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  ق) ۱۳۸۶ - ق ۱۳۱۸(» جوهر روحانی«خراسانی  ینیقزو یخ مجتبیش

  عالمه محمدرضا حکیمی

 ۲۴۱ - ۲۵۸مکتب تفکیک، صص 

 

  از رهگذر خاک سر کوی شما بود

  هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

  

۱-  
ّ

  ل سترگمتعق

ِه و ، یعالم رّبان
ّ
ل سترگ، جاو بزرگ،  یمربّ و ، یجوهر روحانو ، یقرآن متأل

ّ
مع معقول و منقول، متعق

هان زبده«از  یخراسان ینیقزو یخ مجتبیحضرت ش
ّ
ی پیشین است. وی در سده »ی قرآنیمتأل

ی چهاردهم هجری قمری. یاد کردیم که است در سده» مکتب تفکیک«سومین کس از سه رکن بزرگ 

لعان و آگاهان بسیاری 
ّ

های خالص های معارفی دینی و تربیتبه سائقه -عالمان و فاضالن و مط

ی چهاردهم های پیشین و هم در سدهاند و هستند (هم در سدهدارای مذاق تفکیک بوده -اعتقادی 

ها، اگرچه خود به این نام و عنوان توجهی نداشته یا بدان خوانده ی جاها و حوزهاکنون، و در همهتا هم

 ی خراسانی و شیخ مجتبینشده باشند)، لیکن سّید موسی زرآبادی قزوینی و میرزا مهدی اصفهان

قی ویژه است.
ّ
  قزوینی خراسانی را بدین امر تعل

، یافت. پدر ویصالحه تولد  ین، از مادریدر قزو ق. ۱۳۱۸شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، به سال 

، بزرگ یز از عالمان بود و از شاگردان و خواّص عالم عابد و مّتقین یابنکخ احمد تنیاالسالم شحّجة

  .ق) ۱۳۲۶(م:  یتهران یلین خلیرزا حسیحاج م

 

 )۱( استادان استاد -۲

 در نجف اشرف -

 ،مشّرف گشت» نجف اشرف«همراه پدر به ، بهین جوانی، در سنیماتالت مقّد یخ پس از تحصیش

  کسب فیض کرد: یسال در آن سامان مقّدس بماند، و از استادان و عالمان بزرگ ۷و در حدود 

 .ق) ۱۳۳۷م: ( یزدیاظم کد محّمد یّ س -)۱(

 .ق) ۱۳۳۸(م:  یرازیش یرزا محّمد تقیم -)۲(

 .ق) ۱۳۵۵(م:  ینین نائیرزا محّمد حسیم -)۳(
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از درس  یق)، مدت ۱۴۱۳(م:  ید ابوالقاسم خوئیّ حاج س یالعظمالله ة یت مرحوم آیّ اند به معگفته

 یرزایم ی، براینینائ یزار یه مک ییهااز نامه یکید. در یمند گردز بهرهین ینین نائیرزا محّمد حسیم

  .آمده است ینیقزو یخ مجتبیر حاج شکنوشته است، ذ یاصفهان

 

 مشرق انوار قرآنی -۳

ه کن مرحله از عمر خود بود یش بماند. در ایو دو سال در زادگاه خو .ن بازگشتیخ سپس به قزویش

ل در آن معارف، و واجد آن معار یق و اسرار، عالم به معارف قرآنیحقا یبزرگ، دانا یبه مربّ 
ّ

ف و متعق

م ید، و با تعالیرس -ز بود ین یه شوهر خواهر وک - ق) ۱۳۵۳(م:  ینیقزو یزرآباد ید موسیّ حضرت س

افتاد، و » علم باطن«سب کو در راه  ،ت و شناخت آن عوالم گذاشتیّ عوالم انسان یرهیاو پا به دا

ر یبپرداخت، و به س یاضات و مجاهدات شرعیاموخت، و به ریب یز از ویرا ن »علوم محتجبه«از  یاریبس

 یرقرآنیمعارف غ یمبان یبه سست -از همان اوان  -را  یه وکن استاد بود یآورد. هم یرو »یعوالم اله«

، و یندرانکو اس یاشراق گنوسو ، یعرفان هندو ، یونانی یدل او را از فلسفه یواقف ساخت، و رو

 .بگرداند» یانوار قرآن«و مشرق » یمانیمت کح«مطلع  ی، به سویامتزاج یهاها و عرفانفلسفه

  

 )۲( استادان استاد -۴

 در قم ومشهد مقّدس -

 یزدیم یرکخ عبدالیو از درس خارج ش ،ن شهر علم بماندیز در ایسال ن ۲خ سپس به قم آمد و یش

گار ماند  یت رضویاض وال یّ ف ید، و در آستانهیشکرد. آنگاه رخت به مشهد کق) استفاده  ۱۳۵۵(م: 

 :دیمند گردن استادان بزرگ بهرهیگشت، و در آن سامان از ا

 .ق) ۱۳۵۵(م:  یدیم شهکیآقا بزرگ ح -)۱(

 .ق) ۱۳۵۶(م:  یخراسان یفائک یزادهرزا محّمد آقایحاج م -)۲(

 .یزدیالله عارف خ اسدیش -)۳(

ف حاش یخوانسار یخ موسیش -)۴(
ّ
 .»)اسبکم« یهی(مؤل

 .ق) ۱۳۶۵(م:  یخراسان یاصفهان یوغر  یرزا مهدیم -)۵(

 .ق) ۱۳۶۶(م:  یقم ین طباطبائیحاج آقا حس -)۶(
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، معارف خالص یو عرفان انتقاد ه، فلسفیس (فقه و اصول اجتهادیچهل سال تدر -۵

 )یقرآن

امل از شعب ک یمندبهرهو اد شده، ی، پس از گذراندن مراحل یخراسان ینیقزو یخ مجتبیش

امل ک ییبزرگ و مربّ  یانساناضات و عبادات، خود یبا ر یریپذمالکو قول، مختلف علوم معقول و من

مشهد شروع  یق در حوزه۱۳۴۷از سال  یامالن و بزرگان عالمان باطن در آمد. وکگشت و در شمار 

 .ن مهم اشتغال داشتیمشهد بد یز علمکسال در مر  ۴۰و  ،ردکت طالب و فاضالن یس و تربیبه تدر

 .ش بپروراندین خوییآمهر هیتن عالم و فاضل و مدرس و واعظ و محقق و مؤلف را در ساها ها و دهو ده

 و یاخالق اسالم و یعرفان انتقاد و فلسفه و اصول و گوناگون در فقه یهاو در خالل گفتن درس

ل بار به حاهرم یوار و با رفتارپدر یبه صورت، »مکتب تفکیک«و تبیین و تحکیم مبانی ، یمعارف قرآن

ب م
ّ
ار ساده یبس ییرد. او زندگکیم کار سلو یبس ید، و با آنان با تواضع و افتادگیرسیو احوال طال

 یاتوانست به طلبهید، و آنچه را میپوشیخود چشم م یازهایگاه از ن ین چگونگیداشت، و با ا

، یشکسنفو ، یمجسم از تقو یاه خود نمونهکخ بزرگوار یه شکن بود ید. ایرسانیدست برساند متنگ

 یای، و هر پویمحّصل یهر طلبه یا بود، برایو اعراض از مال و منال و جاه و مقام و شهرت و نعمت دن

 ی، ماییجواسوه
ّ

ه ت آنان را همار یدر برخورد با طالب شخص یرگذار. ویبود گرانقدر و تأث ییه تسال

 .گزاردیژه میو یرد و به سادات احترامکیت میرعا

  

 اجتماعدر افق  -۶

رد، و در مبارزات و کیاقدام م -موقع و با شور و اعتقاد به - یو اجتماع یاسیف سیالکخ در تیش

ار کنهاد. اشتغال مداوم او به اذیدان میچ پروا پا به میهیگر بود، و باقدام یاسیس - ینید یهایریدرگ

  یو استغراق او در عوالم روح ]۱[ اضاتیو اوراد و عبادات و ر
َ
ل

َ
ل مستمّر، او را از  ،سات)(خ

ّ
و تعق

از هر خواسته و  یورز و تهخواه بود، و اخالصگرا و آرمانن هدفیکداشت، لیالزم باز نم یهااقدام

گشت یال و اغراض و انحراف از اهداف دلسرد میارها به امکگشتن  -رو از مشوب نی. از ا]۲[ یخواهان

برد، یها رنج مید و از آن چگونگیشیاندیها میان و نابساماننهاد. به امور مسلمانیو دنبال آن را وا م

ت یوو به
ّ
داشت، و از استاد خود  ین دل خونییّ از روحان یدر برخ ،»لِزمتعّهد ُم «و » الزم یتقوا«ژه از قل

 گران ین داشته است و غمیخون ین بابت دلیز از ایه آن بزرگ نکرد کینقل م یاصفهان یرزایم

 .خورده استیم
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 آثار -۷

ت. ار دانسیت شاگردان بسیم و تربیس و تعلیدر تدر او یساله ۴۰شتر در زحمات ید بیرا باوی آثار  

و معارف ناب  یانتقاد یاو اصول (سطح و خارج) و فقه (سطح و خارج) و متون مهم فلسفه و فلسفه

او در  سید. روش تدریوشکیطالبان ممیت خواستاران و تعلیار تربکرد، و در کیس میرا تدر یقرآن

 تف«راه  یدهندهاستعداد و نشان یار آموزنده، و پرورندهیمت و فلسفه بسکح
ّ
مقام «در » یر اجتهادک

ل
ّ

 ر. و این امس نگشته استکمنع یو یان در آثار چاپ شدهیطور نمابه ین چگونگیاو  ]۳[بود. » تعق

 :یتوب وکا آثار مافسوس است. امّ  یهیما

 :جلد ۵)، در ی(به فارس »قانان الفر یب« -۱

ار یر هشت فرق بسکد فلسفه و عرفان و ذیآن با توح یهاو فرق» د قرآنیتوح«ان یجلد اول، در ب

 :مهم

 .علم خداوند -)۱(

 .حدوث عالم -)۲(

 .بدا یلهئمس -)۳(

 .ضیجبر و تفو -)۴(

 .قضا و قدر -)۵(

 .سعادت و شقاوت -)۶(

 .ت و ضاللتیهدا -)۷(

 .دعا -)۸(

و نبوت به مشرب  یف وحیآن با تعر یهام، و فرقیرکو نبّوت از نظر قرآن  یان وحیلد دوم، در بج 

 .ن)ییآ ن وجه آن (معارف نویو مهمتر» اعجاز قرآن«ان وجوه یز بیفلسفه و عرفان، و ن

 یتصّور یوجوه فرق و تفاوت آن با معادهاو )، ی(معاد جسمان یان معاد خالص قرآنیجلد سوم، در ب 

ر ب یمبتن »معاد قرآن«ه کر پنج اصل، کذ -از جمله  -)، و یو مثال ی(معاد برزخ یو عرفان یسففل

 :آنهاست

 .ت خلقت آنیّ فکیحدوث عالم و  ل:اصل اوّ  

 .اصل دوم: خلقت انسان و عوالم آن 

 (ع).اصل سوم: خلقت حضرت آدم  

 .آن) رّد اصل چهارم: تناسخ (و  



5 

 

 .گریلم و خلقت عالم دان خراب شدن عاکاصل پنجم: ام 

 یضرورت رجوع به معصوم براو ، یت اصلیدر هدا (ع)معصوم  یان نقش اساسیجلد چهارم، در ب 

ُم  یث نبویان حدیم، و بیرکاز قرآن  یابیتیفهم درست قرآن و هدا
ّ
 «الّصدور  مسل

َ
ل

َ
ق

َ
طالب ، و رّد م»نیث

  (ع).اج به معصوم یعدم احت یدرباره» میالِقسطاُس المستق«تاب ک، در یف و مردود غزالیسخ

 یثین احادییو تب ،»شفاعت«و ، »رجعت« و ،»بت معصومیغ«ل مسائل یان و تحلیدر ب ،جلد پنجم

 .ه خلط شده استکسترگ  ین دو حادثهیم ایح عالی، و توض»امتیق«و » ظهور« و »بتیغ« یدرباره

  یارساله -۲
ُ

 :الّنفس، شامل در معرفة

 .قد آنو ن ییه ارسطویّ ان نظریب

 .و نقد آن» ة الحدوث بودن نفسیماّد « هیّ نظر و

 .نفس و نقد آن ین دربارهییة ماّد ینظر و

 ییو سرانجام تب
ُ

 .یقرآن الّنفِس  ن معرفة

 یفلسف ی، در مبانیرازیش یصدرامال یگانهازدهیاصول  یو فلسف یدر نقد علم یارساله -۳

 .شیخو

 .بهیعلوم غر یدر برخ ییهاسخهن -۴

 

 تهکچند ن یآور ادی -۸

  در اینجا اموری باید یاد آوری کنم:

ن ید. از از بدانیو مطالب قوم را ن ید مبانیبا یقیه طالب معارف تحقکمعتقد بود ما خ استاد یش -۱

د یل فلسفه و عرفان پرداخته بود، و از اساتیها در خدمت استادان مختلف به تحصجهت خود سال

م و مشهور فلسفهیرده بود. با اکاستفاده  یک، نیدیم شهکیچون آقا بزرگ ح یبزرگ
ّ
تا  ن استاد مسل

اضل وشا و فکرده به شاگرد ک یسینوخود را پشت» اشارات«تاب کنسخه  یه وکآنجا مأنوس شده بود 

  [4].رده بودکه یش هدیخو

خارج فلسفه (مانند خارج اصول و خارج فقه)  یفرمودند، مرحوم آقابزرگ مدتیخ استاد میش -۲

متون  یم، و خارج از محدودهیبسنج یم مطالب را با نظر اجتهادیخواهیفرمود میرد، و مکس یرتد

ف، آنها را م یر قرار گرفتن نسبت به مقام علمیم بر آنها، و بدون تحت تأثکحا یو فضا
ّ
ورد و شهرت مؤل

 »ارج اسفارخ« یم) مدتکیبزرگ ح شان (آقایفرمودند، ایب). و میم (عبارات به تقریبحث قرار ده

مختلف مورد بحث و  یهادگاهیرا از د» الوجودة  اصال«ی ئلهگفت، و مطالب اسفار، از جمله مس
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ز نظر یرد، و خود نکین درس آراء موافق و مخالف را مطرح میو رد و قبول قرار داد. و در ا یدگیرس

 .سپردیدان را دربست به نظر موافق نمیداد، و میم

ق یجاذب و عم یرد، و درسکیس میرا تدر یخ استاد خود متون فلسفی، شاد شدهیبنابر نظر  -۳

، او خود از نخبگان یداد. آریق قرار میرد و مورد تدقکیق میداشت، و گاه متون و منقوالت را تطب

و  یبیبود (مراحل تهذ یگرید یروح یهایژگیجز ون بهیمعقول بود. و ا ید فن و از پختگان وادیاسات

ط بهترکشد یه داشت و موجب مک )یاضات شرعیر
ّ
و  ات داشته باشد.یات و عرفانیبر عقل یه تسل

چ یده شد، در هیشن »اشارات«دو نمط آخر  یدرباره یه از وکاشارات  یاپاره بایده گذرا عرض کنم که

در  ناشناخته است یهان از نقطهیافته باشند. و ایدر یزیه اهل تخّصص و تبّحر از آنها چکم یدیجا ند

  .او یو بعد معارف یو حجم روح یت علمیّ و شخص یزندگ

 

 ینیقزو یخ مجتبیو درس اسفار ش یالنیم یالله العظمةیآ -۹

پیرو مطرح ساختن این موضوعات، در شرح زندگانی و خصوصّیات این بزرگان، نقل این خاطره 

  بجاست:

ها را در منزل عمر، درسسال آخر  ۱۰-۱۵در  -ه یعل یرضواُن الله تعال -خ استاد یمرحوم ش

که دوستان فاضل نیز شرکت داشتند. » سفر اول«(درس درس اسفار یاز روزها یکیگفتند. در یم

د د محّم یّ حاج س یالعظماللهة ی، مرحوم آخواندم)را نیز تنها خدمت ایشان می» سفر چهارم«اینجانب 

ارهاشان، کل اقامت در مشهد، در یاواشان در یق) تنها و سرزده وارد شدند. ا ۱۳۹۵(م:  یالنیم یهاد

خ به اوضاع مشهد یطبع، شردند (چون بهکیم یخواهشان نظریخ استاد مشورت و از ایبا مرحوم ش

 ین منظور آمده بودند. درس تازه شروع شده بود و چند سطریهم یز برایروز نواردتر بودند). آن

چند  -صفحه  یکم. هر روز حدود یقد یبود، از اسفار چاپ سنگ ۹۵تا  ۹۰خوانده بودند. صفحات 

چون  هکن بود یخ استاد بر ایمال گفتند. رسم شکبه یخواندند. آن روز درسیاز آن چاپ م -م کسطر 

به روز ردند. آنکیل میرده درس را تعطک ید، از طالب عذرخواهیرسیم یبه هنگام درس مهمان

از  درس یرفقا«ن مضمون گفتند: یبه ا یعذر خواستند و سخنان یالنیم یردند: از آقاکس عمل کع

آداب بود،  یبادُم  یالنیمرحوم م..». .مید درس را ادامه بدهیند، اگر اجازه بدهیآیدور م یهاراه

فحه چند ص یکز ا یافت، حتیگونه درس ادامه نید. بدییه درس را بفرماکنید بر اکیرد و تأ کاستقبال 

شود. شتر گرفته نیب یالنیم یم تا وقت آقایآمد م و دریبرخاست یسطر افزون، درس تمام شد. و ما فور

طالب و دوستان آمدند. دم در به بنده فرمودند، چون  یخ استاد به رسم خود تا دم در به بدرقهیش



7 

 

ردن به کد (و من به خدمت ینک یاهشان را همر ید تا در برگشتن ایاند، شما باشتنها آمده یالنیم یآقا

 .دانستند)ین را میخ استاد ایعالمان و استادان عالقه داشتم، و ش

م یدر ک یخ خداحافظیرون آمدند، و با حاج شیب یالنیم یه آقاکوچه قدم زدم، کساعت در میحدود ن

ن با د و میشکا بر  کرو کفرمودند،  یالنیم یم. آقایردم و با آقا سوار شدکدا یپ یاهکدرش یو من فور

درنگ، گفتند عجب درس یه به راه افتاد، بکه درشکن یم. همیدیشکرا  کرو ک یچهکدرش کمک

ردم، بله کشان است). عرض یردند از خود اکرار که چند بار تکزه کیر پایزه! (تعبکیعجب پا یازهکیپا

 زه،کیرمودند، نه، پاخدمتتان عرض شده است خالف واقع است. ف یزی.. اگر چ.دیآقا، مالحظه فرمود

. عرض ندکیشان فلسفه را رد میند ایگویردند، مکپس چطور رد هم ن -ردند: کبعد اضافه  -زه کیپا

 خالف خدمتتان عرض یردم، اک
ً
شان مطالب را ناقص و دست یه اکاند اند، اگر گفتهردهکن را هم ظاهرا

ز ند، هرگکیر طور شده آنها را رد مالمجلس هید، تا قابل رد باشد، و سپس فیگویسته مکو پا ش

روز  ۲۰تا  ۱۵دهد، و هر ید و ادامه میگویم -مال کتمام و  -شان درس فلسفه را یست. اینطور نیا

و  گردد،یادا م یس علمیشود، و حق مطلب از نظر تدریتمام م یه فصول و مطالبک یبار، هنگامیک

 یادآوریداشته باشد،  یالکهر جا مطلب اشبشوند،  یگریگر و فصل دیخواهند وارد مطلب دیم

است.  ناتمام -م یاردهکه عرضه کمستند  ییهاطبق بحث -ل یو مطالب و دال  ین مبانیه اکنند، کیم

و  دانندیرا م یند و آن مبانیشان با آنها آشنایه اصحاب درس اکق دارند یعم ییهاشان بحثیچون ا

نند، و سپس وارد بحث کیرا گوشزد م یانتقاد یآنها نظرهاها آگاهند، با ارجاع به از نقدها و نقض

نند تا ابعاد گوناگون بحث، کیدرنگ م یدهند و گاه مدتیمال مطالب را شرح مکشوند، و بهیم یبعد

 کتب و مدار کگر یگاه د ی، روشن شود و حق مطلب ادا گردد. و حتیو عرفان یل فلسفیا دال یو وجوه 

د ییف و تأیتعر یالنیم ینند. مجّدد آقاکیل میمکسنجند و تینب مطلب را مجوا یآورند، و همهیرا م

 .ردندک

شود. یه جداست، و روز پنجشنبه و جمعه گفته مکهم دارند  یسپس گفتم: درس معارف قرآن

ود، مربوط ش یو عرفان یفلسف یت هر جا به بحثیاست. نها یان اصول معارف قرآنیاساس آن درس ب

شوند، یادآور میل را یتأو ییال و عدم انطباق و نابجاکنند، و موارد نقد و اشکیره مز اشایبدان بحث ن

ند مطالب یگویم .دهندیز میپره» د در معارفیتقل«و » اتیّ تعّبد در عقل«شان طالب و فضال را از یو ا

ت پس سگفته ا یم چون بزرگیید روا باشد، و بگویه در آنها تعبد و تقلکست یمعارف و اصول چنان ن

  ]۵[ب). یتقررفت (نقل مطالب و عبارات بهید پذیبا
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 چون ید شخصییه تأکروشن است خواستند. و ای بود که ثبت آن را دوستان میاین هم خاطره

ما  یراب ایشاند یینداشت و تأ ییگوز به خالفین یازیگو نبود و نخالف مردحجت بود.  یالنیم یآقا

م فلسفه بود و فلسفهیخود از اسات یالنیم یز بود. چون آقایننده نکدلگرم
ّ
ر بود، و ماه یداند مسل

 ینها«شاگرد مبّرز و منحصر به فرد صاحب 
ُ

 « ی، و منظومه»ةیالّدرا ة
ُ
 الحت

ُ
را بر  آن یه برخک» (مکیحفة

حضور ذهن فلسفی ایشان نیز قوی بود. یک روز خدمتشان  .اند) بودح دادهیترج یمنظومه سبزوار

 الحدوث«ی ی مرحوم مالصدرا، دربارهآمد در مورد نظرّیهبحثی به میان 
ُ

بودن نفس، ایشان » ماّدیة

ط دارد.
ّ
 وارد بیان مطلب و تشقیق صور آن شد... و نشان داد که تا چه اندازه بر مطالب قوم تسل

   

۱۰-  
ّ

 فس انتقادیمعرفت الن

باره، با نقص و آن ی نفس و معرفت نفس و نقل اقوال درافسوس که کتاب شیخ استاد درباره

های مستند و علمی، هنوز به چاپ نرسیده است. در آنجا مقام علمِی فلسفی و عرفانی ایشان ابرام

ه بنای کار بر اشارات تمهیدی بوده است، ب» بیان الفرقان«بیشتر بروز یافته است، لیکن در کتاب 

قدمات م«نی. و در این کتاب منظور توضیح فرق مسائل بر مبنای قرآنی و بر مبنای فلسفی و عرفا

شهید  ای کهبسیاری هست که نیاز به ذکر دارد. در واقع باید کاری کارستان مانند کار ارزنده» مطوّیة

انجام داده است، در مورد این کتاب نیز انجام » اصول فلسفه و روش رئالیسم«ی کتاب مطهری، درباره

ئل گر ابعاد مساای تحلیلمباحث توحید و معاد؛ و مقدمهی جلد اول و سوم آن، در ویژه دربارهبیابد، به

  و روشنگر آفاق مطالب بر آن افزوده گردد.

 

 به سوی ملکوت -۱۱

دت از ش یه به احتمال قوک - یمعد یماریب ی، پس از مدتیو انسان قرآن ین عالم رّبانیو سرانجام ا

 یقمر یهجر ۱۳۸۶سال  یحّجهیذماه  ۲۲در روز  -شده بود  یعارض و» جوع«اد به یاضات و اعتیر

(صحن انقالب)، در  یق رضویده فرو بست و در صحن عتی.ش)، از جهان دـ ه ۱۴/۱/۱۳۴۶(مطابق 

  -سپرده گشت  ک، به خایجانب شمال غرب
ُ

 واسعیالله عل رحمة
ً

 .ةه و رحمة

ام، ودهسر » مکتب تفکیک«بیت)، که در بیان مرام  ۷۰ای به عربی (در حدود و اینجانب در قصیده

ام؛ اینک ابیاتی از گر بزرگ معارف آسمانی نیز ستایش کرده و ادای حقی نمودهاز مقام این آموزش

  آغاز آن قصیده:
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ِهُم َهباءُ 
ِّ
  علوُم الّناِس کل

َمتُه األنبیاءُ 
َّ
  ِسوی ما َعل

ُهوٍف 
ُ
  حقائُق أوَدُعوها فی ک

 عن َمداها األوصیاءُ 
َ

  ِلَتکِشف

 األرواُح مِ 
ُ

بُزغ
َ
  نهاَبصائُر ت

کاءُ 
ُ

ِعها ذ
َ
ت ِبَمطل

َ
  کما َبَزغ

َبّدی
َ
د ت

َ
 ق

ُ
  علوٌم ُمرَسالت

  لها ِمن فیِض ُمرِسِلها ُرواءُ 

ذها ِمن مطاِلِع نوِر َوحٍی 
ُ

خ
َ
  ف

یها الَعماءُ 
ّ

ط
َ
ِجدها ال ُیغ

َ
  ت

ّم 
ُ
  فنوٌر، ث

ُ
وًر، ث

ُ
  ّم نوٌر ن

  جاءَ  ن األنوارِ مِ 
َ
  هاءُ ها بَ ل

  داءٌ اهتِ  هامیِّ ففی الوحی التِّ 

  مانیِّ الیَ  و فی البرِق 
ِّ

  ءٌ یاالض

  و ابیاتی در مقام شیخ استاد:

 یا ف
َ

  و المعانی المعارِف  شیخ

 مّم ض أفِ 
َ

  الءُ لک الوِ  ا أفاض

  َن مِ 
ُ

  رآِن الق
ً
 ستَ مُ  علما

ً
  بینا

  الءُ اصِط  هُ ندی مِ الهُ  ِس بِ قتَ ُم لِ 

 
َ
 َد ف

ً
  وما

َ
 بَ قد ق

َ
 َد  العلَم  ست

ً
  وما

 » القدیِم  الوحِی «من 
َ

  طاءُ و ال خ

 َد علی یَ  جاءَ  الفرِق  بیاُن 
ُ
  میک

 
ُ
 بِ ف

ُ
  داءُ االهتِ  الَح  رقاِن الف

 کم َع و 
َّ
 نا َز متَ ل

َ
  بانیالَم  یف

 
َ
  قُّ الَح  اَن بَ ف

َ
  واءُ التِ  ِه بِ  یَس ل
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ای م، آن را بر گزاری کردد در  یانیاستاد را سرودم، و در آن سروده از کمبود چنان مرب یخای شیهمرثو 

  آورم:خوانندگان این مقال می

  راه کو؟ یلدل یاران،شد ای  یداناپ کعبه

  فروغ ماه کو؟ یکی،شب فرو گسترد تار

  ر چاه ست اندر قعمصر دل افتاده یوسف

  را برون آرد ز قعر چاه کو؟ یوسفآن که 

   یادمی آورد  یادخدا را  یدارشکه د آن

  کو؟» الله« یدهنگامی که از دل می کش یژهو

  جهان، آگه دلی صاحب کرم  یندگر در ا کو

  مکرمت آثار دل آگاه کو؟ یقآن شف

  اسرار علم سّر و انواع فنون  واجد

  والی جمجاه کو؟ ،معانی یمآن در اقل

  » دعای مستجاب«او ُبد صاحب سّر  قلب

  درگاه کو؟ ینقربی در ا ینچنینکه بودش اآن

   »معرفت یانب«اندر  »فرقان حق« صاحب

  و؟کره از بی راه  »یکتفک«که می آموخت آن

  اقتباس نور دل  ز یتکه در طور وال آن

ه خورش بر
ّ
  زد خرگاه کو؟ یدفراز قل

  صدق ارادت، از راه اخالص و  یشکه در ک آن

  کو؟ گاهیگه و ب یدا،چهر دلبر می شدش پ

ّدوسی  -، در رثای حضرت شیخ شعری دیگر (شعری زیبا)
ُ

ُه الق َس اللُه سرَّ دَّ
َ
د از شاعر معاصر، سیّ -ق

  ی شعر):ر مقّدمههمراه جمالتی چند، از خود شاعر، دعلی موسوی گرمارودی (به

سوهمناسبت آغاز بیستمین سالبه 
ُ
و جامع معانی برکت، شیخ ، ]۶[ ی تقوی و حرکتگشت رحلت ا

 
ّ

 -، حضرت حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی ]۷[ العرفا ی توحید و عشق، سّیُد یوخ سلسلهالش

َراللهُ  وَّ
َ
  : - َمضَجَعه ن

  بود آرای صبح جهانما، کآینهپیر 

  کنار دل ما، با ما بود غم، گرم،همچو 
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  و آینه و آب، در آمیخته داشتَسَحر 

  س پیرهن و خرقه، دلش پیدا بودپاز 

نیاگِر غم بر تن خاکیش روانروح 
ُ

  خ

  ای را به سر رهگذری، مأوا بودچشمه

  ی بیرنگینسیم سحری آینهچون 

  با خویشتن و در سفر دریا بودداشت 

  پوشیدی گل میاز لطف و صفا، خرقهجانش 

  تنش گرچه، پالسینه قبا، دیبا بودبر 

  داشت ُبِن خرقه، بهاران پنهانمیچه گر

  در باغ، گل از هر نفسش پیدا بودباغ 

  زیستما در پس صد قاف قناعت میپیر 

  نشان، همدم آن پیر خرد، عنقا بودیب

  بود و زمین بود، ولیکن او راآسمتن 

  نا بودی من سکمیان دل و در سینهر د

  خورشید به هر جای که بنهادی پاهمچو 

  ارادات، سر این ذّره، بن آن پا بوداز 

  ی دشت جفا من بودمی گمشدهبّره

  همچو شبان بود و مرا موسی بودمرا  او

  زیستتر میخویشتن از غار تهیکه با او 

  و چه پا برجا بود بود از غم یارانکوه 

  ی خورشیدی داشتکده از بادهما میپیر 

  دسرخ، در آن، در قدح و مینا بوکاتش 

  ُرست کجاست؟کزان آینه می چشمه رب آنیا 

  جا بودکه آتشکده با آب روان، یکآن
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 »علوم اسرار«شیخ و اشاراتی گذارا به  -۱۲

، اثر بدیع مرحوم آقای حاج سّید »لوح محفوظ«ی وی را، در تقریظ ای از نوشتهدر این پایان، نمونه

  رسانیم:ابوالحسن حافظیان مشهدی به نظر می

لله حاج شیخ مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه بر لوح محفوظ عالمه اةتقریظ مرحوم آی

  حافظیان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  بعد الحمدلله تعالی و الّصلوة علی محّمد حبیب الله و علی آله آل الله

بر عموم برادران دینی مخفی و مستور نماند که علماء دوره ی اسالمّیت که از برکات اشعه ی حضرت 

م االنبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله الطاهرین جامع علوم وفیره و صنایع بدیعه و حاوی خات

له ی احوال 
ّ

مراتب سنّیه و راقی بدرجات رفیعه از معالم آثار نبوّیه بوده اند چنانچه از تتبع مجامع متکف

له ی هر یک از صاحبان آنها معلوم و مشهود میگردد در هر عصری از اعصار بتقدیر الله المتعال سلس

ت عظمته بوده و 
ّ
علوم مشاٌر الیهم منتظم و منسلک در حبل المتین مظاهر اسماء حضرت احدّیت جل

 عدیده 
ّ

خواهد بود الی یوم القیامه و بحمدالله تعالی در این اعصار هم بقّیة الّسلف از آنها در محال

علوم آنان مستفید و مستفیض بوده و حاضر و موجود میباشند و مستعدین از اهل ایمان از برکات 

خواهند بود ان شاء الله تعالی و از جمله اشخاصی که نعم الخلف از جمله ی علوم سابقین میباشد 

سّیما در علم شریف اعداد که از علوم خفّیه سابقین است و نتایج عجیبه ی نافعه شرعیه از آن مستفاد 

ققین میرداماد طاب ثراه در کتاب جذوات اشاره میشود برای اهلش چنانچه خاتم الحکماء و المح

ی الهّی صاحب مقامات رفیعه از علم 
ّ

فرموده عالیجناب قّدوسی القاب السّید التقی المتقی و المصف

و عمل موالنا السّید ابوالحسن الموسوی المشهدی است ابقاه الله تعالی لترویج اآلثار االسالمی که 

اعالم و عمر شریف خود را صرف در اکتساب مراتب رفیعه از علم الحق و االنصاف مورد توجه علماء 

فرموده و اوقات عزیز ایشان مقسوم در اصالح مهاّم از مشکالت اهل ایمان و از جمله آثار بدیعه ی این 

سّید جلیل که مصدق مراتب سامیه ی ایشانست این لوح معظم میباشد که مزایا و خواص آن نزد 

سزاوار است عموم طبقات قدردانی نعمت وجود ایشانرا نموده و از برکات اهلش بّین و مبّین است 

ه اهل لذلک و یلیق به االقتفاء فی اعماله و افعاله 
ّ
انفاس قدسّیه مشاٌر الیه خود را مستنیر فرمایند فان

ی الله علی محّمد و آله اولها و آخرها و الّسالم علی اخوانی المؤمن
ّ
 خیر و صل

ّ
 ین وو الله الموفق لکل

  رحمه الله و برکاته.

  مجتبی قزوینی
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  پانوشت

 له ...» جوع«های مداوم او از جمله ریاضت -]۱[
ً
 بود، و هنیئا

باید در اینجا اشاره کنم که در نهضت اسالمی اخیر، حرکت وقیام قطر خراسان و پیوستن این  -]۲[

به  همهت. و البته اینمایه گرف -قده  -صورتی محسوس، از دخالت حضرت شیخ قطر به نهضت، به

 منظور تحقق یافتن اهداف اسالمی و قرآنیی بود که از نخست وعده داده شده بود.

ر اجتهادی«در این دوتعبیر:  -]۳[
ّ
ل«و » تفک

ّ
نیک بیندیشید، و به ژرفی غور کنید، و در » مقام تعق

وب کسی نشوید ها غفلت نورزید، مرعخویش از آن» صیرورت شناختِی «و » خودسازی عقالنی«راه 

ف یا فیلسوفی قناعت نکنید، 
ّ
(خداوند به شما هم عقل و اندیشه داده است)، و به تقلید از استاد یا مؤل

ل مستقل«و همواره مشعل 
ّ

 را از دست ننهید.» اجتهاد شناختی«و » تعق

ب یی فرزند ایشان، حّجة االسالم، حاج شیخ حبی شیخ استاد، از نوشتهنامهدر نوشتن زیست -]۴[

 الله احمدی خراسانی نیز استفاده شد.

  مالحظه شود. ۱۴نیز پیوست  -]۵[

  های مبارزاتی حضرت شیخ.اشاره است به اقدام -]۶[

هان قرآنی خالص  -ی امثال حضرت شیخ درباره» عرفا«تعبیر  -]۷[
ّ
قاق با نظر به اشت -یعنی متأل

قت اینان حقیو عارفان راستین به». انیمعرفت عرف«است، که قابل قیاس نیست با » معرفت قرآنی«از 

 بودند، و هر کس شناختی و معتقداتی چون اینان داشت و دارد.


