
  عرفان اسالمی در آئينه شعر و ادب

  )بخش چهارم(

 

  عارفان معاصر

)1(  

  

  مولی حسينقلی همدانی

سلسله عارفان معاصر در جهان تشّيع ، به شخصيت بزرگواری به نام مولی              

 1239 سال    این مرد بزرگ ، در            .حسينقلی همدانی منتهی می شود      

  . جهان گشوداز توابع همدان دیده به» شوند« روستای  درهجری قمری 

استاد مبّرز ایشان در فقه ، شيخ مرتضی انصاری ، و در فلسفه ، حکيم                      

  .سبزواری ، و در عرفان ، سّيد علی شوشتری بودند

وی در زمينه چگونگی راه یافتن به محفل عرفانی سّيد شوشتری چنين                  

  :می فرماید 

می رفتم تا اینکه      شيخ انصاری  مرجع بزرگ ،       روزگاری در نجف به درس     "

چهارشنبه به منزل آیت اهللا      در روز های     هميشه   شيخ انصاری  دریافتم که 

 شيخ   فقه و اصول      شاگردان درس  شوشتری که در ظاهر از     آقا سيد علی    

  .انصاری بود می رود

آقا .  علی شوشتری رفته و در زدم      روزی به بهانه استخاره به منزل آقا سيد        

انصاری ، چون داخل شدم دیدم که شيخ               داخل بيایيد:  سيد علی فرمود   
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لبی  شاگردان نشسته و آقا سيد علی بسان استادان نشسته و مطا            مانند

   .فرمایند می

 آن روز چون  .  من نيز در دل خود گذارندم که از این پس خدمت سيد برسم              

شما اگر خواستيد   :    د به من فرمود    سّي ،    برخاستم     و  جلسه تمام شد     

  ".توانيد دیگر روزها اینجا بيایيدمی 

  :شاگردان بازر ایشان در عرفان ، عبارتند از 

  سيد احمد کربالیی

  سيد حسن صدر

  د عبدالغفار مازندارنیسي

  شيخ علی زاهد قمی

  ملکی تبریزی ميرزا جواد آقا

 شيخ محمد بهاری
  

 ایشانکه از شاگردان برگزیده       آقا ملکی تبریزی   ميرزا جواد عارف بزرگوار ،     

   : می فرمایده اند بود

طالبان آخرت   شيخ و پيشوای من در علوم حقه، برایم حکایت نمود که از               "

زنده  احدی به مقامی از مقامات دینی نرسيد مگر آنان که اهل تهجد و شب             

  ."داری بود

  :ه قول حافظ ب

  در   خرابات   مغان   نور   خدا   می  بينم

  این عجب بين که چه نوری و کجا می بينم
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  سوز دل  اشک روان  آه سحر  ناله شب

  این همه  از  نظر لطف  شما  می بينم

  

  راه خيال هر دم از روی تو نقشی زندم

  چه ها می بينم با که گویم که در این پرده

  

  نافه چين ک ختن وکس ندیده ست ز مش

 می بينم باد صبا  هر سحر از  آن چه من

 

 :حکایت زیبایی از آن عارف گرانقدر ، از نظر شما می گذرد 

  در یکی از سفرهای خود با جمعی از شاگردانش به            که ایشان نقل است   "

 در بين راه به قهوه خانه ای رسيدند که جمعی از               .عاليات می رفت   عتبات

   .ميخواندند و پایکوبی می کردند دنيا پرستان

 .آنان را نهی از منکر کند       یکی برود و  :  آخوند همدانی به شاگردانش فرمود     

  .ند کرد  هنخوا  منکر توجه    ازبعضی از شاگردان گفتند اینها به نهی                 

 :گفت آنان  وقتی که نزدیک شد به ریيس. خودم می روممن : ایشان فرمود

   !اجازه می فرمایيد من هم بخوانم شما بنوازید؟ 

   مگر شما بلدی بخوانی؟: پاسخ داد 

  .بلی: فرمود
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  .بخوان: گفت

  مؤمنان    حضرت امير  از"  ناقوسيه"به خواندن اشعار    کردند  شروع  ایشان هم   

   :عليه السالم 

  صدقًا صدقا،  حقا حقًا، ال اله اال اهللا 

  ...  و استهوتنا ،و أشتغلتنا، تنا إن الدنيا قد غّر

  .خدایی جز پروردگار یگانه نيست ، حق است و راست: یعنی 

  ...دنيا ما را فریب داد ، مشغول به خود ساخت ، و به بازی گرفت 

  

به گریه در آمدند و به دست         گروه گمراه با شنيدن این ابيات عرفانی ،            آن  

   دور   آنجا     وقتی ما از    :     نقل کرده    یکی از شاگردان  .    کردند  توبه ایشان

 ." به گوش می رسيدآنانصدای گریه  می شدیم هنوز

 

شتار حکایات زیادی از کرامات ایشان نيز نقل شده است ، که در این نو                      

  .مختصر نمی گنجد

صدها حسينقلی همدانی پس از یک عمر مجاهده با نفس و تربيت               مولی  

 در کربال و در     هجری قمری     1311 شعبان سال    28   روز رشاگرد در عرفان ، د    

دیار باقی شتافت و در چهارمين حجره صحن          حالی که زائر حضرتش بود به      

  . به خاک سپرده شد ، شریف

  ده    پندار       دریدندمردان   خدا      پر
  یعنی  همه  جا  غير  خدا   هيچ  ندیدند

  
  جمعی    به  در    پير   خرابات     خرابند
  قومی    به  بر   شيخ  مناجات    مریدند
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  یک جمع  نکوشيده  رسيدند  به  مقصد 
  یک  قوم  دویدند  و  به مقصد   نرسيدند

  
  یک فرقه به عشرت  در کاشانه گشادند

   زمره به حسرت سر انگشت گزیدندیک
  

  هّمت  طلب  از  باطن  پيران  سحر  خيز
  زیرا  که  یکی  را  ز  دو  عالم    طلبيدند

  

  سّيد احمد کربالیی

  

. این عارف بزرگوار ، از شاگردان درس عرفان مولی حسينقلی همدانی است           

  . بودنداساتيد ایشان در فقه و اصول نيز ، محقق خراسانی و ميرزای شيرازی

سّيد احمد کربالیی ، پس از عمری تالش علمی و عرفانی و مبارزه با نفس ،                

،   بافقی محمدتقی  شيخ   الّله ةآی  شهيد:  و تربيت شاگردان گرانقدری مانند        

 ، سيدمحسن امين عاملی نویسنده کتاب گرانقدر           سيدمحمد کاظم عّصار   

 27  انجام در روز      ، سر     ميرزا علی آقا قاضی طباطبایی      و  ،    اعيان الشيعه 

مؤمنان  امير و در جوار حرم مطّهر از دنيا رفت  هجری قمری  1322شوال سال   

  .عليه السالم به خاک سپرده شد

  :این جمله از ایشان معروف است که فرموده 

و تفکر در معرفت نفس و         ،  ، در استغراق ذکر الهی           راه نجات و خالص     "

  ".است نهفته خودشناسی

يز ، مانند بسياری از عرفای دیگر ، به منظور ارائه                 این عارف وارسته ن     

طریق به سالکان راه معرفت ، از طراوت اشعار و جمالت ادبی استفاده                 
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در اینجا ، نمونه ای از مواعظ عرفانی که از ایشان نقل            .  می فرموده است  

شده را ، از نظر گرامی شما می گذرانيم ، که با غزلی از حافظ آغاز                         

  :گردیده است 

  

  باسمه تعالي و له الحمد

 

  نشود  اين سخن آسان گرچه بر واعظ شهر

   نشود  مسلمان   سالوس  و  ورزد   ريا  تا

  

  اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

  که به تلبيس و  حَيل   دیو  مسلمان نشود

 

  فيض  قابل   شود   آه    بيابد  پاك گوهر

   و مرجان نشودؤلؤورنه هر سنگ و گلي ل

 

 نهان پيش طبيب  درد   آند  آه دردمندي

   نشود  درمان   قابل  سببي بي  او  درد

  

ان شاء اهللا تعالي تمام مواظبت بر اداي واجبات و ترك محرمات به آمال                  

و آمال المراقبه في تمام النهار        ،  تامل ، بالوصيه اول الصبح اوال          دقت و 

 بالمجازات  ة التدارك و السياس   و،   النوم ثالثا    ةالمحاسبه عند اراد   و،  ثانيا  
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 علي التفصيل المعهود في آتب االخالق          ،   المخالفه رابعا      بالضد عند  

  ). انجام گردد(

  :یعنی 

  .و بر خود سفارشهاي الزم را بكند صبح مشارطه آند  1

  .جوارح نمايد در تمام روز مراقبت آامل از اعضا و  2

 .رسد به هنگام خواب محاسبه آرده و به حساب خود ب                                    3

 داگر مخالفتي مشاهده آرد خود را تنبيه آرده و تدارك غفلت روز را بكن         4

هر آار خالفي آه نموده ، با ضدش خود را مجازات آند، به همان                         و

  .آتابهاي اخالق گفته شده است تفصيلي آه در

و تمام مواظبت ان شاء اهللا تعالي در هر شبانه روزي به ساعت خلوتي از               

مناجات و التضرع و التبتل و الخضوع و الخشوع            ل جالله با  مع اهللا ج   اغيار

  .اليه

 المغرب و العشاء او بعد        ة بين صلو  ة في آل ليل    لکينبغي ان يجعل ذ     و

 و يذآر اهللا بعده بما ساعد عليه                ة المعهود  ةفيسجد السجد   العشاء

الحضور و االقبال علي اهللا تعالي بكليته و االعراض عما            التوفيق مع آمال  

  . ال موجود سواه جل جالله  باسرهم آانهسواه

مناجات و   ساعتي را با خداي تعالي جل جالله خلوت نموده و              :  یعنی  

 تضرع آند و صورت به خاك بمالد و خضوع و خشوع نمايد، و سزاوار است              

اين خلوت در هر شب ميان مغرب و عشا و يا پس از خواندن نماز عشا                     

   .سجده معهود را به جا آورد باشد، پس
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با ذآر   است  طوالني سجده ایشان از سجده معهود  ،  مقصود شاید (

به تعدادی "  ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين  :  "يونسيه

  .که استاد می گوید

هر مقدار آه توفيق يارش بود، با آمال حضورقلب و اقبال             و پس از سجده   

 آن  -ه غير از خدا است       نچه آ آوجودش و اعراض از همه        به خدا با همه   

 مشغول به ذآر     -جز او جل جالله نيست          چنان آه گويي موجودي به      

  .گردد

و چون از ذآر مانده و خسته شود، سر به گريبان تفكر فرو برده ، فكر آند                  

من آي ام ؟ و آجايم ؟ و از آجا آمده ام و به آجا مي روم ؟ و چنان در  آه

آه گويا در عالم وجود آسي نيست و         فرو رود آه خود را يافت نمايد          خود

 خودم را به خودم       ا ، لت نمايد آه خداوند    أباري جل جالله مس     از حضور 

فضاحت و شناعتي فوق آن نيست آه شخص ، خود را               بشناسان ، آه  

تعالي مواظب به تهجد و برخاستن سحر و            شاء اله اننشناخته باشد و     

شتغال به تعقيب و قرائت      اقبال و ا   اشتغال به نافله ليل با آمال حضور و         

يا صد مرتبه استغفار را صباحا و          شاء اهللا هفتاد  انقرآن تا طلوع آفتاب و        

 و اذآار معهوده سبحان) ال اله اال اهللا(ترك ننمايد و صد مرتبه تهليل  مساء

   استغفراهللا الاقل ده مرتبه در صبح و شام و آذلك             ، اهللا العظيم و بحمده   

له  ال اله اال اهللا وحده ال شريك له ،            (... شريك له     اله اال اهللا وحده ال      ال

 الملك و له الحمد، يحيي و يميت و يميت و يحيي و هو حي ال يموت بيده

رب اعوذ بك من       (...و رب اعوذ بك       ؛  )  الخير و هو علي آل شي قدير         

و اشهد ان ال اله اال اهللا        ؛  )  ن يحضرون أالشياطين و اعوذ بك رب        همزات

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له الها واحدا                (...له   وحده الشريك 

و استغفارات منقوله از سيدبن       ؛  )  صمدا لم يتخذ صاحبه و ال ولدا          احدا
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اللهم انت ربي ال شريك لك ، اصبحنا و اصبح             (اهللا عليه    طاووس رضوان 

 علي المصطفي محمد و المرتضي        صّل:    آبيره   و صلوات ؛  )  الملك هللا 

   ...علي 

جمعه صد مرتبه سوره قدر را مواظبت           و ان شاءاهللا تعالي در هر شب         

در تمام اوقات ليال و نهارا، نوما و          ، اينكه   نموده و اهم از همه امور مزبور       

و در جميع حرآات و سكنات حضرت حق جل و عال را              در همه احوال   ةقظی

عيني   ال ةقسمي آه اگر ممكن شود آني و طرف        حاضر و ناظر دانسته ، به     

 از حضور آن حضرت جل سلطانه غافل نشود و اين روسياه را هم در جميع

  :لت نمايدأش نفرمايد واين مضمون را مسواحوال فرام

  زان پيشتر که عالم فانی شود خراب

  ما  را  ز  جام  باده گلگون  خراب کن

 ت و ان شاء اهللا تعالي تمام مواظبت بر دوام توجه و توسل به حضرت حج                

 آه واسطه فيض زمان است ، ملحوظ داشته ، بعد از              -اهللا فرجه     عجل -

دعاي غيبت آه اللهم عرفني نفسنك فانك ان لم تعرفني                هر نمازي ،   

اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك           .نفسك لم اعرف نبيك    

حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت          اللهم عرفني .  لم اعرف حجتك  

و دعاي  ؛  هديه به آن بزرگوار      و سه سوره توحيد،     ،عن ديني بوده باشد     

  ...".اللهم عظم البالء"فرج 

 و نوم بر      - مهما امكن      -و ان شاء اهللا تمام مواظبت در دوام طهارت                 

را وقت نوم و بعد از هر نماز واجب و            )  س(حضرت زهرا    و تسبيح  طهارت

ي و خواندن   مواظبت بر سجده شكر را بعد از بيدار         الكرسي را و   ةقرائت آي 

 بعد از بيدار شدن براي       ..."في خلق السموات و االرض      اّن"آيات معهوده   
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سمان و آواآب و    آتوجه به معني و تفكر در آن و نظر در            نافله ليل با آمال   

 .را بعد از هر نماز شب ترك ننمايد و دعاي صحيفه؛ آفاق را 

 

انی دیگر  چنانکه مالحظه می فرمایيد ، این عارف دلسوخته ، غزل عرف               

حافظ را در اثنای دستورالعمل های خود ، مورد نظر قرار می دهد و                         

سالک طریقت را در کنار راز و نياز با آیات قرآن و دعاهای ارزشمند ، به                      

  :مناجات با آن ابيات ، فرا می خواند 

  

  صبح است ساقيا  قدحی پر شراب کن

  دور  فلک   درنگ   ندارد   شتاب   کن

  

   عالم فانی شود خرابزان پيشتر  که

  ما  را  ز  جام باده گلگون  خراب  کن

  

  خورشيد می ز مشرق ساغر طلوع کرد

  گر برگ عيش می طلبی ترک خواب کن

  

برخی از عرفای بزرگ ، این ابيات را در قنوت نماز شب خود نيز ، زمزمه 

  .می کردند

****** 
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