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مقدمه:
یا  عراق  در  تحصیل  ادامه  از  پیش  نقلی  و  عقلی  علوم  طالبان  از  بسیاری  که  نیست  دیر زمانی 
اصفهان ابتدا در حوزه تهران تحصیل می کردند و عده ای از آن ها مجددا برای تدریس به تهران 
باز می گشتند. پس از حضور مال عبداهلل زنوزی2 در حوزه تهران، حکمای تاثیرگذاری در این مکتب 
پدید آمدند. مدرسه رضائیه، مدرسه مروی، مدرسه دارالشفا و مدرسه منیریه، تعدادی از مدارس 
نامدار معاصر  بزرگان و حکیمان  تدریس  یا  و  بالیدن  تهران هستندکه شاهد  علمیه حوزه علمی 
بوده اند. حضرت آیت اهلل سید حسن سعادت مصطفوی3 متولد سال 1315 در قاین می باشند. قاین از 
شهرهای خراسان جنوبی امروز و ایالت قهستان در گذشته است که از سوابق فرهنگی و مذهبی 
دیرینه ای در تاریخ ایران بهره مند است. در معجم البلدان به حضور کثیری از دانشمندان و فقیهان 
در این شهر اشاره شده که از آن جمله اند شیخ ابوالمفاخر4 و بزرگمهر قاینی5. همچنین سنت وقف 
در این منطقه داراي سابقه اي طوالنی است به گونه ای که در طول تاریخ در منطقه قاین به کمك 
و  بازسازي  جعفریه-  مدرسه  -نظیر  بسیاری  علمیه  مدارس  و  هیئت ها  موقوفات، مساجد،  درآمد 

احیاء شده اند. 
آیت اهلل سید حسن سعادت مصطفوی در عین اینکه خود، متولد خانواده ای اهل فضل و علم 
است، در شرایطی دوران کودکی خود را طی کرد که هنوز تعدادی از فقیهان و علمای برجسته در 
شهر قاین حضور داشتند و جد ایشان مرحوم آیت اهلل سید مصطفی قاینی و همین طور پدر ایشان 
از  آیت اهلل سید محمد سعادت مصطفوی  استاد،  پدر  بودند.  قاین  علمای  متنفذ ترین  و  برجسته   از 

  ژ

تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران (1)

گفتگو با آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

1. کارشناس ارشد ادیان و عرفان، کارشناس 

fnouray@yahoo.com .تاریخ شفاهی

2. آقا علی زنوزی معروف به آقا علی حكيم 

و آقا علی مدرس (1234-1307ق). يكی ديگر 

فرزند مالعبدالله  و  تهران  اربعه  از حكامی 

زنوزی. تحصيل در اصفهان و تهران و قزوين 

زنوزی،  مال عبدالله  نزد  و  عاليات  عتبات  و 

 ... و   نوری  مريزا حسن  قزوينی،  مالآقای 

سبیل الرشاد و بدایع الحکم از آثار این حکیم 

فرزانه می باشد.

مصطفوی  سعادت  سید  محمد  3.آیت الله 

نزد  را  در مشهد  ادبیات  (1325- 1373ق ). 

ادیب نیشابوری و علوم دینی را در محرض 

برسی،  آیات عظام رسابی، حاج  شیخ حسن 

میرزا محمد خراسانی فرا گرفت. در فلسفه 

مرشب مشائی داشت و شاگرد ممتاز آقا بزرگ 

شهیدی بود. وی در نجف نیز از محرض آیات 

عظام نائینی،  اصفهانی و عراقی بهره مند شد. 

دو رساله در قاعده ال رضر از آثار این مجتهد 

و مدرس بزرگ می باشد.

به  مشهور  ابن منصور  محمد حسن  ابو    .4

سیاست  و  دیانت  علم  رجال  از  ابواملفاخر 

فقیه، محث و ریاضیدان قرن ششم هجری 

است. سلطان بهرام شاه اورا به غزنین فراخواند 

مدت  تا  او  بر گزید  خود  وزیر  به عنوان  و 

ماند  باقی  منصب  بدین  سال  نه  و  بیست 

وی در ایام کهولت به قاین بازگشت و در 

هامن جا از دنیا رفت.

5. حکیم ادیب، فرزانه، سیاست مدار و شاعر 

سده چهارم و ربع اول پنجم قمری است که 

در دربار سلطان مسعود غزنوی خدمت کرده 

است.

فاطمه نورایی نژاد1
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شاگردان ادیب نیشابوری اول، میرزا محمد خراسانی و از شاگردان ممتاز مرحوم آقا بزرگ شهیدی1 
در مشهد بوده است. 

استاد مصطفوی در گفتگوی خود با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن بیان توصیف 
بلیغی در مورد تاریخچه مدارس و علمای مشهد و مدارس علمیه، علما و مکتب فلسفی تهران؛ 
خاطرات جالب توجهی در مورد اساتید بزرگوارشان ارائه فرموده اند. ایشان عالوه بر درک محضر پر 
فیض پدر، توفیق بهره مندی از تعالیم آیت اهلل ابوالحسن رفیعی قزوینی2، آیت اهلل محمد تقی آملی3، 
حکیم شیرازی4، آیت اهلل ثقفی و ...  را داشته است. مالقات ایشان با قطب فرقه ذهبیه در شیراز نیز 
فراز جالب دیگری از گفتگوی استاد مصطفوی است. حضرت آیت اهلل سید حسن سعادت مصطفوی 
متعالیه  حکمت  و  سینوی  حکمت  موفق  اساتید  از  تهران،  حکمی  حوزه  شایسته  وارث  به عنوان 
هستند که عالوه بر سال ها تدریس در مراکز عالی آموزشی تهران و قم، عامه مردم نیز از بیانات 
گوهربارش بی نصیب نیستند و از محضر پر فضیلت اخالق و معرفت شخصیتی بهره مند می شوند 
که خود، مدت ها تصدی ریاست بهترین دانشکده های الهیات و عضویت در هیئت علمی دانشگاه 

امام صادق )ع( را بر عهده داشته  است.
مصاحبه با آیت اهلل سید حسن سعادت مصطفوی از تاریخ 1390/1/24 الی 1391/2/27 طی 
پنج جلسه و به مدت 380 دقیقه انجام شده است. متن حاضر منتخبی از جلسات اول تا سوم گفتگو 
با این استاد فرزانه می باشد. نام من سید حسن است. اصلیت مان، ما اهل خراسان جنوبی هستیم؛ 
قاین. آن طور که گفتند، من در خرداد ماه سال 1315 شمسی در شهر قاین متولد شدم. مرحوم 
ایشان  بود.  به نام قاین  از علمای  آقای حاج سید محمد سعادت مصطفوی،  پدرم حضرت آیت اهلل 
تقریبًا از سن پانزده سالگی ]برای تحصیل[ رفته بودند به مشهد. پدر ایشان هم -جّد ما- مرحوم 
آیت اهلل حاج سید مصطفی5، از علمای قاین هستند و االن هم قبرشان در قاین است و مقبره ای 
مذاق  غالبًا  مذاق شان هم  بودند[.  ]مشهور  تفسیر  در  و  بودند  واردی  مفسِر خیلی  ]ایشان[  دارند. 

اخباری بوده.
پدر ما که رفتند مشهد و تحصیل کردند، باز به قاین آمدند. در این مدت کمی که در قاین 
بودند مادرشان مرحوم شد و ایشان خوب سن شان زیاد نبوده و پانزده، شانزده سال شان بود، دیگر 
نتوانست تحمل کند که در قاین بماند و به مشهد ]برگشت[. ایشان در مشهد تحصیالت شان را 
ادامه دادند؛ در ادبیات شاگرد ]ادیب[ نیشابوری6 بودند؛ ادیب اول. آن ادیب نیشابوری اول در مشهد 
کتاب مطول را هم درس می گفته، خیلی معروف بود. بعد برای علم اصول، ایشان در درس اصول 
مرحوم حاج بُرسی7 می نشستند که از علمای مشهد بود، البته درس سطح. اما از درس های خارج 
که ایشان در مشهد خواندند یکی درس مرحوم آیت اهلل میرزا محمد خراسانی8، پسر بزرگ مرحوم 
ایران  به  بر مجلس  نظارت  برای  را  ایشان  آخوند،  و  بود  آخوند خراسانی9 که مرد مالیی  آیت اهلل 

فرستاده بود. پدر ما در فقه و اصول شاگرد ایشان بود. 

1. آقا بزرگ حکیم عسگری شهیدی (1285-

رسوقدی،  میرزا محمد  شاگرد  1355ق). 

میرزا محمد  و  منطقی  شیخ موسی  آقا 

خادم باشی در مشهد و حکیم جلوه، حکیم 

در  کرمانشاهی  میرزا حسن  و  اشکوری 

تهران و آخوند خراسانی در نجف. وی در 

مشهد به تدریس فلسفه صدرایی پرداخت. 

انتقاد دامئی به آموزش فلسفه، مدتی او را 

تدریس کرد ويل مرگ وی  به ترک  ناگزیر 

خألیي عظیم در آموزش فلسفه در خراسان 

به وجود آورد.

قزوینی  رفیعی  ابوالحسن  سید  عالمه   .2

در  ديني  علوم  تحصيل   .(1353  -1268)

محرض  از  بهره مندي  و  تهران  و  قزوين 

میرزا حسن  نوری،  عبدالنبی  حاج شیخ 

و  قمی  رضوان  میرزا محمود  کرمانشاهی، 

میرزا هاشم اشکوری. دو کتاب اتحاد عاقل 

آثار وی  از  و معقول و رجعت و معراج 

می باشند. 

(1304-1391ق).  آملی  محمدتقی  شیخ     .3

نزد  و  نجف  و  تهران  در  وي  تحصيل 

آملی،  شيخ محمد  پدرش  چون  اساتيدي 

نوری،  عبدالنبی  شيخ  مريزای كرمانشاهی، 

نائيني  مريزاي  قاضی،  مريزا علی آقا  حاج 

است.  بوده   اصفهاين  سيدابوالحسن  و 

بخش  بر  حاشیه  از  عبارتند  وی  آثار  برخی 

اشارات و  حکمت منظومه سبزواری، رشح 

مصباح الهدی.

شیرازی  حکیم  میرزا  محمدعلی  4. آقا 

حکیم  سید علی  شاگرد  ؟ق).   - (1321؟ 

کازرونی. عارف مجذوب، قطب ذهبیه در 

تهران و صاحب لطائف العرفان. 

5. آيت الله سيد مصطفي قايني (؟- 1317).

6. عبدالجواد بجنگردی (1281- 1344ق).

؟-   ) برسی  فاضل  حسن  شیخ  آیت الله   .7

1353ق).

8. آیت الله محمد آقازاده خراسانی (1256- 

.(1316

9. آیت الله مال محمد کاظم خراسانی ( 1218 – 

.( 1290
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آقا بزرگ شهیدی بود.  در فلسفه ]هم[ پدر ما مشرب مشائی داشت و شاگرد ممتاز مرحوم 
شهیدی هم ]به این مناسبت[ بود که پدرش را قبل از زمان رضا خان شهید کرده بودند. ایشان 
استاد منحصر ]فلسفة[ مشاء در مشهد بود. پدر ما می گفت ما عده ای بودیم که در درس ایشان 
]شرکت می کردیم[. از جمله کسانی که با پدر ما هم درس بودند، مرحوم راشد1 بود. پسر آشیخ 
عباسعلی تربتی2 بود و پدرش از اوتاد بود. پدر ما می گفت از نجف که برگشتم با راشد رفتیم منزل 
پدرش. پدرش یك آدم سادۀ منظمی بود. از این قیصی ها برای ما آورد و از ما پذیرایی کرد. یك 

شب هم شام آنجا بودیم.
یکی از هم دوره ای های پدر ما، مرحوم حاج  شیخ مجتبی قزوینی3 بود. پدر ما نقل می کرد که 
آقا بزرگ حکیم آن قدر مرد با ورعی بود و زندگی ساده ای داشت که ما در مشهد به سختی زندگی 
می کردیم و بعضی شب ها اصاًل شام نداشتیم ]ولی[ روز شماری و دقیقه شماری می کردیم که کی 
عصر بشود و برویم به درس استادمان. یك حیاط کوچکی داشت که در تابستان در آن حصیر فرش 
کرده بودند. روی حصیر می نشستیم و ایشان هم درس می گفتند. ایشان از شاگردهای ممتاز مرحوم 
شهیدی است و من سلسله ارتباط فلسفی خودم را این طور تنظیم کردم که ما شاگرد پدرمان بودیم، 

پدرمان شاگرد ایشان بوده و ایشان شاگرد کی بوده تا رساندیم به ابن سینا، این سلسله هست. 
این درس پدر ما در مشهد بود. آن اوائلی بود که آمیرزا مهدی اصفهانی4 به مشهد آمده بود. 
مرد مالیی بود ولی تا فالسفه ای در مشهد بودند، ایشان جرأت مخالف با فلسفه را نمی کرد. آن 
وقت، هم مرحوم آقا بزرگ حکیم بود، حاج فاضل5 بود، حاجی عیسی بود و اینها از حکمای مشهد 
بودند. لذا ایشان احتیاط می کرد و با فالسفه مخالفت نمی کرد. بعد که اینها مرحوم شدند، ایشان این 
بساط مخالفت با فالسفه را درست کرد. پدر ما می گفت که ما به درس اصول ایشان هم می رفتیم. 
ایشان شاگرد مرحوم نائینی6 بود و آمده بود مشهد و درس اصول خوبی را شروع کرده بود. ما در 
مشهد پیش ایشان خارج اصول فقه مرحوم نائینی را می رفتیم. ایشان فرمودند که بعد ما رفتیم 
نجف. آن وقت آیاتی که در نجف معروف بودند؛ یکی مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی7 بود 
که مرجع کل بود. مرحوم آمیرزا حسین نائینی بود که تنزیه المله را راجع به مشروطه نوشته بود و 
]همین طور[ مرحوم آقا ضیاء عراقی8 بود که ایشان مرجعیت آن جوری نداشت ولی از لحاظ تدریس 
در نجف منحصر به فرد و از ارکان نجف بود. ایشان می گفت که ما به درس مرحوم نائینی هم 
می رفتیم در حالی که خارج درسش را در مشهد گوش کرده بودیم. ]پدرم[ هم از ایشان تصدیق 
اجتهاد دارند و هم از مرحوم نائینی و هم از مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی. ایشان گفتند که دیگر 

هوای نجف به من نمی ساخت و من زیاد نماندم و از نجف آمدم.

فرزند   .(1359  -1284) راشد  1. حسينعلی 

مشهد  در  سال  ده  مدت  تربتی.  مالعباس 

برای  و  استفاده كرد  و فضال  از محرض علام 

تكميل تحصيالت به نجف ارشف رفت. سفری 

به اروپا كرد و قسمتي از يادداشت های خود 

غرب  و  رشق  فيلسوف  دو  تحت ِعنوان  را 

صدراملتألهني و انیشتني منترش كرد. از سال 

1320 شمسی در راديو سـخرنانی های اخالقی 

و مذهبی می كرد.

2. آخوند مال عباس تربتی (1250 – 1322 ق).

3. آیت الله مجتبی قزوینی (1279- 1346).

 .(1324–1263) اصفهانی  مهدی  میرزا    .4

و  اصفهان  علمیه  حوزه  در  وی  تحصیالت 

نجف نزد حاج آقا رحیم ارباب، سید اسامعیل 

كاظم  سید محمد  و  نائینی  میرزای  صدر، 

یزدی ، سید احمد كربالیی، شیخ محمد بهاری 

همدانی، سیدعلی قاضی و سید جامل الدین 

گلپایگانی بوده است. مريزا پس از مدتی در 

جهت تفکیک بین مفاهیم برشی و تأویالت 

فلسفی و عرفانی از معارف اهل بيت (ع) 

اقدام کرد. ابواب الهدی و معارف القرآن از 

آثار وی می باشد. معتقدان به مکتب تفکیک 

خود را پیرو میرزا مهدی اصفهانی می دانند.

5. حاجی محمدعيل فاضل خراسانی (1260- 

از  نفر  دو  نزد  را  معقول  وي  1342ق) . 

غالمحسین  مال  سبزواری،  حکیم  شاگردان 

شیخ االسالم و میرزا محمد رسوقدی فرا گرفت. 

مدتی نزد اساتید بزرگ عتبا ت در نجف و 

 سامرا به فراگیری فقه و اصول پرداخت. وی 

در حوزه مشهد مدرس رسمی  كتب فلسفه 

حکمت  و  ارشاق  و  مشاء  حکمت  از  اعم 

عرفه  دعای  رشح  می آمد.  به شامر  متعالیه 

ييك از آثار به جای مانده از اين استاد برجسته 

مكتب خراسان می باشد.

6. آیت الله میرزا محمد حسین نائینی (1277 - 

1355ق).

7. آیت الله سید ابوالحسن موسوی مدیسه ای 

اصفهانی (1284- 1365 ق ).

 - 1278) عراقی  آقا ضیاء الدین  آیت الله   .8

1361ق).
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  پدر شما با مرحوم سید ابوالحسن بجنوردی1 هم هم دوره بودند؟
  مرحوم آقای بجنوردی از شاگردان آقا بزرگ حکیم است که هم دورۀ پدر ما نبود ولی ]اینها[ با 

هم رفیق بودند. یعنی فکر می کنم که ایشان یك قدری از پدر ما بزرگ تر و در دورۀ قبل بوده. 
و اما علمای قاین؛ قاین از قدیم علمای بزرگی داشته. غالبًا شهرستان ها این طوری بود. مثاًل 
خود قاین یك عالم بزرگ به اسم آیت اهلل آسید حسین امام2 داشته. این آسید حسین امام مورد ِتوجه 
بود و می گفتند آقای امام. او از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی و مجتهد مسلم و از علمای بزرگ 
را دیده  اینها  آقای آسید معصوم قهستانی3. من همة  نام[  ]به  بود. یك عالم دیگری هم داشته 
بودم. آقای آسید حسین امام یك مرد نورانی ]بود که[ یك هیکل الهی داشت و در مسجد جامع 
نماز می خواند؛ پر می شد. یك عالم دیگری هم داشت به اسم آقای »آسید علی آیتی4« ایشان هم 
مجتهد بود. یك »آسید معصوم قهستانی« -که قباًل اسم ایشان را بردم- هم بود، البته فامیلی اش 
قهستانی بود ]ولی[ اهل قاین بود. ایشان هم مرد درس خوانده و مالئی بود، فلسفه و علوم عقلی 
را خوانده بود. یکی هم جّد ما مرحوم آیت اهلل »آسید مصطفی« بود که خوب ایشان هم از علمای 
تراز اول قاین بودند. این چهار تا، علمای تراز اول قاین بودند. وقتی که رضاخان عمامه ها را قدغن 
کرد، در هر جایی چند نفر استثنا شدند. ]در قاین[ یکی مرحوم آقای امام بود و یکی هم جّد ما که 

اینها عمامه داشتند. االن دیگر در قاین آن جور کسی نیست. 

 طالب و علما برای تحصیل غالباً به مشهد می رفتند؟
  بله. تا سطح را در مدرسه ]علمیه[ قاین می خواندند و بعد غالب اینها به مشهد می رفتند. آسید حسین 
امام که در نجف و از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بوده. اتفاقًا آسید حسین امام در جوانی اش 
ابتدا خاله ما را گرفته بود. بعد هنوز عروسی نکرده بودند که خاله ما می میرد. مادر ما هم از قوم و 
خویش های پدر ما بود. نام مادر ما »ستاره« بود. در حاالت ابن سینا نگاه می کردم، دیدم که مادر 
ابن سینا هم اسمش ستاره بود. خیلی هم ]ایشان[ زن مؤمنه ای بود. به تهران که آمدیم، ایشان سر 
زا از دنیا رفت! وقتی ایشان این طوری شد، من خیلی منقلب شدم. گفتم، اصاًل درس هم نمی خواهم 
بخوانم؛ بروم دنبال کار دیگری و صوفی و درویش بشوم. اصاًل بروم ترک دنیا بکنم. ابتدائًا همین 
کار را هم کردم؛ ماه رمضان سال اولی بود که ایشان ]فوت کرده بودند[. یك نامه ای نوشتم و 
]گذاشتم[ توی اتاقم )با اخوی در یك اتاق بودیم(، گفتم من رفتم اصفهان. قبل از اینکه اینطور 

بشود، من یك درس عرفانی با مرحوم حکیم تشکر می خواندم در خانقاه ذهبیه. 

بجنوردی  موسوی  سیدحسن  آیت الله   .1

در  وي  فلسفي  تحصيل   .(1353   -1276)

مشهد و نزد آقابزرگ حكيم و حاجي فاضل 

خراساين بوده است. وي براي تكميل مدارج 

محرض  از  و  کرد  مهاجرت  نجف  به  علمي 

نائینی  محمدحسین  میرزا  عراقی،  آقاضیاء 

و سیدابوالحسن اصفهانی بهره مند شد و به 

و  فقه  در  آثاری  گرديد.  نائل  اجتهاد  درجه 

اصول از او به یادگار مانده است. 

 - 1293) امام  سید حسین  آیت الله   .2

1374ق).

قهستانی  رضی  بن  معصوم  آیت الله   .3

(1315- 1353ق).

4. آیت الله سید علی آیتی (1308- ؟).
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 قبل از فوت مادرتان؟
امام  می کردند.  متهم  را  آدم  و[  بود  ]مشکل  خواندن  عرفان  تهران  در  مادرم.  فوت  از  قبل   بله، 
رحمت اهلل علیه آمد و این در را باز کرد وااّل می گفتند این صوفی شده! این آقای حکیم تشکر از 
عرفا بود که فروزانفر او را از شیراز آورده بود و در دانشکده الهیات تدریس می کرد. در مدرسه مروی 
هم طلبه ها خیلی سر به سرش می گذاشتند. یك روز به او گفتم که آقای حکیم من می خواهم در 
خدمت شما عرفان بخوانم. گفت به مدرسه شما بیایم؟ گفتم نه، در مدرسة طلبگی نمی شود. گفت 

در مدرسه مروی ]چطور[؟ گفتم نه، اینجا هم نمی شود.

 شما در کدام مدرسه بوديد؟
  ما در مدرسه رضائیه بودیم در خیابان سیروس. آن وقت محله کلیمی ها بود. نبش خیابان بود. 
گفت به خانقاه می آیی؟ ایشان شیخ خانقاه ذهبیه1 در خیابان ری بود. االن هم هست و یك گنبدی 
و تشکیالتی دارد. گفتم من می آیم ولی در ذکر نمی نشینم. گفت نه من آنجا اتاق دارم و شما بیا.

 ايشان شیخ منحصر خانقاه ذهبیه بودند؟
 بله. ایشان خیلی هم مقام داشت. معلوم نشد که بعد از انقالب ایشان چه شد. آن وقت پنجاه سالش 
بود. ایشان مقاماتی داشت. یادم است که می رفتم آنجا و یك پیرمردی در را باز می کرد؛ حیاطی 
بود ما می رفتیم باال، ایشان ]آنجا[ اتاقی داشت.گاهی زمستان بود و گاهی تابستان. در زمستان، 
بخاری هیزمی می سوخت و ایشان هم تند و تند درس می گفت شیرازی هم بود و با لهجه شیرازی 
]صحبت می کرد[. خوب، من دو سال تمام به درس ایشان رفتیم. آن وقت می گفت بله من روح را 
از بدن بیرون می آورم و ]بدن[ خودم را از روح تخلیه کردم ]طوری که[ یك مدتی خیال می کردند 
من دیوانه شدم در حالی که این طوری نبود. ایشان برای خودش مقاماتی و چیزهایی را می گفت. 
من هم به او عقیده داشتم. اما در عین حال آدم متدینی بود و مثل باقی دراویش و صوفیه نبود. 
مثاًل ]یکی[ از چیزهایی که ایشان به من سفارش کرد ]این بود که[ می گفت شما » زیارت جامعه 
کبیره را حفظ کن و هر روز به نیت یك امام بخوان«. که من از آن وقت حفظ کردم و هر روز به 

نیت یکی از معصومین می خواندم.
بعد، چون با ایشان آشنایی داشتم، گفتم می روم به شیراز. یك آقای حّب حیدر2 بود که بعد از 
وحید االولیاء3، قطب ذهبیه بود. میرزا احمد خوشنویس ملقب به وحید االولیاء، قطب بود و در شیراز 
خیلی مرید داشت. همین آقای حکیم تشکر هم مرید او بود و بعد هم ]مرید[ حب حیدر شد. ایشان 
گاهی از حب حیدر پیش ما خیلی تعریف می کرد. تصمیم گرفتم بروم شیراز و دست ارادت به حّب 

حیدر بدهم، درس و بحث و اینها را که خواندم، ]دیگر[ ولش کنم. 

1. ذهبیه : از فرق تصوف که سلسله خود را به 

معروف کرخی می رساند.

 - 1295) اردبیلی  حب حیدر  علی  میرزا    .2

1382ق).

 - 1286) تربیزی  مرتضوی  احمد  میرزا    .3

1374ق).
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همان طوری که عرض کردم بلند شدم و رفتم اصفهان. ماه رمضان بود، بیست و هشتم بود. 
دیگر از دلیجان رفتیم اصفهان، بعد هم با اتوبوس به شیراز رفتم. ایام عید بود. آن سال بعد از 
ماه رمضان عید هم شده بود. یك مدرسه ای در شیراز هست که به نام مدرسه آقا باباخان. اول 
به درس  بود.  آقا شیخ محمد موحد، مدرس مدرسه مشغول تدریس  رفتم.  باباخان  آقا  به مدرسه 
نشستم، در درسی که کتاب جواهر بود سؤال هایی مطرح کردم. چون فهمید درس خوانده ام به من 
گفت هرچند مدت که در شیراز هستید در همین مدرسه در اتاق پسرم بایستید؛ پذیرفتم. و بعد به 

]زیارت[ شاه چراغ رفتم.
شب جمعه بود. دیدم پهلوی حرم درب یك اتاق بزرگی باز است که مفروش به فرش های 
خیلی خوبی است. رفتم داخل، دیدم متعلق همین صوفی هاست. قبر مجدالدین حسینی، یکی از 
مشایخ شان بود. رفتم و فاتحه ای خواندم.دیدم یك درویشی از آن دور آمد. درویش تا مرا دید آمد 
تو و گفت: من اَحبَّ شیئًا اَحبَّ آثاره؛ حتمًا ایشان را دوست دارید. دیگر دست دادیم. بعد گفت که 
خوب، حاال بیائید با هم یك قهوه بخوریم؟ معلوم شد که روبروی آن آب انبار بساطی پهن کرده 
بود. حاال ساعت چیه؟ ساعت حدود دوازده است و از دوازده هم گذشته. گفتم خیلی خوب. آمدیم 
آنجا و بساطی داشت؛ یك منقل و ذغال و قوری قهوه و چایی ]و اینها[. بعد گفت که شما از کجا 
آمدید؟ گفتم از تهران، من شاگرد آقای حکیم تشکر هستم. یك دفعه بلند شد و مقابل من یك 
تعظیمی کرد. گفت آقا چرا از اول نگفتید! من را بغل کرد و بوسید. بعد نشستیم و من گفتم که 
یك تقاضایی از تو دارم، می خواهم آقای حب حیدر را ببینم . می شود ببینم ؟ گفت بله ، فردا با هم 
می رویم. گفتم آقای گل موال، این کالهی که تو بر سرت گذاشتی و باالیش علی علی دارد، با این 
لباس روحانی من ]نمی خواند[ که در خیابان ها با هم برویم و من انگشت نما می شوم. می شود که 

ما را از کوچه ها ببری؟ گفت آره از کوچه های شیراز شما را می برم. 
فردا صبح ما را برداشت و از کوچه های شیراز برد و برد تا رسیدیم به یك جای بزرگی که 
دیدیم دارند می سازند. آنجا رسیدیم و رفتیم تو. یك بخش از سالن بزرگ را ساخته بودند و کف آن 
بخش سنگ مرمر بود و قبر میرزا احمد خوشنویس در آنجا قرار داشت. میرزا احمد خوشنویس تازه 
مرده بود، یك سالی بود که او فوت شده بود و آقای حب حیدر ـ خدا رحمتش کند ـ قطب شده 
بود. مرحوم میرزا احمد خوشنویس سه، چهار سال فلج بود و افتاده بود. نقل می کنند که مریدهایش 
حتی آب دهانش را برای تبرک می بردند؛ یك چیزی بوده! بعد، او به ما گفت که همین جا بنشینید 
آقای حب حیدر می آید. سه، چهار تا قالیچه هم انداخته بودند دور این قبر. بعد جناب حب حیدر 

تشریف آوردند .
آقای حب حیدر یك آدمی بود که خیلی خوش سیما بود، پیرمرد خوشگلی بود. یك محاسن 
جثه اش  نداشت.  هم  بزرگی  جثه  بود.  پیرمرد  سفید؛  ولی[  ]نبود  بلند  محاسنش  داشت.  کوتاهی 
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متوسط بود. آمد و تا مرا دید، بغل مان کرد و بوسید و نشستیم. یك دفعه دیدم این حب حیدر خیلی 
نسبت به من اظهار عالقه می کند. یك قدری صحبت کردیم. من چند تا مسئله عرفانی مشکل 
پرسیدم، دیدم در این وادی ها نیست و درس نخوانده ]هر چند[ سیر و سلوک خودش را داشت. 
خالصه من زیاد به او عالقه مند نشدم. ایشان اصرار کرد؛ گفت آقا ایام عید است و همه جا شلوغ 
است، ما اینجا اتاق داریم و ... گفتم که جناب مرشد من در مدرسه آقا بابا خان هستم. حدود یك 
ساعتی خدمت ایشان بودم. آدم خوبی بود و من بد از او ندیدم ]ولی[ آن طور نبود که من بروم سر 
سپرده اش بشوم. آدم بدی نبود و آدم روحانی خوبی بود. حضرت حّب حیدر بیست و سه سال پیش 

مرحوم شد، پارسال بود که بیست و سومین سال رحلت ایشان را در شیراز گرفتند. 
وقتی که ما به تهران برگشتیم، رنودی1 از طلبه ها که ما در قم در اتاق شان بودیم، خبر را به 
پدر ما رسانده بودند! پدر ما با این درویش ها میانه ای نداشت. خدا رحمتش کند؛ مشائی بود. اما 
پدرم واقعًا خیلی به گردن ما حق دارد؛ هم حق استادی دارد و هم حق تربیتی. من و اخویم هر چه 
داریم و هر چه از اخالقیات داریم، مال پدرمان است. پدرمان، من را خواست. توی اتاقش رفتم. 
گفت رفتی که درویش بشوی؟ گفتیم نه بابا جان، ما رفتیم یك راهی پیدا کنیم و واصل بشویم. 
گفت پسرم! غیر از قرآن و اخبار، راهی نیست. ]اگر[ تو هنر داری از این راه بیا. به همه جا می رسی. 
خالصه ایشان آن قدر گفت که من صدایم به گریه بلند شد. دیگر گفتم توبه کردم، نمی روم، فالن! 
و همان هم هست ]که ایشان[ گفت که تو اگر هنر داری، به واجبات دین عمل کن، به اخالقیات. 
کبر و خودخواهی و بخل و این چیزها را شما از خودت رفع کن؛ بعد هم به  مردم دل نبند. مردم 
چه کاره اند؟ )خودش این جوری بود( اگر به جایی نرسیدی، آن وقت هر چه میخواهی بگو! دیگر 

همان شد.  
حکیم تشکر رحمت اهلل علیه یك کتابی ]به  نام[ لطائف العرفان دارد که دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران آن را در دو مجلد چاپ کرد. این آقای حکیم تشکر با همان لفظ شیرازی اش می گفت من 
باالخره یك روزی به هند می روم و خیلی عالقه دارم که بروم و عرفای هند را ببینم. بعد از انقالب 
هم دیگر اسم و رسمی از ایشان پیدا نشد؛ نه مرگش و نه حیاتش. عده ای می گفتند که او را کشتند 
ولی چون به من می گفت می خواهم به هند بروم، احتمال می دهم که رفته باشد به هند و همان جا 

هم مرحوم شده باشد.

منطقه خاصی از هند مد ِنظر ايشان بود؟
  دستگاه های عرفانی و عرفا و صوفیه در هند زیاد هستند. من پیش ایشان عرفان را با متن کتاب 
مجلی خواندم و در ضمن آن مطالبی از فتوحات و فصوص. ایشان غالبًا از حفظ درس می گفت 
و مسلّط بود. کتاب باز نمی کرد که بخواند و از حفظ می گفت. یك قدری هم مقید بود که گاهی 

1. جمع رند 

2. آیت الله محمد حسین طباطبائی (1281- 

1360). تحصيالت حوزوی عالمه در تربیز و 

نجف ارشف و به ويژه نزد استادان معروفش 

نائینی و غروی اصفهانی بوده است. استاد 

آقا سید  مرحوم  اسالمی  فلسفه  در  ایشان 

حسین بادکوبه ای و در حكمت عملی و اخالق 

مرحوم آیت الله سیدعلی آقا قاضی طباطبائی 

می باشد. بداية الحكمه، نهاية الحكمه و اصول 

فلسفه و روش رئاليسم از آثار تأثريگذار اين 

استاد بزرگ می باشد.  
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حرف های عالمه طباطبائی1 معروف را رد کند و حرف های ایشان را گاهی رد می کرد.

  در چه بحث هايی بیشتر نقد داشتند؟
  بحث های عرفانی آن. گاهی آقای طباطبائی در تفسیر اشاره کرده که ایشان متعرض آن ها می شد 
آقای  حاال  است.  وارد  اشکال  آن  به  عرفانی،  اصطالح  لحاظ  از  کرده  ایشان  که  بحثی  این  که 
نظری هم صاحب نظر  عرفان  در  من  که  نمی کرد  ادعا  ولی  داشت  عملی  عرفان  هم  طباطبائی 
هستم، حتی مرحوم آقا جالل آشتیانی2 با همة احترامی که به عالمه می گذارد، می گوید عالمه در 
عرفان نظری، زیاد ورودی نداشته. عرفان نظری غیر از عرفان عملی است. عرفان عملی این است 
که آدم سیر و سلوک می کند، تزکیه و تحلیه می کند، باید همّتی داشته باشد و به  مرحله فنا می رسد 
که از خودش و از موجودات دیگر یادش می رود غیر از خدا. در عرفان عملی، ممکن است حتی یك 
آدم عامی هم اگر مرشد خوبی داشته  باشد، این راه را برود و به یك چیزهایی از عرفان عملی هم 
برسد. ]اما[ عرفان نظری آن است که آن چیزهایی را که ]به آن ها[ رسیده، بتواند در قالب استدالل 
به طور کلی هست.  برهانی کند. یك اصطالحاتی هم در عرفاِن نظری  برای دیگران  بیاورد و 
آن چه از عرفان که ما درس می خواندیم، عرفان نظری بود. ایشان آنجا متعرض می شد و خالصه 
ایرادهایی می کرد. از روی کتاب هم نمی خواند ـ کتاب برای ما بود ـ و او از بر می گفت. متجاوز از 
دو سال من به درس ایشان رفتم. خالصه برای ما خیلی راهگشا شد چون خودم هم عالقه داشتم. 

  چه کتاب هايی را با ايشان کار می کرديد؟ 
  کتابی که ما با ایشان متنش را کار می کردیم، مجلی بود. ُمجلی، کتاب شیخ احمد احسائی است. 
یك کتاب کالمی است ولی بحث های عرفانی زیادی دارد. من به ایشان گفتم و ایشان خودش 
هم قبول کرد که متن کتاب ُمجلی باشد. ما هر درسی که می خواندیم یك متنی بود، بعد در حول 
و حوش آن متن استاد حرف می زد و کتاب، محور است. ضمن آن هم، ایشان مطالبی از فصوص و 
جاهای دیگر می گفت. یك ید طوالنی داشت در تأویل شعرهای حافظ، به قدری قشنگ شعرهای 
حافظ را با مضامین عرفانی تطبیق می داد که مرا به حافظ، عالقه مند کرده بود و اکثر ]شعرهای[ 

حافظ را من از حفظ بودم .

 در مورد تأويل اشعار حافظ، آقای حکیم پیش چه کسانی آموزش ديده بودند و 
چه روشی داشتند؟

  معروف بود که حکیم تشکر -رحمت اهلل علیه- زیاد استاد ندیده. نه اینکه هیچی ندیده بود ولی 

 -1304) آشتیانی  سید  جالل الدین  1.  دكرت 

نزد  و  قم  در  تحصیالت وی  1384). عمده 

آیات عظام سیدحسن بجنوردی، بروجردی، 

عالمه  و  خوانساری  سیدمحمدتقی 

سید محمدحسین طباطبائی بوده است. وی 

آثار  نگاشنت  و  تدریس  به  مشهد  حوزه  در 

ارزشمندی در زمینه فلسفه پرداخت. هستی 

از نظر فلسفه و عرفان و ترجمه انوار جلیه 

مدرس زنوزی از جمله آثار وی می باشد.
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از استادی اسم نمی برد. ببینید، خیلی ]اوقات[ استادی نیست؛ چه در فلسفه و چه در عرفان یك 
دارد،  آن درس  برای  که  استعدادی  با ]کمك[  دیگر  را  باقی  باید  بخواند  آدم درس  که  مقداری 
خودش استفاده کند. ایشان به من نگفت و من از ایشان نپرسیدم که شما این تأویالت را از کی 
گرفتی. اما این برایم مهم بود که ایشان این تأویالت را می کرد. در حقیقت سر نخ دست آدم می داد . 
مثاًل آدم از این تأویل ]متوجه می شد[ که آن اشعار هم به این پیوسته می شود ، این طور نبود که 
تك تك شعرها را ]بگوید[. سر نخ  دادن این است که یك استادی طوری سر نخ به دست شما بدهد 
که خودت بکشی و همه چیز بیاید. واال اگر بخواهد تکه تکه بگوید که نمی شود. البته آن طرف 

هم باید بتواند بگیرد.
مرحوم حکیم تشکر حاال پیش هر کسی که یك مختصری ]درس[ خوانده بود و لی سر نخ هایی 
دستش آمده بود و تأویالتی در شعر می کرد که من ]نمونه اش را[ ندیدم. بعد هم آن سرنخ را دست 
ما می داد، ]در مورد[ اساتیدش هم به من نگفت که استادم چه کسی بود، فقط این قدری که مشهور 
است، این است که ابتدائًا ایشان با مرحوم میرزا احمد خوشنویس  -که آن وقت قطب بود- مخالف 
بود. نقل شد که ایشان )من از خودش نشنیدم( که می گفت من یك روز خودم را آماده کردم که 
بروم با او در مسائل فلسفی و عرفانی که خوانده بودم، بحث کنم ولی نزدیکش که رفتم همه 
چیز را فراموش کردم! یعنی یك تصرفاتی ]کرده بود[. وحیداالولیاء می خواست ایشان را جانشین 
خودش بکند. ولی گفت چرا تو را جانشین ]نمی کنم[ چون تو عالمی، علم حجاب اهلل اکبر است. 
این صوفی ها می گویند علم حجاب است. لذا این حب حیدر را انتخاب کرد؛ اما خوب او را جانشین 
کرد. در عین حال خیلی ]به حکیم تشکر[ احترام می گذاشتند. دیگر ]من[ از او نپرسیدم که اساتید 
شما کی بوده؟ چون ما که طلبه بودیم، استادمان آن قدر در مقابل ما عظمت داشت که برای این 

پرسش ها به خودمان اجازه نمی دادیم.
یکی از خصوصیاتش این بود که هیچ وقت عصبانی نمی شد. می آمد مدرسه مروی ، طلبه ها 
سر به سرش می گذاشتند و می خندیدند ]ولی[ اصاًل من ندیدم که این عصبانی بشود ! بر خودش 
مسلط بود. مثاًل با هم به خیابان می رفتیم، راهش را می کشید و می رفت و اصاًل نگاه نمی کرد که 
ماشین می آید یا نه و می گفت بیا، خیلی هم بی تکلّف بود. فی المثل یك قدری وسواس داشت در 
طهارت و نجاست داشت؛ یك قدری اینجای عبایش نجس می شد، همین جا را با دستمال می بست 
و همین طور در کوچه راه می رفت. حتی در دانشکده الهیات با همین ]وضع[ سر کالس می رفت! 

این آقای مصلح که چند وقت پیش ُمرد هم شاگردش بود.
ایشان، خوب صوفی بود. صوفی های ذهبیه متشرعند، مقلدند، اهل نمازند، اهل دین هستند. 
آن وقت، اینها از آیت اهلل العظمی شاهرودی تقلید می کردند، شاهرودی بزرگ. االن هم بعضی شان 
هستند. این آقای حکیم هم از آن ها بود، اهل دعا و زیارت بود. ولی خیلی از اینها که دم از عرفان 
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تأثیر  ما  ]در  آقای حکیم تشکر  نیستند.  بارند چون در حقیقت مقید  و  می زنند هستند که بی بند 
داشت، البته[ مدتش کم بود. بیش از هر کسی خود پدرم بود که از لحاظ روحیات اخالقی و اینها 
در ما تأثیر داشت. پدرم در سال 1373 در همین تهران مرحوم شدند. مرقدشان هم در امامزاده 
عبداهلل است که یك بقعه ای هم سر مرقدشان درست شده است. سن ایشان حدود 86 سال بود 

که مرحوم شدند. 

 شما فرزند چندم خانواده بوديد؟
  اول؛ من پسر بزرگ ایشان هستم. ما را بردند مکتب و من دو سال در مکتب بودم. در مکتب قرآن 
و بعضی از کتاب های فارسی ]را می خواندم[. یادم است یك کتاب وفایی به شعر بود که خواندیم 
یا صد کلمه بود که خواندیم. یکی پیش او و یکی هم سیدی بود که پیش او هم می رفتیم و درس 
می خواندیم. بعد مرا به مدرسه بردند. یك مدرسه دولتی در قاین درست شده بود به دستور امیر 
شوکت الملك1. در آن دبستان ما را اول به کالس دّوم بردند و گفتند که معلومات ایشان از کالس 
اول ]بیشتر است[. من تا کالس چهارم را هم خواندم و تمام شد که به تهران منتقل شدیم. ما 
سال 1325 به تهران آمدیم، شاید من حدود دوازده سالم بود. دو کالس ابتدایی ام که ناتمام مانده 

 بود در تهران خواندم. 
آن وقت تهران جمعیت خیلی کمی داشت. یادم است یك معلم تاریخ داشتیم که می گفت 
تهران هفتصد و پنجاه هزار ]نفر[ جمعیت دارد؛ بعضی می گویند که یك میلیون ولی یك میلیون 
امامزاده یحیی  بود! کوچه های قدیمی! منزل ما طرف های  تهران خوبی  تهران آن وقت،  نیست! 
و کوچه های بازارچه حمام نواب و آنجاها بود. مّدت ها در کوچه ای به نام کوچه پروفسور شهاب 
که بعد شد کوچه بیدل ]زندگی کردیم[، دوران نوجوانی مان را در آنجا گذراندیم. امامزاده یحیی 
هم یك امامزاده خیلی مفصلی است. رفت و آمد ما در همان جاها بود. مدرسه ای هم که تحصیل 
می کردیم، مدرسه ای بود که االن متأسفانه خرابش کردند و به سبك جدید مدرسه ای ساختند. یك 
مدرسه ای بود به نام مدرسه رضائیه یا مال آقا رضا. سردری داشت و ایوانی داشت و طلبه هایی داشت 
که در حجره ها و اتاق های اطرافش ]بودند[. پدر ما در آنجا مدرس بود ]همراه[ با آقای آسید احمد 
شهرستانی2 که ایشان هم مرحوم شده اند. درس ها و تدریس ما هم در همان جا بود. از مدارس 
دیگر هم می آمدند و آنجا درس ]می خواندند[. درست در محله یهودي ها هم بود! االن یهودي ها به 
اسرائیل رفتند. خیابان سیروس قلب یهودی ها بود. پشت مدرسه ما یك بازارچه ای بود که کنارش 
یهودی ها بودند، خانه یهودی ها، قصابی هاشان  ... ما که می خواستیم به مدرسه مروی برویم برای 

اینکه میان بُر کنیم، از توی محله یهودی ها می رفتیم. 
ما  پدر  را خیلی خوب خواندم،  ادبیات  بود.  عمدۀ درس هایمان، در همان مدرسه پیش پدرم 

1. محمد ابراهیم خان علم  (1259 - 1322).

2. آیت الله سید احمد شهرستانی (1282- 

.( 1370
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بیان، پیش  و  را که کتاب مشکلی است در معانی  تمام مطول  بود.  اول  نیشابوری  ادیب  شاگرد 
ایشان خواندیم. خدمت ایشان، دو جلد شرح لمعه را هم خواندم، شرح تجرید - در کالم است - و 
معالم االصول و شرح منظومه را ]هم[ خدمت ایشان خواندم. شرح منظومه و اینها که تمام شد، 
شرح اشارات را پیش ایشان خواندم، تمام اشارات را. منتها چون من خودم استعدادم در فلسفه خوب 
بود، اشارات و مختصری از شفا را خواندم، همه شفا را می فهمیدم و مطالعه مي کردم. ادبیات من 
خیلی خوب بود، شیخ الرئیس در مقام ادبّیت، فوق العاده است و اگر کسی واقعًا ادبیاتش خوب نباشد، 
عبارت هایش را نمی فهمد. من ادبیاتم خیلی خوب بود و شفا را ]خودم[ مطالعه می کردم. من کمی 

از آن را پیش پدرم خواندم، بعد همه را با مطالعه درمی آوردم. 
که  کردم  رفتم. عرض  رفیعی  آسیدابوالحسن  آیت اهلل  درس  به  و  گرفتم  اجازه  پدرم  از   بعد، 
آسید ابوالحسن رفیعی قزوینی -رحمت اهلل علیه- از فالسفه بزرگ و اهل قزوین بود. ایشان زمستان 
می آمد تهران و تابستان ها در قزوین بود. اوایل پاییز می آمد تهران، سه ماه پاییز با زمستان، شش 
ماه ایشان در تهران بود و بهار به قزوین می رفت چون هوایش یك قدری بهتر است. منزل ]تهرن[ 
می شد، صاف  منشعب  بازار  تا  چهار  بزرگ،  چهارسوق  از  بود.  قدیم مسگرهای  بازار  آخر  ایشان 
می رفت آخر بازار یك سه راهی بود که به آن گذر لوطی صالح می گفتند دست راست گذر لوطی 
صالح یك کوچه شیب بود که در آنجا مرحوم آسیدابوالحسن قزوینی منزل شخصی داشت. دیگر 

ما به درس ایشان می رفتیم. ایشان اول یك درس فقه می گفت.

  چه سال هايی به درس ايشان می رفتید؟
  این قدر یادم است که وقتی به درس ایشان می رفتم، حدود بیست و پنج سالم بود، یعنی شاید 
نزدیك پنجاه سال پیش. من به درس ایشان رفتم. ایشان دو تا درس داشت، یکی صبح، یکی 
عصر. چون ایشان مجتهد بود و رساله داشت، صبح ها یك درس فقه می گفت )بدش می آمد که 
کسی به درس فقهش نرود(، بعد هم فلسفه می گفت، امور عامه و احکام ماهیات. در درس فلسفه 
صبح، یك عده ای می آمدند که االن بعضی شان از دنیا رفته اند، یکی مرحوم شهید محالتی بود، 
یکی مرحوم عالمه نوری بود، بچه های حاج آقا صدرا )مدرس مدرسه مروی که دو تا پسر داشت( 
می آمدند که آن بیچاره ها هم جوان مرگ شدند. خالصه یك عده این جوری در درس صبح بودند 

که ]حدود[ بیست نفر می شدند.
یك درس هم ایشان عصرها می گفت. درس عصر هم باز در همان خانه اش بود و سفر نفس 
را می گفت؛ نفس انسانی از ابتدا. به درس عصر ایشان هم عده ای مرتب می آمدند؛ یکی از آن هایی 
که می آمدند، آقای رضی شیرازی1 بود. سن آقا رضی از من بیشتر است. ایشان ]خودش[ مدت ها در 
خانه درس می گفت و ظاهراً االن هم درس داشته  باشد. آقای رضی شیرازی مرتب به درس ]آقای 
قزوینی[ می آمد. آقای آیت اهلل مهدوی کنی2 هم می آمد که یك سال است مرحوم شده اند. آن وقت 

1. آیت الله آقا سید رضی شیرازی (1307- ). 

وی فقه و اصول را در نجف و تهران فرا 

گرفت. عمده تحصیالت علوم عقلی ایشان 

در تهران و نزد آیات عظام رفیعی قزوینی،  

میرزا احمد آشتیانی، میرزا ابوالحسن شعرانی،  

محمد علی حکیم شیرازی،  شیخ محمد تقی 

آملی،  میرزا مهدی الهی قمشه ای و شيخ 

 محمدحسني فاضل توين بوده  است. رشح 

منظومه یکی ازآثار ایشان است. 

2. آیت الله محمدرضا مهدوی کنی (1310-

.(1393

3. آیت الله محمد امامی کاشانی ؛ 1310 .

4. آیت الله غالمرضا رضوانی (1392-1309).
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منزل ایشان در تهران، در خیابان خورشید بود و هنوز به قم نرفته  بود. آقای امامی کاشانی1 هم 
می آمد. این آقای رضوانی2 هم گاهی که به تهران می آمد، ]به درس آقای قزوینی[ می آمد. ایشان 
امام جماعت مسجد سید عزیز اهلل بود که چند سال است مرحوم شده. از آقایان عمامه ای، دو سه تا 
آقای دیگر هم بودند، یك آقای امامی هم بود که خانه اش آخرهای خیابان خیام بود. اینها اعضای 
ثابت بودند. از آن کالهي ها که می آمدند و روحانی نبودند؛ یکی پیشوای علی اللهی ها بود -»اهل 
حق«- که مرد فاضلی بود. می گفت ما علی )ع( را خدا نمی دانیم و تأویل می کرد. ایشان مرتب 
می آمد. از آن وقت من دیگر ]او را[ ندیدم و نمی دانم که مرده یا زنده است چون از من بزرگ تر 
بود. از جمله، همین آقای سیدحسین نصر3 بود، می آمد پهلوی من مي نشست. یکی هم بود که 
سفیر الجزایر بود و او هم به درس می آمد. خوب، آسید ابوالحسن شخصیتی بود دیگر. این درس 

عصر آسید ابوالحسن قزوینی بود. 
شد.  ]انجام[  بعداً  اسفار  جدید  چاپ  نشده  بود،  چاپ  اسفار  نداشتیم!  هم  کتاب  وقت  آن  ما 
تومان.  دویست  به  بود  رسیده   وقت،  آن  پول  به  قیمتش هم  که  داشت  بزرگی  رحلی  چاپ های 
دویست تومان در آن سال هایی که ما می گوئیم، خیلی پول بود! یعنی شما اگر برجی صدتومان 
داشتید، راحت زندگی می کردید. ما طلبه که بودیم، ماهی صدتومان به ما می دادند، صد تا تك 
تومان! بعداً آمدند و این اسفار را چاپ کردند. من اسفار نداشتم. یکی از دوستانم - پسر مرحوم آقای 
از کتابخانه  این اسفارهای رحلی،  از  ایشان یك اسفار  اتاق داشت.  معزالدوله- در مدرسه مروی 
مدرسه مروی گرفته  بود و من به اتاق او می رفتم. عصری که درس آسید ابوالحسن تمام می شد 
می رفتم مسجد امام ـ که مسجد شاه باشد ـ نماز می خواندم. آنجا شب ها باز بود، می رفتیم آنجا 
می زدیم،  حرف  و  می کردیم  گعده ای  و  می نشستیم  بعضی  با  هم  گاهی  می خواندم.  را  نمازم  و 
حرف های ادبی و غیر ادبی می زدیم. بعد، آنجا که تمام می شد من دیگر به منزل مان نمی رفتم 
و به مدرسه مروی می رفتم. مطالعه ام را می کردم. باز با همین حسن آقای معزالدوله در خیابان 
راه می رفتیم. او به طرف خانه اش که در خیابان ایران بود می رفت و من هم می رفتم به طرف 
منزل مان. اسفار را مطالعه می کردم و درس فردا را هم از پیش  مطالعه می کردم. رسم مان بود که 
درس مان را پیش مطالعه می کردیم. پدرمان از اول گفته  بود درسی را که می خوانی، پیش مطالعه 
کن ]تا[ بدانی کجایش گیری. و من غالبًا اسفار را می فهمیدم و پیش مطالعه می کردم. من این 
مباحث فلسفی و منظومه را که خواندم، خوب خواندم. ادبیاتم خوب بود و گیر نمی کردم. این دوره 
درس ما با آقای قزوینی، تقریبًا هفت سال طول کشید. هفت سال این طوری که، شش ماه مرتب 

در پاییز و زمستان ایشان درس می گفت و خدمت ایشان درس اسفار را ادامه دادم.

1.  دکرت سيد حسین نرص؛ متولد سال 1312. 

تحصیل تاریخ علم با گرایش علوم اسالمی 

عالمه  محرض  از  بهره مندی  و  آمریکا  در 

رفیعی  عالمه  و  طباطبائی  محمدحسین 

در  پژوهشگر  و  مؤلف  مدرس،  قزوینی. 

زمینه فکر و فلسفه اسالمی. کتاب های س ن ت  

ع ق النی  اس المی  در ای ران ، ص درال دی ن  شیرازی  

معنویت  و  معرفت  و  م ت ع الیه  ح ک م ت   و 

تعدادی از آثار ایشان است.
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اسفار مثل یك دایرۀ المعارف فلسفی است و نمی شود بگوئی اسفار را یك نفر خط به خطش 
را بخواند. آن کس که خط به خط بخواند، هیچ وقت فیلسوف نمی شود. این کتاب هایی را که جنبه 
دایره المعارف دارند -مثل جواهر در فقه- آدم باید یك قدری بخواند و بعد باقی را خود مطالعه کند. 
من همیشه گفته ام که اسفار، سه، چهار جلدش احتیاج به خواندن دارد و اگر کسی در این سه، چهار 
جلد به جایی نرسید، هیچ وقت نمی رسد. باقی اش هم دیگر با مطالعه ]به دست می آید[. خود امام 

رحمت اهلل علیه گفت ما یك جلد اسفار را خواندیم و باقی اش را با مطالعه در آوردیم. 

حاج آقا ايشان در اسفار، از خودشان هم نظر داشتند؟
آقای  را  این  نداشت.  اضافه ای  چیز  تحقیقی،  یعنی  بود  خوبی  مقرر  قزوینی  ابوالحسن  آسید    نه، 
جالل آشتیانی هم درحاالت ایشان نوشته. البته ایشان در زمینه عرفان اصراری نمی کرد و چیزی 
در عرفان ننوشته  است، تقریرات ایشان هم تقریرات اسفار است. دو، سه تا کتاب از ایشان چاپ 
کردند. ولی واقعًا همه، دوست و دشمن دربارۀ ایشان نوشته اند که از حیث تقریر نظیر نداشت. استاد 
امام هم بوده، امام یك مدتی پیش ایشان شرح منظومه و این چیزها را خواندند. یکی از مرحوم آقا 
مصطفی نقل می کرد که در زمان آقای بروجردی1 یك وقتی آسید ابوالحسن آمد در قم بماند که 
نتوانست بماند. امام به آقا  مصطفی گفته بود که یك کاری کنید که او را در قم نگهش دارید. ولی 
خوب، شخصیت علمی ایشان جوری بود که زیاد به کسی اعتنا نداشت. یعنی واقعًا این طوری فکر 
می کرد و شاید هم این طوری بود دیگر. یادم است که یك وقتی گفتم جناب استاد ]اجازه بدهید 
که[ پیش شما یك کتاب مصباح االنس بخوانم گفت من که حالش را ندارم ولی امروز »علی وجه 

الکره« کسی نیست که از عهده این کتاب بر بیاید. یعنی فقط من می توانم! 
مرد خیلی وارسته ای بود. یك روز به من گفت که بله، آقای بروجردی که مرحوم شد، از دربار 
آمدند پیش من؛ بهبودی آمد. گفت شما می خواهید مرجع بشوید؟ گفتم: اِ ! من مرجع هستم. گفت 
نه، کمك تان می کنیم. گفتم نه، کمك شما را نمی خواهم. گفت پول در اختیارتان قرار می دهیم. 
گفتم نه. خالصه هر چه که اصرار کرد، گفتم نه، من همین طور طبیعی ]می پسندم[. گفت بعد که 
او رفت، شب خواب دیدم )از خودش این را شنیدم( که در یك اتاقی، یك شیر به من حمله کرد 
و من هم به شیر حمله کردم. خالصه دو تایی )با شیر( کشتی گرفتیم و من شیر را زدم زمین. 
فهمیدم که این مال آن بوده که آنجا مقاومت کردم. در زمان شاه دنبال این چیزها می گشت که 
یك عالمی را مثاًل ببینند که اگر عالقه ای دارد، با سالم و صلوات پول در اختیارش بگذارند و مرجع 

تراشی کنند! آسید ابوالحسن این دین را داشت و مرد متدینی بود.
اواخر هم که دیگر ایشان درس خارج را تعطیل کرد، در مسجد جامع درس فقه می گفت. بعد در 
شب های سه شنبه، ایشان یك جلسه سخنرانی هم داشت در شبستان مسجد جامع که معروف به 

1. آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی 

در  ايشان  تحصیالت   .(1340  -1254)

بوده  است.  نجف  و  اصفهان  بروجرد، 

آیت الله بروجردی در علوم عقلی نزد میرزا 

جهانگیر خان قشقایی و حکیم کاشانی تلمذ 

کرد. در سال 1328 از عراق به ایران بازگشت 

بروجرد،  در حوزه  تدریس  مدتی  از  پس  و 

به تدریس در حوزه علمیه قم پرداخت. ایشان 

پس از فوت آیت الله حائری به عنوان مرجع 

قرار  قم  اساتید حوزه  رأس  در  تقلید  بزرگ 

بروجردی  گرفت. در دوره زعامت آیت الله 

با  مخالفت  و  فشارها  برخی  وجود  به دلیل 

فلسفه  تدریس  مدتی  صوفیانه،  گرایشات 

ولی  شد  مواجه  مشکل  با  اسفار  به ویژه  و 

به مرور و با درایت اساتید فلسفه حوزه قم 

نظیر عالمه  طباطبائی و امام خمینی، تدریس 

منظومه و مباحث فلسفی و مقابله با افکار 

مادی غربی مورد ِتوجه قرار گرفت.

 -1292) شاه آبادی  محمدعيل  آيت الله   .2

و  تهران  و  اصفهان  در  تحصيل  1369ق). 

نجف. میرزا   هاشم اشکوری، مريزا  ابوالحسن 

از  شريازی،   مريزای  خراسانی،  آخوند  جلوه، 

محبوب ترین  از  یکی  او  بودند.  وی  اساتید 

اساتید امام خمینی است. رساله عقل و جهل 

و رشحات البحار از آثار ایشان است.
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شبستان شاه آبادی است. از در مسجد جامع که وارد می شوی، این شبستان سمت راست شماست. 
در آنجا مرحوم شاه آبادی1 نماز جماعت می خوانده ]و به همین دلیل این شبستان[ معروف شده به 
شبستان شاه آبادی. ]مرحوم رفیعی[ آنجا نماز می  خواند و در شب های سه شنبه هم در آنجا به منبر 
می رفت و بحث های عقلی می کرد، من یکی ، دو شب رفتم. منتها عمومی بود و در سطح خیلی 
باالیی نبود مثاًل در معاد و اصول عقائد بحث می کرد. مسجد پر می شد، از این ستون تا آن ته، پر 
از جمعیت می شد و در طبقه باالیش هم می نشستند. این اواخر، ایشان مریض شده  بود و دیگر 
روی چرخ می گذاشتند و می آوردند. منزلش را هم -غیر از منزل قدیمی- پشت مسجد جامع برایش 
گرفته بودند. دیگر در تهران ساکن شده بود. این هم خاطرات ما با ایشان بود و بیانات ایشان در 

فلسفه واقعًا برای ما راهگشا بود. 
را که  بگویم. فلسفه مشاء  را  اساتیدم  اینجا رسید، شروع کنم و  به  خوب؛ حاال که صحبت 
می شناسید، فلسفه مشاء فلسفه ای است که فقط با عقل سر و کار دارد و شهود و حضور و اینها را 
نمی پذیرد. هر چه که به عقل ما رسید، ]مورد[ قبول است. شیخ الرئیس می گوید که هر جا مطلبی 
را شنیدی که عقلت ]آن را[ تصدیق نکرد، انکار نکن؛ ذره فی بقعة االمکان ما لم تزده قائم البرهان، 
]یعنی [ تا برهانی نیامده که روشن کند، بگو این می شود. من حکمت مشاء را پیش پدرم خواندم 

]همراه[ با شرح منظومه که آن مشاء نیست و خالصه ]اسفار در حکمت متعالیه[ است. 
اما یکی از اساتید من آشیخ محمد تقی آملی است. یکی از توفیقات ما هم این بود که منزل 
ما به منزل آیت اهلل آقای آشیخ محمد تقی آملی رحمت اهلل علیه نزدیك بود. ما در خیابان وحدت 
اسالمی شاپور سابق ]نزدیك[ پارک شهر می نشستیم. ایشان هم چهارراه حسن آباد بود. آقای آملی 
هم فیلسوف بود و هم فقیه، منتها من پیش ایشان فلسفه ]نخواندم[. ایشان خودش می فرمود که 
من و آسید ابوالحسن رفیعی قزوینی با مرحوم میرزا احمد آشتیانی و شریعت سنگلجی2، ما چهار 
نفر می رفتیم به درس آقا   میرزا  حسن کرمانشاهی3 در مدرسه سپهساالر قدیم. مدرسه سپساالر حاال 
شده مدرسه بهشتی و بعضی مسئولین در آن تصرفات بی جائی کردند. بعد که آیت اهلل مهدوی4 
متصدی آنجا شدند، واقعا این مدرسه را احیا کردند و دستور دادند که به همان ]حالت[ اول مدرسه 
سپهساالر قدیم باشد. مدرسه سپهساالر، پشت مدرسه مروی است و به آن حیاط شاهی می گفتند. 
]آقای آملی می فرمود[ ما چهار نفر می رفتیم به درس آقا میرزا حسن کرمانشاهی و وضع مالی آقا  
میرزا حسن کرمانشاهی آن قدر خراب بود که گاهی بیچاره از فشار زندگی، آه می کشید! آقای جالل 

آشتیانی می گفت که آهش مثل نور بود ! او خیال می کرد که این جور بود. 
لذا ایشان در فلسفه هم خوب وارد بود ولی من به درس فقهش می رفتم. چهار سال من به 
درس فقه ایشان می رفتم و چون نزدیك هم بودیم، صبح ها زودتر از همه می رفتم. از بیرون هم 

زیاد می آمدند و بیست نفری جمع می شدند. 

سنگلجی  رشیعت  محمدحسن   .1

.(1271 -1322)

2. مريزا  حسن كرمانشاهی (1250؟- 1336). 

ازشاگردان  و  اشكوری  میرزا هاشم  معارص 

آقاعلی مدرس و مريزای  و  حكيم قمشه ای 

جلوه بوده است. وی از ارکان انتقال فلسفه 

به طبقات متأخرتر است و شاگردان بسیاری 

تربیت کرد که از آن جمله اند؛  آقابزرگ حکیم، 

میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی و میرزامهدی 

جلد  دو  بر  کرمانشاهی  مرحوم  آشتیانی. 

رشح اشارات (طبیعیات و الهیات) تعلیقات 

مبسوط نوشت.

3. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی (1310-

.(1393

طباطبایی  قاضی  علی  میرزا   آیت الله   .4

میرزا محمدتقی  و  پدر  نزد   .(1325 -1245)

پس  فراگرفت.  را  ادبیات  و  تفسیر  تربیزی 

شیخ محمد  رشبیانی،  فاضل  نزد  تحصیل  از 

آخوند  و  رشیعت  فتح الله  شیخ  مامقانی، 

خراسانی، به اجتهاد نائل شد. او که نزد پدرش 

و حاج امام قلی نخجوانی سلوک را آغاز کرده 

بود، در نجف نیز در محرض شیخ محمد بهاری 

و سید احمد کربالیی که هر دو از شاگردان 

مربز مال  حسین قلی همدانی - شاگرد برجسته 

مکارم  کسب  به  بودند  سبزواری-  حکیم 

اخالقی و علوم عرفانی پرداخت. بسیاری از 

اساتید بزرگ و معارص فلسفه و عرفان اسالمی 

از شاگردان آیت الله قاضی و متأثر از احواالت 

توحيدی وی بودند. 
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آيا ايشان شاگرد آقا قاضی هم بودند؟
  بله، ایشان از مریدهای مرحوم قاضی هم بود، نه مرید، بلکه از ِخصیصین ایشان بود. پسر آقای 
قاضی، داماد ایشان بود. از مرحوم آقای آملی خاطره هایی ]دارم[. من گاهی با ایشان تنها می شدم و 
یك چیزهایی می گفت. یك روز گفت که آره، من قم بودم. ایشان اول قم بوده و بعد رفته نجف و 
زمانی بود که رضاخان قبرستان قم را خراب کرده بود. شما قبرستان شیخان را بلدید؟ شیخان که 
می گویند یعنی دو نفر از اصحاب نزدیك امام رضا )ع( آنجا دفن هستند و عالوه بر آن ها میرزای 
قمی و علمای بزرگ دیگر هم در آنجا دفن هستند. این، یك قبرستان بزرگی بوده تا جلوی صحن 
که رضا خان همه را خراب کرد. آن ها را که یك شخصیت هایی بودند، نتوانست خراب کند و االن 
مانده و دورش بازار است. گفت اینها که داشتند این قبرستان را خراب می کردند. یك غروبی بود 
و  بلند شده اند  سراسیمه  مرده ها  تمام  دیدم  بخوانم.  فاتحه  مرده ها  این  برای  بودم  رفته  من  که 
پریشان هستند. مثل کسی که خانه اش را خراب می کنند و می خواهد به جای دیگری برود. چشم 
برزخی اش باز شده بود و همه را دید! ]البته[ حاالتش را اظهار نمی کرد ولی در عین حال مرد بسیار 
خلیق و متواضعی ]بود[. بعد از ]فوت[ آقای بروجردی، خیلی ها آمدند که آقای آملی رساله بنویسد. 
گفت من رساله نمی نویسم. می گفت، کتابی می نویسم که آقایانی که می خواهند رساله بنویسند از 
روی آن بنویسند ]خنده[. این عروه الوثقی را شرح کرده به نام مصباح الهدی ]في شرح[ عروه الوثقی 

از کتاب های اجتهادی است. 

از مرحوم قاضی خاطراتی ذکر نمی کردند؟
   عرض به خدمت شما که من این را از خودش نشنیدم و به نظرم به یك واسطه از او شنیده ام چون 
آن وقت در این عوالم نبودم که از او سؤال کنم که قاضی چیه و اینها. یکی گفت که آقای آملی 
گفت من در نجف بودم، زمستان بود، آنجا سرد می شود. زیر کرسی بودم و می خواستم صبح قرآنی 
بخوانم. قرآن را گذاشتم روی کرسی و گفتم خوب حاال بد است که قرآن را گذاشتم، پایم را دراز 
کنم ولی زیر کرسی که عیب ندارد پایم را دراز کنم. گفت پایم را دراز کردم و قرآن خواندم. بعد 
رفتم به درس قاضی و هیچ چیز هم نگفتم. قاضی ضمن درس گفت که زیر کرسی هم باشید ]به 

خاطر قرآن پای تان را دراز نکنید[!
بودم  عوالم  آن  در  اگر  و  بود  کم  منتها سنم  دیدم،  تهران  در  بعداً  را  ]بسیاری[  بزرگان  من 

می توانستم از اینها چیزهای زیادی داشته باشم. 

  چرا شما پیش آقای آملی فلسفه نخوانديد؟
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  من آن وقت فلسفه را خوانده  بودم. من موقعی به درس آقای آملی رفتم که منظومه را خیلی خوب 
خوانده  بودم. آن وقتی که آقای آملی ]درس[ می گفتند، همان وقت آقای آسید ابوالحسن قزوینی 
هم بود. آقای آملی در تهران فلسفه نمی گفت و در نجف فلسفه گفته  بود. ایشان در تهران درس 
فلسفه نداشت. یك وقت از ایشان پرسیدم که شما این حاشیه شرح منظومه را کی نوشتید؟ گفت 
وقتی که برای آقای وحید درس می گفتم. این آیت اهلل وحید1 که مرجع ]تقلید[ هستند، ایشان پیش 
آقای آملی در نجف شرح منظومه خوانده، آن وقت آقای آملی که چیزهایی به خاطرش می رسیده. 
آنجا حاشیه کرده که شده همین حاشیه بر منظومه. آن وقتی که ایشان به تهران آمده  بود، ابداً در 
تهران ایشان فلسفه نمی گفت چون به عنوان یك فقیه شناخته شده  بود. این توضیح را دادم که 
خیال نکنند ایشان فقط فقیه بوده. نه، ایشان فیلسوف هم بود. منتها مثل اینکه مقید هم بود که 
به این عنوان فیلسوفی شناخته  نشود. آخر بعضی از چهره ها وقتی که ]زیر[ یك عنوان می روند، 
دیگر آن چهره دیگرشان تحت الشعاع قرار می گیرد. ایشان در جنبه فقهی اش شرح بر عروه الوثقی 
می نوشت و به عنوان یك فقیه او را می شناختند. من کراراً آنجا بودم که می گفتند فالن آقا از قم 
آمده و آیت اهلل فالن به شما سالم رسانده. آیت اهلل هم مرجع بود و می گفت دست آقا را از طرف 

من ببوس و خیلی به ایشان احترام می گذاشتند.
من چهارسال به درس خارج فقه ایشان رفتم آن هم به جهت اینکه منزل ایشان به منزل سابق 
ما خیلی نزدیك بود. در خیابان وحدت اسالمی )شاپور( ]منزل ما بود و[ ایشان در چهارراه حسن آباد 
می نشست. منزل پدر ما یك قدری پائین تر و روبروی پارک شهر بود. از منزل ما تا منزل ایشان در 
کوچه ها، دو کوچه فاصله بود. من از صبح خیلی زود می رفتم و هنوز دیگران نیامده  بودند، من در 
درس ایشان بودم. چهارسال ما در خدمت ایشان بودیم. گاهی هم که خلوت می شد، یك چیزهایی 

را از ایشان می پرسیدیم.
 در آن زمانی که ما در تهران بودیم، علمای زیادی در تهران بودند که اهل فضل بودند، مال 
بودند، بعضی شخصیت هایشان را می دیدیم. یکی از آن شخصیت های علمی جامع آن وقت مرحوم 
آمیرزا ابولحسن شعرانی2 بود. آقای شعرانی همسایه ما بود، در همان خیابان سیروس منزل ایشان 
بود. و در مسجد حوض که االن به اسم مسجد آمیرزا ابوالحسن اسم گذاری کرده اند نماز می خواند. 
ایشان هم فقیه بود، هم محدث بود، هم فیلسوف بود، هم منجم بود، نجوم قدیم و هم تحصیالت 
روز. به زبان فرانسه کاماًل مسلط، زبان انگلیسی هم در حدی می فهمید. یك آدم ساده اي ]بود[، 
مخصوصًا تابستان ها که در خیابان بوذرجمهوری ایشان را می دیدم، دکمه های قبایش باز بود، هوا 
گرم بود و یك پیراهن و زیر شلواری سفید پایش بود. من درس فلسفه ایشان را رفتم بیانش زیاد 
برایم گیرا نبود. اما خوب ارادت داشتم خدمت ایشان ولی درسش را نرفتم. درس آقایان دیگر را 

که در تهران بودند رفتم.
یکی دیگر از آن هایی که در تهران بود و من باز هم توفیق درس شان را نداشتم و سنم اقتضا 

1. آیت الله حسین وحید خراسانی (1299- ).

2. میرزا  ابوالحسن شعرانی  (1320- 1393ق). 

تحصيل در تهران و قم و نجف. مريزا مهدی 

حاج شيخ  قمی،  مريزا محمود  آشتيانی، 

از  خوانساری  سيد ابوتراب  نوری،  عبدالنبی 

و  بزرگ  استاد  این  از  بوده اند.  وی  اساتيد 

فرزانه معارص آثار متعددی برجای مانده که 

رشح تجرید االعتقاد و راه سعادت از جمله 

آنهاست.

3. عالمه محمد حسین فاضل تونی (1259– 

جهانگیرخان  میرزا  شاگردان  از  وی   .(1339

قشقایی و حکیم اشکوری بوده است. او از 

مشاهیر مدرسان حکمت و منطق  در قرن 

اخیر محسوب می شود و رساله ای در الهیات 

و مقدمه ای بر رشح فصوص قیرصی از خود 

به یادگار گذارده است.

4. آیت الله شیخ محمد رضا تنکابنی (1242- 

نزد  نجف  در  ایشان  تحصيل   .(1345

میرزا حبیب الله رشتی، سید محمدکاظم یزدی، 

محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی بوده 

است.

 -1270) خوانساری  سید احمد  آیت الله   .5

.(1363
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نمی کرد، مرحوم فاضل تونی1 بود. از مالهای دیگری که در تهران بودند پدر آقای فلسفی بود، 
آیت اهلل شیخ محمدرضا تنکابنی2 و مرحوم آیت اهلل سیداحمد خوانساری3. تازه این گوشه ای بود که 
ما رفت و آمد داشتیم، جاهای دور تهران هم بعضی مالها را داشتیم که با آن ها رابطه ای نداشتم. از 
جمله علمای بزرگ که خدمت شان می رسیدم و مورد ِعالقه پدرم بود و ایشان هم به پدرم محبت 
بود.  بهبهانی5  سید عبداهلل  آیت اهلل  مشروطه  قائد  فرزند  بهبهانی4،  سید محمد  آقا  آیت اهلل  داشت،  
ایشان عالوه بر اینکه رجل سیاسی بود درس خوانده هم بود. ایشان از شاگردان مرحوم میرزای 
پنج  از  یکی  را  مشروطه،  ایشان  پیشوای  خراسانی  آخوند  آیت اهلل  مرحوم  فلسفه.  در  بود  جلوه6 

مجتهدی قرار داد که ناظر بر قوانین مصوبه مجلس شورا باشند.
بعد ما به مدرسه مروی هم خیلی رفت و آمد داشتیم. نزدیکش هم محله کلیمی ها بود، از توی 
محله ها میان بُر می زدم می رفتم مدرسه مروی. آنجا هم علمایی بودند که درس می گفتند. خود 
آنجا درس و بحث  بودند که در  بزرگان دیگر هم  باقر آشتیانی7 یك درس خارج داشت.  آمیرزا 

داشتند. بعضی از رفقا هم بودند که با ما هم مباحثه بودند.
مدرسه دیگری که می رفتیم مدرسه قنبرعلی خان بود، االن هم هست. مدرسه قنبرعلی خان 
در خیابان سیروس که می روید مدرسه رضائیه هست، درست روبرویش یك کوچه ای است )آنجا 
هم یهودی ها زیاد بودند( که وسط کوچه دست چپ یك مدرسه قدیمی ساز هست به نام مدرسه 
قنبرعلی خان که خان زمان قاجار بوده و این مدرسه را ساخته  است. خیلی از علما هم در مدرسه 
قنبرعلی خان بودند و آنجا درس می گفتند. آن زمانی که ما آنجا بودیم عالمی که به نام باشد و آنجا 
درس بدهد نبود. بعضی اهل آنجا بودند اتاق داشتند. یادم می آید یك شیخ ترکی بود که مطول 
می گفت. به هر حال مدرسه دایری بود حاال هم به نظرم دایر باشد. بعد از این مدرسه قنبرعلی خان 
که ما رفت و آمد داشتیم، مدرسه پدر آقای فلسفی، مدرسه فیلسوف بود که قبل از انقالب من در 

آنجا برای چند تا طلبه منطق می گفتم. 
و اما قم، زمان آقای بروجردی که خوب سن ما اقتصا نمی کرد که درس خارج ایشان را برویم 
ولی خوب دیده  بودم آقای بروجردی را و خدمت شان رسیده  بودم ولی درس شان را نبودم. بعد در 
قم رفتم که درس فلسفه مرحوم آقای طباطبائی را هم ببینم. رفتیم محله یخچال قاضی، محله 
قدیمی امام به نام یخچال قاضی معروف است. آنجا یك مسجدی است ]به نام[ مسجد سلماسی. 
آقای طباطبائی در آن مسجد سلماسی فلسفه می گفتند. بنده رفتم توی درس، پر بود مسجد. ولی 
استوانه  به  تکیه  نبود و نشسته  بود روی زمین و  نبود، حتی روی صندلی هم  منبر  ایشان روی 
ایشان  و  جمعیت  توی  نشستیم  نزدیك ها  آن  و  کردیم  پیدا  را  ایشان  باألخره  داده  بود.  مسجد 
خیلی قشنگ درس می داد و آرام آرام. اما راستش به نظرم آن تسلطی که مرحوم آسیدابوالحسن 
بر مطالب اسفار دارد، نبود. آقا جالل آشتیاني در اول مقدمه فصوص شرحی دارد همراه با نامه ای 

 -1253) بهبهانی   سید محمد  آیت الله   .1

.(1342

 -1219) بهبهانی  سید عبدالله  آیت الله   .2

.(1289

 .(1314-1238) جلوه  سیدابوالحسن   .3

تحصيل ایشان در اصفهان و نزد مريزا حسن 

مالمحمدجعفر  مريزا حسن  چينی،  نوری، 

الهیجی، سیدرضی الریجانی و مال عبد الجواد 

تونی خراسانی بوده. سپس وی به تهران آمد 

اقامت گزید و بیش  و در مدرسه دارالشفا 

از چهل سال به تدریس حکمت و فلسفه و 

حكامی  از  يكی  او  شد.  مشغول  ریاضیات 

اربعه مكتب فلسفی تهران و استاد بسياری 

معاريف حكمی پس از خود می باشد. عالوه 

و  فلسفی  مختلف  رساالت  دیوان شعر،  بر 

تعلیقات و حواشی متعدد بر آثار متقدمین از 

حکیم جلوه به یادگار مانده  است.

4.4. آیت الله حاج  میرزا محمد باقر آشتیانی 

.(1363 -1284)

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
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که آقای قزوینی برایش نوشته و القابی که به او داده. خودش می گفت که آسید ابوالحسن قزوینی 
در نوشتن و تقریر مطالب مالصدرا را ید بیضاء می کرد و تقریری داشت که واقعًا درسش اصاًل 
احتیاج به مطالعه نداشت. من ندیدم کسی آن جور مسائل مالصدرا را تقریر کند، از آن باال بیاورد 
پائین. قشنگ باز کند، روشن با مثل هایی که می زند. دیدم که درس آیت اهلل طباطبایی خوب است 
و حتی شاید آقای طباطبائی محقق تر از آسیدابوالحسن باشد. آسیدابوالحسن چیز تحقیقی زائد بر 
اسفار نداشت اما آقای طباطبائی حاشیه های زیادی بر اسفار دارد، ایرادهایی بر اسفار دارد، تقریری 
دارد که چاپ شده. اما فرق است بین مقرر درس و محقق. ممکن است کسی محقق باشد، خوب 
تحقیق کند اما تقریرش که طرف را بگیرد خوب نباشد، این خودش مهم است. آسیدابوالحسن 
قزوینی )ره( واقعًا ید بیضا می کرد، وقتی درس می داد. پیشانی بلندی داشت ایشان، به اندازه چهار 
انگشت باز پیشانی اش بلند بود. وقتی شروع به درس می کرد چنان مطالب مالصدرا را ]می گفت[ 
کانه االن مالصدرا خودش دارد می گوید. من دیدم درس آقای عالمه بسیار خوب و محققانه است 
و آرام آرام ایشان درس می گوید ولی مطالب هم آن جور که باید شکافته شود ]نمی شود[. نه اینکه 
ایشان نمی دانست، آخر خود این هم یك هنر است، که آدم بتواند بشکافد ]خنده[. شما ببینید در 

همه چیز این طور است فقط در فلسفه نیست .
دیدم باید من درسم را در تهران تعطیل کنم، تمام تشکیالتم را به هم بریزم ]درحالی که[ پدر 
ما هم به ما انس دارد. عالقه داشت، پرورش داده  بود ما را ، ته دلش راضی نبود بروم چون گفتم 
پدرم تنها می شود. اگر در قم وضع فوق العاده ای بود چرا، می رفتم. این است که ]ماندن در قم را[ 
ترک کردم. در تهران هم الحمدهلل راضی ام تمام درس ها را خواندیم و مدرسین خیلی خوب داشتیم، 
مباحثه خوب داشتیم. عمده اش این است که در مجالس درسی که من داشتم، اینهایی را که درس 
خوانده  بودم همه تکرار می شد برای من و الحمد هلل االن هم که در این سن هستم فراموشی ندارم 
در درس ها. االن هم حوزه درس خوبی دارم؛ در مسجد نیاوران هم که بعد از نماز یك درس فلسفه 
می گویم، اسفار تدریس می کنم که االن آخر جلد ششم درس بنده است. قبل از اسفار هم فقه 
می گویم. هفته ای یك روز هم از مدرسه مروی، ماشین می آورند ]می برند[. در آنجا در یك روز سه 

تا درس می گویم تا بعدازظهر. یك کالم می گویم و دو تا فلسفه1. 

لطفاً مقايسه ای بفرمائید بین حوزه های علمیه يعنی مکتب های حوزوی تهران و 
قم و اينکه مسائل فلسفی يا اصولی و فقهی در تهران به چه سرانجامی رسید و 

در قم چه وضعیتی دارد؟
  بله، اما حوزه تهران را که می دانید. تهران از زمان فتحعلی شاه حوزه شد البته مدرسه که همیشه 
بوده مدرسه طلبگی. اما در زمان فتحلعی شاه مدرسه خان مروی که ساخته شد، ]مال[ خان مرو 

از رحلت آیت الله مهدوی (ره) که  بعد   .1

ایشان مشوق بنده بودند، دیگر به مدرسه 

مروی و سپهساالر قدیم نرفتم.
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بود که پناهنده شد به ایران و بعد مقرب شد و یك ثروتی داشت که این مدرسه را ساخت. بعد که 
ساخت از فتحعلی شاه خواهش کرد که از طرف شاه تماس گرفته  شود با اصفهان، آخوند مالعلی 
نوری بیاید اینجا. آخوند مالعلی نوری )ره( از بزرگان فالسفه ماست که در حوزه فلسفه اصفهان 
به  بیاورند  تشریف  کرد  تقاضا  ایشان  از  فتحعلی شاه  گفته.  فلسفه  درس  آنجا  سال  و چهل  بوده 
مدرسه مروی. ایشان روی هر جهتی یا نخواست در تهران و در مرکز باشد که با شاه روبرو شود 
بیایم یك حوزه  اگر  نوشته من  ایشان  نوشته.  بوده که  واقعًا هم همین طوری  یا  نداشت.  و میل 
چهار صد نفری در اینجا از هم پاشیده می شود و کبر  سن من هم اجازه نمی دهد بیایم. بعد ثانیًا 
فتحعلی شاه خواهش کرد از بهترین شاگردانت را برای ما بفرستید. ایشان بهترین شاگردان شان را 
که شیخ عبداهلل زنوزی است )زنوز از شهرهای آذربایجان است ( فرستاد. ایشان آمد تهران و در آن 
مدرسه، درس را شروع کرد و این ماده به وجود آمدن حوزه فلسفی تهران شد و ایشان چون خیلی 
مال بود دورش را گرفتند و آمدند. ایشان یك کتاب خوبی هم دارد. »اللمعاُت االلهیه« که در توحید 
نوشته، فارسی هم هست . خیلی قشنگ نوشته، خیلی مسائل فلسفی مالصدرا را باز کرده به زبان 

ساده. معلوم می شود درس اش هم همین جوری بوده.
پسر ایشان هم یك پسر بسیار فاضل و مال و دانشمندی بود به نام آقای علی مدرس که به 
او می گفتند؛ حکیم مؤسس. برای اینکه در عین حالی که فلسفه مالصدرا را درس می داد چیزهای 
تازه ای هم خودش به وجود آورد. او در سن هفتاد سالگی  در تهران مرحوم شد. ایشان در همان 
زمان پدرش هم مشار با لبنان بود و زمان ایشان بود که فلسفه های غرب و کانت در ایران مطرح 
بود  احوال  مریض  همیشه  متأسفانه  دارد.  غرب  فلسفه  با  هم  تطبیقی  درس های  ایشان  می شد. 
خیلی. یك سردرد شدیدی داشته که می گوید از شدت درد، سرم را به دیوار می کوبیدم، یك خرده 
آرام مي گیرم. ایشان هم در تهران بود و بعد هم از دنیا رفت و در مقبرۀ ناصرالدین شاه هم دفنش 
کردند. حوزه به قدری قوی شده  بود که حتی بعضی ها آمدند بروند حوزه سبزوار دیدند اینجا کم از 

سبزوار نیست، رحل اقامت در تهران انداختند .
من یك چیزی را بگویم که سالطین قاجار کاری نداریم به مملکت داری شان، اغراضی در 
بین بوده، دیگران اینها را بهتر می شناسند ]ولی[ اینها یك ترویج عجیبی از علما داشتند از حیث 
گفتار و هم از حیث کردار. مثاًل میرزای جلوه یکی از اساتید فلسفه است دیگر. او از اصفهان آمد 
که برود سبزوار و بعد حاجی سبزواری را درک کند ولی در همین تهران ماند. دید تهران بهتر 
از اعاظم فالسفه تهران است، میرزای جلوه در مدرسه ای بوده.  است و در همین تهران ماند و 
این مدرسه اسمش مدرسه نظامیه بوده. توی این مدرسه علمای زیادی بودند. میرزای جلوه در 
طبقه دوم این مدرسه اتاق داشته. زن هم نداشته، تا آخر هم ازدواج نکرد و از کسی هم چیزی 
قبول نمی کرد. یك درآمد مختصری در اصفهان از ملکش داشت که با آن زندگی می کرد. خیلی 
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منیع الطبع بود و آقا منش و در عین حال خیلی خوش تیپ و خوش لباس. طبقه دوم آنجا هم َمدرسش 
بوده، هم اتاق خوابش. اتاق عقبش هم پستو بوده و هم کتابخانه اش بوده. همان جا می خوابید. بعد 
درس هم که می گفته در همان اتاق جلو می نشسته و درس می گفته. درسش هم شلوغ می شد 
و طلبه ها زیاد می آمدند. چون ایشان هیچ  وقت با وجودی که سالطین و شاهزاده های قاجار زیاد 
درسش را می رفتند مالقات با شاه و اینها نمی کرده، هیچ وقت. چون طمعی نداشته در زندگی اش. 
ناصرالدین شاه تصمیم می گیرد که برود و میرزای جلوه را ببیند. خود رفتنش خیلی مهم است. پنجاه 

سال سلطنت کرده، یك عظمتی داشته.
نقل می کنند میرزای جلوه روزی در طبقه باالی مدرسه نشسته  بوده که ناصرالدین شاه از پله ها 
می آید. می بیند یك آقایی اینجا نشسته و مشغول چاق کردن قلیان تنباکو است. از قیافه اش می گوید 
نکند همین است. می گوید آقا سیدحسن جلوه شمائید؟ می گوید: نه، حسن جلوه یك ابول هم دارد. 
]خنده[ بلند می شود و احترام ناصرالدین شاه می گذارد. ناصرالدین شاه هم خیلی به او احترام می گذارد 
و می گوید آمدیم خدمت شما. این خیلی است ببینید چقدر ترویج علم می شود. ناصرالدین شاه می آید 
داشته. یك  اصفهان  قیصی های خشك  این  از  ناصرالدین شاه  پذیرایی  برای  ایشان  اتاقش.  داخل 
از جیبش  ابریشمی  بعد دستمال  ناصرالدین شاه چندتایی می خورد و  بشقابی جلوی شاه می گذارد، 
درمی آورد و می گوید اجازه می دهید اینها را به تبرکی به حرامسرا ببرم؟ اینکه ناصرالدین شاه می آید، 
از او چیزی کم نشد اما این مردم که دیدشان به ظاهر است چقدر عالقه مند می شوند. تازه هدایایی 
می فرستاده ولی او )میرزای جلوه( نمی گرفته. نه اینکه می خواستند آدم ها را ]بخرند؟[ عقیده داشته اند 
و به اینها ]هدیه[ می دادند. این سبب شد که حوزه تهران، یك حوزه قوی ای شد، حوزه قوی فلسفه و 

فقه و فقهای قوی به تهران می آمدند. حوزۀ تهران مالهای بزرگ داشته. 
مثال آقا محمدرضا قمشه ای1 )ره( که قبرش هم از بین رفته و معلوم نیست کجاست، معاصر 
بوده با میرزای جلوه. توی مدرسه صدر. از کنار مسجد امام از پله ها که می روی پائین دست راست 
یك مدرسه ای است که درش را هم بسته اند. قدیم ها پر  از طلبه بوده. آن روبرو یك آب انباری است 
که اگر خراب نکرده باشند باالی آن آب انبار یك اتاقی است که اتاق میرزا محمد رضا قمشه ای 
بوده. قمشه ای آنجا درس عرفان می گفته. آقای محمدرضا قمشه ای در عرفان نظری بی نظیر بوده 

اما فقیر، لباسش را مثل لباس روستایی ها می پوشیده.

با ]آقا میرزا مهدی[ الهی قمشه ای2 نسبت داشته؟
  نه، با آن ها قوم و خویش نیستند. ایشان درس عرفانش نظیر نداشته. از جاهای دور می آمدند به 
درس ایشان. یا آقای اشکوری که او هم عرفان می گفته، منتها ایشان بدشانسی آورد و روز مرگش 
مصادف شد با مرگ حاج مال علی کنی3. تمام تهران برای ایشان تعطیل شد، دسته ها راه افتاد و 

متخلص  قمشه ای  حكيم  محمدرضا  آقا   .1

از حكامي  ييك  (1234- 1306ق).  به صهبا 

وی  تحصيل  تهران.  فلسفي  حوزه  اربعه 

میرزا حسن  الهیجی،  محمدجعفر  حاج  نزد 

نوری و آقاسید رضی الریجانی بوده است. 

مرشب  و  ابن عربی  عرفان  مبنای  بر  او 

صدرایی شاگردان بسیاری را تربیت کرد که 

از آن جمله اند؛ میرزا هاشم اشکوری، میرزا  

نیریزی،  میرزا  شهاب  کرمانشاهی،  حسن 

جهانگیرخان قشقائی، آخوند مالمحمد کاشی 

اصفهانی، میرزا  علی اکرب یزدی و میرزا محمود 

قمی. حاشيه بر رشح قيرصي فصوص الحكم 

ابن عريب و حاشيه بر متهيدالقواعد ابن تركه از 

آثار اوست. 

الهی قمشه ای  مهدی  میرزا   2. آیت الله 

از  معقول  و  حکمت  در   .(1352-1280)

و  خراسانی  حکیم  محمد  چون  اساتیدی 

و  یزدی  اسدالله  و  آقا بزرگ حکیم مشهدی 

حاج مال  محمد علی فاضل  در مشهد و اصفهان 

و مريزا  طاهر تنكابني در تهران بهره مند شد. 

و  سپهساالر  عالی  مدرسه  در  خود  سپس 

دانشکده الهیات به تدریس حکمت و فلسفه 

پرداخت. از ایشان آثار متعددی در ادبیات و 

عرفان و ... به جای مانده که رساله در فلسفه  

کلی، حاشیه بر مبدأ و معاد مالصدرا و رشح 

رساله فارابی از جمله تألیفات وی می باشند.

 –1184) کنی  مالعلی  حاج  آیت الله   .3

.(1267
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آقا محمد رضا قمشه ای تحت الشعاع قرار گرفت. ظاهراً سر خیابان سیروس یك قبرستانی  فوت 
بود که آنجا دفنش کردند. بعد شنیدم در اثر توسعه، قبرش هم از بین رفته. ایشان یك مرد مالی 
عارف و اصاًل در وحدت وجود و اثبات وحدت وجود که صوفی ها می کنند و دالیل شان هم ناقص 
است، دالیل  این آقایان را رد می کند. ایشان یك کتابی دارد، در آنجا یك برهانی در وحدت وجود 
شخصی دارد که آن برهان را هم خیلی ها ندارند. می فرماید »هذا مما الهمنی اهلل«، خیلی چیز نابی 

است! در مدرسه دارالشفاء قم که درس  می دادم، برهان ایشان را کاماًل تقریر کردم. 
این است که این بزرگان آن وقت در تهران بودند. همه اینها را چه کسی منقرض شان کرد؟ 
رضاخان  که آمد اواًل مدارس خیلی خوب تهران را خراب کرد. همان مدرسه امامزاده سید نصرالدین 
بروید یك مدرسه بزرگ بود آنجا. آنجا آقای هیدجی1 از علما بود و عّده زیادی بودند که اگر رفته  
پیداست.  دیوار  روی  مقابل  در طرف  االن  بوده،  خیابان  آن طرف  که  مدرسه  کاشی های  باشید 
رضاخان که آمد، یك مشت مدارس این تهران را در اثر خیابان کشی از بین برد، علماء را قلع و قمع 
کرد، حوزه تهران را داغون کرد و از بین برد. بعد از رضاخان هم مدرسه مروی را دبیرستان دخترانه 
کرده  بود. اینها همه از  بین رفت فقط یك جا را نتوانست از بین ببرد آن هم قم بود. قم را هم 
می خواست متالشی کند ولی قم در آن زمان خوشبختانه یك عالم مجتهدی بود که واقعًا از لحاظ 
سیاسی می شود گفت خیلی زرنگ بوده؛ مرحوم آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری یزدی2 استاد امام. 

ایشان با همان سیاستی که ائمه در زمان خلفا داشتند شروع کرد به مدارا  کردن با رضاخان. 

1. حکيم حاج مال محمد هيدجي (1232؟- 

و  سبزواري  مريزا حسن  آقا  شاگرد   .(1306

مريزا ابوالحسن جلوه و استاد مريزا ابوالحسن 

شعراين، مريزا  احمد آشتياين و شيخ محمد تقي 

آميل در مدرسه منرييه تهران. از وی آثاری در 

حوزه ادبیات، فلسفه و عرفان بر جای مانده 

است. تعلیقه بر  رشح منظومه و دانشنامه و 

دیوان از آثار حکیم هیدجی است.

2. آیت الله عبدالکریم حائری یزدی (1238- 

.(1315
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آیت اهلل شیخ محمد تقی آملیآیت اهلل سید حسن سعادت مصطفوی

آیت اهلل میرزا ابوالحسن جلوه اصفهانیآیت اهلل سید محمد سعادت مصطفوی

 عالمه رفیعی قزوینی


