
  عرفان اسالمی در آئينه شعر و ادب

  )بخش پنجم(

 

  عارفان معاصر

)2(  

  

  سّيد علی قاضی طباطبایی

  

عالمه بزرگوار و عارف نامدار ، سّيد علی قاضی طباطبایی ، در ماه              

  .  هجری قمری در تبریز متوّلد شد1282 سال ذی الحجه

فاضل شربيانی ، محقق      :  اساتيد معروف ایشان عبارت بودند از           

  .سانی ، ميرزا حسين خليلی و امامقلی نخجوانیخرا

سّيد احمد کربالیی   :  اساتيد بزرگ ایشان در عرفان عبارت بودند از          

  .و شيخ محمد بهاری

این عارف بزرگوار عالوه بر تسلط بر علوم اسالمی ، به دو زبان                     

  .ی سروده استیاشعار زیبا، عربی و فارسی 

رزی در عرفان و اخالق      وی در طول عمر شریف خود ، شاگردان با           

  :تربيت کرد که نام برخی از آنان را از نظر گرامی شما می گذرانيم
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  عالمه سيد محمد حسين طباطبایی  -

 آیة اهللا العظمی محمد تقی بهجت -

 آیة اهللا سيد عبدالکریم کشميری -

 آیة اهللا محمد تقی آملی -

 سّيد هاشم حّداد -

 .سيد هاشم رضوی کشميری   آیة اهللا -

، این سالک وادی عرفان ، در روز چهارم ربيع االول سال              سر انجام   

 هجری قمری در نجف اشرف به دیدار حق شتافت و در مقبره             1366

  .وادی السالم ، به خاک سپرده شد

ایشان ، دستور العمل های عرفانی خود را گاهی به صورت نثر ، و                

به .  زمانی به صورت اشعار عربی و فارسی بيان فرموده است                 

 نمونه ، در نامه خود به یکی از شاگردانش ، به ابيات ذیل                     عنوان

  :اشاره دارد 

  و قد کان قلبي قبل ذا عنک الهيا

  و     لکّنه     شّو قته     فتشّو قا

  فال  توکلن   التعّجلن   و    توّکلن

  و  رفقا   لعّل  اهللا   یجعل  مرفقا
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  توّکل  علی  الرّب  الکریم  أال تری

  قد  توّکل   و   اّتقیکفایته  من  

  إليک  کتاب  الحّق  فاقرأه   ماکثا

  لترقی   به   حّتی   تلّذذ  بالّلقا

  

قلم : فرمود . روزی یکی از مالزمان ایشان نصيحتی از وی طلب کرد

  :و کاغذ را آماده کن و بنویس 

   آر  کف به  برادر   ای رشته دولت سر

   مسپار  خسران  به عمر گرانمایه وین 

 حالعنی همه جا با همه کس در همه ی

    یار   جانب  دل  چشم نهفته می دار 

  

  :برخی از توصيه های سازنده ایشان عبارتند از 

را سفارش می کنم به اینکه نمازهایتان را در بهترین و با                    شما"

 رکعت  51آنها به جا بياورید و آن نمازها با نوافل،           فضيلت ترین اوقات  

رکعت بخوانيد و اگر مشغله های          44 تيد،است؛ پس اگر نتوانس     

  نماز توابين را بخوانيد     دنيوی نگذاشت آنها را به جا آورید، حداقل           

 ). نماز اهل انابه و توبه هشت رکعت هنگام زوال است(

اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عاليه نرسد                  

  .مرا لعن کند
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  :صيه می شود تواین دعا در قنوت نماز خواندن  

العمل الذی    اللهم ارزقنی حّبک و حّب ما تحبه، و حّب من یحّبک، و               

  .اجعل حّبک احّب االشياء إلّی یبلغنی إلی حّبک و

خدایا ، عشق به خودت را نصيب من فرما ، و عشق به آنچه دوست                (

داری ، و محّبت آنکه تو را دوست دارد ، و کاری که مرا به محّبت تو                      

  ).وستی خودت را محبوب ترین چيزها برای من گردانبرساند ؛ و د

پس هيچ چاره و گریزی برای مؤمنين از آن نيست، و              ،  اما نماز شب     

است که می خواهد به کمال دست یابد در حالی که             تعجب از کسی  

و ما نشنيدیم که احدی بتواند به آن            ، برای نماز شب قيام نمی کند      

  .ز شبمقامات دست یابد مگر به وسيله نما

فيوضات و خيرات از مسير حضرت سيدالشهدا عليه السالم               سریان

فضيلت هم حضرت قمر بنی هاشم ابالفضل            و پيشکار این   ،  است  

  .العباس عليه السالم است

، موافقت ظاهر با باطن       ، مالزمت صدق    ، حسن خلق    اطاعت والدین  

 و  و تقدم در سالم و نيکویی کردن با هر برّ              ،  حيله   و ترک خدعه و    

  . ، توصيه می شودنهی کرده فاجر، مگر در جایی که خدا

  .د اهللا که دل هيچ کس را نرنجانياهللا اهللا

باب و ،  هر حقی که برگردنت باشد تا ادا نکنی باب روحانيت، باب قرب           

  .معرفت باز شدنی نيست

  :در هنگام گرفتاری ها و شدائد ، دستور ذیل سفارش شده است 
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 قرائت آیة الکرسی در دل خود بدون آوردن به              بار صلوات و    5پس از    

  :زبان بسيار بگو

  ".للهم اجعلنی فی درعک الحصينة التی تجعل فيها من تشاءا" 

    

  عالمه طباطبایی

  

قمری برابر هجری  1321در سال  عالمه سيد محمد حسين طباطبایی    

  .به دنيا آمد تبریز شمسی در شهرهجری  1281با 

و در سن نه سالگی پدر خود را از             ،  ر  در سن پنج سالگی ماد      وی  

  . دست داد

  :اساتيد مبّرز ایشان عبارت بودند از 

  .سّيد حسين بادکوبه ای ، در فلسفه  -

 .شيخ محمد حسين اصفهانی و محقق نائينی ، در فقه و اصول -

  .سّيد علی قاضی طباطبایی ، در عرفان  -

 

سرانجام در    عارف بزرگ و فيلسوف نامدار و مفّسر گرانقدر قرآن ،          این  

هجری قمری برابر با بيست و         1402 هجدهم محرم الحرام سال        روز

دیده از    سالگی در شهر قم     81 شمسی در سن      1360چهارم آبان    

 و در کنار حرم حضرت فاطمه معصومه به خاک سپرده           جهان فرو بست  

  .شد

 5 



بنا بر سخن نزدیکان ایشان ، مراقبت های عرفانی و توّجهات معنوی               

ایی در اواخر عمر شریف ایشان افزایش یافته بود و                   عالمه طباطب  

  :گاهی این غزل حافظ را زمزمه می کردند و می گریستند 

  

   بوالهوسی  بی حاصلی و  به  بگذشت عمر

  ای پسر جام می ام ده که به پيری برسی

  

   در پيش کاروان رفت و تو در خواب و بيابان

  وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی

  

   طوبی زن شجر   از  صفير  و  گشا ب بال

  حيف باشد چو تو مرغی که اسير قفسی

 

این حکيم فرزانه ، ده ها کتاب ارزنده به رشته تحریر در آورده است که               

تفسير الميزان ، اصول فلسفه ، بدایة الحکمة ، و نهایة الحکمة از                     

  .جمله آنها است

ی ، دارای قریحه    ایشان ، عالوه بر احراز مراتب علمی و کماالت معنو           

شعری نيز بودند ، که نمونه ای  از  اشعار  ایشان  را  از  نظر  شما                         

 :می گذرانيم 
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  ا باره     ام گفته   و    گویم    همی

 ها  دلدار    مهر     من   کيش    بود

 ر ست در کيش مهیپرستش به مست

 ها    هشيار     جرگه    زین   برونند

 خواب و خور و   آسایش  شادی و به

  ها     افکار    دل     کاری     ندارند 

 دل و مهر یار  جز   جهان   دارد   چه

 ا پنداره    ز    یی  ها   توده    مگر 

 به آهنگ چنگ و     نای   آوای   به

   تارها سمن  و    سرو   ز  خروشد

   گلرخان     ابروی    خم    یاد  به 

  ااره خو   می   بزم در   جام  بکش

  

عالمه مسلك  عرفاني    آیة اهللا تهرانی از شاگردان ایشان ، در خصوص           

  :طباطبایی ، چنين می گوید 

استاد، مسلك  استاد بی عديلشان  مرحوم  آية  الحّق سّيدالعارفين  حاج           

 ، مسلك  استادشان     ؛ و ايشان  در روش  تربيت       ميرزا علي  آقاي  قاضي    

 ؛ و ايشان  نيز مسلك  استاد خود         طهراني آقاي  آقا سّيد أحمد آربالئي     

مرحوم  آية  الحّق آخوند مّال حسينقلي  َدرَجزيني  همداني  ِرضواُن اِهللا              
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 ، آه   َعليهم  أجمعين  را داشته اند آه  همان  معرفت  نفس  بوده  است              

  . ، و بر اين  اصل  روايات  بسياري  داللت  داردمالزم  با معرفت  رّب بوده

 ، و بعد از عبور از عالم  نفس            عد از عبور از عالم  مثال  و صورت          و آن  ب  

؛ ِعْنَد اْلَفنآِء َعِن النَّْفِس ِبَمراِتِبها َيْحُصُل اْلَبقآُء ِبالرَّبِّ       خواهد بود آه     

و تجّلي  سلطان  معرفت  وقتي  خواهد بود آه  از آثار نفسانّيه  در سالك               

  .باشد هيچ  باقي  نمانده

ط  مهّم حصول  اين  معني  مراقبه  است  آه  در هر مرحله  از                 و از شرائ   

 ، و در هر منزله  از منازل  بايد بتمام  معني  الكلمه  حفظ  آداب  و                   مراحل

شرائط  آن  مرحله  و منزل  را نمود؛ و اّال بجاي  آوردن  عبادات  و اعمال                     

يز و استعمال      ، حكم  دوا خوردن  مريض  با عدم  پره           الزم  بدون  مراقبه   

و آّلّيات  مراقبه  آه  بر     .  غذاهاي  مضّر است  آه  مفيد فائده  نخواهد شد        

 ، در پنج  چيز خالصه         ، جزئّيات  آن  متفاوت  است      حسب  منازل  مختلف   

  :مي شود

  َصمت  و ُجوع  و َسهر و ُعزلت  و ِذآري  بدوام 

  تمام    پنج     اين آند    را  جهان   تمامان  نا

 ، فرق  روشن  عّالمۀ طباطبائي  با سائرين  اين  بود آه  اخالقّيات                  ريبا

 ، و بصيرت  ضمير، و نشستن  حقيقت            ايشان  ناشي  از تراوش  باطن      

 ، و متمايز شدن  عالم  حقيقت  و          سير و سلوك  در ُآمون  دل  و ذهن           

ي  بود؛ و   واقعّيت  از عالم  مجاز و اعتبار، و وصول  به  حقائق  عوالم  ملكوت            

در واقع  تنازل  مقام  معنوي  ايشان  در عالم  صورت  و عالم  طبع  و بدن                     
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 ؛ و معاشرت  و رفت  و آمد و تنظيم  سائر امور خود را بر آن                    بوده  است 

  .اصل  نموده اند

ولي  مسلك  اخالقي  غير ايشان  ناشي  از تصحيح  ظاهر و مراعات  امور             

 بود،آه  بدينوسيله  مي خواهند دريچه اي  از           شرعّيه  و مراقبات  بدنّيه     

رِحم  .  باطن  روشن  شود؛ و راهي  بسوي  قرب  حضرت  احدّيت  پيدا گردد          

   .اُهللا الماضيَن منهم  أجمعين

  

 ، و لطافتي  خاّص      ، و ذوقي  عالي     داراي  روحي  لطيف   عّالمۀ استاد    

نظُم «به    بخصوص     ابن  فارض  در أشعار عرب  به  شعرهاي           .  بودند

  . است  عالقه مند بودند تائّيۀ آبريآه  معروف  به   آن  » السُّلوك

و از  .  را مي ستودند  »  ديوان  خواجه  حافظ  شيرازي   «و در أشعار فارسي      

 ، گهگاهي  براي  دوستان  غزلي  آرام          أشعار عرفاني  فارسي  و عربي      

 هّم و غّم خود را         و دربارۀ اينكه  سالك  بايد يكسره       .  آرام  مي خواندند 

بخدا مصروف  دارد، و در صدد زياده طلبي  و فضيلتي  ابدًا نبوده  باشد؛                

 ، و  بلكه  بايد َهمَّش  خدايش  باشد، و توشۀ راهش  همان  ُذّل عبودّيت             

  .اهنماي  او محّبت  او بوده  باشدر

 شاعر در نشان  دادن     :   آرارًا اين  اشعار را مي خواندند، و مي فرمودند        

   :راه  فنا و نيستي  غوغا آرده  است
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  َصباَبٌة     اْلَغراِم     أحاديَث     لي    َرَوْت

   اْلَفْرِد   اْلَعَلِم   جيَرِة    َعْن   ها  ِبإْسناِد

  الصَّبا  َعِن     النَّسيِم    َمرُّ    َحدََّثني  َو 

  َعِن الدَّْوِح َعْن وادي  اْلَغَضي  َعْن ُرَبي  َنْجِد

  َعِن اْلَجَوي  َعِن الدَّْمِع َعْن َعْيني  اْلَقريِح 

  َعِن اْلَوْجِد َعْن َقْلبي  اْلَجريِح  َعِن اْلُحْزِن 

  َتحاَلفا     َقْد     اْلَهَوي    َو   َغرامي  ِبَأنَّ 

   َلْحدي    في  ُأَوسََّد   َحتَّي  َتَلفي    یَعَل

  

عالمه طباطبایی ، به پایان سخن را با بيان نمونه ای دیگر از غزلهای 

  :می بریم 

   از همه  بي پروا برد   و دين  دل    ِمهر خوبان

  برد   زيبا    رخ     آنچه   نبرد   َشطرنج   ُرخ 

  تو مپندار آه  مجنون  سِر خود مجنون  گشت

  آش  آشش  ليَلي  برد مااز َسَمك  تا به  س

  من  به  سرچشمۀ خورشيد نه  خود بردم  راه 

  برد   باال    مرا  تو   ِمهر   و   بودم    اي  ه ذّر
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  من  َخسي  بی سر و پايم  آه  به  سيل  افتادم 

   برد  دريا  دل    به  هم    مرا     ميرفت  آه او 

  بود  تو     مينوي    آف  و  بود  تو   خم  ابروي

   نام  و نشان  يكجا برد يك  جلوه  ز من ه  ب آه 

   سوختيم    خودت  و  مهر    آموختيم خودت 

   برد  ما  از  قرار   آه   روئي   افروخته   بر با

   

  آیة اهللا العظمی بهجت

  

 مری قجری  ه1334بهجت در اواخر سال  آية اهللا العظمى محمد تقى

 .  متوّلد شدنددر شهر فومن واقع در استان گيالن
  

  :اساتيد ایشان عبارت بودند از حضرات آیات 

انی و ميرزای نائينی و سّيد ابوالحسن اصفهانی و پمحّقق کم  -

  .حاج آقا ضياء عراقی ، در فقه و اصول

 .سّيد حسين بادکوبه ای ، در فلسفه -

 .سّيد علی قاضی طباطبایی ، در عرفان -

آقای بهجت ، عالوه بر طّی مراحل عالی در علوم عقلی و نقلی ،                 

پرهيز از دنيا ،    در زهد و عبادت و      .  دارای مراتب رفيع عرفانی هستند    
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کم نظير ، و در کشف و مشاهده عوالم معنوی نيز به مقام بلندی                  

امور یادشده برای اینجانب که به مّدت شش سال در               .رسيده اند 

محضر ایشان بوده و از دروس معّظم له استفاده کرده ام ، به اثبات               

  .رسيده است

ت و داستان   ایشان در جهت ارشاد دیگران ، با اشاره به آیات ، روایا            

زندگی بزرگان دین ، به صورت مختصر و مفيد به بيان دیدگاه خود                  

می پردازند ، و گاهی از اوقات نيز ، با اشاره به اشعار عرفانی ،                     

  .شاگردان را نصيحت می کنند

  :تکيه کالم ایشان در نصایح خود ، این جمله شریفه است 

  .من عمل بما علم ورثه اهللا علم ما لم یعلم

که به آنچه می داند عمل کند ، خداوند ، علم آنچه را که                   کسی  "

  ".نمی داند نصيب او می گرداند

در برخی موارد ، این مصرع را برای دميدن روح اميد در افراد قرائت                 

  :می نمودند که 

  و قل لمن قرع األبواب أن یلجا

  "به آنکه در زند بگو وارد شود"

  :لب ، می خواندند یا اینکه بيت ذیل را برای بيان جان مط

  

   هيچ : گفتم دگر؟ :  ، گفت  الف که گفتم 

  در خانه اگر کس است، یک حرف بس است
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یا آنکه داستان عارفی دلسوخته را نقل می کردند که در حجره خود 

  :به مناجات مشغول بود و گاهگاهی می گفت 

  

  دست ما کوتاه و خرما بر نخيل

  

  :ه می فرماید این مصرع ، جزئی از غزل حافظ است ک

  

  ای رخت چون خلد و لعلت سلسبيل

  بيلدل َس و  سلسبيلت کرده جان 

  

    ای گوشه  هر  در تو   چشم  ناوک

    قتيل صد   دارد   افتاده  من همچو 

  

   یا رب این آتش که در جان من است

   سرد کن زان سان که کردی بر خليل

  

    منزل بس دراز پای ما لنگ است و

   نخيل   بر خرما  و   کوتاه ما دست 
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در اینجا به برخی از دستور العمل های ایشان برای سالکان طریق 

  :سعادت اشاره می کنيم 

  

  ". و ما خلقت الجن و االنس إال ليعبدون"غرض از خلق، عبودیت است 

؛ ترک معصيت است در اعتقاد که عمل قلب است             و حقيقت عبودیت  

  . و در عمل جوارح

 نمی شود به طوری که ملکه شخص بشود،            و ترک معصيت، حاصل    

و در ميان مردم    مگر با دوام مراقبه و یاد خدا در هر حال و زمان و مکان               

نه ذکر اهللا عند حالله     وال أقول سبحان اهللا و الحمد هللا، لک       .  "و در خلوت  

   ".و حرامه

ما امام زمان عجل اهللا له الفرج را دوست می داریم، چون امير نحل                   

ا مطلقًا به وسيله او به ما می رسد؛ و او را پيغمبر                     است؛ امور م   

صلوات اهللا عليه برای ما امير قرار داده؛ و پيغمبر را دوست داریم، چون              

خدا او را واسطه بين ما و خود قرار داده؛ و خدا را دوست داریم، برای                  

  . اینکه منبع همه خيرات است و وجود ممکنات، فيض اوست                         

 را خواهانيم، باید دوست خدا باشيم؛ و اگر           پس اگر خود و کمال خود      

دوست خدایيم، باید دوست وسائط فيوضات از نبّی و وصّی، باشيم؛              

وگرنه یا دوست خود نيستم، یا دوست واهب العطایا نيستيم، یا                    

  . دوست وسائط فيوضات نيستيم

پس کيميای سعادت، یاد خداست، و او محّرک عضالت به سوی                     

ست؛ و توسل به وسائط استفاضه از منبع           موجبات سعادت مطلقه ا    
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باید اهتدا به هدایات     .  خيرات، به واسطه وسائل مقرره خودش است        

  . آنها نمایيم و رهروی به رهبری آنها نمایيم تا کامياب شویم                           

راه یگانه برای سعادت دنيا و آخرت، بندگی        :  کوچک و بزرگ باید بدانيم    

ست در اعتقادیات و     خدای بزرگ است؛ و بندگی، در ترک معصيت ا            

  . عمليات

آنچه را که دانستيم، عمل نمایيم و آنچه را که ندانستيم، توقف و                     

 در ما راه      معلوم شود، هرگز پشيمانی و خسارت        احتياط نمایيم تا      

 ثابت و راسخ باشد، خدای         ای نخواهد داشت؛ این عزم اگر در بنده         

  . بزرگ، اولی به توفيق و یاری خواهد بود

ست که خواندن قرآن در هر روز، و ادعيه مناسبه اوقات و              از واضحات ا  

؛ و کثرت تردد در مساجد و مشاهد                آنها  امکنه، در تعقيبات وغير     

مشرفه؛ و زیارت علما و صلحاء و همنشينی با آنها، از مرضيات خدا و                

است و باید روز به روز، مراقب زیادتی بصيرت و انس به                )  ص(  رسول

  . باشدعبادت و تالوت و زیارت 

و بر عکس، کثرت مجالست با اهل غفلت، مزید قساوت و تاریکی                   

قلب و استيحاش از عبادت و زیارات است؛ از این جهت است که                      

احوال حسنه حاصله از عبادات و زیارات و تالوتها، به سبب مجالست              

با ضعفا در ایمان، به سوء حال و نقصان، مبدل می شوند؛ پس،                       

 - در غير اضطرار و برای غير هدایت آنها             -مجالست با ضعيف االیمان    

سبب می شود که ملکات حسنه خود را از دست بدهد، بلکه اخالق               

  : فاسده آنها را یاد بگيرد
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جالسوا من یذکرکم اهللا رؤیته، و یزید فی علمکم منطقه، و یرغبکم                "

  . "فی االخرة عمله

ا با کسی همنشين شوید که دیدار او شما را به یاد خد                   :  یعنی  (

 او بر عمل شما بيفزاید ، و کردار او شما را               و گفتار  بيندازد ، و منطق   

  ). به عالم آخرت ترغيب نماید

دوری از علما و صلحا، سبب می شود که سارقين دین، فرصت را                    

غنيمت بشمارند و ایمان و اهلش را بخرند به ثمنهای َبخس و غير                    

  .مبارک

نبياء و  باشد، و با ا     کسی که به خالق و مخلوق، متيقن و معتقد                 

 جميعًا مرتبط و معتقد باشد، و توسل                 اوصياء صلوات اهللا عليهم      

اعتقادی و عملی به آنها داشته باشد، و مطابق دستور آنها حرکت و               

 غا از غير خدا، خالی نماید، و فار        ر»  قلب«سکون نماید، و در عبادات،       

ا مشکوکها،  القلب، نماز را که همه چيز تابع آن است انجام دهد، و ب               

تابع امام عصر عجل اهللا له الفرج باشد، و هر که را امام، مخالف خود                  

می داند با او مخالف باشد، و هر که را موافق می داند با او موافق، و                  

لعن نماید ملعون او را، و ترحم نماید بر مرحوم او و لو علی سبيل                       

الی را واجد    ؛ هيچ کمالی را فاقد نخواهد بود و هيچ ِوزر و ب                 االجمال

  . نخواهد بود

نيست؛ هيچ ذکر عملی، باالتر از         »  ذکر عملی «هيچ ذکری، باالتر از      

و ظاهر این است که       .  ترک معصيت در اعتقادیات و عمليات نيست          

  . ترک معصيت به قول مطلق، بدون مراقبه دائميه صورت نمی گيرد
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 دسیدر حدیث قُ  ، علم و معرفت است ، چنانکه        نتيجۀ خلق و مخلوق     

  : که خداوند می فرماید آمده است 

  ".َخَلقُتَک َالجلی َخَلقُت اَالشياَء َالجِلَک َو"

  .و تو را برای خودم آفریدم، تمام اشيا را برای تو : یعنی 

  

******  
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