نـــزد فاضل فصوص
خواندهانـــد .جالب اینجاســـت که مشـــائیت خیلی با
عرفان ســـازگار نیســـت اما ایـــن اتفاق افتاده اســـت.
آقـــا میـــرزا طاهر تنکابنی هـــم با وجـــود اینکه حکیم
مشـــایی درجه اول عصر خود بوده از مشـــایخ عرفا هم
به حســـاب میآید .فاضـــل هم اینطور بوده اســـت.

دربـــاره موقعیـــت زمانی زیســـت علمـــی مرحوم
فاضـــل تونـــی بفرمایید.
عصـــری در ایـــران بـــه وجود آمـــد کـــه هیچوقت هم
تکرار نشـــد و بـــه نظر من بعدا هم تکرار نخواهد شـــد.
مرحـــوم فاضل تونـــی و همدورههـــای او ،حکمایی که
هـــمروزگار بـــا او در تهران بودند ،یـــک خصیصه دارند
و آن اینکـــه علمایـــی بودند کـــه در حوزههای علمیه
میدانیـــم کـــه مرحـــوم فاضـــل در اصفهـــان نزد
بـــه خوبی پرورش پیدا کرده بودند و به ســـیاق رســـمی
جهانگیرخان قشـــقایی هـــم تعلیـــم دیدهاند .آیا
حوزههـــا تحصیلکـــرده بودند و به نحو درســـتی تربیت
بعد عرفانی مرحـــوم فاضل تحتتاثیـــر تعلیمات
شده بودند.
ایشـــان بوده است؟
بعـــد از اینکه دانشـــگاه تهران تشـــکیل شـــد ،ســـه
فاضل در عرفان شـــاگرد میرزا هاشـــم اشـــکوری بوده
دانشـــکده در این دانشـــگاه به وجود آمد؛ دانشـــکده
اســـت .فاضل به اصفهان میرود و فلسفه را در خدمت
معقـــول و منقول که بعدها شـــد دانشـــکده الهیات،
جهانگیرخـــان قشـــقایی و آخوندکاشـــانی میخواند
دانشـــکده ادبیـــات فارســـی ،دانشـــکده حقـــوق و
و بعـــد به تهـــران میآید و قصد بازگشـــت بـــه والیت
دانشســـرای عالـــی هـــم در کنار اینها وجود داشـــت.
خـــود که تـــون و طبس بود را داشـــت که متوجه شـــد
ایـــن فضالی درسخوانـــده و تربیتشـــده در حوزهها
میرزا هاشـــم اشـــکوری تدریس تمهیدالقواعد را شروع
در ایـــن دانشـــکدهها داخـــل شـــدند و نتیجه همین
کرده اســـت و در تهران میماند و خدمت میرزا هاشـــم
آیـــا مرحـــوم فاضـــل تونـــی در حکمت اســـامی
حرفـــی که امـــروز بهعنـــوان وحدت حوزه و دانشـــگاه
اشـــکوری میرســـد و ماندگار میشـــود و در راه عرفان
ابتـــکاری فلســـفی مختـــص به
تکـــرار میشـــود ،در آن روزگار به
قـــرار میگیـــرد .البته عمال جهانگیرخـــان هم با اینکه
خـــودش داشـــت؟
صـــورت واقعی اتفـــاق افتاد و یک
حکیـــم بـــوده اما مربـــی عرفانـــی هم بـــوده و تربیت
خیـــر .فالســـفه ایرانـــی بهخصوص
ممزوجی از تربیت دانشـــگاهی و
میکرده اســـت؛ هـــم او و هم آخوند کاشـــانی هر دو.
بعـــد از صدرالمتالهیـــن نوعـــا نـــه
تربیت حوزوی به معنای درســـت
از ویژگیهای
ابتکاری دارند و نه اساســـا بنا بر این
به وجود آمد کـــه نتیجه آن مرحوم
حوزه فلسفی تهران اینکه آشنایی
کتـــاب حضرات خمـــس هم حاصل همنشـــینی با
اســـت که ابتکاری داشـــته باشند.
فاضل و طبقه او هســـتند .فاضل و
با فلسفه غربی در این حوزه اتفاق
مرحوم اشـــکوری و نشـــانهای از همین بعد فکری
ایـــن یکی از حرفهـــای بیمعنایی
آنـــان که در طبقه فاضل هســـتند
میافتد .بسیاری از متون فلسفه
مرحوم فاضل اســـت؟
اســـت که در زمان ما مطرح اســـت
فرزند پـــدر و مادری بـــه نام حوزه
قدیم ازجمله اشارات ،شفاء اسفار،
حضـــرات خمس اثـــر مرحوم فاضل نیســـت .حضرات
و مابهازایـــی هـــم ندارد .فالســـفه
و دانشگاهند.
مفاتیحالغیب ،حکمهاالشراق و
خمس عنوان رســـالهای از میرزا هاشـــم اشکوری است
بعد از صـــدرا ،نوعا تابع او هســـتند
بسیاری دیگر به فارسی ترجمه
کـــه مرحوم فاضل آن را استنســـاخ کرده و یک نســـخه
و ابتـــکاری نه دارند و نـــه میتوانند
مرحـــوم فاضل بهعنـــوان یکی
میشوند .فنون ریاضی و حتی
از روی آن برداشـــته است.
داشـــته باشـــند ،چـــون حکمـــت
از فیلســـوفان مکتـــب تهـــران
موسیقی و هیات جدید( ،مانند متن
عکـــس این کتاب در اختیار من بود .اســـتاد ما مرحوم
متعالیـــه یک دســـتگاه منظم نهایی
به حســـاب میآیـــد .تاریخچه
فرانسه هیات جدید فالماریون) در این
حوزه تدریس میشده است
میرزای روشـــن رضوانا...علیه آن را بـــه من داد و من
فلسفی اســـت .بقیه تابع آن هستند
مکتب فلســـفی تهـــران به چه
ایـــن را بـــه مهدی محقق دادم و ایشـــان هـــم آن را در
و هیچ شـــخص دیگری نیســـت که
زمانـــی برمیگـــردد .مرحـــوم
اختیـــار مرحوم صالح الصاوی که اســـتاد مصری مقیم
مکتب جدیدی داشـــته باشـــد.
فاضـــل در طبقهبنـــدی حکمای حـــوزه تهران در
ایـــران بود ،داد و او آن را تصحیـــح و در مجله تحقیقات
چه طبقهای اســـت؟
اســـامی دایرهالمعارف چاپ کرد.
شـــما  در مورد اصطالح نوصدرایـــی که به گروهی
امســـال  1439قمری اســـت .یکی ،دو ســـال پیش،
از فیلســـوفان پـــس از صدرا اطالق میشـــود ،چه
حوزه فلســـفی تهران به ســـومین قرن حیات خود وارد
ایشان در فقه و اصول هم دستی داشته است.
نظری دارید؟
شـــد .در عصر فتحعلیشاه و در ســـال  1237قمری،
بله .او فقیه هم بوده اســـت و شـــاگرد مرحوم درچهای
من اصـــا نمیدانـــم فلســـفه نوصدرایی چیســـت.
فیلســـوف بزرگواری بـــه نام آخوند مالعبـــدا ...زنوزی
و هـــمدورهای آیـــتا ...بروجردی و بســـیار هم محل
البتـــه معنای آن این نیســـت که ایـــن حکمت متعالیه
به تهران آمد تا در مدرســـه مروی بـــه تدریس بپردازد.
احتـــرام ایشـــان بوده اســـت .امـــا چنـــدان عنایت و
اول و آخر داســـتان اســـت .ممکن اســـت بنده خودم
عده دیگری هم از شـــهرهای دیگـــر ازجمله اصفهان،
اعتراضاتی بـــه حکمت متعالیه داشـــته
ســـبزوار و شـــیراز به تهران آمدند و یک حوزه فلســـفی
باشـــم ولـــی مکتـــب غالـــب متبـــع در
در این شـــهر بـــه وجود آوردنـــد که دامنش تـــا امروز
ایـــران امـــروز این اســـت .تـــا جایی که
نیز گســـترده است و به ســـومین قرن حیات خود وارد
اگـــر کســـی از ایـــن مکتب نباشـــد ،هو
شـــده اســـت .من در تحریر ســـوم تاریخ حکما که زیر
میشـــود 50 ،40 .سال پیش در عصر ما،
چاپ اســـت ،حـــدود  400صفحه درباره حـــوزه تهران
حکیم بزرگواری بوده اســـت به نام شـــیخ
نوشـــتهام و  10تا  15مولفه هم برای آن برشـــمردهام.
محمدصالح ســـمنانی که فقـــط یکی از
از ویژگیهای حوزه فلســـفی تهران اینکه آشـــنایی با
کتابهـــای او پنج جلـــد حکمت بوعلی،
فلســـفه غربی در ایـــن حوزه اتفاق میافتد .بســـیاری
درباره ابنسیناســـت .چون مخالف مشاء
از متون فلســـفه قدیم ازجمله اشـــارات ،شـــفاء اسفار،
بوده هنوز که هنوز اســـت صدرائیان او را
مفاتیحالغیـــب ،حکمهاالشـــراق و بســـیاری دیگـــر به
فیلســـوف نمیدانند .چون بـــا مالصدرا
فارســـی ترجمـــه میشـــوند .فنـــون ریاضـــی و حتی
موافق نبوده اســـت .داستان ما این شده
موســـیقی و هیات جدید( ،مانند متن فرانســـه هیات
اســـت که آدمی که  300جلد کتاب دارد
جدیـــد فالماریـــون) در ایـــن حوزه تدریس میشـــده
که یکـــی از آنها حکمت بوعلی در 2000
ا ست .
صفحـــه درباره ابن سیناســـت ،چون تابع
در راس حکمـــای حـــوزه تهـــران آخونـــد مالعبدا...
مالصدرا نیســـت؛ اتباع صـــدرا میگویند
زنوزی ،موســـس حوزه تهران اســـت و بعد از او حکمای
کـــه اصال فلســـفه نمیفهمند!
اربعه هســـتند .اول محمدرضا قمشـــهای متخلص به
اینکه میگویم کســـی نـــوآوری نمیکند
صهبـــا کـــه در  1306قمـــری وفات کـــرد .دوم علی
معنایش این نیســـت کـــه آخرین حرف را
مدرسزنوزی ،پســـر آخوند مالعبدا ...که در  1307از
مالصدرا زده اســـت؛ هیچوقـــت اما االن
دنیا رفت .ســـوم میرزا ابوالحســـن جلوهاصفهانی ،که
چنیـــن اتفاقـــی افتاده اســـت کـــه گویا
در  1314قمـــری از دنیا رفت و چهارم ،میرزاحســـین
یـــک حاکـــم پـــرزور مقتدری اســـت که
ســـبزواری ،معروف بـــه ریاضی (چون بیشـــتر ریاضی
کســـی نمیتوانـــد در مقابـــل او نفـــس
تدریـــس میکرد).
بکشـــد .مالصدرا امـــروز مثل نادرشـــاه
طبقه به معنای اســـتمرار اســـتاد و شـــاگردی اســـت.
افشـــار است.
االن اســـاتیدی هســـتند که شـــاگردانی دارند و بعدا
شـــاگردان جای آنها مینشـــینند .حوزه تهران چندین
مشـــرب فلســـفی مرحـــوم فاضـــل به
طبقه دارد .طبقه اول آخونـــد مالعبدا ...و همترازان او
کدام ســـنت حکمی اســـامی نزدیک
هســـتند و طبقه دوم حکمای اربع ه هســـتند.
بو د ؟
طبقـــه بعـــد کـــه شـــاگردان حکمـــای اربعهانـــد؛
فاضـــل نوعـــا شـــفا تدریس میکـــرده و
میرزاحســـن کرمانشـــاهی ،میرزاهاشـــم اشـــکوری،
متمایـــل به حکمـــت مشـــاء و البته اهل
میرزاطاهر تنکابنی ،آقامیرشـــهاب نیریزی شـــیرازی
مرحوم عالمه محمدحسین فاضل تونی
عرفان هم بوده اســـت .آقایان حسنزاده
و میرزامحمـــود قمـــی ،شـــیخ علی شـــوارق که طبقه

اشـــتغالی به این مباحث نداشـــته اســـت.

ســـرکالس میآمد کلی شـــوخی میکرد و بعد تدریس
را آغاز میکرده اســـت.
مرحـــوم فاضل در طول عمر خـــود آزارش به یک مورچه
هم نرســـیده بـــود .این همه شـــاگرد تربیـــت کرده و
کتاب نوشـــته اســـت .یک پارچه صفا بوده است .خدا
رحمتش کنـــد .فاضل در  1339شمســـی فوت کرده
و در مقبره شـــیخان قم به خاک ســـپرده شـــده است.
او اوالد هم نداشـــته است.

کمـــی هم از ویژگیهای شـــخصیتی مرحوم فاضل
بفرمایید.
یکـــی از خصوصیـــات مرحـــوم فاضل صفـــای دل او
بوده اســـت .بســـیار عاطفـــی و خیلـــی رقیقالقلب
بوده اســـت .مرحـــوم محمـــد خوانســـاری (صاحب
منطـــق خوانســـاری و صـــرف و نحـــو) کـــه آخریـــن
شـــاگرد او بود ،رســـالهای هم درباره اســـتادش نوشته
میگوینـــد ایشـــان به واســـطه حافظ قویشـــان
اســـت .مینویســـد اواخر کـــه مرحوم فاضـــل بیمار و
چیـــزی یادداشـــت نمیکرد و نمینوشـــت.
خانهنشـــین شـــده بود آنقدر رقیقالقلب شده بود که
خیـــر .او که ایـــن همه آثـــار دارد چطور نمینوشـــته
خانم ایشـــان ابتـــدا صفحههای روزنامههـــا را میدید
اســـت .دلیل نمیشـــود که کســـی که حافظه خوبی
و اگـــر خبـــر ناراحتکنندهای بود ،آن را برمیداشـــت
دارد خط ننویســـد .در مورد فاضل دروغ شایعی وجود
و نمیگذاشـــت خبـــری که غصـــهدار بود را ایشـــان
دارد کـــه نوعـــا گفته میشـــود فاضل خط نداشـــته
مطالعـــه کنـــد ،چـــون شـــدیدا متاثر میشـــد .خدا
اســـت .معروف است که او نمیتوانســـته خط بنویسد
رحمـــت کند ایشـــان را بســـیار انســـان پاکدلی بود.
امـــا این دروغ اســـت و ما خـــط او را دیدهایم.
از دیگـــر خصوصیات شـــخصی او اینکـــه فوقالعاده
شـــوخ بوده است.
چه آثاری از ایشـــان باقی مانده
مرحـــوم فاضـــل داســـتانی هم با
است؟
مرحوم بدیعالزمان فروزانفر شـــارح
از آثـــار او تعلیقـــه مقدمه قیصری
مثنـــوی و رئیس دانشـــکده الهیات
فصوص اســـت کـــه بـــه منزله تز
دارد .ایـــن قصه را همـــه معاصرین
فالسفه ایرانی بهخصوص بعد از
دکتـــری او بوده اســـت .رســـاله
فاضل خبـــر دارند و نقـــل کردهاند
صدرالمتالهین نوعا نه ابتکاری دارند
معروف بـــه الهیات و حکمت قدیم
و مـــا هـــم شـــنیدهایم .دانشـــگاه
و نه اساسا بنا بر این است که ابتکاری
و منطـــق و چنانچه گفتم رســـاله
تهران که تشـــکیل میشـــود برخی
داشته باشند .این یکی از حرفهای
حضرات خمس جزء آثار او نیســـت
دانشـــکد هها اســـتادان خـــود را
بیمعنایی است که در زمان ما مطرح
و صرفا نســـخهبرداری کرده است.
داشـــتهاند که در خـــارج تحصیل
است و مابهازایی هم ندارد .فالسفه بعد
مجموعه آثار او هم چاپ و منتشـــر
کـــرده بودهانـــد .امـــا رشـــتههای
از صدرا ،نوعا تابع او هستند و ابتکاری نه
شده است.
انســـانی در ایـــران تحصیلکـــرده
دارند و نه میتوانند داشته باشند ،چون
خارج نداشته اســـت .فقط علمایی
حکمت متعالیه یک دستگاه منظم نهایی
گویـــا در کتابـــی کـــه شـــما به
بودهانـــد مثل خـــود مرحوم فاضل،
فلسفی است .بقیه تابع آن هستند و هیچ
شخص دیگری نیست که مکتبجدیدی
تازگـــی تصحیـــح کرد هایـــد
بدیعالزمان ،آقـــای عصار و همایی
داشته باشد
هـــم مرحـــوم فاضل بـــا فروغی
کـــه تحصیالت حوزوی در حد کمال
همـــکاری داشـــته اســـت.
داشـــتهاند .زمانـــی که ایـــن چند
گفتـــه میشـــود یکـــی از کارهـــای مرحـــوم فاضل
دانشکده تشکیل میشـــود قانونی در مجلس تصویب
همـــکاری بـــا فروغـــی در ترجمه فن ســـماع طبیعی
میشـــود مبنی بر اینکه آقایانی کـــه غالبا تحصیلکرده
از کتاب شـــفای شـــیخالرئیس ابنســـینا بوده است.
حوزهانـــد و نوعـــا چند روحانی هســـتند ،رســـالهای
فروغـــی آدم کمی نبوده اســـت .نخســـتوزیر مملکت
بهعنوان تز دکتری بنویســـند و کمیســـیونی تشـــکیل
هـــم بوده و این همـــه آثار دارد .اســـم مرحوم فاضل و
شـــود و اینهـــا را بهعنـــوان تز دکتری تصویـــب کنند و
هفت ،هشـــت ،نه نفر از علمای تـــراز اول هم بهعنوان
اینها بشـــوند دکتری مثال فلســـفه و به سمت استادی
همـــکاران او بـــرده میشـــود؛ بدیعالزمـــان فروزانفر،
دانشـــگاه تهران منصوب شـــوند .مرحوم بدیعالزمان
ســـیدمحمد فاطمـــی ،ابوالحســـنخان فروغی ،میرزا
فروزانفـــر عضویت کمیســـیونی را که موارد
طاهر تنکابنی ،ســـیدولی ا ...خاننصر ،ســـیدنصرا...
مربوط به این رســـائل را تصویب میکرده،
تقوی ،سیدمحمد مشـــکوه و آقا میرزامهدیآشتیانی.
برعهده داشـــته اســـت .مرحوم فاضل هم
اینهـــا از علمای معروف آن وقتند و گفته میشـــود که
همیـــن تعلیقه مقدمه قیصـــری فصوص را
فروغـــی این ترجمـــه را با همـــکاری یا مشـــاوره اینها
بهعنوان رســـاله دکتری ارائـــه میکند و در
انجام داده بوده اســـت .اما الی ماشـــاءا ...غلط در آن
آن کمیســـیون تصویـــب میکنند تا فاضل
اثـــر وجود دارد و مفصل این داســـتان را باید در مقدمه
بهعنوان اســـتادی دانشـــگاه نائل شود.
من بر آن کتـــاب ببینید.
مرحوم بدیعالزمان در جلســـهای بســـیار
در مناقـــب فاضـــل صحبـــت میکند که
پـــس معتقدید فروغی بـــه تنهایی اقـــدام کرده و
فاضـــل علمـــا و عمـــا ممتاز اســـت و از
کمکـــی از این افراد نگرفته اســـت؟
علمای درجـــه اول اســـت و خیلی تعریف
استاداالســـاتید میرزامهدی آشـــتیانی نقـــدی بر اثر
میکنـــد و بعـــد میگویـــد «به پـــاس این
فروغـــی دارد و مـــن این اثـــر را تصحیح کـــردهام .در
همه فضایل و فواضـــل رتبه یک را دادیم به
بعضی صفحهها 12 ،10اشـــکال میگیـــرد و چنانکه
آقـــای فاضل» .و بعد هـــم میگوید رتبه دو
گفتـــم بایـــد مقدمه بنده دیده شـــود.
بـــرای فالنی و رتبه ســـوم و ...رتبه پنج هم
مال ایـــن حقیر (یعنی مرحـــوم فروزانفر).
آیـــا مرحوم فاضـــل با فلســـفه غرب هم آشـــنایی
فاضـــل روی صفـــای دل خودش بســـیار
داشـــت؟ آقای سیاســـی در خاطرات نقل میکند
خوشـــحال میشـــود که اول شـــده است
که در جلســـاتی کـــه در منزل ایشـــان تشـــکیل
و بدیعالزمـــان پنجـــم .چند مـــاه بعد که
میشـــده ،فاضل را با فلسفه غرب آشـــنا کردهاند.
نوبـــت بـــه حقـــوق میرســـد میبیند که
گمـــان نمیکنـــم .مرحـــوم فاضـــل که بازنشســـته
مثال فاضـــل کـــه دارای رتبه یک اســـت،
میشـــود قرار میشـــود تا کرســـی درس او به مرحوم
فرضـــا  200تومـــان گرفـــت و بدیعالزمان
شـــعرانی سپرده شـــود .عالمه شـــعرانی پیش سیاسی
که دارای رتبه  5اســـت 500 ،تومان گرفت.
ریاســـت دانشگاه میرود و او از شـــعرانی درباره فلسفه
به اتفاق شـــاگردان فاضـــل میگفتند که
غرب و دکارت میپرســـد و متوجه میشـــود که شعرانی
دیگر تـــا آخر عمـــر بـــا بدیعالزمان صاف
فرانســـه میداند .سیاســـی گفتـــار در روش دکارت به
نشـــد که نشـــد که نشـــد .میگفـــت این
زبـــان اصلی فرانســـوی را در اختیار مرحوم شـــعرانی
مرد ســـر من کاله گذاشـــت .ایـــن همه در
قـــرار میدهد تـــا بخواند .شـــعرانی از حفظ میخواند
منقبـــت من صحبت کـــرد و گفت رتبه یک
و بعـــد هـــم شـــرح میکند و موجـــب قبـــول و ارادت
را بـــه فاضل دادیم بعد معلوم شـــد ســـر ما
سیاســـی میشـــود و گمان میکنم که اصل داستان
کاله گذاشـــته اســـت .اینقـــدر صفای دل
این باشـــد .علیایحـــال اگر دنبال واقـــع این مطلب
داشـــته اســـت .رحمت خدا بر او.
باشـــیم باید خاطرات سیاســـی را ببینیم.
محقـــق میفرمود اســـتاد فاضـــل وقتی

