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مقدمه
نماز در سراپرده گفتگو با او مقام خاص است ،هر چند که اوقات آن بار عام الهي است براي همه بندگان .براي ورود
به سراپرده ي حق بايد از مقام تکبير تا مقام تهليل را پيمود .توحيد او به نواي نبوت و صالي واليت نمازگزار را به
وادي فالح ميکشاند تا با خيرالعمل عظمت و کبريايي حق را حمد گزارد.
هر کسي را از نماز بهرهاي است به اندازه معرفت و رهيابي او به مقامي از مقامات نماز .اما دخول به مقامي و صعود
به مرتبه اي مستلزم رهسپاري است ولي:
ديدن روي ترا ديده ي جان بين بايد
وين کجا مرتبه ي چشم جهان بين من است
بايد ديده و جان را شست تا بهتر ديد و بهتر درک کرد.
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه يکي است
نبود خير در آن خانه که عصمت نبود
و هيچ آبي براي شستشو برتر از آب معرفت نيست .چه بهتر که خود را در جويبار جاري معرفت نماز شستشوي
دگر دهيم.
معاونت تحقيق و تأليف ستاد اقامه نماز
[ صفحه ]3

به بهانه ي ديباچه :چرا نماز؟
مگر ،خداوند تبارک و تعالي ،يکي از مقدس ترين دستاوردهاي حکومت صالحان را نماز ندانسته و بر آن بشارت
نفرموده؟
مگر نه اين است که تمام پيامبران و پيشوايان اديان و مذاهب آسماني به نماز مأمور شده بودند؟
مگر نه اين است که مهم ترين نقطه ي اشتراک ميان همه ي اديان آسماني نماز است؟
مگر اين فريضه ي مقدس ،بر آدم ،نوح ،ابراهيم ،موسي ،عيسي ،و محمد عليهم السالم و پيروانشان فرمان نبود؟
مگر خانه ي خدا «کعبه ي معظمه» به عنوان نخستين قبله ،براي نمازگزاران و مؤمنين تاريخ ،وضع نگرديده؟
[ صفحه ]1
مگر نماز مابه االمتياز مؤمن و کافر نيست؟
مگر کروبيان و فرشتگان و جنيان به آن مأمور نيستند؟
مگر نماز ،هماهنگي با جهان آفرينش نيست؟
مگر انقالب اسالمي مان ،با نماز و مسجد آغاز نگرديد؟
مگر جبهه حق در جنگ عليه باطل ،با نماز رونق نيافت؟
مگر عناصر ضد انقالب را با نماز و تکبيرمان ،محو نکرديم؟
مگر امام راحل قدس سره ،در پي هر نماز ،فرياد انقالب سر نداد؟
و مگر او ،به دنبال هر نماز در نوفل لوشاتو ،انقالب را رهبري نکرد؟
و مگر هم او ،آخرين نماز را با تن نحيف ،در حصار قيود اتاق عمل ،ايستاده نخواند؟
و مگر رهبري معظم انقالب -که خدايش نگهدار باد -با اتکال به خدا و اتکاء به نماز فريادهاي دشمنشکن سر
نميدهد؟
و مگر نوباوگان و فرزندانمان ،صفوف نماز جماعت را به منزله ي صفوف مقدم جبهه نميدانند و به ياد روزي که هم
قطارانشان به نماز عشق در جبهه ميايستادند ،سر از پا نشناخته ،به مساجد رو نميکنند؟
و مگر ملتمان که دوران امتحانات الهي را ميگذراند ،با کارنامه ي نماز ،از کوران آزمايش ها به درنميآيد؟
و مگر صداي اذان همسايگانمان ،گوش دلمان را نمينوازد؟

و مگر صداي تکبير نمازمان ،فرش را تا عرش به زير پايمان نميگستراند؟
و خالصه ،مگر قداست ،لطافت و ابهت نماز نيست که عواطف انساني ما را در گردونه ي ارتباطات سازنده يعاطفي
قرار ميدهد و جامعه ي نمازگزاران را از نشاط و شوق ،اميد و بزرگواري لبريز ميسازد؟
[ صفحه ]9
پس بياييم شهرمان را به مسجد و مساجدمان را به محل عارفانه نماز بدل کنيم و جامعهاي نمونه ،بدانگونه که
مرضي خدا و رسول است ،بسازيم.
رسيده ساعت فيض حضور و وقت نماز
بيار جام تدلي به گاه راز و نياز
بده ميناب از سبيل کوثر دوست
که ناگه از سر زلف نگار گره شد باز
فراز مسند عشق است لحظههاي نماز
که پرده از رخ دلبر شود به ناگه باز
رساند از طرف مصر دلبرم نسيم وصال
شميم پيرهن آن عزيز بندهنواز
تبارک اهلل از آن چشم و خط و خال و نگاه
از آن قيامت قامت ،از آن کرشمه و ناز
منم غريب ديار و تويي غريب نواز

دمي به حال غريب ديار خود پرداز[. ]8
خداوند در آيه ي  05سوره ي نور ،اقامه ي نماز ،پرداخت زکات و اطاعت از رهبري الهي را ،بازياب استخالف و
قدرتيابي بندگان مؤمن عنوان کرده و آن را تأمين کننده ي رحمت الهي بيان نموده است .در آيه ي 18سوره ي
حج نيز ،اقامه ي نماز ،پرداخت زکات و امر به معروف و نهي از منکر را از آثار مهم و برکتخيز
[ صفحه ]85
قدرت و تمکن و فرمانروايي مؤمنين دانسته و آن را منشأ عاقبت به خيري و نيک فرجامي قلمداد کرده است.
بنابراين ،حکومت صالحان را همين سزاوار است که به اقامه ي نماز و پرداخت زکات دعوت کرده ،همگان را به
تعهد و تقيد به آن فرا بخواند تا هم مشمول رحمت الهي گردند و هم سرانجام به قرب حق و رضوان الهي نائل شوند.
يعني هم دنيايشان تأمين گردد و هم آخرتشان.
نکته ي مهم و الزم ديگري که در همين جا بايد به آن بپردازيم اين است که در کتاب عزيز خدا ،قرآن کريم 13 ،آيه
درباره ي نماز نازل گرديده که در آن ها کلمه ي صلوة و اشتقاقات آن ذکر شده است ،به استثناي آياتي که کلمات
ذکر ،رکوع ،سجده و قرآن و تسبيح آمده که در بعضي موارد به معناي نماز ميباشد و تعداد آن ها نيز زياد است.
آيات نماز بعضي در مکه و برخي ديگر در مدينه نازل شده است و با مراجعه به اين آيات ،مطالب بس عزيز و مهم
به دست ميآيد که به بعضي از آن ها در سلسله مقامات آتيه اشاره خواهد شد .ان شاءاهلل
اما آنچه فعال در اين جا يادآوري ميکنيم اين است که بيش ترين آيات مربوط به نماز پس از هجرت پيامبر (صلي
اهلل عليه وآله وسلم) در مدينه نازل شد .اگرچه بعضي از آيات مذکور در سال هاي قبل از هجرت -از سال دوم تا
دوازدهم بعثت -به طور پراکنده وارد شده است ،اکثر آيات مربوط به نماز در سورههاي بقره ،آلعمران ،نساء ،انعام و
اعراف آمده که مربوط به بعد از هجرت ميباشد .يعني يازده آيه ي سوره بقره در سالهاي پنجم ،هشتم و نهم
هجري ،يک آيه ي سوره ي آلعمران بين سال هاي دوم و سوم هجري ،شش آيه ي سوره ي نساء در سال هاي
ششم ،هشتم و دهم هجري ،دو آيه ي سوره ي انعام در سال ششم هجري و شش آيه ي
[ صفحه ]88

سوره ي مائده بين سال هاي هفتم ،نهم ،دهم و يازدهم هجري نازل شده اند و بدين ترتيب نزول آيات مربوط به
نماز به طور ميانگين بين سال هاي هشتم ،نهم و دهم بعد از هجرت صورت گرفته است.
بنابراين بيش ترين تذکر مربوط به اقامه ي نماز ،در سالهاي هشتم و نهم هجري ميباشد ،همان گونه که بيش ترين
آيات مربوط به ديگر احکام نيز در همين سال ها نازل شده است .در سال هاي اول بعثت ،نماز يک رکعتي و يا دو
رکعتي بوده ،ولي در سال هايي که ذکر شد نمازهاي يوميه به ترتيبي که موجود است تأييد گرديد.
در سالهاي نهم و دهم هجرت يعني حدود  05و  08سال بعد از بعثت رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله احکام و از
جمله سفارش هاي مؤکد مربوط به نماز نازل گرديده است .ميدانيم که همه ي جنگ هاي رسول اکرم صلي اهلل عليه
و آله در مدينه رخ داد و بسياري از اماکن تخريب شد ،عدهاي به شهادت رسيدند ،گروهي اسير شدند و فشار
اقتصادي و رواني در جامعه گسترش يافت .يعني ضمن اين که انقالب رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله تثبيت شده
بود ولي مشکالت روحي و اقتصادي کم و بيش خود را مينماياند و در همان شرايط سفارش به نماز مورد تأکيد
قرار گرفت و امروز که همان کيفيت تکرار ميشود ،سفارش به نماز مورد تأکيد است.
مطلب مهم قرآني ديگر اين است که از سياق آيات قرآني مربوط به نماز چنين استفاده ميشود که مسائل نماز به سه
شکل مطرح شده است:
يک دسته آياتي است که به ظواهر موضوعات و مسائل مربوط به نماز اشاره دارد .مثال به اقسام طهارت ،وضو،
غسل و تيمم ،يا نماز مسافر ،نماز خوف ،نماز جنگ و نماز مستحب و يا اوقات نمازهاي پنجگانه ،نماز انفرادي،
[ صفحه ]80
نماز جماعت و اذان ،که ميتوانيد در اين باره به آيات :بقره ،17 /نساء 850 /و  ،857مائده 5 /و  01و ،98توبه/
 ،99هود ،881 /اسراء ،31 /آل عمران 79 /و مائده 01 /مراجعه کنيد.
دسته ي ديگر از آيات مربوط به نماز ،آياتي است که در مورد ارتباط متقابل نماز و مسائل اقتصادي ،نماز و
اخالقيات ،نماز و جهاد ،نماز و علم ،نماز و بعضي مسائل ديگر ميباشد که در نشريات ديگر به آن ها پرداختهايم.

دسته ي سوم از آيات نماز ،آن هايي است که به تأثير نماز در تقويت ملکات فاضله ي انساني و ساختار روحي
آدمي پرداخته است ،همان تأثيراتي که نمازگزار را در رسيدن به مقامات بلند عرفاني و سير و سلوک الي اهلل ،کمک
ميکند .از جمله ي مقامات و منازل عرفاني مذکور در آيات مربوط به نماز ،عبارتاند از. ]0[:
[ صفحه ]87
احسان ،اخبات ،اخالص ،اطمينان ،انابه ،تقوا ،تزکيه ،تفضل ،توکل ،رضايت ،صبر ،طمأنينه ،طهارت ،عبوديت ،قنوت،
کرامت ،وجل ،واليت ،هدايت ،يقظه و ،...که ان شاءاهلل در ادامه ي اين بحث ،در حد توانمان به توضيح آن ها خواهيم
پرداخت .البته کتاب هايي که به تفسير عرفاني نماز پرداختهاند کم نيستند و ميتوان از کتاب معروف سرالصلوة
حضرت امام (ره) يا کتاب مرحوم آيتاهلل شاهآبادي که سرآمد ديگر کتب مربوط هستند ،ياد کرد ولي آنچه ما
ميخواهيم مطرح کنيم ،مقاماتي است که صريحا در آيات مربوط به نماز ذکر شده است و ال غير.
قابل توجه اين است که عمده مطلب مشترک ميان هر سه دسته از آيات ذکر شده ،بيان محورها و اساس تشويق و
تحريض به نماز است.
و به تعبير ديگر اين آيات از رهگذر پنج موضوع مؤمنين را به اقامه ي نماز ترغيب مينمايند:
 -8باور ساختن ايمان به غيب[. ]7
 -0تقويت احساس بندگي نسبت به خداوند[. ]1
 -7توجه هر چه بيشتر به وحدانيت حق تعالي[. ]0
 -1وعده و مژده دادن به جنات مکرمون ،جنة الوراثة و جنات عدن و خالصه بهرههاي اخروي که در اکثر آيات
مربوط ذکر شده است.
 -0وعيد و ترساندن از عقاب و درکات عذاب الهي ،مانند :سقر ،سعير ،ويل ،غي و جهنم[. ]5
به بيان ديگر ،نتايج دنيوي و اخروي به عنوان انگيزه اي کارساز براي
[ صفحه ]81
نمازگزاران به شمار ميآيد.

در اين سلسله نوشتار ،به بعضي از مقامات عرفاني نماز که در آيات قرآني مذکور است ،ميپردازيم و تنها آياتي
موردنظر ماست که نماز و يکي از مقامات در آن آمده است.
البته اين تمنا و آرزو برتر از فکر ناتوان و بيش از بضاعت مزجاة ماست ،ولي اميدواريم با عنايات الهي و ياري
انفاس پاک بزرگواران ،اشارهاي داشته باشيم.
(مقامات به ترتيب حروف تهجي مرتب شده اند)
[ صفحه ]80
[ ]1شعر از همين نويسنده.
[ ]0زبان عرفان :ناگفته نماند که تفهيم و تدريس هر علم به زباني خاص نيازمند است و هر يک از علوم تجربي يا علوم انساني ،زبان مخصوص به
خود را دارا ميباشد .عرفان نيز يکي از علوم اسالمي است که عمدتا از زبان اشاره و کنايه و استعاره بهره ميگيرد و چون مفاهيم آن داراي
گستردگي ويژهاي است ،از اصطالحاتي که داراي قابليت و غناي مفهومي است سود ميجويد و به همين جهت ،از گذشتههاي دور مورد پذيرش و
قبول بعضي افراد واقع نميشده است .از طرف ديگر چون با بعضي از اصطالحات و عقائد متصوفه اشتباه ميشده ،مورد انتقاد قرار ميگرفته است .به
همين جهت حضرت امام خميني (قدس سره) در کتاب «صالة العارفين» ميفرمايد« :از امور مهمهاي که تنبه به آن الزم است و اخوان مؤمنين و
خصوصا اهل علم «کثر اهلل امثالهم» بايد در نظر داشته باشند ،اين است که وقتي کالمي را از بعض اهل معرفت شنيدند ،بدون حجت شرعيه رمي به
فساد و بطالن نکنند .خيال نکنند ،هر کس اسم از مراتب نفس و مقامات اولياء و عرفا برده ،صوفي است يا مروج ادعاهاي صوفيه است» .سپس
حضرت امام (ره) ميفرمايد« :به جان دوست قسم ،کلمات نوع آن ها يعني عرفاي اسالمي ،شرح بيانات قرآن و حديث است» .آن گاه با ذکر
حديث شريفي از امام صادق (ع) ،يادآوري ميکنند که «آيا اين حديث غير از فناي ذاتي که در لسان عرفاي اسالمي است به چيز ديگري قابل حمل
است؟» و با نقل فرازي از مناجات شعبانيه ،مطلب را روشن و تأييد ميفرمايند .پس زبان عرفان ،زباني است برتر و وسيعتر و مقدستر از هر
زباني.
[ ]7سوره ي بقره ،آيه ي .7
[ ]1سوره ي ابراهيم ،آيه ي .78
[ ]0سوره ي طه ،آيه ي .81
[ ]5ماعون 7 ،و  /1توبه /01 ،مائده.98 ،

مقام احسان
قوله تعالي:
«وَ اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَيلِ اِنَّ الْحَسَناتِ يُذهْبنَ السَّيِّئاتِ ذلِکَ ذِکري لِلذَّاکِرينَ وَ اصْبِر فَاِنَّ اهللَ ال
يُضيعُ اَجرَ الُمحسِنين»[. ]8
يعني؛ به پاي دار نماز را در دو سوي روز و پاسي از شب ،چرا که حسنات ،پليديها و بديها را ميزدايد ،اين
يادي است مر يادآورندگان را ،و خويشتندار و بردبار باش که خداوند ،پاداش محسنين و نيکوکاران را ضايع
نخواهد ساخت.
و هم چنين در آيات اوليه ي سوره ي لقمان آمده است که محسنين و نيکوکاران کساني هستند که نماز را به پا
ميدارند و زکات را ميپردازند و به قيامت يقين دارند و هم اينان مشمول هدايت ربوبي بوده ،رستگارند.
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خداوند متعال در اين دو آيه ي کريمه ،اقامه ي نماز را منشاء نيل به مقام احسان بيان فرموده است.
«احسان» در لغت ،به معناي انجام کار خوب به شکل نيکو ميباشد .يعني احسان داراي دو جنبه ي نيکي است؛
يکي نفس عمل ،دوم اجراي عمل .کار خوب را با ابزار بد انجام دادن و يا کار بد را با ابزار خوب انجام دادن ،هيچ
يک مشمول احسان نخواهد بود .از اين جهت در آيات قرآني« ،صبر»« ،جهاد»« ،معيشت حالل»« ،ثروت حالل»،
«خدمت به والدين» و هم چنين «نماز»« ،کظم غيظ» و «عفو و گذشت» که همه في نفسه نيک و خوب هستند،
وقتي به شکل خوب انجام گيرند ،مشمول احسان دانسته شده اند .در اين مورد ميتوانيد به آيات  15و  80نحل،
 871آل عمران 00 ،يوسف 95 ،يوسف 59 ،عنکبوت 11 ،مرسالت 880 ،و  17بقره مراجعه کنيد.
«احسان» در منازل السائرين ،پنجاه و يکمين منزل سير و سلوک است و در بيان خواجه عبداهلل انصاري در کتاب
صد ميدان ،پنجاه و چهارمين است .در کتاب صد ميدان ،خواجه عبداهلل انصاري ميگويد:
«از ميدان «مراقبت» ،ميدان «احسان» زايد .احسان آن است که پيغمبر خاتم سيد ولد آدم صلي اهلل عليه و آله و
سلم ،روح القدس را عليهالسالم پرسيد .او در جواب گفت« :وَ اَنْ تَعْبُدَ اهللَ کَانَّکَ تَراهُ»؛ خداي را آن چنان پرستش
کني که وي را ميبيني و بداني که او تو را ميبيند.

در اين ميدان مردم سه دستهاند :يکي غرقه گشته در درياي توحيد و از زندگاني نوميد ،يعني همه جا با خدا بودن و
نسبت به خود و زندگي خود نينديشيدن .دومي واله گشته در هيبت و سرگرداني در غيبت ،همانند پر کاهي در
گردونه ي عظيم خلقت .سوم غرقه گشته در وجد ،و به مقام حضور ،بلکه به
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شهود حق نائل گشتن و به قول عرفا به نورانيت اشراق منور گرديدن.
و به عبارتي ديگر ،هواي نفس در عزم گم شود و اسباب در جمع گم شود و تفرق در وحدت گم شود و خالصه
هواهاي نفساني از رهگذر تصميم به کماالت ،مورد توجه نباشد و چون همه چيز را در يد قدرت خدا ميداند همه
ي اسباب را نفي کند که آيه ي قرآني «ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ» به آن متوجه است و چون به وحدت در هستي رسيده
است ،هيچ چيزي را متفرق نپندارد.
که در اين صورت از تن سمع پيدا و بس ،و از زبان ذکر پيدا و بس و از دل درد پيدا و بس ،به دل ديده و پندارد که
به عيان ديده ،از تالشي انسانيت و خمود هوا و عناي عاليق رها شده .و اين است احسان و آثار آن».
توضيحي که خواجه در منازل السائرين بيان کرده ،برگرفته از معناي لغوي و اصطالحات قرآني است که در يک کالم
خالصه شده است و آن عبارت است از« :اَنْ تَعْبُدَ اهللَ کَاَنَّکَ تَراه»؛ يعني خدا را عبادت کني ،بدان گونه که او را
ميبيني.
عبادت خدا يک عمل صددرصد مطلوب و نيکوست و براي آن که اين عمل در حد کامل نيکويي انجام گيرد ،بايد
ذهن و فکر از غير او خالي گردد و قصد و نيت نماز ،از ريا و عجب مهذب شود و انسان در حالتي قرار گيرد که
خود و حالش را از ديگران پنهان سازد ،در خود روحانيت و طمأنينه ايجاد کند ،قَلق و اضطراب و وحشتهاي
کاذب و تفرق ذهن را از خود دور سازد و در دل سرور و فرح لقاي خداوندي بيابد تا سرانجام به وقت برسد؛ وقت
مشاهده و حضور( ،وقت به تعبير عرفا ،عبارت است از خروج از غيب به شهود و تجلي جلوات خاصه) و خالصه
چنين کيفيت واالي روحي ،به مقام احسان تعبير ميشود .و وقتي انسان نمازگزار ،در چنين وضعي قرار گيرد
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مشمول «اَنْ تَعْبُدَ اهللَ کَاَنَّکَ تَراه» خواهد بود .شيخ عبدالرزاق کاشي در رساله ي «اصطالحات في صحائف» نيز
همين مطلب را ياد ميکند:
«اَالِحْسانُ هُوَ التَّحَقُّقُ بِالعُبُودِيَّةِ عَلي مُشاهَدَةِ حَضْرَةِ الْرُّبُوبِيَّةِ بِنُورِ البَصِيرَة»؛ يعني احسان عبارت است از اين که به
کمک نورانيت بصيرت ،ديدار کامل حضور ربوبي به منظور تحقق عبوديت ،صورت گيرد.
روايت معروفي در ميزان الحکمه نقل شده است .در اين روايت از پيغمبر درباره ي احسان سؤال شد و حضرتش
فرمود:
«اَنْ تَعْبُدَ اهللَ کَاَنَّکَ تَراه فَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ يَراکْ»؛ يعني احسان آن است که عبادت کني خدا را بدان گونه که او را
ميبيني ،که اگر نبيني قطعا توجه داشته باشي که او تو را ميبيند.
فراز اول اين بيان ،احسان به معناي اتم و اکمل ميباشد و فراز دوم ناظر به احسان در مرتبه ي نازلتر است؛ يعني
ديدار تو او را يا ديدار او تو را و همين بيان رسول (صلي اهلل عليه وآله وسلم) خداست که سرمايه ي سخن عرفا و
مايه ي بينش عرفان اسالمي در موضع احسان است.
در پايان اين مقام ،اشاره به چند نکته ضروري است:
 نکته ي اول اين که برطبق آيه ي دوم از سوره ي ملک ،خداوند فلسفه و علت عمر انسان و محدوده مرگ وزندگي او را ،احسن عمل معرفي کرده و فرموده است:
«لِيَبْلُوَکُم اَيُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَالً» ،نه ،اکثر عمال
از اين آيه چنين استنباط ميشود که چون نماز ،بهترين عمل است ،پس فلسفه عمر انسان ،اقامه ي نماز ،يعني
احسان عبادي است .و اين نتيجهاي است که از شکل منطقي حاصل ميشود ،يعني خداوند مرگ و زندگي را براي
احسن
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عمل آفريده است و نماز ،احسن عمل است ،پس خدا مرگ و زندگي را براي نماز آفريده است و به عبارت ديگر،
فلسفه ي عمر ،عبادات است و باالترين و بهترين عبادت ،نماز است.
 نکته ي دوم :گروه هايي که در قرآن محبوب درگاه الهي ذکر شدهاند ،مانند «توابين»« ،مطهرين»« ،متطهرين»،«متقين»« ،صابرين»« ،متوکلين»« ،مقسطين» و «مقاتلين» و «محسنين» هستند .که در مورد «محسنين»  0بار

محبوبيتشان تکرار شده است .به آيات  890سوره ي بقره و  871و  811آل عمران ،و  87و  97مائده مراجعه
فرماييد .يعني مقام احسان به مراتب باالتر از تقوا ،طهارت و توکل است .ناگفته پيداست که رابطه ي مستقيمي ميان
طهارت ،تقوا ،صبر ،توکل ،قسط و قتال با نماز وجود دارد .يعني همه ي شايستگيهاي انساني که محبوب خدايند،
با نماز و در نماز خود را نشان ميدهند.
 نکته ي سوم :به مناسبت احسان و ارزشيابي حسن ،يادآوري ميشود که حسن و قبح ،عقلي و ذاتي است و مالکتشخيص خوب و بد و زشت و زيبا ،فرآيند ذاتي موضوعات و سالمت فطرت و خردمندي است ،نه آن که مالک
تشخيص شرعي باشد .پس تشخيص خوبي و بدي داراي مايه ي عقالني و فطري است و انجام عمل زشت از خدا،
از نظر عقلي محال است. ]0[.
 نکته ي چهارم :با استفاده از آيه ي فوقالذکر و بعضي از آيات ديگر ،مايههاي اصلي رسيدن به مقام احسان ،درچند چيز است ،اول نماز و دوم
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صبر.
نيل به مقام احسان فقط از طريق عنايت الهي حاصل ميشود و بس که در دعاي ماه رجب ميگوييم:
ال صُنْعَ لي و ال لِغَيري في احسان اِالّ بِک؛ من و غير من جز به وسيله ي تو دستي در احسان نداريم.
 نکته ي پنجم :رسيدن به مقامات عرفاني و از جمله احسان ،منحصر به مردان نيست ،بلکه براي زنان نيز ميسراست که فرمود« :فَاِنَّ اهللَ اَعَدَّ لِلمُحسِناتِ مِنکُنَّ اَجراً عَظيماً»[. ]7
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[ ]1سوره ي هود.111 /
[ ]0محال دو قسم است:اول محال عادي که معموال انجام نميپذيرد مانند بارور شدن درخت خشک و دوم محال عقلي ،مثال جمع ميان دو نقيض
است مانند اين که يک چيز هم باشد و هم نباشد که محال عقلي است و انجام کار زشت از خدا نيز محال عقلي است .بحث از حسن و قبح به
مناسبت طرح موضوع احسان است .به عبارت ديگر ادراک مصاديق احسان چون ذاتي است ،در دسترس عقل هم هست.
[ ]7احزاب.09 /

مقام اخبات
قوله تعالي:
«وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتينَ ،الَّذينَ اِذا ذُکِرَ اهللُ وَجِلَت قُلوبُهُمْ وَ الصَّابِرينَ عَلي ما اَصابَهُمْ وَ المُقيمِي الصَّلوةَ وَ مِما رَزَقناهُمْ
يُنفِقون»[. ]8
و مژده و بشارت بده به مخبتين ،هم آنان که چون ياد خدا ميشود ،دل هايشان ميلرزد و بر هر چه به ايشان
ميرسد ،صابر و شکيبايند ،همان ها که نمازگزارند و از آنچه به آن ها دادهايم ،انفاق ميکنند.
«خبت» در لغت به معني زمين بلندي است که داراي شيب مطمئني باشد ،و اخبات يعني رفتن به سرازيري قابل
اطمينان و عميق.
بنابراين در حيثيت لغوي ،دو مطلب مطرح است:
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يکي «اطمينان» و ديگري «شيب عميق» ،يعني با اطمينان خاطر به عمق سراشيبي رفتن ،اخبات است.
پس وقتي انسان مؤمن ،کمال آرامش روحي خود را به هر چه کوچکتر شدن در برابر خدا بداند و به نهايت
کوچکي و ذلت در پيشگاه احديت برسد ،از آن به مقام اخبات تعبير ميشود که در آن جا کوچکي و ذلت همراه با
اطمينان قلب است.
مقام اخبات ،مقامي است که مؤمن به سکونت خاطر و سکينه ي روحي (در مورد سکينه ي روحي به بخش 80
مراجعه کنيد) نائل ميشود ،نه از غير خدا ميترسد و نه از خطري ميهراسد ،عبوديت و فروتني در برابر حق تعالي
را بر هر چه عزتمندي ظاهري است ،ترجيح ميدهد.
اخبات پنجمين باب و پانزدهمين مقام و منزل در سير آدمي است .در کتاب صد ميدان ،خواجه عبداهلل انصاري،
اخبات را ميدان سي و نهم دانسته ،چنين ميگويد:
از ميدان تذلل ،ميدان اخبات زايد و قوله تعالي «و بشر المخبتين» اشاره به آن است .اخبات نرم خويي است ،و تنگ
دلي و ترس کاري مردي است که حقيقت اخالص چشيده و عذر خاليق ديده و از خويشتن رسته.
نشان چشيدن اخالص ،سه چيز است:

از تيمار رزق و از کوشيدن و از ساختن جهان برآسودن و در مداومت خدمت و استغراق اوقات و تصفيه ي انفاس
آويختن و جهان و جهانيان و آدميان و جز ايشان را ،از اداي دين خويش آزاد داشتن ،که اين سيره ي ابدال
ميباشد. ]0[.
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وقتي مؤمن از حضيض ذلت و بيارزشي لجن بودن به سوي خدا باال برود (همان گونه که آدم از حضيض ذلت خاک
و گل و لجن بودن با نفخه ي الهي به مقام دريافت علوم نائل و در پي «فَعَلَّمَ آدَمَ االَسماءَ کُلَّها :اخبات برايش حاصل
گرديد) و وقتي آدمي به نقطه ي اوج برسد ،سکون روحي پيدا ميکند ،که به آن اخبات ميگويند .از اين جهت،
خواجه در منازل السائرين ميگويد:
«اَالخْباتُ هُوَ السُکُونُ اِلي مَنْ اِنْجَذَبَ اِلَيه بِقُوةِ الشَّوقِ»
پس در اخبات ،سکونت و آرامش روحي وجود دارد که پس از جذب شدن به محبوب ،ايجاد ميشود.
و اين که قرآن فرمود:
«وَ اَخْبَتوُا اِلي رَبِّهِم ،به معناي آن است که سَکنُوا الي رَبِهِمْ»؛ يعني در ظل لطف خدا ،آسودهاند ،که همان معناي
فوقالذکر ،يعني رسيدن به نقطه ي اطمينان و سکينه ي روحي است.
از توضيحي که داده شد به خوبي روشن ميشود که اخبات اولين مقام طمأنينه و سکونت روحي است که الزم است
نمازگزار در ابتداء ،تحت تأثير نورانيت الهي ،تمايالت خود را سرکوب سازد (چون وجود تمايالت ،نشانه ي تعلقات
نفساني است) و با کمال قدرت ،رضايت الهي را اراده کند و با حق مأنوس باشد ،تا آن جا که نه از مدح و تعريف
خرسند شود و نه از نکوهش ،مالمت و مذمت متأثر باشد .در آن صورت به مقام واالي اخبات نائل ميشود ،مقامي
که از خود کوچک بيني شروع و به خود ناديده گرفتن و سرانجام به طمأنينه و سکونت روحي ميرسد و خالصه
اخبات آرامش پس از طوفان تکثر و تفرق ،و نديدن خويشتن است که ديگر خودي باقي نيست ،بلکه مقام توحيدي
را حاصل ميسازد.
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که خداوند در قرآن فرمود:
«اِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ وَ اَخْبَتُوا اِلي رَبِّهِم اولِئکَ اَصْحابُ الجَنَّة»[. ]7
يعني آنان که ايمان آورده ،عمل صالح انجام داده ،خودي نميبينند و به سوي پروردگارشان با فروتني و ذلت
رهسپارند ،از بهشتيان هستند.
و خالصه ،اخبات نخستين مرحله ي طمأنينه است که آدمي را به سوي مأمن و آسايشگاه روحي پيش ميبرد.
رسيدن به چنين مقامي را شرايطي است ،از جمله اين که بايد نورانيت حقيقت بر تمايالت نفساني غلبه کند ،اميال
حيواني سرکوب گردد ،قلب انسان به سمت حقائق اراده يابد و پذيرش حق و شدت اشتياق به آن ،مانع سرنگوني
انسان به حفرهها و درههاي هولناک و عميق نفساني شود ،هيچ چيزي اراده ي انسان را خللپذير نسازد و هر لحظه
اراده ي آدمي در اين راه تقويت گردد ،نه از چيزي بترسد و نه از قدرتي بهراسد و خالصه از خلق و ما خلق چشم
بپوشد ،که در اين صورت به مقام اخبات رسيده است و از آثار اخبات اين است که:
 -8با ياد خدا حالت لرزش دل پيدا ميکند.
 -0خويشتندار و شکيباست ،نه از آينده ميترسد و نه بر گذشته محزون است ،نه قدرت او را ميلرزاند و نه
معصيت او را ميلغزاند.
 -7به اقامه ي نماز همت دارد و حيثيت نماز را در شؤون فردي و اجتماعي محکم ميسازد.
 -1در راه خدا انفاق ميکند و از آنچه بهترين است بدون منت و آزار
[ صفحه ]00
ميبخشد.
چنين کسي به مقام اخبات نائل گرديده است و از ادامه ي ذکر و نماز نه تنها خسته نميشود ،بلکه لذت هم ميبرد.
حرام دارم با ديگران سخن گفتن
که تا حديث تو گويم سخن دراز کنم[. ]1

چگونه ممکن است کسي به اين مقام رسيده باشد ،و در او حزن و خوف ،درد و الم و خستگي و کسالت از عبادت
باشد؟
[ صفحه ]03
[ ]1حج.53 /
[ ]0ابدال ،صلحا و اخيار ،طبقه ي پنجم از طبقات دهگانه ي کريمان و مردان راه هستند.
[ ]7سوره هود آيه .07
[ ]1شعر از سعدي.

مقام اطمينان
قوله تعالي:
«وَ يَهدي اِلَيهِ مَنْ اَنابَ الَّذينَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکرِاهللِ ،اَال بِذِکْرِ اهللِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ»[. ]8
يعني ،خداوند هر کسي را که انابه کند هدايت ميکند ،هم آنان که از رهگذر ايمان و ذکر خدا به مقام اطمينان دل
رسيدهاند .آري ،دل آرام گيرد به ياد خدا .در اين آيه اطمينان قلبي در ارتباط با ذکر بيان شده و ميدانيم که فرد
اعالي ذکر ،همانا نماز است.
البته ذکر داراي معنايي عام است که شامل انواع مختلف ميشود :ذکر جلي ،خفي ،لساني ،قلبي ،روحي ،سري ،علمي
و عملي و ديگر انواع ذکر ،ولي با توجه به بعضي از آيات کريمه ي قرآن ،از جمله آيه ي  881سوره يهود ،آيه ي
857
[ صفحه ]01
سوره ي نساء و آيه ي  73سوره ي نور ،فرد اعالي ذکر ،نماز است .نماز قويترين ذکر است ،به طوري که خداوند
در سوره ي طه ،آيه ي  81فرموده است« :وَ اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِکْري»[. ]0
بنابراين مراد از ياد خدا ،به معناي خاص و تام کلمه ،نماز است که آرامش و اطمينان قلبي را تأمين ميکند.

مقام اطمينان ،مقام سکونت و آرامش ،توأم با امنيت و مؤانست ميباشد .به عبارت ديگر ،در ميدان احسان که قبال
توضيح داده شد ،مقام مشاهده ،ملحوظ است و از مقام مشاهده ،يقين به دست ميآيد و از يقين ،امنيت علمي حاصل
ميگردد ،و آدمي از امنيت علمي به سکونت روحي ميرسد و وقتي که سکونت به عنوان يک صفت ماندگار و ثابت
درآيد و به مرحله باورهاي قطعي بيدغدغه و امنيت کامل برسد ،مقام واالي اطمينان حاصل ميشود.
بنابراين ،اطمينان عبارت از سکونت روحي است که با امنيت مطلق ،توأم گردد و از هر خطر ،اثر ،اضطراب و قلق،
فارغ و رها باشد.
در آيات کريمه ي قرآن ،مراحل اطمينان در سه مرحله آمده است:
[ صفحه ]09
يکي اطمينان عقلي و فکري ،که آدمي به کمک هدايت عام الهي ،از ترديد و تحير علمي خالص ميگردد ،چنانچه در
آيات  91و  90سوره ي اسراء مذکور است.
ديگري اطمينان قلبي که عبارت از رها شدن از خطر هجران است و با ذکر خدا حاصل آيد؛ که ذکر مرتبه ي وصول
است ،چنانچه در آيه ي  01سوره ي رعد که در صدر بحث ذکر شده ،آمده است.
و حضرت ابراهيم (ع) همان اطمينان را ميطلبيد ،البته با زبان کنايه نه با آن بيان صريح که موسي (ع) خواسته بود؛
در «آيه ي  055سوره ي بقره» حضرت ابراهيم ديدار خدا و مقام وصول را از راه زنده کردن مردگان طلب ميکند و
ميگويد« :رَبِّ اَرِني کَيفَ تُحيي الموتي»؛ خدايا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده ميکني؟ خطاب ميرسد:
«اَوَلَم تؤمِنْ» و او ميگويد چرا ايمان دارم «ولکِنْ ليطمئِنّ قَلْبي» .يعني با زبان کنايه اطمينان قلبي را ميطلبد ،ولي
حضرت موسي ميگويد« :رَبِّ اَرِني انظُر اليکْ»؛ خدايا به من نشان بده تا به تو بنگرم ،يعني موسي اطمينان قلبي را
با صراحت از ديدار حق ميطلبد ،که در هر دو حال اطمينان قلبي مطرح است.
و سوم اطمينان نفساني ،که رها شدن از ناروايي به رضايت الهي است ،همان گونه که در آيه ي  03سوره ي فجر
آمده است« :يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ اِرجِعي اِلي رَبِّکِ راضِيَّةً مَرضِيَّةً» که در اين مقام نفس انساني سزاوار ورود به
بهشت قرب و جنت الذات خواهد بود.
به هر حال :نماز بيشترين و باالترين درجه ي اطمينان را به دل و روح آدمي فراميآورد که فرمودند« :وَ لَذِکْرُ اهلل
اَکْبَرُ».

و «اِنَّ الصَّالةَ تَنهي عَنِ الْفَحشاء و المُنکَر» و موجب جلب رضايت
[ صفحه ]75
حق تعالي است ،که باالترين و بيشترين درجه قرب به خداوند است که فرمود« :رِضْوانٌ مِنَ اهللِ اَکْبَر»؛ يعني ذکر اکبر
که نماز است ،باالترين مقام را که رضوان خدا ميباشد ،نصيب انسان ميگرداند.
و در نتيجه عذاب دردناک الهي را که آن هم اکبر است ،رفع ميسازد که فرمود« :لَعَذابُ اآلخِرَةِ اَکْبَر» و در نتيجه به
اجر بزرگ تر اخروي نائل ميشود که فرمود« :وَ لَاَ جْرُ اآلخِرَةِ اَکبر» و اين مقام باالترين مقام و نماز باالترين
عبادت است که اطمينان کامل قلبي را فراهم ميآورد؛ و رسيدن به اين باور ،عبارت است از اطمينان نفس.
در اين جا مناسب است سخن خواجه عبداهلل انصاري را درباره ي ميدان پنجاه و دوم يعني مقام اطمينان ،بياوريم که
ميگويد:
از ميدان سکينه ،ميدان طمأنينه زايد که فرمود:
«يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَئِنَّةُ اِرْجِعي اِلي رَبِّکِ»...
خالصه اين که اطمينان ،آرامشي است توأم با انس ،و آن سه قسم است :بر نقد ،بر اميد ،بر مهر ،که طمأنينه بر نقد،
خواه نقد حال يا نقد مقال يا نقد مثال است.
طمأنينه بر اميد ،اميد بر مواقف و منازل آتي است که در سير و سلوک پيش آيد و ديگريطمأنينه بر مهر ،است که
بيمهر معشوق همه چيز عبث است که گفتهاند:
اگر از جانب معشوق نباشد کششي
کوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد
اولِ آن ،بر سه است :از غافالن به ملک و تملک و جذبه ،از عاقالن به
[ صفحه ]78

تجربه ،از عارفان به ضمان( .که جوانب طمأنينه بر نقد است)
و دوم آن بر سه است :مزد مکتسب ،مزد منتظر ،مزد منقطع ،که جوانب طمأنينه بر اميد است.
و سوم آن بر سه است :مشغول بودن به کار وي از کار خود ،و به ياد وي از ياد خود و به مهر وي از مهر خود .يعني
آنچه از تواناييها که داريم و بر کماالتي که بايد حاصل شود و مهم تر از همه با مهر و کشش خداوندي ،و الهامات
او ،مرحله ي اطمينان حاصل ميگردد.
رموز سر انا الحق چه داند آن غافل
که منجذب نشد از جذبههاي سبحاني
تو بودي آن دم صبح اميد کز سر مهر
برآمدي و سرآمد شبان ظلماني

[ صفحه ]77
[ ]1رعد.82 /
[ ]0ابوالفضل حبيش تفليسي در کتاب وجوه قرآن ،صفحه ي  857ميگويد :ذکر در قرآن داراي  83مصداق و وجه ميباشد که ذيال ذکر ميشود:
 .8وحي :سوره ي قمر.00 /
 .0تورات :سوره ي نحل.17 /
 .7قرآن :سوره ي انبياء.0 1 /
 .1لوح محفوظ :سوره ي انبياء.850 /
 .0طاعت :سوره ي بقره.800 /
 .5نماز جمعه :سوره ي جمعه.9 /
 .3نمازهاي پنجگانه :سوره ي بقره 079 /و سوره ي منافقون.9 /
 .1آگاهي.
 .9ياد کردن به زبان.
 .85بزرگواري.
 .88ياد به دل.

 .80نگاه داشتن.
 .87پند دادن
 .81انديشه کردن.
 .80پيدا کردن.
 .85توحيد.
 .83پيغامبر.

مقام اعتصام
قوله تعالي:
«فَاَقيمُوا الصَّلوةَ وَ آتَوا الزَّکاةَ وَ اعْتَصِموُا بِاهللِ هُوَ مَوالکُم»[. ]8
يکي ديگر از مقامات و منازل سير و سلوک ،مقام اعتصام است که پس از نماز ذکر شده است .محي الدين بن عربي
ميگويد:
«اَالِعتصام هو االِنْقِطاعُ عَمّا سَواهُتَعالي وَ التَّمَسُّکُ بِهِ و اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ اي بِعَهدِهِ في قَولِهِ اَلَسْتُ بِرَبِّکُم»
اعتصام :عبارت از جدا شدن و انقطاع از هر چه غير اوست و تمسک و توسل و توکل به او ،و منظور از اين که
فرموده به رشته الهي اعتصام کنيد ،يعني به پيماني که در عالم ذر و روز الست بستهايد پايدار باشيد.
در هر صورت اعتصام باهلل ،يعني به حمايت خدا درآمدن .از آيات کريمه ي
[ صفحه ]71
قرآن چنين استفاده ميشود که بندگي و نيايش بر درگاه حضرت ربوبي ،انسان را از هر چه غير اوست بينياز
ميسازد .از اين جهت در آيه ي مورد بحث بيان ميفرمايد :در راه خدا از هيچ کوششي فروگزار نکنيد ،چرا که او
شما را برگزيده و هيچ رنج و سختي در دين شما قرار نداده است .اين از قبل در ملت ابراهيمي آمده که شما را
مسلمان ناميده تا پيغمبر بر ديگران گواه باشد .پس اقامه ي نماز و ايتاي زکات کنيد و به خدا اعتصام ورزيد که او
سرپرستي خوب و نيکو ياوري است.
مراتب اعتصام:
در آيات کريمه ي قرآن مراتبي براي اعتصام ذکر شده است.
« -8اِعْتِصام مِنَ اهلل»

که فرمود« :قُلْ مَن ذَاالَّذي يَعْصِمُکُمْ مِنَ اللّهِ اِنْ اَرادَ بِکُم سوْءاً»[. ]0
بگو چه کسي شما را به هنگام سختي و نارواييها ،در مقابل خداوند حمايت ميکند؟ اگر اعتصام از خدا نباشد ،چه
کس ديگري چنين خواهد کرد؟ و هم فرمود:
«وَ اللّهُ يَعصِمُکَ مِنَ النّاس»[. ]7
و خداوند تو را از مردم در پناه خود خواهد آورد.
اين اعتصام به معناي حمايت و اعانت است ،که خود در خور بحث مفصل ميباشد .شامل شدن حمايت و اعانت
خداوند براي هر انسان مقدمات و
[ صفحه ]70
لياقتهايي ميخواهد که از همه مهمتر اخالص و ذکر است.
« -0اِعْتِصام بِحَبلِ اللّه»
که فرمود« :وَ اعْتَصِموُا بِحَبلِ اللّهِ جَميعاً و ال تَفرّقُوا»[ ]1از جمله شرايط اين مرحله پرهيز از حرام ،شبهه و دروغ
است تا اعتصام بر ريسمان الهي حاصل گردد.
يعني همگي به رشته و ريسمان الهي چنگ بزنيد و متفرق نشويد که بعضي گفتهاند :ريسمان الهي عبارت است از
قرآن يا اهلبيت اطهار عليهمالسالم و يا رسول خدا يا اسماء الهي و عبادت و نماز را هم بيان داشتهاند.
 -7اعتصام باهلل تعالي
که فرمود« :و اعتصموا باهلل»[. ]0
اعتصام به خدا کنيد که در اين جا به انقطاع از ماسواي خدا اشاره نموده و به معناي اين است که اعتصامهاي ديگر،
اعتباري است بلکه بايد از همه ي ماسواء قطع اميد کرد و به يکباره به او و براي او از همه چيز منقطع گرديد.
اعتصام باهلل ،کمال اال نقطاع است و در مناجات شعبانيه خوانده ميشود ]5[.با استفاده از اين آيات کريمه و ادعيه
مأثوره ،عارفان مسلمان گفتهاند که اعتصام من اهلل کشش و توفيقات الهي است و اعتصام به حبل اهلل محافظت بر
طاعت و مراقبت از اوامر حق است و اعتصام باهلل ،رها شدن از
[ صفحه ]75

تمام قيود و اوهامات و ترديدهاست.
عارفان مسلمان مراتب اعتصام را بدين گونه بيان کردهاند:
 -8اعتصام به معناي انجام کارهاي خوب است که براساس امر و نهي و اعتراف به وعده و وعيدهاي خداوندي بيان
شده ،و اين اعتصام عامه است.
 -0اعتصام خاصان است که به معناي انقطاع و اعراض و دور شدن از تعلقات نفساني و يکباره به عشق و عالقه ي
خداوندي توجه کردن و از خود سلب اختيار نمودن است.
از ابويزيد بسطامي پرسيده شد چه مي خواهي؟ او گفت« :فَقالَ اُريدُ اَنْ ال اُريد»[ ]3ميخواهم که چيزي نخواهم ،که
از اين موقعيت به مقام «رضا» هم تعبير شده است و مرتبهاي از اعتصام خاصان است .يکي از بزرگان گفته است که
در سخن با يزيد دوبار از خوديت سخن به ميان آمده (با کلمه ي متکلم وحده) که با اعتصام خواص خاصان
ناسازگار است .آري آن جا ديگر ميدان اراده ي عبد نيست.
 -7اعتصام خاصان خاص ،اين است که آن چنان از همه چيز دور ميشوند که به يکباره به مقام اتصال مي رسند که
عبارت از شهود و ديدار حقانيت حق است که در آن صورت به نهايت استکانت و خضوع و خشوع نائل ميشوند.
نمازگزار از همه چيز بريده ميشود و به درجات قرب ميرسد ،بدان گونه که چيزي جز خدا نميبيند و به تعبير
عرفاء «لِالتّصالِ ثَالثُ دَرَجاتٍ الدرجَةُ االولي اِتّصال االِعْتِصامِ ثم اِتّصالُ الشُهوُدِ ثُم اِتصالُ الْوجُود» .يعني اتصال به
مقام قاب قوسين که در معراج حضرت رسول به آن اشاره شده ،داراي سه
[ صفحه ]73
درجه است:
درجه ي اول ،اتصال اعتصامي (دل بريدن از ماسوا و پيوستن به او) که او همه ،و همه اوست.
درجه ي دوم ،اتصال شهودي (نديدن ماسوا و ديدن او) که او عين ظهور و شهود است« ،بک عرفتک».
درجه سوم ،اتصال وجودي (نبودن ماسوا و بودن مطلق او) که او وجود صرف و صرف الوجود است.
اتصال اعتصامي ،عبارت است از «تصحيحُ الْقَصْدِ ثُمَ تصفيةُ االِرادةِ ثُمّ تَحقيقُ الْحال».

يعني قصد و نيت به آن گونه اصالح و تصحيح شود که جز ذات حق را نخواهد .سپس اراده ي خود را زالل و بي
غش کند و بعد از آن موقعيتي را که دارد به سمت حقيقتيابي سوق دهد که در اين موقع به مقام اتصال اعتصامي
رسيده و به واليت حضرت حق درآمده است که فرمود« :هو موالکم».
يکي از آثار اعتصام ،هدايت الهي است به صراط مستقيم و منظور ،ايصال الي المطلوب است ،که فرمود:
«وَ مَنْ يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَد هُدي اِلي صِراطٍ مُستقيم». ]1[.
و ورود در بهشت برين و رحمت همه جانبه ي الهي است که فرمود« :فَاَمّا الَّذينَ آمَنوا بِاهللِ وَ اعْتَصِموا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
في رَحمةٍ منهُ»[. ]9
امام علي (ع) در مناجات ميگويد« :اِلهي في هذه الدُنيا هُمُومٌ وَ اَحْزانٌ وَ غُمُومٌ وَ بَالءٌ وَ فِي االخرةِ حِسابٌ و کتابٌ
و عِقابٌ فَاَيْنَ الرّاحَةُ وَ الفَرَجُ،
[ صفحه ]71
اِلهي خَلَقْتَني بِغَيْرِ اَمْري وَ تُميتَني بِغَيْرِ اِذْني وَ قُلْتَ لي اِسْتَمْسِکْ فَکَيْفَ اَسْتَمْسِکُ اِنْ لَمْ تُمْسِکْني»[. ]85
يعني خدايا دنيا پر است از اندوه و غم و غصه و گرفتاري و آخرت هم حساب است و کتاب و عقاب ،پس کي
راحتي است و کجا فرجي حاصل ميشود؟ خدايا بدون نظر من ،مرا آفريدي ،بدون خواسته ي من هم مي ميراني،
پس همه ي کارها به دست توست .مرا تکليف کردي که گرد گناه نگردم ،حاال که همه چيز به دست توست ،اين را
هم تو خود مواظب باش و مرا از گناه بازدار و به مرحله ي عصمت برسان.
و در مناجات ديگر ميگويد:
«اِلهي ال سَبيلَ اِليَ االِحتِراسِ مِنَ الذَّنْبِ اِالّ بِعِصْمَتِکَ»
يعني خدايا براي خويشتنداري از گناه راهي ندارم جز اين که تو به من کمک کني.
[ صفحه ]79
[ ]1آيه  82سوره حج.
[ ]0سوره ي احزاب ،آيه ي.835

[ ]7مائده ،آيه ي .53
[ ]1آل عمران آيه ي .857
[ ]0نساء آيه  815و حج آيه .31
[ ]5الهي هَبْ لي کَمالَ الْاِنْقِطاعِ اليک و اَنِر اَبْصارَ قلوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيک».
[ ]3تفسير يک جلدي خواجه انصاري ،ذيل آيه ي  77سوره زمر.
[ ]1سوره ي آل عمران ،آيه ي .858
[ ]9سوره ي نساء ،آيه ي .830
[ ]85ميزان الحکمه /عصمت.

مقام انابه
آب کم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست
پيش حق يک ناله از روي نياز
به که عمري بي نياز اندر نماز
چون خدا خواهد که مان ياري کند
ميل ما را جانب زاري کند «مولوي»
رابطه ي ميان مقام انابه و نماز چنين آمده است:
قوله تعالي:
[ صفحه ]15
«مُنيبينَ اِلَيهِ وَ اتَّقوُهُ وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ ال تَکونُوا مِنَ المُشرِکينَ»[. ]8
در اصطالحات قرآني ،سه کلمه است که در معنا نزديک به يکديگر به کار برده ميشوند ،کلمات :توبه ،انابه و اوبه،
که از توب ،نوب و اوب اشتقاق يافتهاند.

براي توجه به تفاوت هاي آن ها ،ناگزير به ذکر مثال هستيم.
وقتي که اتومبيلي برخالف مقررات قانوني وارد خيابان ورود ممنوع ميشود و پليس راهنمايي به او ميرسد ،راننده
ناگزير توقف ميکند ،پشيمان ميشود ،زبان به عذرخواهي ميگشايد و بالفاصله درصدد برميآيد که راه رفته را
بازپس گردد و جبران مافات کند ،و قول ميدهد که ديگر تکرار نکند ،ضمن آن که قبض جريمه را هم دريافت و
وجه آن را پرداخت ميکند.
خالصه اين که راننده به راه اصلي برميگردد و راه را براي نيل به هدف تعقيب کرده ،ميپيمايد ،و در اين طي طريق
تمام توجه خود را به عالئم راهنمايي معطوف داشته ،مراقب است لحظهاي غفلت نکند تا به هدف برسد.
در اين جا سه مرحله اقدام شده است:
مرحله ي اول :توقف ،پشيماني ،عذرخواهي و جبران مافات است« ،عَزمِ عَلي اَنْ ال يَعُود» ،که اين مراتب را توبه
گويند[ ، ]0و سومين مرتبه ي توبه را استغفار نامند که عبارت از عذرخواهي است.
[ صفحه ]18
مرحله ي دوم ،برگشت به راه اصلي و ورود عملي به صراط مستقيم است که آن را انابه خوانند و در موضوع مورد
بحث همين بخش ،مدنظر است.
مرحله ي سوم ،مواظبتهاي دقيق پس از آن تا رسيدن به هدف که آن را ،اوبت گفتهاند .عبدالکريم هوازن قشيري به
نقل از ابوعلي دقاق ميگويد :رجوع بر سه قسمت بود. ]7[:
اول وي توبه و اوسط آن انابت و آخرش اوبت است .توبه را بدايت کرد و اوبت را نهايت و انابت را واسطه .هر که
توبه کند از بيم عقوبت ،او صاحب توبه بود ،که خود بر سه قسم است ،توبه ي عام و توبه ي خاص و توبه ي اخص.
توبه ي عام عبارت است از توبه ي از سيئات که «يُبدِّل اللّهُ سَيئاتِهم حَسَناتٍ» و توبه ي خاص آن است که در
تجري به گناه «گناه را در برابر رحمت واسعه ي خداوند گناه بداند و ثواب را به هيچ نگيرد». ]1[.
توبه ي اخص ،توبه از توبه هاست ،پس هم توبه از گناه و هم توبه از عبادت ها و هم توبه از توبه خواستن ،در آن
ملحوظ است .و هر کس که توبه کند ،به طمع ثواب و نيل به هدف مطلوب ،صاحب انابت بود و هر که توبه کند از
روي مراعات امر ،نه از بيم و نه از طمع ،صاحب اوبت بود. ]0[.

يحيي بن معاذ گفت :توبه صفت مؤمنان است جميعا که فرمود« :تُوبُوا اِلَي اللّهِ جَميعاً»[ ]5و انابه صفت مقربان و
خاصان و نمازگزاران است که فرمود« :خَرَّ راکِعاً وَ اَناب»[ ]3اوبت صفت انبياء مرسل بود که فرمود« :نِعمَ اِلْعَبْدِ اِنَه
اَوّاب»[. ]1
[ صفحه ]10
ابونصر طوسي گفت :توبه آن است که گناه را فراموش کني و انابت آن است که گناه را فراموش نکني و هميشه در
نظر آوري که در توبه جبران مافات است و در انابت انديشه ي آثار گناه .در بعضي تفاسير ديده شده که مطهرين
توابين اند و متطهرين منيبيناند.
خواجه عبداهلل انصاري ميگويد :از ميدان مروت ،ميدان انابت زايد ،همان گونه که مروت از ميدان توبه زايد
در انابت قوله تعالي است که فرمود:
«وَ ما يَتَذَکَّرُ اِلّا مَنْ يُنيبْ»[ ]9بنابراين ،انابت بازگشتن است و داراي سه مرحله است :يکي «سير الي الحق من
الخلق» که گفتهاند سير الي اهلل من منازل النفس اِلي الْوُصولِ الي االُفُقِ المُبين و ديگر انابت توحيدي که ديگران را
هم فراخواند «وَ اَنيبُوا الي رَبِّکُم»[ ]85و سوم بازگشتن و در حال با وي شدن است که فرمود« :وَ اَنابُوا اِلَي اهللِ[]88
«که در مرحله ي اول خوف با حريت و آزادي و رهايي است و در دوم اقرار و اخالص و فرمان وي را گردن نهادن
است و در سيم حرمت داشتن و از معصيت دور بودن و در خلوت با خلق ،انس داشتن است. ]80[.
برطبق بعضي از روايات اهل بيت عليهم السالم ،نماز قويترين نقطه ي شروع راه راست و صراط مستقيم است .يعني
آغازين مرحله ي انابت است که تا آخرين قدم هاي راه ادامه خواهد يافت .پس نماز شروع سير الي اهلل است و همه
ي خطاهاي گذشته را جبران ميکند ،همانند کسي که ورود به راه مستقيم را آغاز کرده است و ديگر به خطا
نميرود.
[ صفحه ]17
که فرمودند« :اَلصَّلوةُ کَفّارَةٌ لِما قَبْلَه ،وَ هِيَ الَّتي قالَ اللّه اِنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» که در مثال مشخص شد.

بعضي بزرگان در تأويل  3تکبير ابتدائيه ي نماز سخني گفتهاند که ماحصل آن چنين است :مراتب «قَذف» و «نزع»
و «خلع» و «قلع» يعني دور افکندن ،دل کندن ،رها ساختن ،متالشي کردن دل از همه ي تعلقات گذشته در چهار
تکبير اوليه مراد است که گفت:
من همان دم که وضو ساختم از چشمه ي عشق
چار تکبير زدم يکسره بر هر چه که هست
که مربوط به گذشته ميشود تا به مراتب عزم و اراده و اتصال به حضرت معبود ميرسد و آن را در  7تکبير بعدي
متعين ميسازد .پس تکبيرة االحرام ،اولين لحظه شروع راه خواهد بود ،و معناي انابه به خداوند تبارک و تعالي همين
است .پس قذف و نزع و خلع و قلع و عزم و اراده و اتصال مراحل هفتگانهاي است که در  3تکبير ابتدائيه ملحوظ
است .البته تمام اين مراحل هفتگانه از اصطالحات قرآني است و در قرآن به عنوان ابعاد هجرت ذکر گرديده است.
خواجه ي بزرگ عبداهلل انصاري ،انابت را بنابر آنچه در کتاب منازل السائرين آمده چهارمين منزل دانسته و گفته
است که انابت بعد از «يقظه» و «توبه» و «محاسبه» حاصل ميشود .سپس مي گويد :فرق ميان توبه و انابت اين
است که ،توبه رجوع از مخالفت به موافقت است و انابت رجوع به سوي خداي تبارک است.
[ صفحه ]11
نمازگزار بايد از آثار و تبعات گناهان گذشته خارج شود و آثار لغزش هاي گذشته را جبران کند و براساس
وفاداري به حق تعالي ،وارد نماز بشود .هيچ لذتي را بهتر از لذت معنوي نداند و هيچ چيزي را مانع و رادع نپندارد و
عبادتش را ناچيز بداند و خود را بين يدي اهلل ،بيخود دانسته و فراموش کند و به قول سعدي:
چه نماز باشد آن را که تو در خيال باشي
تو صنم نميگذاري که مرا نماز باشد
نماز کردم و از بيخودي ندانستم

که در خيال تو عقد نماز چون بستم
خالصه اين که مقام انابت برتر از مقام توبت است .يعني انابت بازگشت بنده است به خداي خويش با دل و همت.
ولي توبت بازگشت بنده است از معصيت به اطاعت .انابت از وادي نفاق و ترديد با قدم صدق به وادي آرامش آمدن
است و از وادي بدعت و نوآوريهاي غلط با قدم تسليم به وادي سنت شدن .و از وادي تفرقه با قدم انقطاع به وادي
جمع آمدن است و از وادي دعوي با قدم افتقار به وادي تفريد رسيدن است و در نهايت به سوي حق آمدن است .در
صورتي که توبه شفيعي است مطاع که با شفاعت او سيئات به حسنات تبديل ميشود و وکيلي است مشفق و نائبي
است کريم .يعني نقش گناه را محو ميکند و حق به شفاعت توبه ،بنده ي گناهکار را عفو ميکند ،و ديوان عمل
بندگان را از عصيان و نافرماني پاک مينمايد و مرد توبه کار را با مرد بي گناه
[ صفحه ]10
برابر کند که فرمود توبه ي از گناه چنان است که گناه نکرده باشد« :التَّائِبُ لِذَنبٍ کَمَنْ ال ذَنْبَ لَه» .توبه ،تائب را به
جنت النعيم ميبرد ولي انابه ،انابه کننده را به جنت الذات ميرساند و خطاب «وَ ادْخُلي جَنَّتي» به سويش و برايش
گفته ميشود ،که يکي از آثار نماز همين است.
[ صفحه ]13
[ ]1سوره ي روم ،آيه ي .51
[ ]0در مناجات تائبين عرضه ميشود.
قَدْ خَضَعْتُ بِالْانابَةِ اِلَيْکَ و عَنَوْتُ باِالسْتِکانَةِ لَدَيْکَ فَاِنْ طَرَدْتَني مِن ْ بابِکَ فَبِمَنْ اَلُوذُ و اِنْ رَدَدتني عَنْ جِنابِکَ فَبِمَنْ اعوذ /مفاتيح الجنان.
خدايا من با بازگشت به سوي تو فروتن شدهام و با خواري به درگاهت نشستهام ،اگر از درگاهت مرا براني به که اميدوار شوم و اگر از کنارت دورم
سازي به که پناهنده شوم.
[ ]7رساله ي قشيريه /باب توبه.
[ ]1همان.
[ ]0رساله ي قشيريه /باب توبه.
[ ]5سوره ي نور ،آيه ي .78

[ ]3سوره ص ،آيه ي .01
[ ]1سوره ي ص ،آيه ي .75
[ ]9سوره ي غافر ،آيه ي .87
[ ]85سوره ي زمر ،آيه ي .01
[ ]88سوره ي زمر ،آيه ي .83
[ ]80صد ميدان.

مقام اخالص
قوله تعالي:
«وَ ما اُمِرُوا اِالّ لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لهُ الّدينَ حُنَفاءَ و يُقيموا الصَّلوة»[. ]8
يعني فرمان داده نشدند ،مگر آن که ،بپرستند خدا را خالصانه و يکتا پرستانه و نماز را به پاي دارند .در اين آيه
رابطه ي خلوص و نماز ذکر شده است.
اخالص در لغت عبارت است از:
«تَصفيَةُ الشَّيءِ عَنِ الشَوبِ وَ الخَلْطِ»
يعني چيزي را از اضافات و زوائد پاک و مصفا کردن.
و به گفته خواجه عبداهلل انصاري« :تَصْفيَةُ الْعَمَلِ مِنْ کُلِّ شُوْبٍ» يعني :صاف کردن عبادت از هر ناخالصي و
اضافهاي ،اخالص ناميده ميشود .انتظار نتيجه از غير خدا داشتن ،اميد به غير خدا بستن ،سپاس و شکرگزاري
ديگران
[ صفحه ]11
خواستن ،عمل نيک را براي جلب رضايت ديگران انجام دادن ،قدح و مدح ديگران را به حساب آوردن ،ريا و سمعه
در کار عبادت وارد کردن ،همه ي اين ها اضافاتي است که خلوص را از بين مي برد ،تا آن جا که طلب بهشت و
رهايي از دوزخ نيز با اخالص کامل در تنافي است ،چون در همه ي اين موارد آدمي براي خود ،يک شخصيت
وجودي قائل است و مي خواهد آن شخصيت وجودي و اعتباري را راضي کند ،و به اصطالح ميگويد:
«من مي خواهم»« ،من انتظار بهشت دارم»« ،من از دوزخ ميترسم» .خالصه اين که نوعي انانيت براي خود قائل
است که اين ها با اخالص سازگار نخواهد بود ،چون اخالص به معناي از بين بردن انانيت و اعتبار خودي است.

البته رسيدن به چنين مقامي به سادگي ميسر نيست ،به طوري که رسول اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم که در
حديث قدسي از خداوند نقل کرد« :اخالص رازي است که من آن را در دل هر يک از بندگان که دوست داشتم،
نهادم ،گوهري از خزينه ي اسرار خود بيرون آوردم و در سويداي دل دوستان خويش به وديعت نهادم» و گذشتن از
هر دو عالم و پشت پا زدن به هر دو نشئه از آثار آن است که خواجه شيراز گفت:
در ضمير ما نميگنجد به غير از دوست کس
هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس
و اين حقيقت آن اخالصي است که در روايت فرمود :هر کس چهل روز با اخالص بگذراند ،چشمههاي حکمت از
دلش بر زبانش جاري ميشود« .مَنْ اَخْلَصَ لِلَّهِ اَربَعينَ صَباحاً جَرَت يَنْابيعُ الحِکْمَةِ عَلي قَلْبِهِ وَ مْنِ قَلْبِهِ عَلي لِسانِهِ».
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اين چنين اخالصي نتيجه ي دوستي و اثر بندگي است .هر که جامه ي اخالص بپوشد ،هر کاري کند از ميان دل کند،
چون که دوستي حق با آرزوهاي پراکنده در يک دل جمع نشود ،که فريضه ي تن ،نماز و روزه است و فريضه ي
دل ،اخالص است .خطاب آمد به رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم که:
اي محمد ،هر کجا نورانيت تو نيست ،تاريکي شرک است ،و هر جا انس شريعت تو نيست ،همه سراسر ،زحمت
شک است و هر جا که دوستي تو نباشد اخالصي نيست .پس تويي مايه ي خلوص و اخالص و استخالص« :فَاعْبُدِ
اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدّين» ،اي محمد اکنون همه ،ما را باش ،سر خود با ما بپرداز و از اغيار دل بدار و بندگي ما را
خالص بساز .شيخ بزرگ و محقق ،محيي الدين بن عربي گفته است« :اَال لِلَّهِ الْخالِصُ ،عَنْ شَوْبِ الغَيْرِيَّةِ وَ اْالِنانِيَّهِ»
پس اخالص با هر شائبه غيريت و انانيت منافات دارد( .غيريت آن است که خود را از او ندانم و انانيت آن است که
براي خود استقالل قائل شوم).
آيتاهلل عالمه سيد بحرالعلوم ،رسيدن به درجه ي واالي خلوص را پس از عبور از مراحل سخت و عميق و خاصي
دانسته است که عبارتند از :اسالم ابتدايي ،ايمان ابتدايي ،اسالم اکبر ،ايمان اکبر ،هجرت بزرگ ،جهاد اکبر ،اسالم
اعظم ،ايمان اعظم ،هجرت برتر و جهاد کامل ،که پس از عبور از اين مراحل دهگانه مقام خلوص حاصل ميگردد.
البته در مراحل قبلي هم خلوص نسبي موجود است.

خلوص کامل واقعي ،يکي از مقامات بسيار وااليي است که مقامات و منازل ديگر در آن جمع ميباشد و در نهايت
انسان را به مقام فنا و بقا نائل ميسازد ،يعني به مصداق «کُلُّ مَنْ عَلَيها فان» ،انسان به مقام فنا ميرسد و ميداند که
خداوند عين وجود و هستي است و جز او همه فاني است و به
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مصداق «وَ اللّهُ خَيرٌ وَ اَبْقي» ،به مقام بقا ميرسد و خداوند را باقي ميداند و بس .اگر ميان آبگير کوچک و درياي
وسيع و ماندگار و مطلق ،راه اتصالي باشد ،مادام که دريا موجود است ،آبگير هم موجود و باقي است .آب کم آبگير
در ارتباط با دريا علي الدوام تازه ميماند .خلوص ،راه زالل و خالص ميان عبد و خداوند است و نماز خالصانه
همين ارتباط مدام ميباشد .ولي خلوص در مراحل و مراتب پايينتر ،براي عامه مؤمنين و عموم عبادت کنندگان و
نمازگزاران خواهد بود و الزم است که وجود داشته باشد .و آن اين است که در موقع عبادت ،خوف از مالمت الئم و
شادماني بر تعريف و چشمداشت به اجر دنيوي نداشته باشد و تنها رضايت پروردگار عالم را مدنظر قرار دهد .يعني
نه از مالمت نگران شود و نه از تعريف شادمان گردد و رضايتمندي خدا را بر رضاي ديگران ترجيح دهد .البته اين
کيفيت نفساني و روحاني که محتواي نيت را تشکيل مي دهد ،در تمام درجات خلوص ،جاري و ساري است و
نسبت به باورها ،اعتقادات و موقعيت روحي مؤمنين ،داراي درجات است و تنها خداوند به مقدار آن آگاه است.
خلوص در درجات باالتر وقتي حاصل ميشود که بنده ي خدا هيچ چشمداشتي از خدا هم نداشته باشد جز قرب
او ،نه بهشت را آرزو کند و نه دوزخ را دور خواهد و مهر و قهر او و ناز و نياز او را يکسان بداند و وقتي به اين
درجه رسيد جزء مخلصين ميشود ،يعني خداوند او را خالص ميگرداند و دستش را ميگيرد .از اين روي فرمود:
خلوص از اسرار الهي و دقيق و عميق و لطيف و پوشيده است و ظهور و تعين و نمودي خاص ندارد.
از مجموع روايات اهل بيت اطهار چنين استفاده ميشود ،که اخالص ،غايت دين ،منتهاي يقين ،مالک عبادت ،اشرف
نهايت ،جلب ياري خدا،
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بينيازي از ماسوا ،جبران قلت عمل ،مالک قبولي عمل ،عبادت مقربين ،مکانت مؤمنين ،طهارت دل ،تسليم نفس،
رضايت روح ،اصالح نيت ،محو ريا ،هويت حقيقي نماز ،اهميت راز و نياز ،حق حقيقت و رهايي از معصيت و
گشاينده ي درهاي بهشت ميباشد .اين ها مجموع اوصافي است که در روايات براي خلوص ذکر شده است.

امام صادق (ع) فرمود:
«اَالخالصُ يَجْمَعُ فَواضِلَ االَعمالِ»
يعني اخالص اعمال با فضيلت را جمع ميکند ،يعني آثار اعمال نيک يکجا در اخالص جمع ميباشد.
امام علي (ع) در نهج البالغه فرمود :همه ي کارکنان زيانکارند جز عبادت کنندگان ،و همه ي عابدان زيان کارند جز
آگاهان و همه ي آنان زيان خواهند ديد جز کساني که از روي صدق و حقيقت عمل ميکنند و آنان نيز زيان خواهند
ديد جز کساني که از روي خلوص نيت عمل ميکنند و آنان هم ضرر ميکنند جز کساني که اهل تقوايند و آنها نيز
اهل ضرر و خسرانند مگر افرادي که به مرحله ي يقين رسيدهاند و اين است که فرمود:
«وَ اعْبُد رَبَّکَ حَتَّي يَأتِيَکَ اليَقين. ]0[».
بنابراين بيان ،اعمالي مورد قبول حضرت احديت است که با آگاهي ،صداقت ،خلوص ،تقوا و يقين همراه باشد ،آن
هم در باالترين درجه ي آنها.
حضرت امام علي (ع) ،به خاطر خلوصي که در بخشش انگشتري بيمقدارش به مستمند در هنگام نماز داشت ،به
مقام واليت نائل شد و
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خلوص او و همسر اطهرش در افطار سه روز روزه ي نذري ،که قرص نان جو به مستمند و يتيم و اسير دادند ،آنان
را به اخذ مدال طهارت و واليت و برتري رسانيد که آياتي از قرآن کريم در شأن و منزلتشان نازل گرديد.
ناگفته نماند که در آيات کريمه ي قرآن ،مراتب متعددي براي اخالص ذکر شده است .يکي مرتبه ي خلوص که در
آن انسان به جز خدا به هيچ چيز ديگر نينديشد و همه ي برنامههاي ديني را فقط براي او انجام دهد که در آيه
ي 815سوره ي نساء فرمود« :وَ اَخلَصوا دينَهم لِلَّهِ فَاولئِکَ مَعَ الْمومنين» .مرتبه ي ديگر مخلص (به کسر الم) بودن،
به يکباره از غير خدا چشم بستن و همه ي اسباب را دور ساختن است ،بدان گونه که ابراهيم در آتش نمروديان کرد
و در آيه ي  50سوره ي عنکبوت ذکر شده است که« :فَاِذا رَکبُوا فِي الفُلکِ دَعَوُا اهلل مُخْلِصينَ لَه الدّين» .و نيز در
آيه ي  70سوره ي لقمان به آن اشاره گرديده است .اما مرحله ي سوم ،مخلص (به فتح الم) شدن است که خداوند
انسان را خالص گردانيده ،دست او را ميگيرد که درباره ي ابراهيم و اسحاق و يعقوب فرمود« :اِنّا اَخْلَصناهُم
بِخالِصَةٍ» در اين صورت آدمي مخلَص ميشود که خداوند در آيه ي  01سوره ي يوسف فرمود« :انه من عِبادِنَا
الْمُخلَصين» و در اين مرحله است که برطبق آيه ي  15سوره ي حجر ،شيطان را به مخلصين راهي نيست و برطبق

آيه ي  15سوره ي صافات بيشتر از آنچه عمل کردهاند در قيامت پاداش خواهند داشت و به عالوه محاسبه ي
اعمال ندارند .و برطبق آيه ي 855سوره ي صافات فقط اين گروه خدا را به همان گونه که شايسته است ،توصيف
ميکنند.
يعني مخلصين داراي چهار ويژگي مهم اند که ديگران ندارند:
 -8شيطان نميتواند آنها را بفريبد.
 -0بيش از آنچه عبادت کردهاند پاداش ميبينند ،هم تفضال و هم
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استحقاقا -7 .محاسبه ي عمل ندارند ،بلکه خود ميزان اعمال ديگرانند و مستقيما به بهشت ميروند.
 -1فقط اين گروه توصيف کنندگان واقعي خداوندند.
نکته :وقتي سخن از خلوص به ميان ميآيد ناگزير به نقطه ي مقابل آن ،ريا هم اشاره ميشود .ولي چون توضيح
درباره ي ريا که صفت ناپسندي است با سياق مطالب اين نوشته موافق نيست ،عالقهمندان را به کتب مربوط ارجاع
ميدهيم.
[ صفحه ]00
[ ]1آيه  3سوره بينه.
[ ]0آيه ي  99سوره حجر.

مقام توکل
قوله تعالي:
«اِنما المؤمنونَ الّذين اِذا ذُکِرَ اللّهُ وَ جِلَتْ قُلُوبُهُم وَ اِذا تُلِيَتْ عَلَيهِم آياتُهُ زادَتهُم ايماناً و علي رَبّهم يَتَوَکَّلونَ .الذّينَ
يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ مِما رَزَقْناهُم يُنْفِقُونَ»[. ]8

مؤمنون کساني هستند که هرگاه ياد خدا شود ،دل هايشان ميهراسد و هر وقت آيت هاي الهي بر ايشان خوانده
شود ،ايمانشان افزون ميگردد و بر پروردگارشان توکل کنند و هم آنانکه نماز را به پا ميدارند و از آنچه خدا به
آنان داده ،ميبخشند.
در اين آيه توکل و اقامه ي نماز ،از صفات بارز ايمان به خدا ذکر شده
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است.
«توکل» واگذاري همه ي امور به مالک حقيقي است .ديگران هر چه دارند اعتباري است و حق تعالي مالک حقيقي
است .مالک همه ي امور خلقي ،جعلي ،تکويني ،تشريعي ،ابتدايي و وضعي خداست .يعني خداوند مالک حقيقي
اصل وجود و آثار و توابع و خواص همه ي موجودات مادي و معنوي است .خداوند هم هستي آنان را آفريده و
مالک است و هم خواص و آثار آن ها را مالک .يعني خداوند هم مالک وجود ،بلکه مالک ايجاد و ابقاء است و هم
مالک آثار و خواص .وقتي آدمي به اين مرحله برسد که اينها همه را از خداوند بداند و آنها را به او بسپارد ،از
خود خلع يد کند ،و به ديگران در اين امر اصالت و استقالل نبخشد ،يعني بداند ديگران نيز مملوک و محتاج
خداوندند و داراي هيچ ذرهاي از ذرات استقاللي نيستند ،در اين جا به مرحله ي توکل رسيده است .البته ناگفته نماند
که حق تعالي مالک شرور و بديها و خواص نازيبا و آثار زشت اشياء نخواهد بود ،همانگونه که در بسياري از
آيات به اين مطلب اشاره شده است .به عالوه به تعبير شهيد مطهري (ره) شرور و بديها از مقوله ي عدم هستند و
از نبودنها پيدا ميشوند ،نه اينکه خود امري وجودي باشند و مالکيت عدم مساوي با عدم مالکيت است .مهمتر اين
که چون حقتعالي خير محض است ،جز خير چيزي نميبخشد ،مثال ،نور هر چه ميدهد نورانيت است ،اگر در جايي
سايه باشد ،به علت نرسيدن نور و وجود حاجب و مانع است .به هر حال ،حضرت حق تعالي ،منشاء وجود است و
وجود ،هويت خيرمندي دارد .پس خداوند مالک حقيقي خير و خوبيهاست که از اشياء ظاهر ميگردد .پس هر چه
خوبي است از اوست و هر چه بدي است از جانب مخلوق است و بنابراين ،تفويض امور به مالک حقيقي را توکل
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نامند.
توکل ،يکي از سختترين منازل در سير و سلوک است و به تعبير بزرگان« :هُوَ حَدّ اليَقينِ اَنْ ال يَخافُ مَعَ اللّهِ شَيئاً وَ
هُوَ طَرْحُ الْبدنِ فيِ الْعبُودية وَ تَعَلُّقِ الْقَلبِ باِلُّربُوبية» .يعني توکل سرحد يقين است که موجب عبوديت در قالب و
ربوبيت در قلب است.
حضرت امام صادق عليه السالم فرمود« :اَلتَّوَکُل کَأسٌ مَخْتوُمُ بِخِتامِ اللّه عَزَّوَجَلَّ فَال يَشْرَب بِها وَ اليَفُضُّ خِتامُها اِلَّا
الْمُتوَکِلّون»[. ]0
يعني توکل مانند کاسهاي است که به مهر الهي ممهور است ،که اين مهر را نميگشايند و از آن نمينوشند ،مگر آنان
که در توکل اند .و باز گفته شده است :پايينترين درجه ي توکل آن است که بيش از مقدرات خود نطلبي و از
قسمت فراتر نخواهي و به آنچه واقع نخواهد شد ،دل نبندي.
حضرت رضا (ع) فرمود:
ايمان بر چهار پايه استوار است« :توکل»« ،رضايتمندي»« ،تسليم» و «تفويض امور به خدا» که چون توکل آيد ،آن
مراتب سه گانه ،خود حاصل گردد .از پيغمبر سؤال شد که توکل چيست؟ فرمود :آن که بداني مخلوق ،زيان و نفع
مستقلي ندارد و به يکباره از هر چه غير اوست نوميد باشي[ ]7به عبارت سادهتر اين که ،انجام هر کاري به عوامل
مادي و معنوي نيازمند است ،اين عوامل يا شناخته شده و محسوس و مورد بهرهگيرياند ،يا ناشناخته و پنهان.
در هر کاري بايد شرايط و عوامل شناخته شده را با توکل به خدا مورد استفاده قرار داد و آنچه را که ناشناخته است
يکباره به خداوند تبارک و تعالي
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موکول کرد .مريض را بايد با اميد به خدا به طبيب رسانيد و فقير را بايد به کار کردن و فعاليت و بهرهگيري از
استعدادها فراخواند ،ولي در مسائلي که نميدانيم و شرايطي که نميشناسيم ،بايد توکل به خداوند داشته باشيم و اين
پايينترين مرتبه ي توکل است که مورد قبول عامه است ،ولي يک مرحله ي باالتر آن است که معتقد باشيم تأثير و
فعل و انفعال در عوامل شناخته شده و محسوس و مادي هم با اراده ي پروردگار عالم و بر مدار خلق و جعل و
وضع اوست ]1[،که اين آثار ظاهري را هم او قرار داده است و در اين عوامل ظاهري هم از توکل به خداوند دور
نمانيم .مرحله ي باالتر آن است که ،بدانيم او خود صاحب اختيار و مالک اين تأثيرات بوده و هست و هر زمان

اراده کند ،اثري غير از آنچه ميبينيم و ميشناسيم ،قرار خواهد داد ،همان طوري که در بارداري حضرت مريم،
باروري درخت خشکيده ي خرما و سخن گفتن حضرت عيسي (ع) انجام يافت و توکل در مرحله ي باالتر از اينها
آن است که ،اصوال از چنين تصويرها و باورهاي خودي هم دور باشيم؛ مگر ما کي هستيم که ادعا کنيم عوامل
شناخته شدهاي هم داريم ،مگر ما قدرت ادعا کردن داريم و آيا در اين صورت توکل را در ظرفيت انانيت خود
تصوير نکرده و براي خودمان اعتباري قائل نشدهايم؟! عاشق در بلنداي عشق به هيچ واسطهاي نميانديشد جز به
معشوق ،و در راه او اسباب و وسايل را به سخريه ميگيرد که اين توکل براي خاصان حاصل است که فرمود :اِنَّ اللّهَ
يُحِبُّ المتوکلين و بس.
از اين جهت است که امام صادق (ع) ميفرمايد:
[ صفحه ]09
توکل را کسي جز توکل داران نخواهند چشيد ،و نيز به ابوبصير فرمود :حد توکل ،يقين است.
از امامان (ع) بيانات زيادي در اين مورد رسيده است ،از جمله فرموده اند :توکل موجب قوت قلب ،پيروزي قطعي،
قدرتمندي انسان ،روشن کننده ي شبهات و کفايت امور ميباشد[. ]0
رسول خدا فرمود« :اِعقَلْها وَ تَوَکَّل»
يعني با توکل زانوي اشتر ببند ،يعني هم پاهاي او را ببند و هم اسرار پشت پرده را به خدا واگذار کن ،که اگر در حد
يقين حاصل گرديد ،قطعا تباه نميشود.
ابوالقاسم قشيري گويد:
محل توکل قلب است .اگر کاري دشوار شود به تقدير اوست و اگر آسان گردد هم به تيسير اوست .يعني توکل
عبارت از يک امر صددرصد قلبي است که آثارش در بيرون وجود ،پيدا خواهد شد[. ]5
ذوالنون مصري گويد :توکل دست بداشتن است از تدبير نفس و از اطاعت اغيار بيرون آمدن و به طاعت خدا
پيوستن و خويشتن به صفت بندگي داشتن است .يعني نفس تدبيري ندارد و غير خدا تأثيري ندارد و جز او سزاوار
عبوديت نيست ،هر چه هست اوست و از او و براي او و به سوي اوست[. ]3
ابوسعيد خرار گفت :توکل اضطراب است و سکوني است بي اضطراب که در نزد تو ،اندک و بسيار يکسان باشد و
اين که گردن تسليم به پيش مجاري حکم و قضا بگذاري .توکل آفتابي است که از برج سعادت تابد ،و يادي است

[ صفحه ]55
که از سراي قرب وزد ،بويي است که بشارت وصل آرد ،و منزلي است شريف و مقامي است بزرگوار[. ]1
بزرگ مردي گفت :وانهادن امور به خداوند ،چهار مرتبه را داراست:
اول آن توکل مطلق ،دوم تسليم ،سوم تفويض ،چهارم توکل اخص.
اول صفت عامه ،دوم صفت پيمبران ،سوم صفت خاص ابراهيم نبي در هنگامي که او را به آتش افکندند ،چهارم
صفت خاص مصطفي است که با توکل به قاب قوسين رسيد.
متوکل گوش بر وعده ي حق دارد ،صاحب تسليم با علم حق آرام گيرد و صاحب تفويض به حکم خدا رضا دهد و
باالتر آنکه خودي نميداند و بقا ميطلبد و در توکل اخص متوکل خود را در خدا محو و نابود ميداند و به آستانه
ي فنا راه مييابد[. ]9
رسول اکرم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرمود:
تواناترين مردم ،کسي است که به خدا توکل کند ،سعادتمندتر آن کس که تقوا پيشه سازد و غنيترين کس ،آن که
روزي خدايي را استوارتر از دارايي خود بداند .پس توکل ،نفي خود و خودي و همه چيز به او سپردن است که در
برابر توکل به او ،استقالل خودي محو و نابود ميگردد .خواجه عبداهلل انصاري ميگويد« :اَلتَّوَکُّلُ کِلَةُ االمرِ کُلُّهُ اِلَي
مالِکِهِ و التَّعويلُ عَلي وَکالَتِه وَ هُوَ مِنْ اَصْعَبِ مَنازِلِ الْعامّه عَليهم وَ اَوهَنُ السُّبُلِ عِند الخاصةِ»[. ]85
يعني :توکل ،واگذار کردن تمام امور به مالک حقيقي و باور داشت وکالت اوست که يکي از سختترين منازل سلوک
براي عامه و ساده ترين آنها براي
[ صفحه ]58
خاصان است.
خالصه :خواجه در تفسير قرآنياش مي گويد :توکل ،شرط ايمان و عماد توحيد و محل اخالص و دخيل محبت
است.

توکل از بنده آنگاه درست بود که يقين داند به دست هيچ کس چيزي نيست و از حيلت و کار خود سودي نباشد و
خداي روزيبخش و قسام مهربان است و از کار بندگان خود غافل نيست.
معصوم عليه السالم فرمود« :اَاليمانُ لَهُ اَرْکانٌ اَرْبَعَه التَوَکُّلُ علي اهلل وَ تَفويضُ االَمْرِ اِلي اهلل وَ الرِّضا بِقَضاءِ اهللِ وَ
التَسْليمُ المْرِ اهلل»[. ]88
يعني پايههاي ايمان چهار چيز است :توکل نمودن به خدا ،واگذاري امور به خدا ،راضي بودن به قضاي الهي و تسليم
بودن در برابر دستورهاي خدا.
[ صفحه ]57
[ ]1سوره ي انفال ،آيه ي .5
[ ]0مصباح الشريعه.
[ ]7ميزان الحکمه ،باب توکل.
[ ]1خلق ،مسبوق به عدم است و جعل ،شرايط و آثار قراردادي است و وضع ،قراردادهاي متکي به شرايط و لوازم است.
[ ]0ميزان الحکمه ،باب توکل.
[ ]5رساله ي قشيريه ،ص .850
[ ]3همان.
[ ]1همان باب توکل.
[ ]9منازل السائرين.
[ ]85منازل السائرين.
[ ]88خصال صدوق ،باب رباعيات.

مقام تقوا
قوله تعالي:
«ذالِکَ الکِتابُ الرَيبَ فيهِ هُديً لِلْمُتَّقينَ الَّذينَ يُؤمِنونَ بِالغَيبِ وَ يُقيمُونَ الصَلوةَ و ]8[»...يعني باتقوايان که ايمان به
غيب دارند و نمازگزارند و ...مشمول هدايت قرآناند.
همچنين در آيه ي  33سوره ي نساء ضمن انتقاد از بهانه جويان در امر جهاد ،به رابطه ي ميان نماز و انفاق و جهاد،
با تقوا تذکر فرموده و در پايان ميفرمايد« :وَ اآلخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقي» .در آيات  08سوره ي بقره 50 ،سوره ياعراف
و  07سوره ي مؤمنون نيز رابطه ي عبادت و تقوا بيان گرديده است.

«تقوا» از وقايه يعني حفظ کردن و خويشتن داري گرفته شده است که وقتي به صورت اسمي ذکر شود ،به معناي
پرهيزکاري است و وقتي به صورت
[ صفحه ]51
فعلي بيايد ،به معناي ترس از خدا ميباشد.
تقوا ظرفيت و شايستگي روحي است و مانند «بر» و «عبوديت» يکي از ميدانهاي وسيع و عمومي در سير و
سلوک است .يعني تقوا عبارت است از هويت عامي که در تمام منازل و ميدانها و مقامات سير و سلوک ،جاري و
در تمام مواقف و فضائل انساني ساري است .اميرالمؤمنين علي (ع) در خطبه ي معروف به همام صحابي معروف که
صفات متقين را برشمرده است ،ميفرمايد:
«فَالْمُتَّقُونَ فيها هُمْ اَهْلُ الْفَضائِل» .سپس آنقدر صفات آن ها را برشمرد که همام فريادي زد و جان به جانآفرين
تسليم کرد ،چرا که تصوير و تصديق آن را نتوانست کرد و در جاي ديگر ميفرمايد« :التَّقوا رئيسُ الْاَخْالقِ»[]0
بنابراين تقوا در تمام شايستگيها و فضائل انساني نسبت به درجات مربوط موجود است و به عبارت ديگر ،در
رأس تمام «سجايا»« ،محاسن»« ،فضائل» و «ملکات اخالقي» ،تقوا قرار دارد (خواه سجايا که صفات نيک ارثي
هستند و خواه محاسن که سجاياي رشد يافتهاند و خواه فضائل که محاسن معقول اند و خواه ملکات ،که
شايستگيهاي ماندگار و پايدار روحي انسان ميباشند[ ]7و در رأس همه ي اين ها تقوا قرار دارد.
امام صادق (ع) فرمود :تقوا داراي سه وجه است .اول ،تقواي به خدا و در خدا ،که عبارت است از ترک حالل ،چه
رسد به ترک امور شبهه ناک .درجه ي دوم
[ صفحه ]50
تقواي من اهلل است ،که عبارت است از ترک چيزهايي که شبهه ناک است .چه رسد به محرمات و درجه ي سوم
تقواي خوف که عبارت است از ترک حرام و ناپسند .وجه اول براي خواص و وجه دوم براي اوساط و وجه سوم
براي عوام است ]1[.به هر حال ،تقوا داراي مراتبي است که از ايمان به غيب شروع و به اطاعت کامل در اوامر و
نواهي الهي تا مرز رضايت و خشنودي و قرب و فنا ميرسد ،به همين جهت در قرآن کريم ،در يک جا آمده است:

«فَاتَّقُوا اهللَ مَا استَطَعْتُم» .يعني تا جايي که توان و استطاعت داريد ،تقوا داشته باشيد و در جاي ديگر ذکر شده است:
«اِتَّقُوا اهللَ حَقَّ تُقاتِهِ» يعني آن گونه که شايسته است تقوا پيدا کنيد و حق تقوا را ادا کنيد .اين دو آيه دو سوي تقوا را
بيان ميکنند و بقيه ي درجات تقوا در ميان اين دو قرار دارد ،از نازلترين درجه که در آيه ي اول است تا کاملترين
آن که در آيه ي دوم است.
اهل بيت عصمت و طهارت «اعالم التقي» هستند ،همانگونه که در زيارت جامعه ي کبيره ميخوانيم.
و امام علي (ع) نيز فرمود:
«نَحْنُ کَلِمَةُ التَّقوي وَ سَبيلُ الْهُدي»[ ]0و اين همان جملهاي است که در کتاب اکمال دين از امام رضا (ع) نقل شده
است و ما نيز در زيارت نامهها ميخوانيم که «اَشْهَدُ اَنَّکُمُ االَئِمَّةُ الْمُتَّقُون» .پس معلوم ميشود که مدارج بلند تقوا،
متعلق به اين عزيزان است و در درجات پايينتر براي عموم مؤمنين نيز حاصل ميشود .به عبارت ديگر آنها معيار
و ميزان تقوايند و تقواي متقين به وسيله ي آنها سنجيده ميشود.
[ صفحه ]55
برطبق صراحت آيات قرآني ،عبادات و اموري که انسان را در رسيدن به مرحله ي تقوا آماده و مساعدت ميکنند،
عبارتاند از :بندگي خدا ،ذکر خدا ،قصاص ،روزه ،صبر ،جهاد ،نماز ،اطاعت از خدا و رسول ،سخن محکم و به
حق ،ايمان ،دوري از کافران ،دوري از منافقان ،مراعات اخالقيات اجتماعي ،و هر عمل شايسته ي عبادي و يا
اخالقي ديگر ،که همه ي اين ها ،مقدمه ي کسب مقام تقوا ميباشند و از مراجعه به آيات قرآني معلوم ميگردد که
عمل به آنها زمينه را براي نيل به تقوا فراهم ميسازد( .براي جلوگيري از اطناب ،آيات را ذکر نکردهايم).
در بيانات پيشوايان ديني ،سفارشها و تأکيدات فراواني در اين مورد شده است که ميتوانيد به خطبههاي،835 ،8 ،
 ،890 ،07 ،898 ،895 ،811و ديگر نوشتهها ،رسائل و کلمات کوتاه که اميرالمؤمنين علي (ع) در نهج البالغه و
غررالحکم ذکر کردهاند ،مراجعه کنيد که درباره ي هويت تقوا ،مقدمات ،ابعاد و نتايج آن مطالبي ذکر گرديده است که
خود در خور بحثي مفصل و طوالني و تفسير گويايي است که مجلدات متعدد را تشکيل خواهد داد.
بزرگي گفته است :تقوا سه چيز است .ترسي که تو را از گناه بازدارد ،اميدي که تو را به پرستش وادارد ،و رضايتي
که تو را بر دوستي بدارد .شرايط تقوا آن است که پاسبان دل خود باشي ،از هر ناپسند بپرهيزي ،يک لحظه از حق
غافل نباشي ،از سلطه ي نفس برهي ،دل به موال ببندي ،و سر و درون به اطالع حقيقت بيارايي.

مفسري گفته است :تقوا در قرآن در پنج مورد به کار رفته است:
[ صفحه ]53
 -8دوري از شرک و عقيده به توحيد ،که فرمود:
«اُولئِکَ الَّذينَ امتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهم للّتقوي»[. ]5
 -0اخالص و دوري از نفاق ،که فرمود:
«فَاِنَّها مِن تَقوَي القُلُوبِ»[. ]3
 -7خشيت و ترس از خدا ،که فرمود:
«يا اَيُّها النَّاسُ اِتَّقوا رَبَّکُم»[. ]1
 -1عبوديت و پرستش خداوند ،که فرمود:
«ال اِلهَ اِالّ اَنَا فَاتَّقون»[. ]9
 -0دوري از نافرماني ،که فرمود:
«و اْتُوا البُيُوتَ مِنْ اَبوبِها وَ اتَّقوا اهلل»[. ]88[ ]85
از صراحت آيات قرآني نيز استفاده ميشود ،که تقوا ،سفارش خدا ،گشايش برکات ،آسان کننده ي مشکالت،
پوشاننده ي گناهان ،اساس هدايت ،پايه ي عفو و عدالت ،منشأ تفوق و کرامت ،مقام بهشتيان ،جزاي عابدان ،عاقبت
متقين ،مايه ي سپاس ،موجب رحمت ،لباس نيکو ،رمز مقربان و منشأ صداقت است و به مصداق اينکه «در آيه
ي 05سوره ي اعراف» فرمود لباس تقوا بهترين لباس است« :و لباسُ التَّقوي ذالِکَ خَيرٌ» ،بايد توجه کرد همانگونه
که مرحوم شهيد مطهري (ره) گفته است :همان طوري که لباس شما را حفظ ميکند ،شما هم بايد پياپي مواظب لباس
باشيد و او را حفظ کنيد.
آري ،فَصُونُوها و تَصُونُوا بِها :تقوا شما را حراست ميکند و شما هم بايد
[ صفحه ]51
علي الدوام از آن مواظبت کنيد خداي ناکرده ،از دايره تقوا خارج نگرديد. ]80[.

حکيم متأله ،فيض کاشاني در کتاب کلمات مکنونه چنين ميگويد:
اهل معرفت گويند ،متقي آن است که جميع محامد حق را وقايه ي خود سازد و همه فضائل و کماالت را به او
اضافه کند که «اَلْخَيرُ في يَدَيکَ» يعني خدايا هر چه خوبي است به دست توست و خود را به حق متصل سازد که
«الشَّرُ لَيسَ الِيک» يعني خدايا بديها براي تو نيست و به سمت تو نخواهد بود و به عبارت ديگر ،متقي کسي است
که حق را وقايه ي خود گرفته باشد در ذات و صفات و افعال او و در افعال حق فاني شده باشد و صفات او در
صفات حق مستهلک باشد.
و خالصه همان طوري که حق تعالي فرمود« :اِنَّ العاقِبَة للمُتَّقينَ» «سوره ي هود ،آيه ي  ،»19سرانجام ،عاقبت به
خيري فقط از آن متقين است.
در قرآن آمده است:
 -8همه ي نيکيها در تقوا خالصه ميشود( .آيه ي  819سوره ي بقره)
 -0متقين از ترس و غم بدورند( .آيه ي  70سوره ي اعراف)
 -7اهل تقوا به دنيا دل نميبندند( .آيه ي  33سوره ي نساء)
 -1جايگاهشان بهشت برين است( .آيه ي  80سوره ي آل عمران)
 -0تقوا سيئات را پاک ميسازد( .آيه ي  50سوره ي مائده)
 -5متقين به آخرت دل خوش کردهاند( .آيه ي  859سوره ي يوسف)
 -3خدا با آنهاست( .آيه  801سوره ي نحل)
 -1به جنت خلد داخل ميشوند( .آيه ي  80سوره ي فرقان)
[ صفحه ]59
 -9محبوب خدايند( .آيه ي  35سوره ي آل عمران)
 -85سرانجام حکومت روي زمين هم به دست آنها اداره ميشود( .آيه ي  801سوره ي اعراف)
و بسياري امتيازات ديگر که به همين اندازه اکتفا ميشود.
امام علي (ع) فرمود« :ان تقوي اهلل دواء داء قلوبکم و بصر عمي افئدتکم و شفاء مرض اجسادکم و صالح فساد
صدورکم و طهور دنس انفسکم و جالء غشاء ابصارکم»[. ]87

يعني درمان بيماريهاي قلبي و رواني و روشني ديدگان دل ها و شفاي بيماري پيکرها و صالح سينههاي فاسد و
پاکي کثافت روحيات و شفافي پرده ي ديدههاي شما فقط يک چيز است و آن هم تقواست.
[ صفحه ]38
[ ]1سوره ي بقره آيات  5و .1
[ ]0غررالحکم.
[ ]7در بحث مربوط به اخالق اسالمي تفاوتهاي فاحشي ميان سجاياي اخالقي ،محاسن اخالقي ،فضائل اخالقي و ملکات اخالقي ذکر شده که در
اين مختصر نميگنجد و ما در نشريه ي کوچکي به نام مباني اخالق آن ها را ذکر کردهايم.
[ ]1مصباح الشريعه.
[ ]0ميزان الحکمه.
[ ]5سوره ي حجرات ،آيه ي .7
[ ]3سوره ي حج ،آيه ي .70
[ ]1سوره ي نساء ،آيه ي .8
[ ]9سوره ي نحل ،آيه ي .0
[ ]85سوره ي بقره ،آيه ي .819
[ ]88وجوه قرآن.
[ ]80ده گفتار شهيد مطهري.
[ ]87نهج البالغه.

مقام خشوع
در قرآن کريم سه خصوصيت براي نماز ذکر شده است :اول خشوع ،دوم دوام ،سوم محافظت.
در آيه ي دوم سوره ي مؤمنون چنين بيان شده است« :قَدَ اَفْلَحَ الْمُؤمِنُون ،الَّذينَ هُمْ في صَالتِهِم خاشِعوُن» يعني
خداوند مالک رستگاري و فالح دنيا و آخرت را براي مؤمنين ،خشوع در نماز بيان فرموده است.
خشوع عبارت است از شايستگي واالي روحي که در آن ترس ،با حرمت و ادب آميخته باشد .يعني عناصر خشوع
سه چيز است:
 -8ترس
 -0حرمت موال

 -7ادب کامل
بعضي افراد خشوع را به تواضع تفسير کردهاند ،در صورتي که ،تواضع و فروتني ثمره ي فقر ذاتي است ولي خشوع
ثمره ي اشفاق و بيم دائم است و البته به فقر نيز تکيه دارد .از اين روي خواجه عبداهلل ميگويد :از ميدان اشفاق
ميدان خشوع زايد .خشوع بيمي است [همراه] با هوشياري و استکانت ،که در معامله
[ صفحه ]30
با خدا و با خلق خدا موجب تسليم است و ايثار که نسبت به موال بايد تعظيم و حرمت نگه داشته شود .و در جاي
ديگر ميگويد:
«خشوع» که چهاردهمين منزل در سير و سلوک است عبارت است از خمود نفس و همود طبع که از تواضع و
خضوع باالتر است ،و موجب انکسار نفس و تذلل امور و استسالم حکم ميباشد که بنده در هيچ امري ،حکم نراند
که هر چه هست فقط اوست نه تنها تسليم و اسالم بلکه استسالم و ايجاد کردن تسليم همه جانبه در قلب و نفس و
روح.
يکي از علماي سالک و راهيان کوي يار ميگويد :خشوع با پانزده فضيلت همراه است که اين فضائل از لوازم مقارن
يا متأخر از خشوع ميباشند.
و آن ها عبارتند از:
«استکانت»« ،انقياد»« ،انکسار»« ،تأثر»« ،تسليم»« ،تواضع»« ،قلع»« ،اخذ»« ،خوف»« ،رغبت«« ،رهبت»،
«خفض» «طاعت»« ،قبول» و «لينت» که اين پانزده صفت براي خاشعان حاصل است و خشوع در نماز قطعا و
جزما به اين پانزده صفت پديد آيد که در آيات و روايات ذکر شده است .شرح هر يک از اين پانزده فضيلت از
حوصله ي اين نوشتار خارج است. ]8[.
تعابير مختلفي از بزرگان دين رسيده است ،از جمله اين که ،ايمان به عمل و عمل به يقين و يقين به خشوع بستگي
دارد.
و گفتهاند که نشانه ي خاشع چهار چيز است:
مراقبت در همه ي احوال ،نيکوکاري در همه ي اعمال ،انديشه ي قيامت در همه ي افعال و مناجات با خدا در همه
ي اوقات.

[ صفحه ]37
باري آن کس که قلبش خاشع باشد ،اعضاي او نيز خاشعند.
پيغمبر اکرم ،درباره ي کسي که در حال نماز با سر و ريش خود بازي ميکرد ،فرمود« :مَنْ خَشَعَ قَلبُه خَشَعَتْ
جَوارِحُهُ» آن کس که دلش خاشع باشد ،اعضاي او هم خاشع است و نيز پيغمبر فرمود« :بپرهيزيد از خشوع منافقانه،
و آن ،اين است که جسد و پيکر در حال خشوع باشد ولي قلب خاشع نباشد (در نماز چشم به پايين دوخته و
اطراف و اجنحه را کوچک کرده ،ولي به افکار شيطاني سرگرم ميباشد که خشوع منافقانه است).
خشوع در آيات قرآني به دو مفهوم آمده است .يکي به معناي فروتني از روي ترس و تواضع کامل در پيشگاه
خداوند است که در سوره بني اسرائيل ،آيه ي  859آمده است:
«وَ يَزيدُهُم خُشُوعاً» و ديگري به معناي خشوع اعضا و جوارح است که در آيه ي  851سوره ي طه فرمود« :وَ
خَشَعَتِ االصواتُ لِلرّحمان»
بعضي افراد به ظاهر حالت خشوع ميگيرند و در نماز قيافه ي خاشعانه دارند ولي دل ،در ترس و تسليم و خشوع
نيست .اينان خشوع را بر خود تحميل ميکنند تا ديگران را بفريبند و اين است معناي خشوع منافقانه که پيغمبر ،همه
را از آن نهي فرموده است و متأسفانه زياد ديده ميشود.
«فضيل بن عياض» گفت :خشوع ،خاموشي سر بود (نه سکوت در علن) به شرط ادب اندر مشاهدت حق. ]0[.
و «ابراهيم ادهم» گفت :خشوع از مقدمات غلبات هيبت بود ،که هر کس هيبت حق را برتر و غالب بداند ناگزير از
خشوع است. ]7[.
[ صفحه ]31
به هر حال همان گونه که از رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله وسلم) سؤال شد« :مَا الْخُشوُع» و ايشان فرمود:
«التَواضُع في الصالة»[ ، ]1از خداوند بخواهيم که در نماز اعضاي خاشعانه داشته باشيم که ثمره ي آن ،نيل به
رضوان الهي و درجات بهشت است .آري هر کس که به خشيت الهي واصل شود ،به خداوند قريب است و به جهان

غريب که «مَنْ اراد عِزاً بال عشيره و غنًي بال مال فَلْيَنْتَقِلْ من ذُلِّ مَعصية اهلل بِخشوعِ قَلبه الي بابِ اهلل» .در تعقيبات
نماز ميخوانيم« :اللّهُمَ اِنّي اَعُوذُ بِکَ مِنْ نَفسٍ ال تَشبَع وَ مِنْ قَلبٍ ال يَخشَع وَ مِنْ عِلمٍ اليَنْفَع وَ مِنْ صَلوةِ ال تُرْفَع».
بار خدايا از دروني که سير نشود و از دلي که نهراسد و از دانشي که بهره ندهد و از نمازي که فراز نگيرد و به فراز
نرسد و نرساند ،به تو پناه ميبرم.
ترسم نرسي به کعبه اي اعرابي
اين ره که تو ميروي به ترکستان است

[ صفحه ]30
[ ]1به رساله ي سبيل الي اهلل از مرحوم والد ما مراجعه شود.
[ ]0رساله ي قشيريه.
[ ]7رساله ي قشيريه.
[ ]1ميزان الحکمه.

مقام خشيت
قوله تعالي:
«اَلَّذينَ يَخشَونَ رَبَّهُم بِالغَيبِ و اَقاموُا الصَلوة»[. ]8
«وَ اَقام الصَلوة وَ آتي الزَکاةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلّا اهلل»[. ]0
اين آيات ،خشيت از خدا را متذکر شده و نماز و خشيت را به همراه هم آورده است .بنابراين توضيح مختصري
درباره ي خشيت الزم است .در قرآن کريم ،کلماتي مانند« :خوف»« ،وجل»« ،انذار»« ،حذر»« ،يأس»« ،خشوع»،
«تقوا»« ،هلوع»« ،شفقت»« ،رهبت» و «خشيت» آمده است که بيانگر ابعاد مختلف ترس هستند و ما نيز در
فارسي ،کلماتي مانند :ترس ،دهشت ،هراس ،بيم ،نگراني ،فرار ،دلهره و وحشت را به کار ميبريم.
کلمه ي خشيت که موردنظر ماست و در ارتباط با نماز به کار رفته است به

[ صفحه ]35
معناي مراقبت و مواظبت همراه با خوف است .يعني نگراني همه جانبه و عميق نسبت به نماز ،که موجب مواظبت
همه جانبه از آن ميشود.
«خشيت» از خداي رحمان ،خشيت از قيامت و خشيت از مردم ،که در قرآن ذکر شده ،به همين معنا آمده است ،با
اين تفاوت که خشيت از مردم يک امر اعتباري است و مورد انتقاد الهي قرار دارد .در جبهات قتال ،شايد
ميخواستند ترس و نگراني را به مؤمنين القاء کنند که خداوند ميفرمايد:
«فَال تَخْشَوْهُم وَ اخْشَوني» نگران آن ها نباشيد ،آن ها نميتوانند کاري بکنند ،بلکه نگران من باشيد و مواظبت کنيد
که فرمانهاي مرا عمل کنيد.
خشيت از قيامت هم به معناي آن است که آدم مؤمن ،علي الدوام به ياد قيامت بوده ،مراقب اعمال و رفتار خود باشد
که احيانا خالف دستورهاي خداوندي عمل نکند .در عين حال از حاالت قيامت در خوف دائم است و مراحل
قيامت از «بعث» و «حشر» تا «ميزان» و «صراط» را عليالدوام به ياد ميآورد.
خشيت از خداوند نيز همين است ،يعني مواظبت و مراقبت بر اعمال در انجام اوامر و ترک نواهي الهي از روي
خوف .بنابراين چنين فردي همه ي امور را دقيقا زيرنظر گرفته ،ضمن علم و آگاهي نسبت به آن ها ،از آن ها
مواظبت مي کند و اين همه را براساس ترس از مقام عدالت گستري خداوند انجام ميدهد .پس خشيت ،دائر مدار
علم و آگاهي است و اين که در قرآن ذکر شده است« :اِنَّما يَخْشَي اهللَ مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ» يعني تنها دانشمندان و علما
در انديشه ي خدا بوده ،داراي خشيت الهياند ،به همين نکته اشاره فرموده است؛ يعني خشيت همراه علم و دانايي
است .آنها که به خداوند معرفت دارند و بندگي او را ميشناسند ،از خداوند در خشيتاند .کلمه ي «اِنَّما» مشعر به
حصر
[ صفحه ]33

است و خشيت نيز بر الوهيت مقدم است .يعني فقط علما ترس از خداوند دارند و بس .گويا اعتقاد به الوهيت خدا
پس از خشيت حاصل ميشود و طبيعي است که اين افراد سزاوار بندگي خدايند و بنده حقيقي همينها هستند .يعني
فقط انسانهايي که خدا را از روي علم و آگاهي بندگي ميکنند و از خدا ميترسند.
آيه ي ديگري که تبليغ و ابالغ دستورها و رساالت خداوندي را به خشيت منوط نموده است ،آيه ي  79احزاب
است که اين مقام را مخصوص مبلغين دين و عالمان متقي دانسته است ،آن جا که فرموده است« :اَلَّذينَ يُبَلِّغونَ
رِساالتِ اهلل وَ يَخشَونَهُ وَ ال يَخْشَونَ اَحَداً اِلَّا اهللَ وَ کَفي بِاهللِ حَسيباً» يعني آن هائي که پيامهاي خدايي را تبليغ
ميکنند و ميرسانند ،از او ميترسند و از هيچ کس جز او نميهراسند ،که خداوند در حساب رسي کافي است. ]7[.
البته اين چنين خشيت مقدمه اي است براي اشفاق که آن عبارت از ترس دائم است .اشفاق نيز مقامي بزرگ در سير
و سلوک است که فعال به آن نميپردازيم.
و از اين روي خواجه عبداهلل در جايي ميگويد :از رهبت (که ترس توأم با لرزش دل است) اشفاق زايد که خداي
فرموده است:
«اَلَذينَ هُمْ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِم مُشْفِقُون» و اشفاق ترس دايم است و از خشيت اشفاق پديد آيد .بنابراين خشيت امري
است واسطه ميان خوف و مراقبت و نمازگزاران داراي خشيت ،کساني هستند که ضمن نماز ،مراقبند
[ صفحه ]31
وقت و اذکار و مقدمات و مقارنات آن را به نيکي و کامل انجام دهند و لحظهاي و آني از خوف و ترس الهي در اين
امر غافل نمانده ،کوتاهي نکنند.
بزرگي را از خشيت پرسيدند ،گفت :خشيت آرميدن ميان خوف و رجاء است .ديگري را از سالکان گفتند که خشيت
چيست؟ گفت :مواظبت همراه با اميد ،مراقبت با وعيد ،مراودت همگام با نويد .در مواظبت نااميدي نسزد و در
مراقبت وعده نزيبد و در مراودت مأيوسي نباشد.
اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود« :اَلْخَشْيَةُ مِنْ عَذابِ اهللِ شِيمَةُ الْمُتقين»[ ]1و هم فرمود« :خَشْيَةُ اهللِ جَماعُ الْايمان»[ ]0و
امام علي (ع) در وصيتش به امام حسن (ع) فرمود« :اوصيکَ بِخَشْيَةِ اهللِ في سِرِّ اَمْرِکَ وَ عَالنِيَتِکَ»[ ]5بنابراين
خشيت راه و روش متقين و جامع درجات ايمان دانسته شده که بايد در پنهان و آشکار به آن توجه داشت .چرا که،
به طور کلي خشيت انسان را از تجري به گناه بازمي دارد و انديشه ي معصيت را از او دور ميسازد.

در قرآن کريم ،مراتب مختلف و متعددي براي خشيت ذکر شده است ،از آن جمله خشيتهاي اعتباري و ترس از
دست دادن مال و اوالد و يا خشم مردم ،تا خشيت از خداوند تبارک و تعالي که خداوند آن را موجب رعشه و
لرزش اندام آدمي دانسته و فرموده است« :تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلودُ الذّينَ يَخْشَونَ رَبَّهُم»[ ]3و سرانجام مقام واالي شفاعت
را براي چنين افرادي محقق دانسته و فرموده است« :وَ ال يَشفَعُونَ اِلّا لِمَنِ ارْتَضي وَ هُم مِنْ خَشيَتِهِ مشفِقُون»[ ]1بله
در قيامت اولين شفيع خداوند است ،سپس پيغمبران و مالئکه و کروبيان،
[ صفحه ]39
آن گاه زمان و مکان ،آن گاه شهدا ،سپس علما و دانشمندان و پس از آن هر مؤمني که داراي مقام خشيت باشد.
[ صفحه ]18
[ ]1سوره ي فاطر ،آيه ي .12
[ ]0سوره ي توبه ،آيه ي .81
[ ]7يکي از شايستگيهاي مبلغين دين حق ،خشيت از خداوند است .يعني تبليغ آن ها مالزم با خشيت است ،و چون دائمي است به اشفاق مي
رسند .و مبلغ دين خدا اگر به مرحله ي اشفاق برسد ،خشيت را به نتيجه رسانده و در تبليغش اثر به سزايي نهفته است.
[ ]1غررالحکم.
[ ]0همان.
[ ]5نهج البالغه.
[ ]3سوره ي زمر ،آيه ي .07
[ ]1سوره ي انبياء ،آيه ي .01

مقام ذکر
قوله تعالي:
«اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِکري»[. ]8
ما در نوشتاري جداگانه تحت عنوان «جايگاه فرهنگي ارتباطات نماز در قرآن» به اين مطلب اشاره کردهايم که
تعابير مختلف قرآن از نماز ،که گاه به «صلوة» و گاه به «ذکر» و گاهي به «دعا» و گاهي به «عبادت» و گاهي به
«تسبيح» يا «رکوع» و «سجده» و «قرآن» آمده است ،هر يک ناظر به جنبههايي از اين عبادت و نيايش به درگاه

ربوبي است و هر کدام بعدي از ابعاد فرهنگي نماز را بيان ميکند و گوياي جنبههاي اجتماعي ،فردي و روحي نماز
ميباشد و يا به جايگاه ،خاستگاه و پايگاه نماز اشاره دارد ،که فعال اين مطلب مورد بحث ما نيست.
[ صفحه ]10
در اين جا به مقوله ي «ذکر» از ديدگاه عرفان اشاره ي مختصري خواهيم داشت و زاويه ي ارتباطي آن را به
نوشتار فوقالذکر واميگذاريم. ]0[.
«ذکر» ششمين منزل از بدايات است که در مسير سلوک الي اهلل مطرح ميباشد و پس از انابه و تفکر حاصل ميآيد.
يعني ذکر نتيجه ي تفکر است که گفتهاند :تفکر ،جستن است و تذکر ،يافتن و انابه ،جستن.
اما ذکر يا از روي ترس است يا به اميد و رجا و يا براساس ميل و نياز .پس ذکر را سه مرتبه است:
ذکر اگر از روي ترس باشد ،بايد سنت ها و عادات را بشکند و بپوشاند و سرانجام آن را ناديده بگيرد و ذاکر بر
اوقات شوريده خود تأسف پيدا کند.
اگر ذکر به اميد باشد ،بايد آدمي را به توبه بياورد و شفاعت شافعان بخواهد و رحمت حق را طلب کند .و اگر ذکر
به نياز باشد ،بايد با مناجات پيوسته گردد ،خود را اليق حضور سازد و به اين آشنايي شاکر و شاد بماند و با دل
گشاده به موال بنگرد .از اين جهت است که ذاکران ،ذکرهاي مختلف و زمزمههاي گوناگون دارند .مثال تکرار صفات
و اسامي حضرت حق را در حساب ابجد گفتهاند -مانند قدوس که  835بار تکرار ميشود ،يا اهلل که  55مرتبه و
رحمن که  091بار و به تدريج به حساب ابجد کبير محاسبه و تکرار ميشود .مرحوم شهيد آيتاهلل زاده حاج آقا
مصطفي خميني در تفسير قرآنش به بعضي از آن ها اشاره کرده است.
ذکر از مرحله ي ترس شروع ميشود و به مراحل برتر مي رسد ،تا جايي که خداوند تبارک و تعالي به ذکر تو
ميآيد و بسيار فرق است که تو ذاکر حق
[ صفحه ]17
باشي با موقعي که او ذاکر تو باشد.
که خداوند فرمود« :فَاذْکُروُني اَذکُرکُم»

حضرت امام خميني (ره) فرمود« :در راه ذکر و ياد محبوب هر چه تحمل مشقت کني ،کم کردهاي ،دل را عادت بده
به ياد محبوب ،تا بلکه به خواست خدا صورت قلب ،صورت ذکر حق شود .بعد اضافه ميفرمايد :شيخ عارف کامل
ما ،شاه آبادي ،ميفرمود :شخص ذاکر مانند طفلي است که زبان باز نکرده ،آن قدر تکرار ميکند تا معلم از طفل
تبعيت ميکند و خستگي آن تکرار برطرف ميشود ،و گويي از طفل به او مدد ميرسد .آدمي بايد با تکرار ذکر ،زبان
قلب را بگشايد ،تا قلب از زبان تبعيت کند ،و تعب تکرار مرتفع شود .اول زبان ذاکر است و قلب از او تبعيت ميکند،
پس از آن قلب ذاکر و زبان از او تبعيت ميکند ،تا در پي هر دو ،روح و قلب و سر و سرالسر ،به ذکر آيند و خداوند
تبارک و تعالي به ذکر آنها درآيد و او جل و عال ،ذاکر گردد .امام صادق عليه السالم فرمود« :و اجْعَل ذِکْرَ اهلل تعالي
مِنْ اَجلِ ذِکْرِه تَعالي اِيّاک فانه ذَکَرَکَ و هو غني عنک فذکره لک اجل و اشهي و اثني» يعني ذکرت را تا آن جا
برسان که به خاطر اين که تو را ياد ميکند ،تو ذاکر او گردي .او با اينکه از تو بي نياز است تو را ياد ميکند ،پس
ذکر او از تو مهمتر ،باالتر و روشنتراست». ]7[.
در اصطالح عرفا ،ذکر غير از ورد است .چون که ورد عبارت است از گفتار و ذکر لفظي که به زبان جاري شود ولي
ذکر عبارت است از توجه به معنا با مرور به قلب.
[ صفحه ]11
و گفتهاند :ذکر داراي اقسامي است (خيالي و نفسي و سري و ذاتي) .يکي از بزرگان گفته است« :اِذا اَرادَ اهللَ اَنْ يُوَلّيَ
عَبداً فَتَحَ عَليهِ بابَ الذِّکرُ ثُمَ فَتَحَ بابَ القُرب» يعني وقتي خداوند بخواهد بندهاي را سرپرستي کند در ذکر به روي او
ميگشايد و سپس او را به خود نزديک ميسازد .يعني ذکر مقدمه تقرب الي اهلل است.
امام باقر (ع) فرمود :کار سه دسته از همه مشکلتر است:
اول ،منصفانه با خود رفتار کردن و آنچه را که براي خود نميخواهد براي ديگران نيز نخواهد و به عکس آن ،که
«اَحْبِبْ لِلنَّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ» به آن اشارت است.
دوم ،مواسات با مردم ولو به ضرر خود باشد ،که فرمود« :تَقَرَّبوا اِلَي اهللِ بِمُواساتِ اِخْوانِکُم»
سوم ،ياد خدا در همه حال داشتن و سپس اضافه فرمود« :اَلمؤمِن دائِمُ الذِکر ،و اَلذِکرُ لَيسَ مِنْ مَراسِمِ اللِّسانِ وَ مَناسِمِ
الْفِکْرِ وَلکنَّه اوّالً مِن المَذکور وَ ثانياً مَن الذّاکِر» .شبيه اين بيان از امام علي (ع) نيز نقل شده است. ]1[.

در بياني از حضرت صادق (ع) نقل شده است که ذکر داراي مراتبي است .يعني ذکر زبان ،حمد و ثناي خداست ،ذکر
نفس و جان ،کوشش و رنج بردن است ،ذکر روح ،خوف و رجاء است ،ذکر قلب ،صدق و وفا ميباشد و ذکر سر،
رؤيت و لقاء است که در اين مرتبه به مصداق فرموده :خداوند« :وَ رَفَعنا لَکَ ذِکْرَک» اوست که ذکر ذاکر بلکه ذاکر را
رفيع ميسازد و اين خود عروج ذکري است براي ذاکر.
[ صفحه ]10
از آيات کريمه ي قرآن نکته هاي بسيار عزيز و ارزشمند در مورد ذکر حق استفاده ميشود ،از جمله اين که ذکر
خدا کردن از راه ذکر نعمت ها ،ذکر اياماهلل ،ذکر تمکنهاي مادي ،ذکر آالء اهلل ،ذکر اسماي الهي ،ذکر قرآني و قرائت
آن يا نماز و قرائت آن ،ذکر آيات الهي ،ذکر قيامت و يا ذکر رحمت هاي خداوند بيان شده است و اين که از همه ي
اين راه ها انسان جزو ذاکرين است و از اين راهها ذکر خدا عملي ميشود .هم چنين در آيات بسيار ،ذکر خدا را
براي اولوا االلباب و خردمندان محقق فرموده است و يا اين که در آيات متعدد ،نماز را ذکر خدا دانسته و بلکه ذکر
خدا را منحصرا در نماز بيان داشته است؛ مانند آيه ي  80سوره ي اعلي ،آيه ي  71سوره ي طه ،آيات  18و 898
سوره ي آل عمران ،آيات  857و  810سوره ي نسا ،آيه ي  10سوره ي عنکبوت ،آيه ي  73سوره ي نور ،آيه ي
 9سوره ي جمعه و آيات و مطالب ديگري که بايد به آنها توجه داشت .از جمله مطالبي که در آيات قرآن بيان شده
چيزهايي است که مانع ذکر و ياد خداست .اين موانع عبارتند از :بيخردي ،وسوسه هاي شيطاني ،وسوسه هاي
خلقي و خلقي و قساوت دل.
با تفصيلي که در بعضي روايات اهل بيت عليهم السالم آمده اين چهار چيز مانع ذکر هستند .تمام اين موارد در قرآن
آمده و شرح آن نيازمند بحث طوالني است.
و در برابر ،آنچه موجب ميشود که ذکر کثير گردد ،عبارت از خشوع و خردمندي و برتر از همه توفيق الهي است.
يعني عرفان و آگاهي و تواضع نفساني زمينه را براي ذکر و ياد خدا کردن ،اليق ميسازد .از اين جهت گفتهاند که
تفکر در آالء الهي و اعاذه به رب الناس و خدمت به خلق خدا توفيق ذکر را براي ذاکر به همراه خواهد داشت.
[ صفحه ]15

و نيز در آيات قرآني به ثمرات مثبت ذکر خدا و آثار منفي ترک آن اشاره شده است .از جمله ثمرات مثبت آن است
که ،ذکر و ياد خدا ،ظرفيت روحي را باال ميبرد و آدمي را به مقام صابران ميرساند و نيز به او آرامش ميبخشد که
فرمود:
«اَال بِذِکْرِ اهللِ تَطمَئِنُّ القُلُوبِ» يعني دل آرام گيرد به ياد خدا و يا در جامعه ي مؤمنين آثار مثبت و نيکويي در
برخوردهاي اجتماعي ايجاد ميکند.
در روايات پيشوايان ديني عليهمالسالم تعابير و بيانات لطيفي در مورد ذکر بيان شده است ،از جمله فرموده اند :ذکر،
مايه ي زندگي و روشنايي دل و کليد انس و توانايي جان و جلوه ي قلب و دورکننده ي شيطان ،و شفاي قلب و
بازدارنده از نفاق و ثمره ي پاکي و موجب شرح صدر و نفي خواطر و خروج از غفلت و ورود به صحراي مشاهدت
و منشور واليت و مجالست با بهشتيان ،ميباشد و انسان ذاکر اين آثار و خيرات را جزما و قطعا احساس ميکند.
حضرت موسي (ع) ،به هنگام مناجات عرض کرد :پروردگارا! تو کجايي؟ آيا دوري که صدايت کنم و يا نزديکي که
با تو زمزمه کنم؟ وحي رسيد که من همنشين کسي هستم که ذکر مرا گويد .عرض نمود :چه کسي در پناه تو است در
روزي که جز تو پناهي نيست؟ خطاب آمد ،آن هايي که مرا ياد کنند من نيز آنان را ياد کنم ،آن ها را دوست مي
دارم و آنان در پناه من اند ،و به خاطر آنان عذاب را از اهل زمين برميدارم.
در دعاي کميل ميگوييم« :اَسْئَلُکَ بِحَقِّکَ وَ قُدْسِکَ .....اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتي مَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ بِذِکْرِکَ مَعْمُورَة» خداوندا
به حق و تقدس تو ميخواهم که شب و روز ،مرا ذاکر خود قرار دهي و دلم را به ذکرت آباد سازي .امام صادق (ع)
فرمود :حالوت و شيريني در سه چيز است :در ذکر و در نماز و در قرائت
[ صفحه ]13
قرآن .ذکر با خدا گفتن است ،نماز به خدا گفتن و قرآن خواندن ،خدا با خلق گفتن است.
رابعه ي عدويه در مورد ذکر حق ميگويد:
اُحِبُّکَ حُبَّيْن حُبُ الْهَوي
وَ حُبّاً لِاَنَّکَ اَهْلٌ لِذاکا

فَامّا الذي هُوَ حُبُّ الْهَوي
فَذِکْرُک فِي السرّ حَتّي اَراکا
وَ اَمّا الذي اَنْتَ اَهْلٌ لَهُ
فَشُغْلي بِذِکْرکَ عَمَّنْ سَواکا
فَالَ الْحَمْدُ في ذا وَ ذاک لي
وَلکِن الْحَمدُ فيِ ذا وَ ذاکا[. ]0
يعني خدايا تو را به دو گونه دوست ميدارم :يکي دلم براي تو تنگ است و دل هواي تو ميکند ،و ديگري ،چون تو
دوست داشتني هستي .آنجا که دل هواي تو ميکند ،در حال سر و خفا و درون ،آنقدر ذکر تو ميگويم و از تو ياد
ميکنم تا تو را ببينم و آنجا که تو دوست داشتني هستي ،آن چنان غرق تو و ياد تو ميشوم که از غير تو دور
ميمانم .و خالصه تعين محبت به تو و نشانه ي عشق به تو ،ياد کردن از توست.
من در عين حال به اين دو نوع دوستي رضا نميدهم ،چون هر دو از انانيت سرچشمه ميگيرد .و باز هم ميگويم
«من» با اين حال سپاس تو را ميگويم که توفيق هر دو قسم از ياد خود را تو دادهاي .آري»،ذِکْرُهُ شَرَفٌ لِلذّاکِرين».
[ صفحه ]11
بيان لطيفي از رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله وسلم) نقل شده است که فرمودند :ذاکران خدا ،ثواب مجاهدان راه او
را خواهند داشت و هر کسي تشنه ميميرد ،جز آن که در ذکر خدا و ياد او باشد[ ]5بعضي از عرفا گفتهاند که ذکر
سه قسم است :ذکر عادت ،ذکر حسبت و ذکر محبت .ذکر عادت بي ارزش است چون از سر غفلت است .ذکر
حسبت بيزيور است چون براي درخواست مزد است ،ولي در ذکر محبت ،هديه و وديعت است.
ذاکر نيز سه نوع است :ذاکر خائف که ترسان از کيفر است و دوم ذاکر راجي که به اميد پاداش است و سوم ذاکر
محب که با سوز و گداز است.

کسي که گفت« :تَطمَئِنُّ قُلوبُهُمْ بِذِکْرِ اهلل» از دو کس خبر داد ،يکي مريد و ديگري مراد و مريد را خطاب آمد:
«اُذکُروني» و مراد را گفتند «اَذْکُرکُم» و در اين نمودند که مريد طالب ذکر است و مراد مطلوب ذکر:
کارت زنياز ميگشايد نه نماز
بازيچه بود نماز بي ذکر و نياز
براي آشنايي به آداب ذکر و اذکار مجرب ميتوانيد به کتاب سير و سلوک عالمه بحرالعلوم مراجعه کنيد.
اما در آيه ي  10سوره ي عنکبوت ضمن بيان تأثير نماز در جلوگيري از فحشا و منکر ،از نماز به ذکر تعبير شده
است و بعضي گفتهاند اين آيه خبر ميدهد که نماز انسان را از زشتي بازميدارد ،حال آن که بسياري از افراد
نمازگزارند که هم چنان به کارهاي زشت دست ميزنند .پس گفتهاند که صلوة در آيه به معناي نماز نيست بلکه به
معناي دعاست و بعضي گفتهاند صلوة در آيه نکره
[ صفحه ]19
است و معنايش اين است که بعضي نمازها داراي چنين تأثيري است.
ولي حق اين است که اصوال نماز ذکر است .يعني نماز عبادتي است که نمازگزار را به صفت ذاکر حق بودن،
موصوف ميسازد و آن ذکر و ياد خداست که انسان را از گناه بازميدارد .مقصود از نماز ،رسيدن به صفت ذاکر است
که اثر طبيعي نماز ميباشد .وليکن به شکل اقتضاء ،نه به نحو عليت.
بنابراين بازداري از گناه ،اثر طبيعي نماز است .اگر شما حال نمازگزاران را با تارکين نماز مقايسه کنيد ،مالحظه
خواهيد کرد که تارکين نماز ،چون از ذکر غافلند ،در روزه و حج و طهارت و اخالقيات هم بي توجه و سهل
انگارند .ولي نمازگزاران ،از گناهان پروا دارند و از فحشاء و منکرات خوددارترند که به راستي «وَ لَذِکْرُ اللّهِ اَکْبَر».
اگر نماز را ذکر ناميدهاند ،براي آن است که نماز مشتمل بر ذکر زباني ،يعني تهليل و تحميد و تسبيح است و ذکر معاد
و رسالت و توحيد و مؤمنين در آن است که همه از مصاديق ذکر است ،چون عبوديت خداوند را مجسم ميسازد .به
عالوه ترتب غايت بر صاحب غايت است ،يعني نتيجه ي نماز ،ذکر است که فرمود:
«وَ اَقِمِ الصَلوةَ لِذِکري»

آري هويت اقامه نماز ،هويت جامع ذکري است که نماز بي ذکر همانند جاري آب بدون جوي و درياي بدون موج و
تنفس بدون هوا و فضا است.
امام علي (ع) فرمود« :مَنِ اشْتَغَلَ بِذکرِ الناسِ قَطَعَهُ اهللُ سُبحانَهُ عَنْ ذِکرِهِ»[. ]3
[ صفحه ]95
آن کس که به ياد مردم مشغول باشد خداوند ياد خودش را از او ميگيرد .يعني کساني که غيبت و بدگويي از
ديگران ميکنند يا به تملق و تعريف ديگران توجه دارند و خالصه ديگران را پياپي در نظر دارند ،توفيق ذکر خدا را
ندارند .به عنوان حسن ختام اين مبحث به آيهاي از کتاب خدا؛ قرآن کريم ،اشاره ميشود که خداوند تعالي فرمود:
«وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکري فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنَکاً وَ نَحشُرُهُ يَومَ القيامَة اَعمي»[. ]1
هر آن کس که از ياد من روي گرداند ،زندگي سختي در پيش دارد و در قيامت با کوري محشورش ميکنيم.
بزرگان از اين آيه چنين استفاده کردهاند :کسي که تارک نماز باشد زندگي سختي خواهد داشت و در قيامت چشم
ديدار حق را ندارد و به لقاي خدا نميرسد.
ابعاد ديگر نماز و ذکر در آيات  898آل عمران 810 ،نساء 18،آل عمران 050 ،اعراف 00 ،انسان 857 ،نساء و
آيات ديگر ذکر شده است که فعال مجال بررسي آن ها نيست.
صمت و جوع و سهر ،عزلت و ذکري به دوام
ناتمامان جهان را کند اين پنج تمام

[ صفحه ]98
[ ]1سوره ي طه ،آيه ي .11
[ ]0عالقه مندان ميتوانند به کتابي که با عنوان مذکور منتشر شده است ،مراجعه فرمايند.
[ ]7اربعين امام خميني (قدس سره).
[ ]1ميزان الحکمة ،ج  ،7ص .105

[ ]0مشارق الدراري /مقدمه /ص .90
[ ]5شهاب االخبار /نبوي /ص .850
[ ]3قصار نهج البالغه و غررالحکم.
[« ]1طه آيه .»801

مقام سکونت
قوله تعالي:
«وَ صَلِّ عَلَيهِمْ اِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اهللُ سَميعٌ عَليم»[. ]8
بر آنان نماز بخوان که نماز تو خود آرامش است مر آنان را و خدا شنواي داناست .در اين آيه به رابطه ميان نماز و
سکينه که يکي از مقامات سير و سلوک است ،اشاره شده است .سکينه به تعبير خواجه عبداهلل انصاري در منازل
السائرين پنجاه و هشتمين مقام است .سکينه و سکونت از ماده ي سکون به معناي آرامش گرفته شده و در مقابل
حرکت است و در آن استقرار بوده ،رفع اضطراب و تشويش و تحير و ترديد ملحوظ است .سکينه در درجه عاليه به
طمأنينه تعبير ميشود و طمأنينه از وادي سکينه حاصل ميگردد.
در سکينه ،استحکام ،استقرار ،وقار ،نورانيت و عدالت نهفته است که هر
[ صفحه ]90
يک به تنهايي ابعاد سکينه را بيان ميکند.
اعمال و عباداتي که براساس فطرت انجام گيرد توأم با استقرار و آرامش است و چون با ممارست و تکرار انجام
پذيرد با سکونت همراه است و فضيلت است و چون در وجود آدمي به استحکام آيد ،مقام است ،مقامي گسترده و
فراگير .ولي اگر برخالف فطرت و در ارتباط با امور دنيوي و توأم با وهم و خيال و اعتباريات انجام گيرد ،موجب
انحراف از صراط مستقيم ميشود و بدون استقرار و سکينت است .همان طوري که در سوره ي انعام ،آيه ي 800
ميفرمايد« :او من کان ميتاً فَاَحْيَيناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها».
آيا مردهاي که زندهاش ساختيم و برايش نوري قرار داديم که در ميان مردم بدان مشي کند همانند کسي است که در
تاريکيهاست و از آن بيرون شدني نيست؟ يعني کافران به علت گرفتار بودن در ظلمتها ،دچار اشتباه ميشوند،
چون از فطرت جدا افتادهاند.

از آيات متعدد قرآني استفاده ميشود که در سکينت و سکونت ،نورانيت کامل است ،نظير آيه ي  01سوره ي
حديد«:يَجْعَلْ لَکُم نوراً يَمْشُونَ بِه و يغفرلکم» ،آيه ي  00سوره ي مجادله« :اولئک کَتَبَ في قلوبهم االيمان وَ اَيَّدَهم
بِروح منه» ،آيه ي  1سوره ي فتح« :هُو اَلذّي اَنْزَلَ السَّکينةَ في قلوبِ المؤمنين لِيَزدادوا ايماناً مَعَ ايمانهِم و هلل جنود
السماوات و االرض و کان اهلل عليما حکيماً» ،آيه ي  05سوره ي فتح« :فانزل اهلل سَکينتَهُ علي رسوله و علي
المؤمنين و الزمهم کلمة التقوي و کانوا اَحق بها و اهلها» و نيز آيه ي  18سوره ي توبه« :فَاَنْزلَ اهللُ سَکينَتَهُ عليه وَ
اَيَّدَهُ بجنودٍ لم تروها»
پس سکينه از نورانيت حاصل آيد که عبارت است از ايمان و ايمان مايه ي اصلي تقواست و در نتيجه ي آن ،خائف
به امنيت مي رسد و وحشت و حزن و
[ صفحه ]97
خوف به تسالي روح و صفاي باطن ميانجامد.
خالصه اين که سکينت و سکونت حالت قلبي است که موجب آرامش نفس و ثبات قلب ميشود.
برطبق آيات قرآني ،سکينت مالزم با ازدياد ايمان و مالزم با تقواي قلبي است .به بيان استاد مرحوم عالمه ي
طباطبايي در تفسير الميزان ،عدالت ،انسان را از ارتکاب گناه کبيره بازميدارد ولي سکينت ملکهاي است که انسان را
از کبائر و صغائر حفظ ميکند ،يعني تالي تلو مقام عصمت است و بنابراين در عرفان اسالمي از مقام عصمت به مقام
سکينت تعبير ميشود و در قرآن خداوند روح انساني را به خود نسبت ميدهد و ميفرمايد« :روحي» .در مورد
سکينت هم ميفرمايد «انزل اهلل سَکينتهُ» يعني خدا سکينه ي خود را بر پيغمبر و مؤمنين نازل کرده است و چون از
خداست فقط او بايد اين مقام را افاضه کند و بدون اعانت او حاصل نميگردد.
در بعضي آيات قرآن سکينه با کلمه ي جنود (يعني لشکريان حق) با هم ذکر شده است به اين معنا که سکينت نيز از
جنود الهي است .به عبارت ديگر سکينت الهي توأم با ياري مالئکه مخصوص پيغمبر و مؤمنين است و وقتي انسان
نماز را با خشوع و خضوع به جاي آورد ميرسد به مقام آرامش روحي ميرسد و در اين مقامهمه ي فرشتگان نيز
در خدمت او و براي اويند.
خواجه در صد ميدان سکينه را ميدان پنجاه و يکم دانسته ،ميگويد :از ميدان رعايت ،ميدان سکينه زايد« .قوله
تعالي :هُوَ الذي اَنْزَلَ السکّينة في قلوب المؤمنين ْ»

سکينه و آرامش دل در سه مرحله و سه جاي است:
 -8در توحيد
 -0در خدمت
 -7در يقين
[ صفحه ]91
اما سکينه ي توحيدي در قلب و روح انسان سه تأثير دارد :اول ترس است از روز ناآزموده و دوم شناخت خداوند
نا اندريافت (در مورد خداوندي که به تصور و دريافت نميگنجد) و سوم نورانيت دل به دوري از وسوسه ،ترديد و
تحير که محب خدا ميشود.
اما دوم سکينه ي مربوط به خدمت نيز داراي سه اثر است:
 -8در دل داد به سنت کردن.
 -0اعتماد به اهل کرده تا از هر وسواس آزاد شود( .اعتماد به اهل دين داشته باشد و هر کسي را که اهليت سير و
سلوک دارد ،به او اعتماد کند تا هيچ وسواسي نداشته باشد تا راهبر و رهروان را برگزيند).
 -7و خلق را فراموش کند تا از ريا آزاد گردد( .که منظور از ريا ،رئاء الناس است و آن کس که خلق را براي
پاداش نداند و به يکباره فراموش کند ،عمل ريائي ندارد و آزاد ميماند.
و اما سوم سکينه در يقين ،موجب ميشود که به تقسيم قسام راضي باشد .که خداوند فرمود« :نَحْنُ قَسمنا بَينهُم
مَعيشَتَهم فِي الحَياةِ الدُنيا»[ ]0ما تقسيم کنندهايم ...مؤمن وقتي به سکينه رسيد به هر چه او تقسيم کند ،راضي است.
يکي درد و يکي درمان پسندد
يکي وصل و يکي هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

[ صفحه ]90
که رضايت از عالئم سکينه است .و ديگر اينکه زيان و نفع از يک جاي بيند تا از خود فارغ گردد.
و يکي ديگر به اسم وکيل بپسندد و به خدا توکل کند تا از عاليق رها شود .توکل به خدا کرده ،به هيچ چيز دل
نميبندد.
پس ايمان به غيب «قيامت و خدا» و محب خدا بودن و عدالت داشتن و اعتماد به اهل و فراموشي خلق و رضايت
به رضاي خدا داشتن و تسليم و توکل همه نشانههاي سکونت و سکينت است که از مقام رعايت حاصل ميشود و
مقدمه است بر طمأنينه. ]7[.
در پايان به ذکر نمونهاي از انسان به سکونت رسيده ،اشاره ميشود:
پيغمبر ،جوان الغر و نحيفي را در مسجد ديد که چهرهاش زرد و چشم هايش به حدقه نشسته بود .وي را فرمود :اي
جوان چگونه صبح کردهاي؟ گفت :در حال يقين ،فرمود :موقنين عالمتي دارند ،عالمت تو چيست؟ گفت :عالمت
من ،شب تا صبح بيدار بودن است ،آن چنانم که مردم را در صحراي محشر براي حساب ميبينم.
پيغمبر به اصحابش فرمود :اين بندهاي است که خداوند قلبش را به نور ايمان منور کرده و به او مقام سکونت داده
است.
[ صفحه ]93
[ ]1سوره ي توبه ،آيه ي .105
[ ]0زخرف ،آيه ي .70
[ ]7گرچه خواجه ،سکينت را مترتب بر «رعايت» دانسته اما مقام سکينت همانند عصمت ،عمدهاش بر افاضه ي فيض الهي مترتب است و «رعايت»
مقدمات لياقت آن را فراهم ميآورد.

مقام صبر
قوله تعالي:
«و اسْتَعينُوا بِالصَّبرِ و الصَّالةِ وَ اِنَّها لَکَبيرَةٌ اِلَّا عَلَي الخاشِعينَ»[. ]8

در قرآن به طور دقيق  857بار موضوع صبر تکرار شده است که در  1آيه ي آن خداوند وعده ي همراهي با
صابرين را داده و فرموده است« :اِنَّ اهللَ مَعَ الصَّابِرين» و در آيه اي ديگر نيز به آن ها بشارت داده است .در بسياري
از آيات ،صبر و نماز با يکديگر پيوند خوردهاند ،گاهي به طور مستقيم و گاهي غيرمستقيم ،مثل آيات  808و 11
سوره ي بقره ،آيه ي  85سوره ي لقمان ،آيه ي  70سوره ي حج ،آيه ي  89سوره ي رعد ،آيه  878سوره ي طه و
آيه ي  881سوره ي هود.
صبر ،عبارت است از :ظرفيت روحي در تمام شرايط و حاالت ،بدان گونه که در ثروت ،مغرور و سرمست نشود و
در فقر ،نااميد نگردد .در نعمت نلغزد
[ صفحه ]91
و خود را نبازد .نه در بالها مأيوس شود و نه در امکانات مغرور گردد .عاقبت انديشي و انجام خواهي ،او را از
نوميدي و شتابزدگي دور سازد .شاکر به درگاه خداوند و مهربان با خلق و آشناي با خود باشد.
در آيات کريمه قرآن ،فرمان صبر و شکيبايي بر همه ي آدميان رسيده است ليکن هر کس بنابر ظرفيت هاي اعتقادي
و روحي ،داراي درجهاي از صبر خواهد بود.
«عاميان»« ،عالمان»« ،عارفان»« ،عابدان» و «پيغمبران» هر يک بنا به ظرفيت هاي وجودي و مسؤوليت هاي
مختلف ،بايد از صبر بهرهاي داشته باشند ،از اين روي در تقسيم بندي صبر گفتهاند« :الصَّبرُ خُروجُ الْجَزَعِ عِندَ الْفاقَةِ
وَ نَشاطُ الْقَلْبِ عِنْدَ الْبَالءِ وَ ايثارُ الْبَالء عَلِي الرّاحَةِ»[. ]0
يعني شکيبايي عبارت است از :بي تابي نکردن در بديهاي سخت و ناگواريها و نشاط مندي به هنگام فرارسيدن
گرفتاري و پذيرش بال در برابر آسايش که در افراد مختلف ،داراي هويتهاي گوناگون است.
بعضي از بزرگان ،با استناد به روايات اهل بيت عصمت و طهارت و تعابير مختلفي که درباره ي صبر رسيده است،
گفتهاند :صبر داراي مراتب و درجاتي است ،از جمله صبر «هلل» ،صبر «فياهلل» ،صبر «مع اهلل»،صبر «باهلل» ،صبر
«عن اهلل» .صبر براي خدا که از لوازم ايمان و نصف آن است (نصف ديگر آن شکر ميباشد) عبارت است از
خودداري از جزع و بيتابي .صبر «فياهلل» عبارت است از :ثبات در سلوک طريق حق و ترک کردن عادات و لذات،
تحمل بليات و تصميم توانمندانه در توجه به منبع کماالت که اين

[ صفحه ]99
مرحله يکي از مقامات سالکين است .صبر «مع اهلل» که مخصوص و مربوط به اهل حضور است که در اين مقام
سالک از اعتبارات افعال و صفات پاک و مجرد ميشود و از کمترين درجه ي غفلت و غيبت ،در انس با خداوند
دور خواهد بود .صبر «باهلل» براي اهل تمکين است که در مقام استقامت حاصل ميشود ،زماني که به مقام فنا
رسيدهاند ،يعني ديگر خودي نميبينند و خودي ندارند که بخواهند صبر را به خود منتسب کنند« ،وَ يَنْظرُوُنَ بِنُورِ اهللِ
وَ يَسْمَعُونَ بِاُذُنِ اهلل» و مصداق کامل «وَ اَنْتُم صِبْغَةُ اهلل» هستند و مظهر صفت صباريت حق اند ،که خداوند خود
صبور است ،و انسان کامل مظهر صفات باري تعالي است .البته صبر «عن اهلل» عبارت است از خلق ناپسند اهل جفا
که گرفتار حجاب ظلماني اند ،و صبر آنان ،صبري نيست که به حق نزديکشان کند ،بلکه از روي لجبازي و عناد و يا
کراهت و بالهت است که شکيبايي را به خود تحميل ميکنند و آن از جمله خلقيات سوء است که بايد از آن دور
بود .صبري موجب قرب به خداوند است که با طيب خاطر همراه باشد.
در قرآن کريم ،خداوند متعال ،پيغمبر را به صبر دعوت ميکند .خداوند در آيات کريمه ي  803نحل 01 ،انسان85 ،
مزمل 875 ،طه 00 ،غافر 33 ،غافر 70 ،احقاف و  83ص به مراحل چهارگانه ي صبر اشاره نموده و پيغمبر را به
داشتن اين خلق نيکو فرمان داده است ،تا اين که سرانجام او را به داشتن صبري همانند و بلکه برتر از صبر« ،نوح»،
«لوط»« ،هود»« ،صالح»« ،شعيب»« ،موسي»« ،ابراهيم»« ،اسماعيل»« ،يعقوب»« ،يوسف»« ،ايوب» و «يونس»
فراميخواند و اين پيامبران بزرگ و صاحب اراده را که در امتحانات و آزمايش هاي مختلف ،صبور و سرفراز بيرون
آمدند ،ميستايد و ميفرمايد« :فَاصْبِرْ کَمْا صَبَرَ اولواالْعَزْمِ من الرسل».
[ صفحه ]855
کسي را پرسيدند ،صبر چيست؟ گفت :جام تلخ «ال» چشيدن و از دعوي دم در کشيدن و رنج و محنت به پنهان
بردن و شادي و شکر را عيان کردن.
آنان که به درجات واالي انساني رسيدند ،به برکت صبر و شکيبايي بود ،همان گونه که در داستان حضرت «ايوب»،
«يونس» و «يوسف» ،با صراحت و تأکيد ذکر شده است و کساني هم که به ذلت ،رسوايي و بيچارگي رسيدند ،در
نتيجه بي صبري و شتابزدگي بوده است ،مانند نمرود ،قارون ،فرعون و هامان.

آري چه خوش گفت لسان الغيب:
صبر کن حافظ به سختي روز و شب
عاقبت روزي بيابي کام را
پيغمبر اکرم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) ،مطلبي فرمودهاند که مانند آن را حضرت امام علي (ع) نيز بيان کردهاند و آن
اين است که ،صبر بر چهار پايه استوار است. ]7[:
الصبر علي اربع دعائم علي الشوق و الشفقه و الزهاده و الترقب
 -8اشتياق و عالقه« :الشوق»
 -0ترس و هراس« :الشفقة»
 -7زهد و پارسائي« :الزهادة»
 -1مراقبت و مواظبت« :الترقب»
سپس فرمود :آن کس که مشتاق بهشت است ،از شهوات و اميال دور ميماند و آن کس که از آتش دوزخ بهراسد ،از
محرمات پرهيز خواهد کرد ،و
[ صفحه ]858
آن کس که نسبت به دنيا پارسا باشد ،مصائب بر او آسان گردد و آن کس که مراقب زندگي و مرگ است ،به سوي
خيرات سرعت ميگيرد .و اين است حقيقت صبر.
شما داستان ايوب نبي را که در سورههاي ص و انبياء آمده است ،مالحظه کنيد که چگونه در برابر از دست رفتن
فرزندان ،خدم و حشم و سالمت بدن و هر چه که داشت ،شکيبايي کرد تا سرانجام از وسواس شيطاني به خدا پناه
برد و گفت« :اِنّي مَسَّنِيَ الضُّر» يعني «مَسَّنِيَ الشَّيْطان» و در آب چشمه ي شفابخش ،تن را شست و شو داد و بدن
سالم شد و جواني و زنان و امالک و خدم و حشم بازگشتند تا خداوند فرمود:
«اِنّا وَجَدْناه صابِراً» و جامه ي «نِعْمَ الْعَبْدُ» بر او پوشانيد .آري بنده ي خوب بودن در گرو صبر داشتن است.

مرحوم شهيد مطهري در بحث صبر ،به پايان داستان حضرت يوسف اشاره کرده است که به برادرانش گفت« :اِنَّه من
يَتَّقِ وَ يَصْبِر فَاِنَّ اهللَ اليضيع اَجرَ الُمحسنين»[ ]1آن کس که صبر و تقوا پيشه سازد ،عاقبت به خير خواهد شد و بي
پاداش نخواهد ماند .البته همان طور که امام صادق (ع) در مصباح الشريعة فرمود« :الصَّبْرُ اَوّله مُرّ و آخِرُه حُلو» صبر
در اول ،مشکل و تلخ ولي سرانجام شيرين خواهد بود ،همان گونه که گفتهاند« :صبر تلخ است وليکن ميوه ي شيرين
دارد».
يک نکته ي ديگر هم بايد يادآوري شود و آن سخن امام صادق (ع) است که فرمود« :اِنَّا صُبَّر وَ شيعَتُنا اَصبر» يعني
ما خيلي صبر داريم ولي شيعيان ما [از
[ صفحه ]850
جهتي] از ما صبورترند.
«لِاَنَّا نَصْبِرُ عَلي ما نَعْلَمُ وَ هُمْ يَصْبِروُنَ عَلي ماال يَعْلَموُن»
چون ما به آنچه ميدانيم شکيبايي ميکنيم ،ولي شيعيان ما در برابر آنچه نميدانند صبر ميکنند.
هاتف آن روز به من مژده ي اين دولت داد
که بدان جور و جفا ،صبر و ثباتم دادند.
 857موردي که موضوع صبر در قرآن ذکر شده است ،عموما با «تقوا»« ،احسان»« ،نماز»« ،اراده»« ،عفو»،
«توکل»« ،جهاد» و «عفاف» همراه و مربوط است و در سوره ي عصر ،درباره ي چهار اصل رستگاري ،پيروزي،
رفع زيانکاري و خسران چنين مذکور است که همه ي انسانها زيان کارند ،مگر آنان که به چهار اصل توجه داشته
باشند:
 -8ايمان و عقيده (باورهاي صحيح و عميق)
 -0عمل صالح (کردار نيکو)
 -7سفارش به حق (هم به خود و هم به ديگران)
 -1سفارش به صبر (هم به خود و هم به ديگران)

روندگان طريقت ره بال سپرند
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
در بيانات پيشوايان ديني عليهم السالم تعابير لطيفي آمده است ،از جمله
[ صفحه ]857
صبر را مايه گشايش ،زيباترين آرايش ،نمود شجاعت ،کليد نجات ،مقدمه ي پيروزي ،رأس امور ،نيمي از ايمان و
منشأ رضايتمندي دانسته اند.
صبر در شهوت ،عفاف است ،در غضب ،شجاعت نام دارد و در معصيت ،ورع خوانده ميشود.
نشانه ي افراد صابر آن است که از مشکالت خسته نشوند و گرنه حق را ضايع ميکنند ،ديگر اينکه دلتنگ نشوند و
اال شکرگزار نخواهند بود ،و سوم اينکه شکايت نکنند و گرنه معصيت کارند.
مهم ترين موارد صبر ،صبر در بال ،صبر در عبادت و صبر در معصيت است.
«الصَّبر يَجْملُ فيِ الْمَواطِنِ کُلِّها
اِلّا عَلَيْکَ فَاِنَّهُ ال يَجْمَلَ»
يعني شکيبايي در همه ي مواقع پسنديده است ،مگر وقتي که به ضرر حيثيت و هويت وجود مادي و معنوي خودت
باشد .براي مثال اگر صبر موجب ذلت تو گردد و افراد ناباب را ،بدون هيچ حقي ،بر تو مسلط سازد ،مذموم است.
به طوري که گفتهاند:
اظهار صبر پيش توانگر زابلهي است
اشک کباب باعث طغيان آتش است
«صائب تبريزي»
ناگفته نماند :چنان که حضرت امام (قدس سره) در کتاب اربعين حديث به

[ صفحه ]851
نقل از عبدالرزاق کاشاني آورده است ،صبر به معناي خودداري از شکايت به مخلوق است و اال شکايت به حق
تعالي با صبر منافات ندارد .چنان که حضرت ايوب ،عرض شکايت به حق نمود .که اين مرحله ،صبر در مکروهات
جسمانيه است و اال صبر در فراق محبوب هيچ کس را سزاوار نيست ،مگر آنکه به معشوق و محبوب بگويد.
در دعاي شريف کميل امام علي (ع) فرمود:
«فَهبني يا الهي و سَيدي و مَوالي ،صَبرتُ عَلي عذابک فَکَيفَ اَصْبِرُ عَلي فِراقِکَ» از شبلي پرسيدند کدام درجه ي
صبر سختتر است؟
فقال« :الصّبرُ لِلهِ .بَل الصَّبرُ بِاهلل»[. ]0
[ صفحه ]850
[ ]1سوره ي بقره ،آيه ي .13
[ ]0مصباح الشريعه.
[ ]7ميزان الحکمة ،ج  ،0ص .013
[ ]1سوره يوسف ،آيه .95
[ ]0به کتاب اربعين حديث مرحوم حضرت امام خميني (ره) ص  ،009حديث شانزدهم مراجعه فرماييد.

مقام صدق
قوله تعالي:
«الصابرين وَ الْصَّادِقينَ وَ القانتين وَ الْمنفِقين وَ الْمُسْتَغفِرينَ بِالْاسَحار»[. ]8
ارتباط نماز و صدق در آيات متعددي از کالم اهلل مجيد آمده است ،که از آن جمله آيات  78قيامت83 ،آل عمران،
 /70احزاب 857 ،توبه و  59نساء را ميتوان ياد کرد.
«صدق» يکي از اخالقيات نيکو و سي و پنجمين منزل در سير الي اهلل است و به معناي مطابقت امري با حقيقت
است.

يعني چون حضرت حق تعالي نورانيت محض است و در آن ظلمت و نقطه ي ضعفي نيست ،انسان صادق نيز کسي
است که در عقيدهاش نسبت به خدا
[ صفحه ]855
هيچ گونه بطالن و ضاللت و ظلمتي نيست و داراي نورانيت ،درستي و حقيقت ميباشد؛ که جز صدق نميانديشد،
نميبيند و نميکند .به تعبيري ،صادق ،ظلاللهو مرتبهاي از حقيقت و بلکه تو گويي از حق است .صديق کسي است
که ما جائت به الرسل را تصديق کند که چنين کسي داراي مرتبهاي بعد از مرتبه ي نبيين است و مشمول انعام الهي
ميباشد که فرمود« :اولئکَ الَّذينَ اَنعَمَ اَهللُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الشُهداء و الصَّالِحينَ».
امام صادق عليهالسالم فرمود« :اَلْصِّدقُ نُورٌ مُتَشَعْشِعٌ في عالَمِه» ،صدق نوري است درخشان در عالم معنا ،همانند
خورشيد در عالَم مادي ،که خود في نفسه داراي نورانيت است و چيزهاي ديگر را هم او نور ميبخشد و متجلي
ميسازد.
طريق صدق بياموز از آب صافي دل
به راستي طلب آزادگي زسرو چمن
صدق از صفات پسنديدهاي است که در اثر تمرين و ممارست و تهذيب نفس و تزکيه ي آن حاصل ميگردد و در
قيامت چيز ديگري جز آن به کار نميآيد.
که فرمود« :هذا يَومُ يَنْفَعُ الصّادِقينَ صِدْقَهُمْ» ،يعني اين روز قيامت ،راستان را از راستي بهرههاست و تنها راستان،
منفعت خواهند برد .پس صدق به معناي واقعي کلمه عبارت است از مطابقت کامل عقيده با حقيقت هستي و حق
مطلق.
پايين ترين درجه ي صدق اين است که ميان زبان و عمل اختالفي نباشد و مرتبه ي بعد آن است که در دين صالبت
حاصل شود و در خدمت به خلق سنت
[ صفحه ]853

به کار آيد و در معامله با خدا ،حسن و نيکي انجام گيرد و سرانجام ،آنچه نماييم داشته باشيم و آنچه بخوانيم همان
را ببينيم و در پيشگاه خداوند ،هر چه بشماريم ،همان هم باشيم.
پيغمبران ،صلحا و متقين به صفت صدق افتخار دارند و ديگران نيز در قيامت بر مدار صدق ،از بهشت برين بهره
دارند و يا بالعکس ،دروغگويان و دروغ پنداران به دوزخ ورود دارند ،که فرمود:
«لِيَسْئَلَ الصْادقينَ عَنْ صِدقِهِم وَ اَعَدَّ لِلْکافِرينَ عَذاباً اَليماً»[. ]0
مقام صدق ،آن چنان آدمي را توانمند ميسازد که مؤمن نه تنها از مرگ نميهراسد بلکه در انتظار مرگ هم خواهد
بود تا خود را از اين ميان بردارد ،که گفت:
«تو خود حجاب خودي ،حافظ ،از ميان برخيز» .يعني نه تنها برايش پايان نيست ،بلکه مرگ نشانه ي صدق اوست.
که در قرآن فرمود« :فَتَمَنَّوا الْمَوتَ اِن کُنتُم صادِقين»[. ]7
در روايات و بيانات پيشوايان ديني مطالب ارزشمندي درباره ي صدق آمده است ،از جمله اين که امام علي (ع)
فرمود:
«اَلصِّدقُ مُطابِقَة الْمَنْطِقْ لِلْوَضْعِ اْالِلهي وَ الْکِذْبُ زَوالُ الْمَنْطِقِ اْالِلهي». ]1[.
يعني صدق آن شايستگي است که با وضع حقيقت الهي مطابق باشد و کذب عکس آن است .پس صادق در همه ي
شؤون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي در جهت انطباق با نورانيت حقيقت و تطبيق با واقعيت سير ميکند.
[ صفحه ]851
و باز امام صادق عليه السالم فرمود :به نماز و روزه ي ديگران فريب نخوريد بلکه ديگران را از روي صداقتشان
بشناسيد« :ال تَنظُروا اِلي طولِ رکوعِ الرجل و سجودهِ بَل اُنظروا اِلي صِدقِ حَديثه»[. ]0
در دعاي قرآني آمده است:
«وَ اجْعَلْ لي لِسانَ صِدْقٍ فيِ الْآخِرين» يعني صادق بودن آرزوي بزرگان دين است« .صدقه» را صدقه گويند چون با
عمل حقيقي ،کمبودها را تصديق و جبران ميکند و دوست را صديق گفتهاند ،زيرا دوستان واقعي راست ميانديشند و
اعتماد دارند و به حق جبران ميکنند.

به هر حال ،در صداقت سه چيز مدنظر است :اول خلوص در بندگي خداوند که جز حق را نبيند ،دوم اخالص نفس
که بر تمايالت نفساني وقعي ننهد و سوم اخالص در عقيده ي توحيدي ،يعني از شائبه ي حدوث دور بماند که منشأ
طمأنينه ي روحي و کرامت انساني خواهد بود .در حديث آمده است:
«اِنَّ الْصِّدْقَ يَهدي اِليَ البِّرِ وَ الْبِّرُ يَهْدي اِليَ الْجَنَّةِ وَ اَنَ الرَّجُلَ لَيَصْدُقَ حتي يَکْتُبَ عِنَداهللِ صِدّيقاً»[ ]5يعني صدق به
نيکي فراميخواند و نيکي به بهشت ميرساند و آدمي سرانجام در نزد خداوند ،به عنوان صديق مورد انعام است .در
روايات اهل بيت آمده است« :الصِّدقُ صَالحُ کُلِّ شييءٍ و الکِذبُ فَسادُ کُلِّ شييءٍ»
و امام صادق (ع) فرمود« :التَغَتُّروا بِصَالتِهِم و ال بِصِيامِهِمْ وَلکِن اِخْتَبِرُوهُمْ عِندَ صِدقِ الحَديثِ»
[ صفحه ]859
فريب نماز و روزه ي ديگران را نخوريد ،بلکه آنان را از روي صدق گفتارشان بيازماييد.
گر طالب فيض حق به صدقي حافظ
سرچشمه ي آن زساقي کوثر پرس

[ صفحه ]888
[ ]1سوره ي آل عمران آيه ي .18
[ ]0سوره ي احزاب ،آيه ي .1
[ ]7سوره ي بقره ،آيه ي .915
[ ]1ميزان الحکمه.
[ ]0خصال شيخ صدوق.
[ ]5ميزان الحکمه.

مقام طهارت
قوله تعالي:

«فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ اَن يَتَطَهَّرُوا و اهللُ يُحِبُّ المُطَّهِّرينَ»
در اين [قبيل مساجد] مرداني هستند که تطهير را دوست ميدارند و خداوند نيز پاکان را دوست ميدارد. ]8[.
«و عَهِدنا اِلي ابراهيم و اسماعيل اَنْ طَهِّرا بَيتِيَ لِلطائفين». ]0[.
«و طَهّرِ بيتي لِلطّائفينَ و القائِمينَ و الرُّکَعِّ السجود». ]7[.
در اين دو آيه به حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل فرمان ميرسد که بيت خدا را براي طواف کنندگان ،معتکفين و
نمازگزاران تطهير کنند .يعني «طواف»« ،اعتکاف» و «صلوة» آن چنان عزيز و ارزشمند و گرانقدرند که بايد دو
پيامبر معصوم و عزيز ،خانه ي خدا را که به افتخار «بيتي» مفتخر است براي
[ صفحه ]880
اين سه دسته تطهير کنند ،آن هم نه طهارت ظاهر ،بلکه تطهير کامل نمايند ،هم از رجس ،هم از قذارت ،هم از
نجاست ،چه در ظاهر و چه در باطن .آري نماز از مقام وااليي برخوردار است که طهارت در مقدمه ي آن ،مقارن با
آن ،و پس از آن مدنظر است.
طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق
به قول مفتي عشقش ،درست نيست نماز
در آغاز سخن درباره ي طهارت به بيانات حضرت امام در کتاب سر الصلوة که تحت عنوان مقامات نماز آوردهاند،
اشاره ميکنيم.
ايشان فرمودهاند :همان طوري که نماز داراي مراتبي است ،حسب مراتب و مقامات نمازگزاران ،طهارت در نماز نيز،
داراي مراتب و درجاتي است.
و «طهارت اهل ايمان» ،تطهير ظاهر است از ارجاس معاصي و اطالق شهوت و غضب.
و «طهارت اهل باطن» تنزيه از قذارت معنويه و تطهير از کثافات اخالق ذميمه است.
و «طهارت اصحاب حقيقت» ،تنزيه از خواطر و وساوس شيطانيه و تطهير از ارجاس افکار و آراء ضاله ي مضله
است.

و «تطهير ارباب قلوب» نيز ،تنزيه از تلوينات و طهارت از تقلبات و تطهير از احتجاب به علوم رسميه و اصطالحات
است.
و «طهارت اصحاب سر» تنزيه از احتجاب از مشاهدات است.
«طهارت اهل واليت» تنزيه از تعينات و تجليات اسمائيه و صفاتيه است.
[ صفحه ]887
و «طهارت ارباب صحو بعد المحو و تمکين» تنزيه و پاکي از تلوين بعد از تمکين است.
پس اولياي کامل داراي همه ي انواع طهارت اند ،چنان که ظاهر آنها پاک است از جميع قذارات و حواس آن ها از
اطالق ارجاس و ...تا آخرين مراتب طهارت را داراست.
خداوند تبارک و تعالي در آيه ي تطهير ،رسول خدا ،امام علي عليهالسالم ،فاطمه ي زهرا عليهاالسالم و امام حسن
عليهالسالم و امام حسين عليه السالم را به داشتن عصمت که باالترين مقام طهارت است ستوده است .تطهير حقيقي
همان عصمت است و فرمود« :اِنَّما يُريدُ اهللُ لِيُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطهِّرَکُم تَطهيراً». ]1[.
يعني خداوند اراده کرده است که پليديها را از شما خاندان پيامبر دور سازد و شما را به پاکي سزاواري ،پاک
گرداند .از کلمه ي «يريد» استفاده ميشود که عصمت در هر دو جهت اختياري و غير اختياري مورد عنايت است.
چون عدم فراموشي و نسيان غيراختياري است ولي وجود ملکه ي دوري از گناه اختياري است ،پس عصمت شامل
هر دو جهت است.
بايد دانست که براي هر يک از نمازهاي سالکين ،طهارتي شرط است خاص به آن که بدون آن ،طهارت ممکن
نيست .چنان که فرمود:
«اليُمسُّه االّ المُطَهَّرونَ»[. ]0
[ صفحه ]881

خوشا نماز و نياز کسي که از سر درد

به آب ديده و خون جگر طهارت کرد
در آيات کريمه ي قرآن به تمام انواع طهارت اشاره شده است :طهارت جسمي (بقره /آيه ي  ،)000طهارت از
شرک و بت پرستي (توبه /آيه ي  ،)05طهارت از اخالق سوء( ،بقره ،)000 /طهارت مال (توبه ،)857 /طهارت در
اخالق اجتماعي (مدثر ،)1 /طهارت معنوي (توبه ،)851 /طهارت ظاهري (مائده ،)5 /طهارت قلبي (احزاب،)807 /
طهارت در گزينش اجتماعي (آلعمران.)10 /
و سرانجام ده صفت شايسته را در قرآن ذکر فرموده است که عبارتند از :اسالم ،ايمان ،قنوت ،صدق ،صبر ،خشوع،
صدقه ،صوم ،عفاف و ذکر که زمينه را براي طهارت آماده مي سازند و يا از آثار و ابعاد طهارت اند.
امام صادق (ع) فرمود:
«مَثَلُ الْمُؤمِن المُخْلص کَمَثَلِ الْماءِ وَلْتَکُن صَفوَتُکَ مَعَ اهللِ تَعالي في جَميعِ طاعَتِکَ کَصَفْوَةِ الماءِ»[. ]5
يعني مثل مؤمن ،مانند آب است که تو هم بايد با خداي خود در مقام عبادت و بندگي مانند آب صاف و خالص و
روشن باشي و همان گونه که خدا فرمود :آب را طهور و پاک قرار داديم و فرمود« :و اَنْزلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً
طَهوراً ]3[».وقتي سالک به مراتب کامل طهارت رسيد ،خود مطهر خواهد شد.
[ صفحه ]880

اين نجاست ظاهر از آبي رود
آن نجاست باطن افزون ميشود
اين نجاست بويش آيد هفت گام
آن نجاست بويش از ري تا به شام

از مراجعه به کتاب الهي و اخبار و آثار اهل بيت (ع) معلوم ميشود که اهميت دادن به تطهير دل ،از تطهير ظواهر
جسمي و مالي برتر و بيشتر است ،بلکه جميع اعمال و افعال ظاهري مقدمه ي تطهير قلوب است و طهارت قلوب
خود به خود ،طهارت ديگر را به همراه خواهد داشت.
بالجمله تطهير قلوب از قذارات معنويه يکي از مهمات است ،که انسان بايد با هر عده و عدهاي که شده و به هر
رياضت و مجاهدهاي که هست ،نسبت به آن قيام کند.
آخرين سفارش حضرت امام در باب طهارت با اين سطر خاتمه مييابد« :و تطهير کن پاي تردد ،در شؤون کثرت را،
تا محرم محفل انس شوي ،و قدم به فرق خود نه ،تا اليق بساط عظمت گردي.
تطهير پاي تردد و ترديد ،نيل به يقين در وحدت و نفي کثرات در اتصال و مقام توحيدي ميسر است .از آيات کريمه
ي قرآني ،نکات بس قابل تعمق و دقت به دست ميآيد ،از جمله اين که عواملي که انسان را قدم به قدم به درجات
واالي طهارت نزديک ميسازد و انسان به اين شايستگي بزرگ ،يعني مقام طهارت ميرسد و مخصوصا در نماز
حائز اين رتبه ي باال و واال ميگردد ،عبارتند از:
 -8ايثار و گذشت از مال (توبه )857 /و (مجادله)80 /
 -0اهميت به طهارت ظاهري (انفال)88 /
[ صفحه ]885
 -7کاستن از روحيه ي کبريايي( ،مدثر)1 /
 -1هجرت از رجز و رجس و نجس (مدثر)0 /
 -0پيوند با تاريخ ديني (حج )05 /و (بقره)800 /
 -5طهارت روحي (توبه)851 /
 -3هجرت در رحلت (اعراف)10 /
 -1طهارت در حدث (مائده)5 /
 -9تزکيه ي نفساني (بقره)070 /
 -85خروج از تمنيات و تعلقات اجتماعي (آل عمران)00 /
 -88قرائت قرآن (عبس )81 /و (واقعه)39 /

 -80رفت و آمد به مسجد (توبه)851 /
اين امور دوازده گانه و ديگر اموري که مورد تذکر قرآن و توجه اهل بيت عصمت و طهارت است آدمي را به مرتبه
ي واالي طهارت نزديک ميسازد و مهمتر از همه امداد الهي و عنايات خداوندگاري است که دستگير انسانهاي
مستعد است.
[ صفحه ]883
[ ]1سوره ي توبه ،آيه ي .102
[ ]0سوره ي بقره ،آيه ي .800
[ ]7سوره ي حج ،آيه ي .05
[ ]1سوره ي احزاب ،آيه ي .77
[ ]0ضمير در عبارت به قرآن و به هر چيز مقدس برميگردد.
[ ]5مصباح الشريعة.
[ ]3سوره ي فرقان ،آيه ي .11

مقام عبوديت
قوله تعالي:
«فَاعْبُدني وَ اَقِمِ الصَّلوةَ»[. ]8
در بسياري از آيات کريمه «عبادت و صلوة» با هم ذکر شده که در بعضي از آنها ،نماز تعين و تشخص عبادت
است و در مواردي به عکس ،عبادت متأخر ذکر شده است .در آن جا که عبادت قبل از نماز ذکر شده است ،مانند
آيه ي فوق الذکر ،نماز نشانه ي اعالي عبوديت است و آن جا که نماز مقدم شده ،نماز کار مايه ي عبادت ميباشد.
در معناي «عبادت»؛ ذلت ،خدمت ،خضوع ،اطاعت ،تسليم ،استحکام و مملوکيت ملحوظ است ،بندگي و عبوديت
مالزم با تعين اين هفت صفت است.
[ صفحه ]881

معموال لغت «عباد» جمع عبد به معناي مطيع خداست و لغت «عبيد» جمع عبد به معناي مطيع غيرخدا آمده است.
مالک در بندگي مملوکيت است و معلوم است که مملوک از مالک جدا نيست .البته در مورد بندگان خدا نيز کلمه
عبيد به جاي کلمه ي عباد آمده است که ناظر به وضع خاصي است.
عرفا ،در تعريف «عبادت» گفتهاند :نهايت تذلل به درگاه الهي داشتن است و درجه ي باالتر از آن «عبوديت» است
که براي خواص حاصل ميگردد و حق با تمام اسماء بر آنان تجلي دارد ،و درجه ي باالتر «عبودت» است که براي
برگزيدگان از خواص است و مرحله ي شهود جان و روح آنان در مقام بندگي حضرت حق است و عباد ،ارباب و
صاحبان تجليات اسماء الهي اند.
در آيات کريمه ،به مراتب متعالي عبادت اشاره شده است:
آن جا که عبادت موردنظر است« ،فَاعبُدني و اَقِمِ الصّلوة» بر آن اشعار دارد و آن جا که «عبوديت» است ،فرمود« :و
سَالم عَلي عِباده الذين اصْطَفي»[ ]0و در آيه ي  00سوره ي حج که براي خواص از خاصان مرتبه ي واالي عبادت
آمده ،فرمود« :يُلقِي الرّوحَ مِنْ اَمره عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِباده» و نيز آيه ي  95سوره ي اسراء و  801اعراف به آن
ناظر است.
به همين جهت ،عرفا گفتهاند :عباد و بندگان خدا آن هايي هستند که:
«هُمْ اَربابُ التَّجَلّياتِ الْاَسْمائيَّةِ اِذا تَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ اسْمٍ ما مِنْ اَسْمائه تعالي»[. ]7
و به عبارت ديگر از ميان همه ي مخلوقات ذي حيات يعني حيوان ،مالئکه و انسان ،تنها انسان است که مظهر حق
است .حيوان داراي مايه ي ظلماني است و
[ صفحه ]889
مالئکه داراي نورانيت و روشنياند ،ولي انسان مانند آئينه ،از يک طرف داراي جيوه ي ظلماني حيوانيت و از طرفي
داراي شيشه ي نوراني ملکوتي است ،که گفتهاند:
آدمي زاده طرفه معجوني است
کز فرشته سرشته و زحيوان

گر کند ميل اين شود به از اين
ور رود سوي آن شود کم از آن
پس مانند آينه (ترکيبي از جيوه ي حيوانيت و شيشه ي نوراني ملکوتي) منعکس کننده ي صفات حضرت حق
ميباشد .پس انسان مظهر صفات الهي است .يعني محل ظاهر ساختن صفات خدا ،وقتي که خدا را به صفاتي مانند
کريم ،ودود ،رحيم و غفور ياد ميکنيم .بايد بدانيم که انسان نيز مظهر همين صفات است و داراي کرم ،رحمت ،غفران
و دوستي است و اين تنها انسان است که به اين درجه مي رسد و بايد برسد .روي اين جهت عرفا گفتهاند« :عَبدُاللّهِ
هُوَ الْعَبدُ الَّذي تَجَلّي لَهُ الْحَقُّ بِجَميع الْاَسماء» ،است .بنده ي خدا آن است که حق تعالي با تمام اسماء بر او تجلي
يافته است« .و کذا عَبدُالرَّحْمنِ و عَبدُالرَّحيم وَ عَبدُالْغَفور» که مظهر رحمانيت و رحيميت و غفران حق تعالي هستند.
به همين جهت هر يک از پيشوايان ديني ،يا دانشمندان مربوط و سالکان الي اهلل در مورد «عباد» تعبيري دارند که
مراتب و درجات «عبادت»« ،عبوديت» و «عبودت» را بيان ميکند.
[ صفحه ]805
از کسي پرسيدند :عبادت چيست؟ گفت :از اعتراض ،اعراض کردن و قضا را به رضا پيش آمدن و تلخي قضا را به
دندان تسليم خائيدن است.
که هر چه جز يار نام او بشکن
هر چه جز عشق نام او غم کن
دقاق گفت« :عبادت» اصحاب مجاهدت را و «عبوديت» ارباب مکابدت ،و «عبودت» صفت اهل مشاهدت بود.
ديگري گفت:
«عبادت» به جاي آوردن است آنچه تو را فرمودهاند و عبوديت ترک اختيار بود در آنچه پيدا شود از قدرت،
چنانچه تواند و «عبودت» قيام شاهدانه و به حق طاعات است ،چنانچه بايد بود .بزرگي گفت« :عبادت» حاصل

نشود مگر ،با «رضا» که سراي اوست ،و «صبر» که رداي اوست و «تفويض» که جان اوست و چنين «بندگي»
سزاوار نازيدن است و آن چنان مواليي در خور لطف و عنايت است که گفتهاند:
»فَاِنْ سَألوُني قُلْتُ ها اَنَا عَبْدُه»
و اِنْ سَألوه قال ها ذاکَ مَوْالئي[. ]1
استاد ما گفت :عبادت ميسر نگردد مگر آن که در او جمع باشد مراحل هشتگانه که عبارتند از« :تزکيه»« ،تصفيه»،
«تطهير»« ،تنحيه»« ،تحليه»« ،تخليه»،
[ صفحه ]808
«تنميه» و «تربيه» که در آياتي از قرآن به اشارت آمده است ،عالقهمندان به آيات  97بقره 857 ،توبه 838 ،اعراف،
 5مائده 857 ،توبه 19 ،نساء 808 ،احقاف 30 ،حج 08 ،اسراء 851 ،انعام 81 ،زخرف و ديگر آيات مراجعه کنند.
حضرت امام صادق (ع) فرمود:
«اَلْعُبودِيَّةُ جوُهرةٌ کُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةِ ،فَما فُقِدَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ وُجِدَ في الرُّبُوبِيَّةِ و ما خُفِيَ عَنِ الرُبُوبِيَّةِ اُصيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ»[. ]0
شايد معنايش چنين باشد که بندگي واقعي حضرت حق ،گوهر گرانبهايي است که هويت کوني آن ،ربوبيت و
خداوندگاري است .يعني وقتي انسان به درجه ي واالي عبوديت الهي رسيد و به نهايت عبوديت نائل آمد ،قدرت و
توانايي کار ربوبي دارد و ربوبيت يعني مقام و توانايي قدرتمندي و پرورش دادن ،چون در ربوبيت به پنهاني رسد و
محو گردد ،در بندگي تجلي مييابد .توجه داريد که مقام ربوبيت خداوند همان عنايت پرورشي اوست و آن کس که
به بندگي درآيد ،مقام پرورش در هستي خواهد يافت .نه خالقيت و نه الوهيت «نعوذ باهلل» که آن ها مقام اخص ذات
خداوندگاري اوست.
زغال را ديدهايد ،پس از اين که در کنار آتش ماند و مماس با آتش گرديد به تدريج کار آتش را انجام ميدهد،
حرارت ميدهد ،ميسوزاند و چون به اوج آتش گونگي رسيد به مايه ي زغالي برگشت ميکند ،هر چند که اين مثال
براي تقريب به ذهن است و بايد انسان را واالتر از اين مقام تلقي کرد .آري «انسان هم به مقام صبغة اللهي مي
رسد».
همان طوري که فرمودند« :اَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عَشَقَ الْعِبادَةَ فَعانَقَها ،و
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اَحَبّها بِقَلْبه»[. ]5
رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرمودند :برترين انسان ها کسي است که عاشق عبادت باشد به طوري که او
را سخت به آغوش کشيده ،و با قلبش دوست داشته باشد.
امام علي (ع) فرمودند :عدهاي خدا را عبادت ميکنند براساس رغبت به بهشت که عبادت تجار و مزدخواهان است.
عدهاي نيز خدا را ميپرستند براساس ترس از دوزخ که اين عبادت بردگان و ترسناکان است ،ولي بعضي عبادتشان
از روي حب و عشق است و براساس شکر ،که اين عبادت آزادگان است.
در جايي ديگر فرمود« :اَعْبَدُ النّاسِ مَنْ اَقامَ الْفَرائِضِ» .به پادارنده ي واجبات ،عابدترين مردم است و نيز فرمود:
عبادت با حرامخوري همانند بنا نمودن ساختمان است روي شنهاي ساحل.
و نيز فرموده ي رسول اکرم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) است که:
«اُعْبُدِ اهللَ کَاَنَّکَ تَراهُ .فَاِنْ کُنتَ التَراه فَاِنَّه يَراکَ» که قبال در مقام احسان نيز گفته شد.
يعني بدان گونه که خداي را ميبيني ،عبادتش کن که اگر نميبيني ،او تو را ميبيند.
در ميزان الحکمة از امام صادق (ع) نقل شده است که خداي تعالي فرمود« :يا ابْنَ آدمَ .اَنَا حَيٌّ ال اَموْتُ .اَطِعْني فيما
اَمرَتُکَ حَتّي اَجْعَلَکَ حَيّاً التموت اَنَا اَقولُ لِشِيءٍ کُنْ فَيَکُون ،اَطِعْني فيما اَمرتُکَ اجْعَلُک تَقوُلُ لِلشيئيِ کُنْ فَيَکوُن».
يعني اي بني آدم من زنده ي بي مرگم ،اطاعتم نما در آنچه تو را مأمور
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ساختهام تا تو را زنده ي بي مرگ قرار دهم و نيز من در آفرينش اشياء مي گويم باش ،پس ميباشد .تو هم اطاعتم
کن تا وقتي مثل من بگويي «کن»« ،فيکون» شود.
بله عبادتم کن ،تا وقتي مثل من بگويي «کن»« ،فيکون» شود. ]3[.
اعجاز پيغمبران و کرامت ائمه و اولياء را بعضي از اهل تحقيق از همين مقوله دانستهاند.
و چه نيکو فرمودهاند:
«کَفي بي عِزّاً اَن تَکونَ لي ربّاً

وَ کَفي بي فَخْراً اَنْ اَکونَ لَکَ عبداً»
در حديث قدسي و حديث معراج به رسول خاتم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) خطاب شد :آيا ميداني بنده ي واقعي و
عابد راستين کيست؟ گفت نه! گفت بنده ي راستين خدا کسي است که در او هفت صفت باشد« :عبادت کامل»،
«ورع دورسازنده از حرام»« ،سکوت در برابر بيهودگي»« ،ترس در روز» و «گريه شب از خوف حق»« ،حياء در
تنهايي»« ،حالل خوردن»« ،بغض دنياخواهي»« ،دوستي با نيکان».
در قرآن کريم ،پيغمبران متعددي مدال افتخار بندگي و عبوديت دريافت نموده اند که به تعبير عالمه ي طباطبايي در
جلد دوم تفسيرش ،داستان پيغمبران يک سير عبودي بنده به سوي خداست که مشتمل بر دقايق سير ،طلب،
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حضور ،محبت و اخالص ميباشد« ،اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عبْدُهُ وَ رَسُولُه» ،که بندگي رسول خاتم (صلي اهلل عليه وآله
وسلم) مطرح است .در ميزان الحکمة ،جلد  5بياني از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود :در تورات
ذکر شده است .اي فرزند آدم فارغ شو از براي عبادت من تا پر کنم قلب تو را از بي نيازي و تو را به سوي طلب
خويش و به خودت واگذار نکنم و بر من است که راه فقر را بر تو ببندم و دلت را از خويش پر کنم که اگر براي
عبادتم فراغت نيابي ،دلت را به دنيا مشغول ميسازم و درماندگيات را برطرف نميکنم و تو را به خودت
واميگذارم .همين حديث را حضرت امام خميني (ره) در کتاب اربعين ،حديث بيست و هفتم ذکر فرموده ،آن گاه به
طور مشروح درباره ي فراغت قلبي در عبادات و مخصوصا در مورد نماز توضيح دادهاند .عالقهمندان ميتوانند براي
تفصيل اين مطلب به کتاب اربعين (چهل حديث) امام (ره) مراجعه نمايند.
بوعلي سينا در تعريف عبادت در نمط نهم اشارات مي گويد« :و الْعِبادَةُ عِنْدَ الْعارِفِ رياضَةٌ لِهِمَمِهِ»...
يعني :عبادت از نظر اهل معرفت ورزش همت ها و قواي وهميه و خياليه است که در اثر تکرار و عادت دادن به
حضور در محضر حق ،همواره آنها را از توجه به مسائل مربوط به طبيعت و ماده به سوي تصورات ملکوتي
بکشاند و در نتيجه همه ي قوا تسليم او شوند به حدي که هر وقت اراده کند که در پي طلب جلوه ي حق برآيد ،اين
قوا در جهت خالف فعاليت نکنند ،و کشمکش دروني ميان دو ميل علوي و سفلي ايجاد نشود و سرانجام بر هستي،
واليت يابد.
آري:
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آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عيال و خانمان را چه کند
ديوانه کني ،هر دو جهانش بخشي
ديوانه ي تو هر دو جهان را چه کند
بعضي گفتهاند :عبد از سه حرف ع -ب -د -تشکيل شده است:
«ع» يعني :علم و معرفت به خدا
«ب» يعني :بعد و دوري از غيرخدا
«د» يعني :دنو و نزديکي به خدا
که رسول اکرم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) هم فرمود« :اَوَّلُ الْعِبادَة اَلْمَعرِفَةُ» -نخستين گام در عبادت ،علم و معرفت
به خداوند است.
و باز فرمود« :اُعْبُد اهلل کَاَنّکَ تراه و ال تشرک به شيئاً»
بندگي کن خدا را بدان گونه که گويا ميبيني او را و به او شرک نورز.
و امام صادق (ع) فرمود« :اَفْضَلُ العِبادَةِ ،اَلْعِلْمُ باهللِ و اِدمانُ التّفکُّرِ فِي اللّهِ»[. ]1
از روايات اهل بيت اطهار نکات لطيفي در مورد عبادت استنباط ميشود از جمله اينکه:
عابدترين مردم ،کسي است که واجبات را انجام دهد.
تفکر در جهان هستي،آرامش در گفتار ،افشاي سالم ،نگاه به دانشمند و به
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پيشواي عادل و به پدر و مادر و به برادر ،و نيز طلب مال حالل و حسن ظن به خداوند و پوشاندن گناه ،اخالص در
عبادت ،تفقه و دين آموزي ،چشم پوشي از محرمات همه و همه از باالترين درجات عبادات است و فرمودند:
«اَلْعِبادَةُ اَنْ ال يَرجُو الرَّجُلُ اِلّا ربّه وَال يَخافُ اِلّا ذَنْبهُ»[. ]9
عبادت خالص آن است که انسان ،جز به خدا به چيز ديگري اميدوار نباشد و از هيچ چيزي جز گناه نترسد.
از آيات کريمه ي قرآن نکاتي بس ارجمند به دست ميآيد که به شمهاي از آنها اشاره ميشود:
 -8عبادت منحصرا براي خداست« .فاتحه»0 /
 -0نماز سکوي عروج به عبوديت است« .هود»13 /
 -7عبادت فلسفه ي خلقت جن و انس است« .ذاريات»05 /
 -1تمام پيامبران انسان ها را به بندگي حق دعوت نمودهاند 09« .تا  /10اعراف و  05تا  /11هود»
 -0بندگان واقعي خدا ،در جنت الذات جاي دارند 09« .فجر»
ناگفته نماند که عبادت بيش از آنچه مربوط به کيفيت عملي و فعلي باشد ،به بعد تفکر و علم و معرفت بستگي دارد.
امام صادق عليهالسالم فرمود:
«اَفْضَلُ الْعِبادَةِ ،العلمُ باهللِ و التَّواضُعُ له»
و در جايي فرمود« :اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِدمانُ التفکّرِ في اهللِ و في قُدرتهِ»
و امام علي (ع) فرمود« :اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اَلْفِکرُ و الفِقهُ» يعني باالترين درجه ي عبادت ،آگاهي و باور داشتن خداي
تعالي و انديشيدن در راه خداوند و درباره ي
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قدرت اوست.
البته انجام واجبات و فرائض ،نشانه ي عبوديت است که به فرموده ي امام صادق (ع)« :اَعْبَدُ النّاسِ مَن اَقامَ
الْفَرائِضِ» در غير اين صورت بردگي و اسارت است نه بندگي و عبادت که امام علي (ع) فرمود« :العبيدُ ثالثهٌ ،عَبْدُ
رِقٍ و عَبدُ شَهوَةٍ و عَبدُ طَمَعٍ»[. ]85
يعني بردگان سه کساند ،برده ي زرخريد و برده ي شهوت و تمايالت و برده ي آز و طمع« ،اَعاذَنا اهلل».
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[ ]1سوره ي طه ،آيه ي .11
[ ]0نمل 11 ،روم 58 ،مريم و  01فاطر.
[ ]7حاشيه ي منازل السائرين.
[ ]1رساله قشيريه.
[ ]0ميزان الحکمة ،باب عبادت.
[ ]5ميزان الحکمة.
[ ]3ميزان الحکمة ،ج  ،5ص .87
[ ]1اصول کافي.
[ ]9نهج البالغه باب قصار و غررالحکم.
[ ]85تمام احاديث از ميزان الحکمة ،ج  ،5باب عبادت نقل شده است.

مقام قنوت
قوله تعالي:
«يا مَريَمُ اقْنُتي لِرَبِّکِ وَ اسْجُدي وَ ارکَعي مَعَ الرَّاکِعينَ»[. ]8
و قوله تعالي:
«حافِظُوا عَلَي الصَّلَوات و الصَّلوةِ الْوُسْطي و قُوموُا لِلَّهِ قانِتينْ»
يعني :زمان نمازها مخصوصا نماز مياني را نگاه داريد و قانتانه براي خدا قيام کنيد.
در معناي «قنوت» ،اطاعت ،ذلت ،انقياد ،اطاله ،ادامه ،دعا ،امساک از کالم اضافي ،طوع ،رغبت ،فرمان برداري ،ميل
کامل و سکوت ،مالحظه ميشود و نماز در حال قنوت يعني دارا بودن تمام اين مراحل و مراتب که در مرتبه ي داني
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و عامي ،وجود اين حالت در محدوده ي ظاهري است ،تا مراتب عالي که براي خاصان است و تجسم اين حاالت
به حدي است که بنده ي واقعي خدا ،وجودش منبع فياض اين حاالت و اوصاف ميگردد .يعني در ابتدا نمازگزار

اين حاالت را بايد در خود ايجاد کند تا در مرحله ي بعد اين حاالت خود به خود در او ايجاد شود و تا در مرحله
ي سوم انسان نمازگزار ،وجودش منبع فيض اين حاالت شود و از قالب و قلب و روحش ،اطاعت ،تداوم ،امساک،
رغبت و سکوت تراوش کند.
زيد بن ارقم گويد :گاهي در نماز با يکديگر سخن ميگفتيم ،که اين آيه نازل گرديد ،از آن پس از سخن گفتن ابا
کرديم. ]0[.
«قنات» را از اين جهت قنات نامند که آب به طور دائم و مالئم و طوالني در پايين و زير زمين جريان دارد.
قنوت در نماز هم ،زماني محقق است که دوام و طوع و اطاله در آن ملحوظ بوده ،آدمي را جسما و روحا از سر حد
تواضع و فروتني به درگاه الهي پايينتر بياورد و به خاکساري بکشاند .خواجه در ذيل آيه ي مورد بحث در معناي
قنوت گويد:
«قنوت يعني به نماز درآمدن با هيبت و بيرون شدن با تعظيم .تا در نماز است ،به صفت ادب بود ،تن بر ظاهر
خدمت داشتن و دل در باطن حقيقت وصلت بخشيدن و با روح مناجات ،سر را به آرامي بردن است و سر فرود
آوردن است».
رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :نماز نور چشم من است که قنوتش دل را آرام و
[ صفحه ]878
حفظش نفس را رام ميکند.
از معصوم (ع) رسيده است :قنوت آن است که تن در مقام خدمت ،و دل در مقام حرمت باشد ،با دست اشارت و با
زبان عبارت و با دل نيت داشتن است و عبادت و نماز به قنوت است.
به حضرت مريم (س) خطاب آمد :به شکرانه ي اين که خداوند تو را از ميان زنان جهان برگزيد ،به درگاه خدا
قانتانه سر فرود آور« .يا مَرْيَمُ اقْنُتي لِرَبّکِ و اسْجدي و »...چرا که نماز قانتانه شکر نعمت هاي الهي است.
خواجه ذيل آيه ي  071سوره ي بقره که سخن از قنوت به ميان آمده است ،نماز با روح قنوت را شکرگزاري از
نعمت هاي الهي دانسته و در يک سخن مبسوط ،مطلبي ذکر کرده است که شرحش چنين است( .اين مطلب را
مرحوم والد ما در رساله ي «سبيل الي اهلل» آورده است).

نماز بامداد را حضرت آدم به جاي آورد [زماني] که سحرگاهان از کتم عدم به وجود آمد ،يک رکعت به شکر خروج
از عدم و يک رکعت به شکر ورود به عالم انساني ،چون وجود کمال اول است و استعدادها کمال دوم اند .پس يک
رکعت به شکر ايجاد و يک رکعت به شکر استعدادهاي خود .پس دو رکعت در صبح شد و نماز صبحگاهان دو
رکعت آمد و نماز ظهر را حضرت ابراهيم (ع) با حال قنوت ادا کرد ،يک رکعت شکر توفيق قرباني دادن و رکعت
دوم شکر تصديق رؤيا و رکعت سوم شکر فدا و رکعت چهارم شکر خدا ،چرا که فرمان ذبح فرزند را در نزديک ظهر
اجرا کرد و قرباني ديگري بهر فدا آمد و دستور رسيد که حال ،چهار رکعت بدينسان که گفتيم انجام ده .از اين روي
نماز ظهر چهار رکعت مقرر شد.
و نماز عصر را حضرت يونس (ع) با حال قنوت انجام داد ،به شکرانه ي آن که
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خداوند او را از چهار زندان رهانيد« ،زندان لغزش خشم»« ،زندان عصرگاهان»« ،زندان آب»« ،زندان شکم ماهي».
او نيز چهار رکعت شاکرانه و قانتانه خواند و نماز عصر چهار رکعت معين گرديد .و نماز مغرب را حضرت عيسي
(ع) به جاي آورد که آن هم شکر از نعمتهاي سهگانه ي خداوندي بود که او را بدون پدر آورده و در شکم مادر
انجيل خواند و در گهواره سخن گفت .رکعت اول نفي خدايي از خود کرد چون نماز کرد تا بدانند براي خدا کرده نه
براي خود که اگر عيسي (ع) خدا بود ،ديگر احتياج به خواندن نماز نداشت .پس از خود ،خدايي را نفي کرد ،در
[رکعت] دوم اثبات خداوندگاري براي خداوند يکتا کرد و در رکعت سوم اقرار به يگانگي خداوند داشت .پس نماز
مغرب سه رکعت شد.
و نماز عشاء و شام را حضرت موسي (ع) آورد که چهار رکعت به شکرانه ي «رفع غم» ،غم «عيال» و «فرزند» و
«برادر» و «دشمن» انجام داد و گفتهاند کسي که چهار رکعت شام را قانتانه و با فرومايگي در درگاه الهي انجام دهد،
خداوند مشکالت خانوادهاش را برطرف سازد و اخوت و برادري با مردم برايش بياورد و دشمن را از او دفع سازد و
نماز سحر و تهجد را مخصوص محمد خاتم االنبياء (صلي اهلل عليه وآله وسلم) سفارش کرد که در  9آيه بر آن تأکيد
کرد ]7[.البته همه ي پيامبران مأمور به نمازها بودهاند ولي نمازهاي ذکر شده ،نمازهاي خاص آنان است ،و در
روايات ديني به جاي کلمه ي «صالة» از آنها با کلمه ي «قنوت» و «نفل» (نافله) انبياء ياد شده است .ناگفته نماند
که نماز پيامبران و اديان به گونه ي خاص خود بوده ،نه به اين گونه که فعال براي ماست.
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خالصه ي سخن اين که ،هويت «قنوت» در نماز ،کار مايه ي شکر الهي است که نماز بي قنوت ورود در مسلماني
است و نماز قانتانه نيل به ايمان و ورود در جرگه ي مؤمنين است.
بزرگي گفته است :قنوت نماز ،صفت قومي است که پيوسته بر درگاه حق ،در مقام خدمت باشند و هنگام نماز نهاد
ايشان ،به کلي عين تعظيم گردد و از خجلت گناه همواره در سوز و حسرت باشد.
امامان عليهم السالم گفتهاند :فرمان خداي به کار بستن از دو راه است ،يکي از راه عبوديت و ديگري از راه محبت.
البته حکم محبت برتر از حکم عبوديت است ،چون اين اداي وظيفه است ولي آن قنوت عاشقانه ميباشد .اين مقام
عابدان است و عامه ي مؤمنين چنين اند و آن صفت قانتان است و صديقان چنين اند ،اين به نعمت قانع شود و از
راز واليت باز ماند و آن به حضرت رسيده ،در مشاهده ي دوست بياسايد.
حضرت ابراهيم (ع) ،امت قانت بود و به خطاب« :اِنَّ اِبْراهيمَ کانَ اُمَّةً قانِتاً» مفتخر شده و به دربار حضور حق ،از
باب قنوت راه يافته بود .همه موجودات جهان هستي ازباب طوع ،قانت درگاه حق اند که فرمود:
«له من في السموات و االرض ،کل له قانتون»( .آيات 885 ،بقره و  05روم)
جز نام و خيال و عشقت اي جان جهان
بر لفظ و دل و ديده ي من ،نيست عيان
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[ ]1سوره ي آل عمران ،آيه ي .15
[ ]0مجمع البيان ،ذيل آيه ي  071بقره.
[ ]7در کتاب راز شبانه ي «نماز شب» مشروحا ذکر کردهايم.

مقام واليت
قوله تعالي:
«انما وليکم اهلل و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون»
يعني همانا سرپرست و کارساز شما خدا و رسول او است و کساني که ايمان آورده ،نماز مي گزارند و در حال
رکوع ،زکات مي دهند.
يکي از موضوعات مفصل و گسترده ي قرآني ،موضوع واليت است که در  801مورد به صورت اسم و  880مورد
در قالب فعل به کار رفته است و براي آن  03معنا ذکر کرده اند که همه به يک معناي اصلي که عبارت از نزديکي و
قرابت است برمي گردد ،گرچه بعضي گفته اند که والدت (با کسر واو) به معني نصرت و امارت و سلطنت است و
واليت (با فتح واو) به معناي صاحب اختياري و محبت و قرابت مي شود .ارتباط عميق و پشت سر هم بودن دو امر
را توالي گويند .توالي در طول را واليت (به فتح واو) گويند و توالي در عرض
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را واليت (به کسر واو) نامند.
قرآن کريم ،واليت را به معناي کامل و اخص در ابتدا و باالصالة و به طور مطلق فقط براي حضرت باري تعالي
محقق مي داند ،به طوري که مي فرمايد« :اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور» و نيز مي فرمايد« :اهلل
ولي المؤمنين» و در مرحله ي بعد است که مقام واليت ،به پيغمبر تفويض گرديده ،آن جا که مي فرمايد« :النبي اولي
بالمؤمنين» .و پس از آن ائمه ي اطهار سالم اهلل عليهم اجمعين که در آيه ي  00سوره ي مائده مي فرمايد« :انما
وليکم اهلل و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون» و نماز به عنوان رابطه ي خلق
و خالق و زکات به عنوان رابطه خاليق با يکديگر و هر دو با هم نشان واليت را نصيب اميرمؤمنان علي (ع) کرده
است ،البته نه به معناي اکتسابي ،زيرا واليت او ،لياقت اوست و پس از آن واليت مؤمنين و صالحين و متقين بر بقيه
ي افراد مطرح گرديده و فرموده است« :المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض».
بسياري از شعرا و عالقه مندان به واليت در اين باب سروده هايي دارند ،از جمله علي بن حماد عدوي با الهام از
آيه ي واليت که در مطلع آورديم که در مورد غديرخم که عيد واليت است مي گويد:

قرن االله والئه بوالئه
مما تزکي و هو حان يرکع
و يا حسان بن ثابت ،شاعر معروف عصر پيامبر چنين سروده است:
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فانت الذي اعطيت اذ کنت راکعا
زکاتا فدتک النفس يا خير راکع
فانزل فيک اهلل خير والية
بينها في محکمات الشرايع
البته در مورد اين تفسير از هشت آيه ي فوق الذکر هشت ايراد از طرف وهابيون در کتاب هايشان مطرح شده بود که
به همه ي آن ها پاسخ داده شده است .در بيانات پيشوايان مذهبي ما« ،امامان شيعه عليهم السالم» ما در مورد اعتقاد
به ولي و توجه به واليت تا آن جا تأکيد شده است که فرموده اند :محور کليه ي عبادات و شرط اصلي قبول طاعات
و مايه ي رشد انسان و ارتقاي مسلمين ،امر واليت است که فرموده اند:
«و ما نودي بشيي کما نودي بالوالية»
در آيات کريمه ي قرآن ابعاد مختلف واليت به گونه هاي متفاوت ذکر شده است .گاهي واليت تکويني به معناي
«اولي به تصرف» آمده است و ولي کسي است که بتواند در تأثير و تأثرات جهان هستي مؤثر باشد( .به آيات -71
 15سوره ي نمل و  00مائده و ديگر آياتي که به موضوع معجزات پيامبران و يا انسان هاي واال مانند «آصف بن
برخيا» وزير سليمان نبي و ديگران اشاره شده است ،مراجعه شود).

و گاهي به واليت تشريعي اشاره شده است ،به اين معنا که ولي کسي است که هر چه مي گويد از وحي الهي گرفته
شده و قوانين شريعت به دست اوست .البته کسان ديگري هم بوده و هستند که در ادامه راه اولياي خدا ،مرتبه اي از
واليت را دارا هستند و به عبارت ديگر ،واليت چه در تکوين و چه در تشريع
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منحصر به ذات پاک خداوند است و هيچ کس را در اين حاکميت و واليت ،شريک و انبازي نمي باشد .البته براساس
آيات و روايات ،ذات خداوندي مرتبه اي از اين واليت را در مقام تشريع به پيامبران واگذار کرده است .از همين
روي اطاعت از دستورهاي آنان ،همانند اطاعت از دستورهاي الهي است.
در برخي از آيات قرآن ،مقام واليت به بعضي پيامبران داده شده است؛ از جمله در سوره ي بقره ،آيه ي  0که
خداوند حضرت ابراهيم (ع) را به مقام امامت منصوب نموده است يا در سوره ي ص ،آيه ي  05که خداوند مقام
حکومت و واليت امري را به داوود پيامبر (ع) تفويض کرده است يا در سوره ي احزاب ،آيه ي  5که پيغمبر خاتم
(صلي اهلل عليه وآله وسلم) را داراي واليت معرفي کرده است ،يا در سوره ي مائده ،آيه ي  00که مقام واليت را به
حضرت امام علي (ع) افاضه نموده است و سرانجام در سوره ي نساء ،آيه ي  09که از والت امور ياد شده است.
درباره ي واليت فقيه نيز مي توانيد به گفتار صاحب جواهر در مجلدات  81و  85و  00کتاب جواهر و يا به گفتار
شيخ انصاري در کتاب مکاسب و سخنان حضرت امام خميني «ره» در کتاب واليت فقيه مراجعه فرماييد.
در اين جا ضروري است که به مسأله ي واليت از ديدگاه عرفان اشاره اي داشته باشيم.
مالصدرا در «مفاتيح الغيب» مي گويد:
واليت از ولي گرفته شده که به معناي قرب است و در نزد ما عبارت است از قرب حق سبحانه و آن داراي مراتبي
است براي عام که براي مؤمنين حاصل است و در آيه ي  003سوره ي بقره آمده و [مرتبه ي] خاص آن عبارت
است از فناء در خداوند از جهت حيثيت ذاتي و صفاتي و افعالي .پس ولي ،فاني در خدا و قائم به او و متخلق به
اسماء و صفات اوست و اين مقام گاهي از راه عطا و بخشش
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است و گاهي کسبي است .در آن جا که عطا و بخشش است ،پيش از هر مجاهده اي از راه جذبه حاصل مي گردد،
که در اين صورت «ولي محب» گويند .پيغمبر اکرم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :بنده ي خدا از راه انجام
مستحبات و نوافل به خدا نزديک مي گردد و لياقت انجذاب پيدا مي کند .يعني بندگان عموما در آغاز ولي محب
هستند.
خواجه عبداهلل انصاري گويد :از ميدان حقيقت ،ميدان واليت زايد .ايشان که اهل اين طبقه اند ،اوليائند ،و اوتاد در
ميان ايشان است.
ولي داراي سه نشان است :اول سالمت دل که وقتي حاصل مي گردد که از خدا گله نداشته باشد و با خلق خدا
جنگ نکند و ستيزه نداشته باشد و با خدا آشنا و [در امور دنيا] قانع باشد.
دومين نشان ولي ،نصيحت خلق است که بايد نيکوکاران را ياري دهد و بدکاران را ببخشايد و براي همه نيکي
بخواهد ،يعني نيکودلي ،جوانمردي و کم آزاري داشته باشد.
درباره ي مقدمات و آثار واليت ،به مصداق« :اهلل اعلم حيث يجعل رسالته» خداوند در آن جا که مقام واليت را به
افرادي خاص عطا مي کند ،و يا آن جا که به صورت اکتسابي به کساني مي بخشد ،در هر دو مورد لياقت هايي
وجود دارد .از آيات و روايات استفاده مي شود که پيش درآمدهاي واليت در مرحله ي اکتسابي به شرح زير مي
باشد:
نه بر گذشته محزون بودن و نه بر آينده ترسناک شدن ،تمايالت نفساني را تسخير کردن ،بر انديشه هاي پراکنده
تسلط داشتن و توفيق ذکر و ياد خدا را طلب نمودن ،از کار خود به کار حق پرداختن ،از مهر خود به عشق حق
درآمدن ،حالوت عبادت و شيريني نماز را يافتن و از معصيت در محضر
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حق تعالي کراهت داشتن ،تا سرانجام بر بساط انس با حق نشستن و حجاب ها را درهم شکستن است.
عالمه ي طباطبايي ذيل آيه ي  801سوره ي بقره (و مرحوم شهيد مطهري در يکي از آثارش و نيز در ميزان
الحکمة ،جلد  )85بيانات مبسوطي ذکر نموده است که خالصه ي آن ها مراتب و مراحلي است که بدان ها اشاره
گرديد.
از امام صادق (ع) پرسيدند ولي کيست؟ فرمود:

آن کس که به واجبات توجه کند ،زياد نماز بخواند ،در سکوت ذاکر باشد و نگاهش عبرت و نطقش حکمت و پاي
بند سنت رسول و بي آرزو و کم لغزش باشد. ]8[.
و در جايي ديگر فرمود« :هم نحن و اتباعنا» و باز فرمود :منتظرين مهدي موعود جزء اولياي خدايند ،که اوولي
است و آن ها زمزمه ي «اللهم کن لوليک الحجة بن الحسن »...را دائما دارند و به برکت ولي اهلل اعظم ،خود جزء
اولياي الهي هستند.
به هر حال ،نماز يکي از مهم ترين عباداتي است که انسان را براي نيل به مقام واليت اکتسابي آماده مي سازد.
از حضرت عيسي (ع) پرسيدند :اولياي خدا که بدون خوف و حزن اند کيانند؟ فرمود :آن ها که به باطن دنيا مي
نگرند در موقعي که مردم به ظاهر آن توجه دارند و به پايان توجه دارند وقتي که مردم آغازين زودگذر را مي بينند،
به خدا مهر مي ورزند و از نورانيت الهي بهره دارند. ]0[.
در بياني از امام علي (ع) آمده است که فرمود:
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«ان اهلل ،اخفي وليه في عباده ،فال تستصغرن عبدا من عبيداهلل فربما يکون وليه و انت ال تعلم»
يعني خداوند ولي و دوستدار خود و شايستگان واليت را در ميان مردم مخفي ساخته است .پس هيچ کس را
کوچک نشمار ،چه بسا ولي خدا باشد و تو نمي داني.
باز پيامبر اسالم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :سه چيز از خصلت هاي اولياي خداست:
اول ،اطمينان و ثقه به خدا در همه ي امور.
دوم ،بي نيازي از هر چه که هست.
سوم ،احساس نيازمندي مبرم به خدا در هر چيزي. ]7[.
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[ ]1ميزان الحکمة /واليت.
[ ]0اصول کافي ،ج  ،0باب الحجة.

[ ]7ميزان الحکمة /واليت.

مقام يقين
قوله تعالي:
«فالذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم باالخرة هم يوقنون»[ ]8و قوله« :و اعبد ربک حتي يأتيک اليقين»[. ]0
در بعضي از آيات قرآني ،عبادت مقدمه ي رسيدن به مرحله ي يقين و يا يقين پيش نياز عبادت واقعي ذکر شده
است.
يقين عبارت از نورانيت دانش و علمي است که خداوند به هر کس بخواهد مي بخشد ،که فرمودند« :العلم نور يقذفه
اهلل في قلب من يشاء» و در قرآن آمده است« :هذا بصائر للناس و هدي و رحمة لقوم يوقنون»[ ]7در کتاب هاي
حوزه ي علميه ي قديم ذکر شده بود« :العلم هو الصورة الحاصلة من الشييء عند العقل» .صورت حاصل شده از
چيزي در نزد عقل را ،علم گويند،
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ولي معيار تشخيص اين که صورت ذهني همان صورت شيء خارجي است يا نه ،ذکر نشده بود و آن همان است که
در واقع معيار علم گويند ،يعني علم ،خود نورانيتي است که از سوي خداوند به انسان افاضه مي شود ،که باالتر از
عقل است و همان مقدمه ي يقين مي باشد .يعني معيار تشخيص اين هماني ،علمي است که خدا افاضه کرده است و
اين علم مقدمه ي يقين است.
يقين مايه ي ثبات روح ،اعتالي جان و روشني بخش اعتقاد است که آدمي را بلندمرتبه مي سازد و به قلب اطمينان
مي بخشد .به تعبير خواجه ،يقين است که مرکب راهوار سير و سلوک الي اهلل از اولين منزل تا آخرين نقطه است و
براي عامه بزرگ ترين آرزوست و براي خواص ،اولين و مهم ترين خواست است.
يقين باالترين درجه ي اعتقاد و باور است که از همه ي مراتب ادراک عقلي ،برتر است .يقين باالتر از شعور و تصور
و حفظ و تذکر و برتر از معرفت و فهم و فقه و کامل تر از حکمت و درايت و فکر و ذکاوت و فراست و فطانت
است .به عبارت ديگر يقين در درجه ي نخستين ،تصديق داشتن به امور نظري کلي است که از برهان به دست آمده
باشد ،مانند علم به وجود خورشيد براي نابينا و در مرتبه ي دوم مشاهده ي خورشيد به بينش باطني و دروني است،
مانند ديدن خورشيد در آسمان با همين چشم و در مرتبه ي سوم متحد و يکي گرديدن نفس با مفارق عقلي ،يعني

عقل فعال است ،عقلي که تمام آن معقوالت است که به بيان مرحوم شهيد مطهري به معقوالت اوليه و ثانويه تقسيم
مي گردد[ ]1براي آن مقوله و مصداق متعيني در جهان محسوسات يافت نمي شود .به عنوان مثال کليت يک امر کلي
در جهان خارج است که محسوس نيست که در
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مرحله ي تام و بارز آن سير کردن مدارح کمال نفس از قوه به کمال و فعليت است و چون متحد شدن دو چيز
محسوس در جسمانيت وجود ندارد ما نمي توانيم اين يکي شدن علم و عالم و معلوم را در فرايند باالي يقين به
نيکي بفهميم .به هر حال مرتبه ي اول را «علم اليقين» ،مرتبه ي ثاني را «عين اليقين» و مرتبه ي سوم را «حق
اليقين» ناميده اند .دانستن سوزش آتش ،علم اليقين است ،ديدن آتش سوزان ،عين اليقين است و سوختن در آتش،
حق اليقين خواهد بود و وقتي انسان به اين مرتبه از يقين مي رسد ديگر جز سوختن چيزي نيست .شاعري گفته
است رسيدن به مرتبه ي يقين همان و فاني شدن همان و اين است معناي «و اعبد ربک حتي يأتيک اليقين» .و بي
جهت نيست که عده اي کلمه ي يقين را در اين آيه به معناي «مرگ» دانسته اند و اين گونه ترجمه مي کنند که
«عبادت کن تا به مرگ برسي» يعني به نيستي و فناي خود نائل گردي.
سوختم و سوختم و سوختم
تا روش عشق تو آموختم
حاصل عمرم سه سخن بيش نيست
خام بدم ،پخته شدم ،سوختم
امام صادق (ع) فرمود« :اليقين يوصل العبد الي کل سني و مقام عجيب»[ ، ]0يعني يقين ،آدمي را به باالترين نقطه ي
سير و مقام شگفت انگيزي مي رساند .سپس امام صادق (ع) به نقل از رسول اکرم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرموده
است که
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حضرت عيسي (ع) بر روي آب راه مي رفت و اگر گامي در يقين جلوتر نهاده بود در هوا نيز راه مي رفت.
عالمه ي طباطبايي صاحب تفسير الميزان ذيل آيه ي  850سوره ي مائده پس از نقل همين جمله از رسول خدا که
فرموده است« :لو ازداد يقينه لمشي علي الهواء» مي گويد :اين گونه امور خارق عادت ،دائر مدار يقين به خداي
سبحان و مستقل ندانستن اشياي عادي و مادي است .بنابراين انسان موقن وقتي به اين مرحله رسيد ،تمام اشياء
برايش رام و مطيع و منقاد مي شوند ،که هم بهره اي است از واليت تکويني و هم ثمره اي است از اعتقاد و باورها و
چرا نباشد ،که براي بسياري از اولياي موقن تجربه ها شده است.
به هر حال به فرموده ي امام صادق (ع) مراتب و مقامات انبياء و اولياء بستگي به درجات يقين آن ها داشته است
که اولين مرتبه ي آن اين است که بداني حول و قوه اي نيست جز حول و قوه ي الهي ،و بداني همه ي اراده ها در
برابر اراده ي او هيچ است و آن گاه به بندگي درآيي و در همه احوال ،مدح و ذم و عزت و ذلت ،برايت يکسان
باشد .به همين جهت سالکان ،در اين مرحله از خودبيني و نفسانيات فارغ و به غناي خداوند واقف اند.
چيست پيوستن به او ،دل باختن
خويش را در پاي او انداختن
دست از تدبير خود برداشتن
اختيار خود به او بگذاشتن
پيشوايان ديني عليهم السالم فرموده اند :صبر نصف ايمان است ،ولي يقين همه ي ايمان است .در آيات کريمه ي
قران مراتب يقين به «علم اليقين»« ،عين اليقين» و «حق اليقين» تقسيم مي شود .به آيات  08سوره ي حاقه و  0و
 3سوره ي
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تکاثر مراجعه فرماييد.
«علم اليقين» يقين استداللي است که براساس مطالعات حاصل مي شود و از مبادي احساس مي رويد و عبارت
است از قبول ظواهر و غائبات حقيقت و توقف بر حق و خالصه به سينه فرود مي آيد ،که «مرحله ي نخست» است
و در باب برهان منطقي ذکر شده است.
«عين اليقين» يقيني استدراکي است و بي نياز از استدالل ،مرحله اي است که از خبر به معاينه و از سمع به عين
رسيده است و از مرحله ي مکاشفه ي علمي گذشته به مرتبه ي الهام ورسد و معاينه رسيده و حجاب علم را
شکسته است .خالصه اين که عين يقين به جان فرود آيد که «مرحله ي وسطي» است.
اما «حق اليقين» يقيني است که از معاينه فارغ شده و به حق و حقيقت و بلکه به مشاهده حقيقت نائل آمده و با
فناي در يقين به مقام بصيرت و انس نائل گشته و سرانجام به مقام بقاء و اصل آمده است ،به طوري که از ملک و
ملک پران شود .و اين مرحله ،مرحله ي «عالي» يقين است.
به هر حال مراتب مکاشفه ،معاينه و مشاهده براي موقنين حاصل مي شود ،بدين ترتيب که در آغاز «مرتبه ي
مکاشفه ي» ايمان تقرير مي گردد و در واسطه ي امر ،مرتبه ي معاينه به اخالص مي رسد و سرانجام مرتبه ي
مشاهده به معرفت خواهد رسيد .يعني يقين در مراتب سه گانه ي «ايمان»« ،اخالص» و «معرفت» خودنمايي مي
کند .و در اين جاست که انسان لياقت واليت و شأنيت امامت دارد که در آيه ي  01سوره ي سجده به آن اشارت
رفته و نيز در آيه ي  30سوره ي انعام ،در داستان حضرت ابراهيم ،از آن ياد شده است که فرمود :هم چنين ما به
ابراهيم آنچه از نشاني قدرتمان در آسمان ها و زمين است ،نموديم تا از يقين کنندگان باشد.
حضرت ابراهيم (ع) در مرحله ي اول ،با شکستن تفکر بت پرستي و تکيه بر
[ صفحه ]811
روي يکتايي خدا ،به «علم اليقين» دست يافت و در مرتبه ي دوم ،با نمودن ملکوت آسمان ها و زمين به عين اليقين
رسيد و چون از آن گذشت ،به «حق اليقين» نائل آمد؛ و هم چنان ،مراتب در آيات بعد نيز تکرار شده تا آنگاه که به
نشان خليل مفتخر آمد و رسالت و نبوتش ،قوت گرفت تا به امامت امت نائل آمد .يعني با گذشتن از مراحل يقين،
لباس خلت و خلوت پوشيد تا به رسالت و نبوت و امامت نايل گرديد .در آيات مربوط به نماز ،يقين و مراتب آن

در انجام دادن عبادات ،محور اصلي ذکر شده و از آثار نماز نيز ،رسيدن به درجه ي واالي يقين ياد شده است .البته
در مراتب يقين و در ارتباط با تقدم و تأخر از نماز و درجات نماز ،تفسيرهايي شده است.
پس «و اعبد ربک حتي يأتيک اليقين» به واالترين ثمره ي عبادت که يقين است اشارت کرده ،گرچه بعضي يقين را
در اين آيه به مرگ تفسير کرده اند که آن هم داراي وجه خاصي است که قبال ذکر شده است.
نه حافظ را حضور درس و خلوت
نه دانشمند را علم اليقيني
از آيات کريمه ي قرآن چنين استفاده مي شود :کساني که به مرتبه ي اعالي يقين نائل شوند ،بر مؤمنين ،امامت و
واليت و پيشوايي خواهند يافت که فرمود« :و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا و کانوا بآياتنا يوقنون»[. ]5
شيخ االنبياء خواستار رؤيت ملکوت شد تا يقين او افزون گردد ،ولي
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ابواالئمه ،علي بن ابي طالب (ع) فرمود« :لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا» .يعني امام علي (ع) در نيل به يقين تا بدان
جا رسيده است که با رفع حجب چيز ديگري اضافه نمي شد ،بلکه او خود معيار يقين گرديده بود .باز از روايات
استفاده مي شود که از جمله ثمرات يقين؛ صبر ،زهد ،توکل ،رضا و تهوين المصائب است( .در اين باره به کتاب
ميزان الحکمة ،ج  ،85ص  311مراجعه کنيد).
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[ ]1آيه ي  5سوره ي نمل و آيه ي  1سوره ي لقمان.
[ ]0آيه ي  99سوره ي حجر.
[ ]7آيه ي  05سوره ي جاثيه.
[ ]1شرح منظومه ي استاد شهيد مطهري.
[ ]0مصباح الشريعة.

[ ]5سوره سجده.01 /

مقام يقظه ،يا مقام محمود
قوله تعالي:
«و من الليل فتهجد به نافلة لک ،عسي ان يبعثک ربک مقاما محمودا»[. ]8
آن دم که به يک خنده دهم جان چون صراحي
مستان تو خواهم که گزارند «نمازم»
«محمود» بود عاقبت کار در اين راه
گر سر برود در سر سوداي ايازم
تاکنون به توضيح مختصري راجع به ارتباط مقامات عرفاني با نماز در قرآن کريم پرداختيم .اينک به ترتيب حروف
تهجي به مقام يقظه اشاره
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مي کنيم.
بعضي عرفاي اسالمي ،يقظه را اولين منزل سلوک ،بعضي دوازدهمين منزل ،بعضي نود و يکمين منزل و بعضي ديگر
به مصداق «النهايات هو البدايات» ،آن را در تمام مراحل سير و سلوک ،مخصوصا براي پريدن از اوسط ها به اعلي
ها ،ساري و جاري دانسته اند -و هو المختار -که تا رفع غفلت ها نشود ،گام در مرحله ي باالتر حاصل نيايد.
اما در مورد اين که اقامه ي نماز ،مقدمه ي يقظه و از آثار بيداري است ،توضيحي الزم است و آن اين است که ،قيام
براي خداوند عبارت است از همان يقظه و بيداري که خداوند در اين آيه به آن سفارش کرده و فرمان داده است:
«قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثني و فرادي» .يعني اي پيامبر بگويشان که فقط به يک مطلب شما را سفارش
مي کنم و آن اين است که به طور انفرادي يا گروهي و دو تايي براي خدا قيام کنيد ،و منظور از اين قيام ،بيرون شدن
از غفلت و رسيدن به بيداري و يقظه است.

هوشيار شو که مرغ سحر گشت مست ،هان
بيدار شو که خواب عدم در پي است هي
قيام براي خدا يعني حرکت از حالت قعود جمود به رکوع و قيام و حرکت کردن از سکون ،و به پاخاستن از بي
حالي فکري و بيماري روحي و خروج از غفلت و جهالت .و آن عبارت است از بيداري و يقظه که در نماز متحقق
است .تنها عبادتي که انجام آن با کلمه اقامه و به پاخاستن و سرپا کردن بيان شده ،نماز است .پس نماز عين قيام،
يعني همين کلمه اي که محور اصلي اين آيه است
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مي باشد و نماز عين يقظه و خروج از تعلقات مادي و غفلت هاي روحي است .وقتي اين اقامه و قيام حاصل مي
گردد که آدمي ،نعمت هاي الهي را بفهمد و باور کند که اين نعمت ها ال تعد و ال تحصي است« .از دست و زبان که
برآيد کز عهده ي شکرش به درآيد» و بداند که خداوند تبارک و تعالي ،از دادن اين همه نعمت ها به کسي منت
ندارد (البته منت در برابر نعمت نبوت و هدايت ،نيازمند بحث جداگانه اي است).
بنابر آيات کريمه ي قرآن ،خداوند در قبال هيچ نعمتي منت نگذاشته است ،جز در برابر امر هدايت و نبوت پيامبران
که آن ها هم فراهم آورنده ي يقظه و بيداري و رفع غفلت اند .خالصه اين که آدمي بداند که حق نعمت هاي الهي را
ادا نکرده است و از طرف ديگر کوتاهي ها و تقصيرات را تا حد امکان جبران کند ،گذر عمر را بداند ،گذشته ها را
تدارک کند و باقي مانده را قدرشناس باشد.
اين ها در مجموع به آدمي مقام يقظه و بيداري مي بخشد و از غفلت دور مي سازد .خواجه عبداهلل انصاري در «صد
ميدان» با استشهاد به آيه ي «و ال تکن من الغافلين» يقظه را بيان داشته است .يعني يقظه بيرون آمدن از غفلت
است .البته براي نيل به اين مقام بايد از نورانيت عقل و بهره مندي بزرگواران و سالکان ،کمک بگيريم و در يک کالم
از خدا توفيق بطلبيم .اين مطلب به خوبي روشن است که براي راه رفتن ،دو تصميم الزم است يکي پا را از آن جا
که هست برداريم و جدا کنيم و ديگري اين که پا را به جلو بگذاريم که اين هر دو منتقل و ملحق به کلمه ي بعدي
هم زمان انجام مي گيرد تا حرکت و راه رفتن تحقق پيدا کند ،پيش رفتن در امور معنوي نيز چنين است ،و اين هر

دو را بايد انجام داد .نقطه ي اشتراک ميان اين دو خطوه را بيداري و يقظه مي نامند .پس اساس بيداري ،از يک سو
تنزه و از سويي تدارک و مراقبت و در مجموع
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تحرک است ،و در اولين گام هاي اقامه ي نماز ،اين شايستگي ها ملحوظ باشد و در تکبيرة االحرام ،هم معرفت و
تنزه و هم تدارک و مراقبت ديده مي شود.
مؤمن نمازگزار با نور فطرت و تقويت شعور و انتباه ،حيات حقيقي روح را حائز مي گردد ،تا آن جا که نقشه ي
تجليات «در نمازش» خود را نشان مي دهد.
مالحظه مي شود که در حج« ،مناسک» به کار رفته و در روزه «امساک» و در زکات «طهارت» و در قتال «جهاد»
آمده ،ولي در نماز ،از کلمه ي «اقامه» استفاده شده است .کعبه را قياما للناس ياد کرده و مصالي ابراهيم را مقام
گفته و به جاي کلمه ي تالوت يا قرائت نماز ،از کلمه ي اقامه نماز ياد شده است .همه ي عرفاي اسالمي نيز براي
بيان مقام يقظه و بيداري ،از مشتقات قيام بهره گرفته و از رفع غفلت استفاده کرده اند .بنابراين بيداري فقط و فقط در
نماز خود را نشان مي دهد و حسنات و خيرات ديگر بر آن مترتب است که فرمود:
«ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ،ردت ما سواها»
به عبارت ديگر ،هر عمل خير و هر کار نيکي بدون معرفت و بيداري ،سودي ندارد.
تا اين جا به اختصار معلوم شد که يقظه در نماز متعين است و اصوال در نماز بيداري حاصل مي شود .نماز تعين
خارجي يقظه است و بيداري در آن محقق مي باشد .ناگفته پيداست که نورانيت يقظه ،اثر جذبه اي است از جذابيت
ربوبي حق تعالي که به قلوب مستعده افاضه مي شود.
هر که در خواب است بيداريش به
مست غفلت عين هشياريش به

[ صفحه ]800

و اما مطلب ديگري که بايد به آن پرداخت اين است که اين مقام ،مقام محمود است که در آيه ي  39سوره ي اسراء
به آن اشاره شده است .يعني اقامه ي حقيقي نماز خود مقامي است محمود که تعين يقظه و انتباه است.
در کتب عرفاي بزرگ اسالمي در هر کجا که به مقام جامعيت پرداخته شده آن را مقام شامخ احمدي و محمودي
ذکر کرده اند و از آثار و برکات مقام يقظه برشمرده اند ،در اين زمينه به نمونه هايي اشاره مي شود:
در کتاب مشارق الدراري که از عارف بزرگ ،سعيدالدين سعيد فرغاني است و به شرح قصيده ي تائيه ابن فارض
پرداخته است وقتي به اين بيت مي رسد که:
صوامع اذکار ،لوامع فکرة
جوامع آثار ،قوامع غرة
مي گويد :وقتي مؤمن تخلق به اخالق الهي يافت ،چهار نوع کمال از او صادر مي شود:
اول ،حصول اسباب تمکن در خلوات به اذکار زباني ،قلبي و روحي که آن را «صوامع اذکار» ناميده است.
دوم ،ظهور آن اسماء به صورت لوامع و درخشش هاي فکري که منجر به اعراض از غير خواهد بود .يعني «لوامع
فکرة».
سوم ،ظهور آن مفاتيح بر حس سامعه .يعني در پي نورانيت ذکري و خلوص فکري ،هدايت آثاري پيدا مي شود،
يعني «جوامع آثار».
و چهارم ،ظهور همه ي تجليات زباني ،فکري و عملي ،در قوامع و رفع
[ صفحه ]805
حجاب هاست که مرحله ي عالي مقام يقظه خواهد بود و «قوامع غرة» اشاره به آن است.
و چون اين مقام ،مقام احديت جمعي است ،به حقيقت محمدي مخصوص است و مي گويد :اين ذوق احديت در
وجود حقيقت احمدي (صلي اهلل عليه وآله وسلم) مخصوص مقام محمود ادني و پايين ترين کنايت از آن حضرت
است و اين حضرت و ديدار و شمول حضور محمدي ،دريايي است که هيچ کس از انبياء و اولوالعزم من الرسل در

آن خوض ننموده است .و همان گونه که حضرت رسول (صلي اهلل عليه وآله وسلم) جامع رساالت است ،مقاماتش
جامع مقامات است که در آن مقام يقظه نيز ملحوظ است .البته در مقام محمودي محمدي ،يقظه و حضور دائمي،
مساوق و مالزم اند ،پس يقظه در اين جا بيرون شدن از غفلت نيست بلکه به معناي حضور و شهود دائمي و مستمر
است( .دقت کنيد)
سپس اضافه مي کند که خطاب« :الم يجدک يتيما» به خاتم االنبياء اساس يقظه ي احمدي است و يتيم بودن آن
حضرت يعني «متفردا بکمال القابلية و متوحدا بانقطاع نسبتک عما سواک فاواک الي حضرت احدية الجمع» .که
چون در اين تفرد ،منحصر است و در اين توحد ،بي بديل ،پس يتيم است .خطاب ذات احدي به نقطه ي واحد
احمدي ،بيان مقام محمودي محمدي است که «ال تقربوا مال اليتيم» ،اشاره به آن است که غيري را در اين مقام حقي
نباشد و از اين مقام ،غافالن ممنوع اند که مقام يقظه است و به مال يتيم نزديک نشويد تا هيچ متفرد ديگري حتي از
سلسله ي رسل را در اين جا حقي نباشد .از اين رو فقط تو سزاوار عروجي و عروج به کماله در نماز محقق است
که فرمود« :الصلوة معراج المومن».
بناءا علي هذا ،يقظه مقام وااليي است که خاصان را فرامي رسد و بس که
[ صفحه ]803
مقام جامع محمودي است .گرچه مقام محمودي را به «شفاعت» هم تفسير کرده اند ،ولي حق اين است که چون
محمد (صلي اهلل عليه وآله وسلم) است ،شفيع مطلق است نه چون شفيع است محمد (صلي اهلل عليه وآله وسلم) است
و شفاعت جرقه اي است از مقام جمعي آن حضرت صلوات اهلل عليه و آله و سلم که در قيامت ظاهر مي شود (به
شرح فصوص مؤيد جندي مراجعه فرماييد).
ناگفته نماند اين که بگوييم حضرت رسالت پناه به مقام يقظه مي رسد ،براي حضرت رسول بي اعتبار است ،چون که
او خود مقيم دائمي مقام است نه اين که اکتسابا به اين مقام نائل مي شود .به کار بردن يقظه براي کسي که عين
بيداري است و از سهو و نسيان به دور است نابجاست .آري او تبلور حقيقت ،معرفت و محبت است و وجودش دليل
اتم بر اکمليت ربوبيت حق تعالي است و نماز هم براي او جامع جلوات و مجمع تجليات ربوبي است که فرمود:
«جعلت قرة عيني في الصلوة».

پيامبر خاتم (صلي اهلل عليه وآله وسلم) محبوبيت هايش را در نساء به اعتبار تأخر وجودي و در بوي خوش به
اعتبار روايح طيب تکويني و در صلوة به اعتبار بيداري ،محو غفلت و يقظه در امر مناجات با حق تعالي بيان فرموده
که« :الصلوة هي المشاهدة و اعلي مرتبة اليقظة بمرتبة» و عرفاي اسالمي ،از مقام شهود به نماز تعبير کرده اند[. ]0
در پايان ،يادآوري اين نکته الزم است و آن اين است که يکي از مهم ترين عوامل و محوري هاي اساسي براي نيل
به مقام محمودي و مرتبه عاليه ي بيداري،
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نمازهاي مستحب و مخصوصا نماز شب و تهجد و استغفار و دعا و تسبيح و سجود در نيمه ي دوم هر شب مي باشد
و از خداوند در آيات متعددي (از جمله آيات  39سوره ي اسراء 83 ،سوره ي آل عمران 81 ،سوره ي ذاريات85 ،
سوره ي طور 19 ،سوره ي دهر 5 ،و  05سوره ي مزمل و  85سوره ي سجده) به آن دستور داده و تأکيد فرموده
است.
برخيز شتربان که دميد آفتاب
وقت رحيل است نه هنگام خواب
پيغمبر خدا فرمود :جبرائيل علي الدوام به من سفارش نماز شب مي نمود و يا مي فرمود مقام خليل اللهي حضرت
ابراهيم به خاطر دو چيز بود :اول اطعام ،دوم نماز در دل شب .پيامبر فرمود :خدا رحمت کند بيداران شب زنده دار
را که به مرتبه ي بيداري و يقظه مي رسند ،چون نماز شب موجب «نورانيت قلب»« ،تمسک به اخالق انبياء»،
«شادماني صورت»« ،سالمت بدن»« ،زايل کننده ي گناه روزانه» و «طهارت نفس» مي شود .به کتاب ،راز شبانه که
در همين معنا نوشته ايم ،مراجعه کنيد.
خواب در عهد تو در چشم من آيد هيهات!
عاشقي کار سري نيست که بر بالينست
دوش در حلقه ي ما قصه ي گيسوي تو بود

تا دل شب سخن از سلسله ي موي تو بود

[ صفحه ]809
از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند« :صلوة الليل ،مرضات للرب و نور المعرفة و اصل االيمان و اجابة
للدعاء و برکة في الرزق و سراج في القبر و مونس في القبر». ]7[.
يعني نماز شب مايه ي «خشنودي پروردگار عالم»« ،روشني بخش شناخت»« ،اساس ايمان»« ،روا شدن دعاها»،
«برکت در روزي» و «چراغ مونس در قبر» است .باز رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله وسلم) فرمود :به صفي ،نماز
صبح را ،به خليل نماز ميانه را و به يونس نماز عصر را و به موسي و عيسي نماز مغرب و عشاء را و به من تهجد در
شب را سفارش کرده اند و فرمان رسيد که« :فتهجد به نافلة» ،که تهجد از هجود يعني خواب است و تهجد يعني
بيداري بعد از خواب که بيداري از همه ي غفلت ها را تداعي مي کند ،و «محمود» در آيه به طور مطلق آمده و مقيد
به هيچ قيدي نيست ،پس مي فهماند که مقام محمود مقامي است که هر کسي آن را مي پسندد و همه ي خالئق آن را
حمد مي کنند و از اين رو به شفاعت عام محمدي در قيامت معنا شده است .البته خداوند در آيات بعد از آن مي
فرمايد« :قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا». ]1[.
که دخول و خروج و سلطنت را همراه صدق و نصرت بيان فرموده ،بيانگر آن است که خروج از تمام مراحل نقص،
و ورود به تمام شايستگي ها يعني «يقظه» کامل ،مقدمه اي براي رسيدن به مقام محمودي و محمدي (صلي اهلل عليه
وآله وسلم) که شفاعت و اذن تصرف در عاقبت انسان ها و همراه شدن در آن هنگامه ي صراط ،يکي از شؤون آن
خواهد بود.
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«خداوند همه را مشمول شفاعت عام محمدي (صلي اهلل عليه وآله وسلم) قرار دهد».
خداوندا به حق نيک مردان
مرا هم عاقبت «محمود» گردان

درون جان «محمود» او مکان يافت
زبي يسمع و بي يبصر نشان يافت
نيل به مقامات مذکور جز با تأييدات خداوندي ميسر نيست ،همان گونه که در دعاي بعد از زيارت امام حسين عليه
السالم ذکر شده است:
«فان بتوفيقک يفوز الفائزون و يتوب التائبون و يعبدک العابدون و بتسديدک يصلح الصالحون المحسنون المخبتون
العابدون لک الخائفون منک و بارشادک نجا الناجون من نارک و اشفق منها المشفقون من خلقک».
[ ]1آيه ي  87سوره ي اسراء.
[ ]0اشاره است به بيان ختمي مرتبت که فرمود :نور چشمم نماز است و از دنياي شما زن و عطر را دوست دارم.
[ ]7ميزان الحکمة /صالة الليل.
[ ]1آيه ي  39سوره ي اسراء.

