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 ق) ۱۳۵۳ -ق ۱۲۹۴(» عالم رّبانی« یزرآباد یموسسّید 

  حکیمی محمدرضا عالمه

 ۱۹۱ - ۲۰۹ صص ،تفکیک مکتب

  

  »زندگی مردان بزرگ آیتی از زیبایی است«

  عالم و عابد و صوفی همه طفالن رهند

  نیست» عالم رّبانی«مرد اگر هست بجز 

 

 تحصیالت و انیزندگ -۱

  یانعالم ربّ 
ّ
از عالمان جامع معقول و منقول و ذوفنون  ،یزرآباد یموس دیّ حضرت س ی،ه قرآنو متأل

و از عابدان و زاهدان و  ،»یتانوار وال « یرانستنو از متوسالن واصل، و از ُم  ،»نوادر روزگار«و از 

است در  یقرآن برجسته ییافته یتترب یککامل  ی، و نمونه»بالغ در سعادت«و  ،کم  مانند ارانگیز پره

ی اصلی، درست شناختن آنان است، شناختن ابعاد ی اینگونه بزرگان، مسئلهدرباره. علم و عمل

  وجودی، وحجم روحی، و کلّیت علوم و معارف و عمل و تعّبد آنان، در آفاق صیرورت و کمال.

 – بود نیقزو عالمان از یکی دختر خود هک – صالحه ییبانو از ،یقمر یهجر ۱۲۹۴ سال درسّید 

 عالمان از )ق ۱۳۱۸ (م: ینیقزو یزرآباد یعلسّید  ن،یالمسلم و االسالمةحّج  ،یو پدر گشت. زاده

 نیحسال بن یعل بِن  دیز ت،یالب اهل دیشه بهسّید  نسب بود. قیحقا و یمعان اهل و فاضل و وارسته

 نقش هکچنان است، »ینیحس سادات« از ،یزرآباد یموسسّید  گونهنیبد رسد.یم - الّسالم هُم یعل -

 .است بوده »ینیالحس یموس« ،زین شانیا هرُم 

 یالع مراتب به و پرداخت منقول و معقول علوم لیتحص به تهران و نیقزو در ،یزرآباد یموسسّید 

  هیفق ن،یقزو در اصول، و فقه در یو استادان جمله از افت.ی دست علوم نیا
ّ

 حاج ،اللهةیآ ،قمحق

 اصول و فقه درس راتیتقرسّید  هک ،است ق) ۱۳۴۰(م: یستانکتا یادهنیس یزدیا برکا یمالعل

 .است نوشته را شانیا

 :نانندیا – جمله از – تهران در یو استادان

 ق)، ۱۳۳۶ (م: یرمانشاهک رزاحسنیم فاضل لسوفیف 

 ق)، ۱۳۲۰ (م:ح یرازیش نیالّد شهابسّید  گر،ید عارف و لسوفیف 

 و ق) ۱۳۳۵ (م:ح یمکح ینور یعل خیش گر،ید عارف و لسوفیف 
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 .ق) ۱۳۲۷ د:ی(شه ینور اللهفضل خیش حاج معروف، عالم 

 رازاب یو همدرسان از یبرخ داشت. اریبس یتالش و واال یتهّم  علم لیتحص ارک در یو اندگفته

 بهیغر علوم درسّید  بود. روشن یموسسّید  اطاق چراغ میشدیم داریب هک شب موقع هر هک اندداشته

 علوم نیا در یو استادان نیکل است، بوده متبّحر امالنک و مسلم استادان از یکی زین محتجبه فنون و

 .ستندین شناخته

  

 عمل و اخالق -۲

 وردم نیا در است. بوده عصر نخبگان از زین یشرع کسلو  و نفس بیتهذ و یتقو مراحل درسّید 

 دیپد پدر یاشاره به مراحل نیا به او توجه هک ستین دیبع ستند.ین شناخته او استادان و انیمربّ  زین

 راقبتم ش،یخو ینما و نشو یابتدا ازسّید  هک اندگفته است. بوده یمعان نیا اهل خود هک باشد آمده

 گاه و است بوده زبانزد یچگونگ نیا و است داشته واجبات به عمل و محّرمات از زیپره در یدیشد

 یعالم یو از هایچگونگ نیهم و است دادهیم انجام زین را یشرع مستحبات تمام هک شدهیم چنان

 .اشدب »ینید عالم« و »یروحان« عنوان یستهیشا هک یانسان یعنی سازد،یم املک یاوارسته و عامل

   

  تألیفات -۳

 هک است توجه جالب و .است ماندهی جا بر فراوانیی هانوشته و چندی آثار ،یزرآبادی موسسّید  از

 تف مأثوره، اوراد و ختومات و هیّ شرع اضاتیر و عبادات به اریبس اشتغال با
ّ
الت و راتک

ّ
  و تعق

َ
 خ
َ
 ساتل

 در ّحرتب و بهیغر علوم به اشتغال نیهمچنو  جماعت، یاقامه گاه و شاگردان تیترب و سیتدرو  ممتد،

 دانچن نهی عمر وجود با ابد،ییم قیتوف توباتکم و فاتیتأل از ادیز حجم نیا نوشتن به باز آنها،

  :سّید حضرت فاتیتأل فهرستک نیا سال، ۵۹ ،یطوالن

  .اصول و فقه راتیتقر -۱ 

  ».رسائل« ازی بخش بر قهیتعل -۲ 

  .)۲ و ۱ (ج »االصول ةیفاک« بر هیحاش -۳ 

  .ان)یب علم (بخش »مطّول« بر هیحاش -۴ 

  ).۱( »یسبزوار یمنظومه« بر هیحاش -۵ 

  .ناتمام) ۲( »یسبزوار یمنظومه« بر هیحاش -۶ 

  .ات)یّ اله (بخش »اشارات شرح« بر هیحاش -۷ 
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  ».اشارات منطق« بر هیحاش -۸ 

  و المانَس  شرح -۹ 
َ
  .نایسابن بسالا

  .)ی(عرب اعتقادات یرساله-۱۰ 

  ).یفارس( نید اصول -۱۱ 

  ؟»قهیالحق ما« ثیحد حیتوض دری ارساله -۱۲ 

  .اخالق و موعظه دری مجالس و رسائل -۱۳ 

  .مختصر - »تیمشروط« یدربارهی ارساله -۱۴ 

  ».بهیغر علوم« انواع در مهمیی هانسخه و رسائل -۱۵ 

  

 یتیترب تبکم -۴

 است، دهبو م)یتعل و هکی(تز  عمل و علم یدهیتن درهم تبکم ،یزرآباد یموسسّید  یتیترب تبکم

 اطالع نیع درسّید  .یشرع قیدق نیمواز طبق بر عمل و ،خالص یقرآن علم براساس معرفت و علم

 سیتدر و ،شیخو عصر در فنون نیا بزرگ استادان محضر کدر  و عرفان و فلسفه از قیعم و یافک

 تبکم« بزرگ انکار  ازخود تفکیکی بوده است، و بلکه وی  شده، ادی فنون یعمده متون از یاپاره

 و نفس بی(تهذ عمل یدرباره .یهجر چهاردهم یسده نخست یمهین دراست  شمار به »کیکتف

 ردنکن عیضا و فرصت ندادن هدر به و »وقت« از استفاده و .است داشته اریبس دکیتأ  زین )یتقو

 رامو رأس در را، رمطهّ  شرع به عمل و ،را فیلکت قیدق تیرعا و ،است شمردهیم مهم یبس را استعداد

 .است دادهیم قرار

ق ریتأث درباره
ّ

 انشاگرد در هک بس نیهم بزرگ، یهاروح ساختن در او یعمل و یعلم تبکم و او خال

 :میخوریم بر چهره دو نیا به او، آداب و میتعال یرفتهیپذ مالک و افتهی تیترب

 و ق)، ۱۳۸۶(م: یخراسان ینیقزو یمجتب خیش

 .ق) ۱۳۸۰ (م: یابنکتن انیاله برکا یعل خیش

 آنچه باشد، داشته یشناخت فاضل و جامع رازور دو و املک یانربّ  دو و عامل عالم دو نیا از سک هر

 .دباییم در مینکیم اشاره را
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 اجتماع و استیس قلمرو در -۵

 ،اندهافتی پرورش »ع« معصوم میتعال و یقرآن اخالق با هک ،یزرآباد یموسسّید  چون یبزرگ مردان

 ارک هب پرداختن از توانندینم چگاهیه دارند، یروح ییهاهیما ییایانب یدوستانسان و یخداپرست از و

 بر و ،باشند غافل ،مردم) شتیمع و اجتماع و استیس (مسائل نیمسلم امور به اهتمام و خدا خلق

 تحضر هک مینگریم هک است نیا هرگز... نباشد، الشانیخ نیع بگذرد، چه هر مظلومان و محرومان

 شیپ یو زمان در هک( تیّ مشروط امر به ..ی.باطن و یظاهر اشتغاالت آن یهمه وجود با ،سّید

، عالم شانیا که فرزند یامرقومه در نگارد.یم آن دیفوا یدرباره یارساله و ندکیم توجه د)،یآیم

به اینجانب  –حفظه الله تعالی  – ]۱[االسالم و المسلمین، جناب آقای سّید جلیل زرآبادی فاضل، حّجة

 :است آمده نیچن ی این بنده است در نوشتن این زیستنامه)اند (و از جمله مآخذ عمدهداده

  و«
ً
 در – صفحه ده حدود – یارساله یحت و بوده آن طرفدار تیمشروط اوان درسّید  مرحوم ظاهرا

 یدج مخالفان از مزبور نهضت در یانحرافات بروز اثر بر بعدها یول است. موجود هک نگاشته آن مدح

  ».دیگرد آن

 و ینید یاجتماع و یاسیس فیلکت به توجه هم است: آموزنده و جالب عدبُ  دو هر از موضوع

 رب و ،ردنک مخالفت و دنیشک نارک انحراف، بروز هنگام به هم و ،توان یاندازه به آن به پرداختن

 .نگذاشتن هصّح  هاانحراف

  

 شاگردان -۶

 آنان چه د،دنیرس باال بس یمراحل به و افتندی پرورش چند یزبدگان ،یزرآباد یموسسّید  تبکم در

 ورط آن از توانستند وتاهک ییهافرصت در هک آنان چه و گشتند مندبهره او محضر از دراز یمدت هک

َبس یتقو و علم ینایس
َ
 :رندیبرگ یق

 .ق) ۱۳۸۰ (م: یابنکتن انیاله برکا یعل خیش -

 .ق) ۱۳۸۶ (م: یخراسان ینیقزو یمجتب خیش -

 .ق) ۱۳۸۰ (م: )ی(خراسان ینیقزو هاشم خیش -

 ».دو چوب و یک سنگ« تابک صاحب ،یورکاش یمعصوم یتق محّمدسّید  -

 .ق) ۱۳۵۴ (م:ح یرنابکش اصغر یعل خیش -

 .ش) ۱۳۶۰(م: یمشهد انیحافظ ابوالحسنسّید  -

 ...و یجوادسّید  حاج محّمد یعلسّید  -
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 درخشان و میعظ ییمایس  -۷

ه ،یرّبان است بوده یعالم ،ینیقزو یزرآباد یموسسّید  حضرت گونهنیدب
ّ
 یزبانمر  ،یقرآن یمتأل

ل بزرگ، ییمربّ  ،کیکیتف
ّ

 در مونهن یبزرگان یدهندهپرورش ،یقو یارواح یسازندهو  سترگ، یمتعق

 یدرباره شان،یا شاگردان و دوستان و خواص .یرتیس تیّ انسان و یروح یتعال و مالک و لتیفض

طو  ه،یّ خف اسرار از یآگاه و یو یمعنو یهاقدرت و یروح اتیّ خصوص
ّ
 روزبو  تصّرفات، و ایاش بر تسل

  و »بدن خلع«و  آن، یاضتیر اسرار و »اعظم اسم« از اطالعو  ،»تشّرف« بزرگ ضیفو  رامات،ک
َ

 خ
َ
 ساتل

خود برخی را از  و اینجانب .مهم اریبس اندردهک نقل یعیوقا و مطالب ...و یروحان و یروح ممتّد 

ق
ّ
ترین کسان ایشان، یعنی مرحوم استاد حاج شیخ مجتبی قزوینی (که هم برادر ترین و نزدیکموث

 ام،ترین شاگردان و اصحاب وی بودند) نیز شنیدهترین و مأنوسهمسر حضرت سّید، و هم از زبده

برای فرصتی دیگر  –ت اگر خدا خواس –گذرم، و ها در این شرح حال اختصاری میلیکن از نقل آن

  گذارم.می

 

 درگذشت -۸

 اهم دوم روز در و ،دیگویم پاسخ را یاله یداعسّید  حضرت و ،رسدیم فرا محتوم ریتقد سرانجام، و

انعیرب
ّ
 و ییروشنا جهان به گذران، و محدود و یکتار جهان نیا از ،یقمر یهجر ۱۳۵۳ سال ،یالث

، ونددیپیم انیوتکمل ینویم آفاق به یوتکمل و یروحان بس یروح و شد،کیم رخت داریپا و نامحدود

 و ...شودیم سپرده کخا به -نیقزو در - »ع« نیحس (شاهزاده) زادهامام صحن در ،یو کپا ریکپو 

 .است خواص و انیآشنا توجه مورد ،یزرآباد یموسسّید  حضرت آرامگاه نونکا

و از استادان نوشته شده است به قلم عالم معروف، جامع معقول و منقول،  یآنچه بر لوح مزار و

 یعیابوالحسن رف یدالله حاج سیةآی چهاردهم، مرحوم ی دوم سدهبزرگ فلسفه و عرفان در نیمه

  :یدس ی حضرتدرباره یشانا یرهایاز اوصاف و تعب یاست برخ ینو ا .است ینیقزو

  ین،العلماء العامل ّیدلفاضل الکامل، س، املالعا لمند، العاالّس  الّسّید
ُ
، ینالحو الّص  یاءدوة االتقو ق

 ةیّ الخلق المکارِم  لصنوِف  یو الحاو یة،االنس الفضائِل  الجامع لفنوِن 
ُ
 إدوة ... ق

ْ
 فا و زبدالّص  واِن خ

ُ
 ة خ
ّ

 ِن ال

  الوفاء... 

  ،همکاتِ رَ من بَ  یناعل ْض أفِ  اللهّم 
ْ
 ِح و أل

ْ
  هم.جاتِ َر نا بَد ق
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ن رسانم. و اکنوای از دستخط مرحوم سّید را به نظر خوانندگان میدر پایان این زیستنامه، نمونه

ه ای برخوردند (کای یافتند، و به نکتهیا ترجمه بهره» اصل«آورم تا اگر کسانی از ی آن را میترجمه

لّو یض بردند، برای عهایی خالی باشد) و فای و نکتهگونه بزرگان از نکتههای اینشود نوشتهنمی

ی محتاج را نیز از طلب مغفرتی محروم ندارند. در همین درجات آن مرد خدا دعا کنند، و این شرمنده

خوبی های سلوکی قرآنی و شرعی بهتوّجه تاّم ایشان به ارزش –و پر محتوی  –ی کوتاه و اختصاری نوشته

  نمایان است:

  مثل اللهّم  ،آن طلبی و درخواستی باشدگویند که در بدانکه دعا به چیزی می... 
ّ

د ّم علی مح صل

 
ِ

د درود و رحمت و برکت د و آل محّم کنیم که بر محّم د (که از خدای متعال درخواست میمحّم  و آل

گویند که در آن طلب و درخواستی نباشد (فقط حمد و ثنا و تسبیح خدای و ذکر به چیزی می .فرستد)

 -ت چنانکه نقل شده اس -لله و ال اله اال الله و الله اکبر. و ورد و الحمُد الله  متعال باشد)، مثل سبحاَن 

  .گویند که انسان (بسیار بگوید و) با آن انس بگیرد، هر دعایی و ذکری که باشدمیبه چیزی 

بنابر آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جواب سؤال  -سپس بدانکه افضل اعمال 

هر چه در دین حرام شده است، (های خدایی است پرهیز از حرام -الم فرمود حضرت علی علیه الس

سخت ترین و دشوارترین  -چنانکه در روایت آمده است  -ها و افضل عبادت .از کردار و رفتار و گفتار)

چنین است (پس باید در این باره کوشش بیشتری ت ایناخالص در نیّ  ،آنهاست. ممکن است بگوییم

 یها نماز است، و روزه، و پرداخت زکات، و انجام دادن فریضهت خالص، افضل عبادتاز نیّ بعد  .کرد)

و نهی از منکر، و قبول والیت (والیت پیامبر اکرم صلی الله  ،حج، و جهاد در راه خدا، و امر به معروف

آنهاست. (که کامل شدن و  یترین همهترین و تمامو والیت، کامل .علیه و آله و سلم و خاندان او)

  ).ت یافتن آنها نیز به آن استتمامیّ 

و از میان دعاها افضل از همه، صلوات است و سالم کردن بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله 

  .و دعای سمات ،و دعای سحر، و دعای افتتاح ،سپس دعای کمیل ،و سلم

 یفهصحی«و تسبیحات اربعه، و تسبیحی که در  افضل از همه، خواندن قرآن است ،و از میان ذکرها 

 سوم و چهارم) و امثال آنها مانند ذکر رکوع »هادیّ سّج 
ً
و ذکر سجده، و  ،آمده است (دعای دوم، و ظاهرا

 »زیارت عاشورا«ها بویژه و زیارت ،کلمات فرج
ً
 یاحوال بویژه سجده ی(یعنی در همه ، و سجده مطلقا

  ،أکید شده است، در نماز و بعد از نماز و در سحرهاطوالنی که در روایات بسیار ت
ّ

، و لوعینو بین الط

و اگر بشود بر روی خاک تمیز یا تربت  .اوقات و احوال دیگر و با ذکرهای خاص یا هر ذکری که بداند
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ها و خالی ساختن دل از هر چیز دیگر) و ه به معنای آنبا توّج  -د (شهادتین و ذکر تشهّ  ،حسینی)

  .نمازهای سالم

، و »طه« یو سوره ،»تبارک« یو سوره ،است »یس« یسوره ،های قرآن، از همه افضلو از سوره

 « ی، و سوره»توحید« ی، و سوره»نور« یسوره
َ
 ف
َ
  ».قدر« یو سوره »ناس« ی، و سوره»قل

 « ی، و آیه»آیة الکرسی«و  ،»آمن الرسول...« یو از میان آیات قرآن، آیه
ُ
 ، و»لکالُم  مالَک  ل اللهّم ق

 مِ  الٌم َس «آیه 
ً
 ایّ «، و »حشر« ی، و آیات آخر سوره»رحیم ن ربِّ قوال

َ
  اک

َ
 و ایّ  ُد عبُ ن

َ
  اک

َ
ص (و بخصو »عینستَ ن

 ِص ا یَ عّم  ِة العزّ  ک ربِّ ربّ  بحاَن ُس «و  ،ه قلبی به هنگام گفتن این آیه غفلت نکند)در نماز از توّج 
ُ

 ون وَ ف

 –ثانی است الَم  بُع که همان َس  »فاتحه« ی، و سوره»العالمین ربِّ  للِه الحمُد  لین، وَ رَس علی الُم  سالٌم 

 ُع بَس «ها باشد (یعنی عنوان سوره یهو احتمال دارد که قرآن نام بقیّ  -که در روایت آمده است چنان

گرای عامل و عابد و زاهد و و اذن و اجازه (از عالمان معنی .باشد) »حمد یسوره« خاّص  »ثانیالَم 

) عی و مجیز...مل، نه هر مّد العَ  متشّرع متعّبد صحیح العقیده و صحیُح  یاستاد دیده اهل ذکرِ و  ،مجاز

 وٍت یُ فی بُ «) ی(با استناد به آیه ،چنانکه مخفی نیست -ها) شرط است در همه (و در تأثیر کامل آن

 أ اللهُ  َن ِذ أ
ُ
 ن ت

َ
 و یُ  َع رف

َ
  »...ها اسُم فیهَ  َر ذک

  :سلمان ساوجی ایاز قصیدهآمده است بیتی  ،در باالی صفحه

  چیزی که خالص تو در آن است خلوص است

  .باقی همه اجزای تو قیدند و حبایل

  :ستا مطلع قصیده این

  رفتند رفیقان و رسیدند به منزل

  در خواب غروری تو هنوز ای دل غافل

  ای از ناصر خسرو:و بیتی آمده است از قصیده

  که مردحکمت آموز وهنر جوی، نه تعطیل 

  نه به نام است همی، بلکه به معنی است حکیم

، و مطلع قصیده این »نه به نامی است تهی...«گونه است:ها ضبط مصرع دوم ایندر برخی نسخه

  است:

  ای دل و هوش و خرد داده به شیطان رجیم

  روی برتافته از رحمت رحمان رحیم
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ی جوانان هیچ چیز بهتر از شرح برای مطالعه«اند: این سخن را که گفته کنمدر پایان یادآوری می

صایح خواهیم، با نی فضایلی است که ما میی مجّسم کلّیهحال بزرگان نیست، زیرا وجود نوابغ، نمونه

آری، باید مردان بزرگ و رّبانی و پاکان و صالحان ». و دستورهای خود، بهفرزندان امروز تعلیم دهیم

آموز. این است که باید مقامات پذیر و روشهای جوان و تربیتره شناسانده شوند بویژه به نسلهموا

ها و مرکزهایی (از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه، دانشگاه و مؤسسه -در هر جا و هر محیط  -مسئول 

گر و تربیت گونه مردانها) را به نام اینها و میداندانشکده، دبیرستان و دبستان، و حتی خیابان

ها نصب نمایند و در معرض قرار گذاری کنند، و تصویری و شرح حالی از آنان در آن محلسازنده نام

هایی درستی بیابند، و نمونههای متعالی را بهها و صیرورتها راه تربیت سازنده، و شدندهند، تا نسل

  تأثیرگذار را بشناسند.

  

  یادآوری

هایی جز ، نکته ]۲[ام حضرت سّید موسی زرآبادی قزوینی نوشته ی دیگری که برایهمان در زیست

 -ها را، با نقل مطلبی از مرحوم شیخ استاد ام، اینک سه نکته از آنآنچه در این رساله آمد آورده

به خوانندگان این رساله نیز تقدیم  -ی حضور سید در درس میرزای جلوه و چگونگی آن درباره

  دارم:می

د بیست سالگی عمر خویش، برای تکمیل معلومات و بدست آوردن غنای بیشتر سّید در حدو -۱

آید، و در ویژه در معقول و عرفان) میی علمی بوده است، بهبه تهران (که در آن روزگار از مراکز عمده

گیرد، و به فراگیری فلسفه و عرفان اشتغال ی سپهساالر (شهید مطهری کنونی) جای میمدرسه

ق) حضور  ۱۳۱۴ -ق  ۱۲۳۸چندی در درس فیلسوف معروف، میرزا ابوالحسن جلوه (ورزد، و می

  یابد.می

کشد، چون به خواست پدر به قزوین باز اقامت وی در این سفر در تهران چندان به درازا نمی

 »سّید نصیرالدین«ی آید و در مدرسهبه تهران می -باری دیگر  -گردد، و پس از حدود سه سال می

  پردازد.گیری از حضور استادان بزرگی که نام برده شدند مییابد، و به بهرهیسکنی م

رزا ابوالحسن یمن در درس مرحوم م«ه ککردند مینقل  خود ایشانخ استاد، از قول یشدر اینجا، 

ردم. کیال مکشد اشیه گفته مک یاز مطالب یا، گاه و گاه، به پارهیو پس از مدت ،شدمیحاضر مجلوه 

شدم. با گذشت دو سه روز مرحوم جلوه به یشد، و من به درس حاضر نمیشان ناراحت میگاه او 

از رفتم، و بیو من دوباره م» دیاید به درس بییاست، بگو ید با استعدادیّ س«:فرمودیطالب درس م
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رفتم. درس نگر به یه با تند شدن استاد دکپرداختم ... تا بار آخر یردن مکال کدر موارد مناسب به اش

دان ه شاگر کن بود یردن اکال که غرضم از آمدن و اشکد، و من پاسخ دادم یایه بکغام داد یشان پیو ا

دوار به مطالب گوش ندهند
ّ
قابل  و ،ستیل نَز ُمن یشود، چنان وحیه آنچه گفته مکو بدانند  ،شما مقل

  . ]۳[ »دادم... هکرا به اذهان طالب فلسفه بدهم  یدارین بیخواستم ایال است؛ مکاش

به جامعیت سّید در علوم غریبه و اسرار خفّیه اشاره کردیم. نباید فراموش کنیم که رسیدن به  -۲

ای است صناعی و ای حتمی با روحانّیت نفس ندارد، و مرحله، در ابعاد چندی، مالزمه»علوم غریبه«

های کمالی و روحی نفس تها را فراگرفت، و جداست از فعالیّ علمی و دارای قواعدی که باید آن

ده از یگانگان روزگار بو -که اهمیت بسیار بیشتری دارد  -ی دوم نیز انسانی؛ لیکن سّید در مرحله

کند. وی در رسیدن به عوالم انسانیت ی بوده است که ابن سینا یاد می»واحد بعد واحد«است، و همان 

 ه برای بزرگان این مراحل کمتر میّسر گشتهرسد کای میسیرتی، و اتصال به روحانیت عالم،به مرتبه

است... شاگردان و نزدیکان و مأنوسان با حضرت سّید، از احوال معنوی و قدرت روحی و انواع تصّرفات 

ه اند، کی ایشان از شعب علوم غریبه ... چیرهایی بسیار مهم نقل کردهژرف و گستردهوی، و اطالع 

  بازگذاشت.ها را به فرصتی دیگر باید تحریر آن

تعبیر » مرحوم آقا«عنوان  -، به )سّید موسی زرآبادیخود (ما، از سّید استاد شیخ استاد  -۳

ویژه از وصول او به مراتب بس ، و بهنمودندیاد می ،با عظمت بسیار ،و از آن مرّبی عظیم ،کردندمی

سات ممتّده«و » مشاهدات عظیمه«و » معارف عالیه«بلندی از 
َ
ل

َ
وزن و گران ، چیزهایی بس گران»خ

گاه که مرحوم آقا، در بیان معارف « :بار در حالی ویژه چنین فرمودندو یکداشتند. وزن ابراز می -

سات«های خود در ز یافتهگرفت، و اخالص الهی و مشاهدات خویش اوج می
َ
ل

َ
گفت، سخن می» خ

َن أیْ « گفت:های متعالی بیان حقایق معرفت قرآنی میآورد، در آن اوجوحقایقی مهم بر زبان می

[اکنون افالطون الهی کجاست تا بنگرد که حقایق معارف قرآنی در چه  »ن أفالطون؟أفالطون؟ أیْ 

... دو بمان خواست که واقعّیت و تعبیر یاد شده در جایی ثبت گردد نگارندهو ». ]۴[ ]؟اوجی جای دارد

ها و حضور در حضرت معرفت تا به کجا در کار شناخت حقایق جهان» انسان قرآنی«تا دانسته شود که 

ای (علم مصبوب)، تا چه مرتبه» علم صحیح«یاب از ی مکتب معصوم (ع) و بهرهرسد، و پروردهمی

دانی گویند، باید بپذیریم که چیز چنان بزرگی از فیلسوفان شرقی و غربی میکند؟ متفکر صعود می

  ».ن أفالطونأیْ «گویند: دانیم... و متفکران بزرگ قرآنی مینمی



10 

 

آموز سترگ صیرورت قرآنی، مبّین حقایق، ی بزرگ فطرت انسانی، و طریقپس جا دارد که پردازنده

نَّ َیوَمِئٍذ عِن «ی مبارک: در تفسیر این آیهو کاشف دقایق، حضرت امام جعفر صادق (ع)، 
ُّ
ُتْسَئل

َ
مَّ ل

ُ
ث

عیم   ، در پاسخ ابوحنیفه بفرماید: ]۵[» النَّ

ذی 
ّ
ُهم عن حقِّ الّنعیم ال

ُ
َعَم اللُه بنا علی العباد... و الله سائل

ْ
ذی أن

ّ
عیُم ال  البیت، النَّ

ُ
حُن أهل

َ
... ن

بیُّ (ص) و یهم، و هَو النَّ
َ
ه  أنَعَم اللُه به َعل

ُ
  ]۶[ِعْتَرت

ی این نعمت آن نعمت که خداوند به مردمان ارزانی داشته است ما اهل بیتیم... خداوند درباره -

 »که به آنان داده است، یعنی پیامبر و عترت او، پرسش خواهد کرد، که آیا حق آن را ادا کردند یا نه؟

  

  پانوشت

ش از این  ۱۳۷۳) در تیرماه ق ۱۴۱۵ -ق  ۱۳۳۶الله، حاج سّید جلیل زرآبادی قزوینی (آیة -]۱[

مردم قزوین با تجلیلی شایان پیکر وی را تشییع کردند، و در کنار آرامگاه پدر جهان گذران درگذشت. 

مه، سّید ابوالحسن رفیعی قزوینی (به خاک سپردند. آیة
ّ

)، در اجازه ق ۱۳۹۵ -ق  ۱۳۱۰الله عال

ی فضل و اند، مقام علمی و مرتبهمرقوم داشته -ق  ۱۳۸۱در ماه رجب  -که برای ایشان  اینامه

لیل آقا خ«اند. فرزند دیگر مرحوم آقا سّید موسی زرآبادی، فضیلت آن عالم فاضل را یاد کرده و ستوده

  است، از نیکان و صالحان قزوین.» زرآبادی

)، ص ۵۳ی مسلسل: ش (شماره ۱۳۷۱ی پنجم، آذر و دی هی حوزه، سال نهم، شمار مجله -]۲[

۹۶ -۸۶. 

 عبارات به تقریب. -]۳[

 .تقریب به عبارات -]۴[

رسوره« -]۵[
ُ
 .۸ی )، آیه۱۰۲» (ی تکاث

اری، با ترجمه۲۸۲ - ۲۸۴، ص ۲ج  »ضاعیون أخبار الرّ « -]۶[
ّ

ی فارسی، ، چاپ علی اکبر غف

، ۵۹۹، ص ۲، ج )جلدی ۲» (سفینظ البحار«؛ ۵۳۵، ص ۱۰ج » مجمع البیان«؛ )ش ۱۳۷۳تهران (

َعّما «میبدی آمده است:  »کشف االسرار«. در تفسیر ۲۸۵ - ۲۸۶، ص ۱۰جلدی)، ج  ۸چاپ جدید (

» است -ص  -؛ آن نعمت که از آن در روز رستاخیز خواهند پرسید، محمد  -ص  -أنَعَم علیکم بمحمد 

از پیامبر اکرم (ص) برای ). و این حدیث نیز مؤّید حدیث یاد شده است، زیرا آنچه ۶۰۱، ص ۱۰(ج 

 است.» قرآن و عترت«هدایت مردمان (تزکیه و تعلیم بشر) برجای ماند، 

  


