بسم اهلل الرحمن الرحیم وایّاه نستعین
نیایش سالكان و ره آورد واصالن
 .1علم گرچه هستی مجرّد است و تمام درجات هستی  ،مخصوصاا هساتی مناّّه ا لاوم ماادّه ،
كمال است  ،لیكن كمال  ،خود دارای مراتب فراوان است كه برخی ا آنها راجع به مرحلاه علا
انسان  ،و بعضی دیگر راجع به مرحله وهم و خیال و مانند آن است  ،و هرگّ علمای كاه در حادّ
تجرّد وهمی یا خیالی است  ،همتای دانشی كه در حدّ تجرّد عللی اسات نمای باشاد .ساا ا ایان
جهت  ،بین درجات علم تفاوت قاب مالحظه ای یافت می شود ؛ همانند حیات كه در عاین كماال
وجودی بودن  ،دارای مراتب گوناگونی است كه هرگّ همتای هم نیستند.
علم ا آن جهت كه حلیلتِ ذات اضافه است  ،و متعلّق خود را كه « معلوم » باشد  ،بارای عاالم
روشن می كند  ،ارتباط مستلیمی با معلوم دارد و چون معلوم ها همسان هم نیستند  ،یرا برخای
ا معلوم ها دارای وجود حلیلی اند و بعضی عاری ا آن بوده و فلط به وجود اعتباری موجوداند
 ،و آنها كه دارای حلیلت غیر اعتباری اند  ،بعضی ثابات و داممای اناد و برخای متغیّار و گاررا
هستند  ،سا ا این جهت  ،هم بین علوم تفاوت شایان توجّهی یافت می شود ؛ همانند قدرت كاه
در عین كمال وجودی بودن  ،ا لحاظ تعلّق به ملدورهای متفاوت  ،دارای مراتب متعددی اسات
كه هرگّ همسان نخواهند بود.

علم ا آن جهت كه گاهی همراه برهان بوده و گاهی مبرهن نیست  ،به دو قسم تحلیلی و تللیادی
تلسیم می شود ؛ قسم اول  ،ا آن لحاظ كه مستل ّ و قامم به نفا اسات  ،و باا شابهه شاكّاكان
ام نمی شود  ،كام تر ا قسم دوم است كه فاقد اساتلالل باوده و در معارو وال اسات  ،و
امتیا مهمّ بین اجتهاد و تللید  ،همین استلالل یكی و وابستگی دیگری است ؛ چنان كاه اخاتال
دیگری بین درجات علم  ،ا جهت قطع و ظنّ و مانند آن وجود دارد كه صناعات خاصّ منطق ا
لحاظ مواد و مبادی تصدیلی قیاس  ،عهده دار بیان آن است.
علم ا آن جهت كه با عالم سیوندی دارد كه در بعضی ا مراحا عاین عاالم اسات  ،و علماا ا
لحاظ قداست و قرارت روح یكسان نیستند  ،یرا بعضی ا آنان علم را برای اهتادای خاویش و
هدایت دیگران تحصی كرده یا فرا می گیرند  ،و برخی آن را دستمایه حطام ودگارر دنیاا قارار
می دهند كه نه خود ا آن طرفی می بندند و نه به دیگران فارو مای بخشاند ؛ ا ایان جهات ،
تلسیم دیگری بالتّبع دامنگیر عالم می شود.
ا حضرت رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) رسیده است  « :العلماء رجالن  :رجا عاالم
آخر بعلمه فهرا ناجٍ  ،و عالم تاركٌ لعلمه فهرا هالا ٌ  1 » ...؛ دانشامندان دو صان

اناد ؛ یكای

عالمی است كه به دانش خویش عم می كند و نجات می یابد  ،و دیگری عاالمی اسات كاه باه
دانش خود عم نمی كند و هالك

 1ا كافی  ،ج ، 1ص.44

می شود.
علم در نفا های ناساك  ،ا جنود جه به شمار می آید .ا حضرت اماام بااقر ( علیاه الساالم )
رسیده است  « :مَن طَلَبَ العِلْمَ لِیُباهی به العلماء أو یماری به السفهاء أو یصر به وجاوه النااس
إلیه  ،فلیتبوّء ملعده من النار .إنّ الرماسة ال تصلح إالّ ألهلها » ؛  2كسی كه علم را برای مباهات و
فخرفروشی نسبت به دانشمندان  ،یا برای جدال با سفیهان  ،یا برای جلب توجّه جامعاه فراگیارد ،
در جایگاه دو خ می نشیند  ،یرا ریاست فلط برای اهلش كه ا لحاظ نظار و عما  ،باه كماال
ال م هر دو جناح رسیده اند  ،شایسته است  ،و اگر عالمی مبتال به هر سه خصلت بود ؛ یعنای هام
به دام فخر و هم به تله جدال و هم به بند جاه گرفتار آمد  ،عراب های گونااگونی باه انتظاار او
است « .اعاذنا اهلل من شرور أنفسنا و سیّئات أعمالنا » .
 .2همان طور كه اص تحصی دانش به عنوان ی

كمال انسانی در اسالم ترغیب شد ؛ چه اینكه

حضرت رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) فرمود  « :طلب العلم فریضةٌ علی كا ّ مسالم ؛
أال و إنّ اهلل یُحبّ بغاة العلم » ؛  3فراگیری دانش بر هر مسلمان ال م است ؛ هشدار ! كه خداوناد
طالبان علم را دوست دارد  ،آن علمی هم كه حایّ اهمّیت است و غفلت ا آن قاب اغماو نباوده
 ،و اغماو آن  ،همانا ترك سنّت سیامبر اسالم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) محسوب مای شاود ،
كامال بیان شد ؛ چه اینكه ا حضرت رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) رسیده است ... « :
إنّما العلم

 2ا كافی  ،ج ، 1ص.44
 3ا همان  ،ص.33

ثالثةٌ  :آیةٌ محكمةٌ أو فریضةٌ عادلةٌ أو سنّةٌ قاممةٌ  ،و ما خالهنّ فهو فض ٌ »  4.آن دانش معهود كه
فراگیریش بر همگان ال م است سه قسم است :
قسم اوّل  ،جهان بینی الهی كه ثابت نماید  ،سراسر قلمرو هستی  ،نشانه های آن هست محض بی
نشان اند  ،و شناخت اسمای حسنی و افعال و آثار خدایی  ،و معرفات انبیاا و مرسالین و اممّاه (
علیهم السالم ) و فرشتگان و دو خ و بهشت  ،و سایر مواق

قب ا دنیا و همراه با دنیا و بعد ا

دنیا را دربرگیرد  ،كه همه این شناخت ها به اصول اعتلادی برمی گردد و مندرج در هماین قسام
است.
قسم دوم  ،حكمت عملی  ،اعمّ ا فله  ،حلوق و اخالق  ،و قسم ساوم  ،داناش هاای تجربای كاه
براساس سنّت سایدار الهی استوار است  ،و آنچه خارج ا این محورهای یااد شاده باشاد  ،كماال
مسنون است نه مفروو.
برای این حدیث شری

وجوه فراوانی ذكر شد  ،لیكن علومی كه نیا جامعه بشاری را رفاع مای

كند و ملّت ها  ،مخصوصا مل اسالمی را مستل ّ می نماید  ،همانند طبّ  ،صنعت  ،كشااور ی و
غیره  ،هرگّ امد نبوده  ،بلكه تحصی آنها واجب عینی یا كفایی است  ،و حكم وجوب عینای یاا
كفایی آنها را قسم دوم تأمین می كند  ،و فراگیری مساام آن را قسام ساوم باه عهاده دارد  ،و
نشانه ضرورت تحصی آنها این است كه امام صادق ( علیه السالم ) فرماود  « :ال یساتغنی أها
ك ّ بلد عن ثالثة یفّ إلیهم فی أمر دنیاهم و آخرتهم فإن عدموا ذل
ورع و أمیر خیّر مطاع و طبیب بصیر » .

 4ا كافی  ،ج ، 1ص.32
 5ا تح العلول  ،ص .313
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كاانوا همجاا  ،فلیاه عاالم

اگر علوم تجربی  ،مانند صنایع نظامی یا طبّ  ،در تأمین تمدّن اصی دخی نمی باود  ،فلادان آن
مایه همج شدن و ندگی حیوانی داشتن نمی شد ؛ سا این گونه ا علوم  ،جّء همان سه علم اناد
؛ بنابراین  ،رشته های علومی كه تحصی آنها فریضه است  ،مشخص شد.
در اینجا ال م است عنایت شود كه اسالم  ،نه تنها اص داناش را گرامای مای دارد  ،و ناه فلاط
دانش های سودمند را معرفی می كند  ،بلكه حو ه ها و دانشگاه هایی را كاه عهاده دار تادریا
علوم یاد شده اند  ،تأسیا نموده  ،و آنها را به جوامع بشری شناسانده است كه بعدا به آن اشاره
می شود.
انسان گرچه ا جهت طبیعت « هلوع » و ا لحاظ ماده و مدت « منوع » و « جّوع » اسات ؛ «
فإنّها ( النّفوس ) مختارةٌ للباط إالّ ما وفّلت  ،أمّارةٌ بالسّوء إالّ ما رحمتَ »  ، 6و تا ملهور نگاردد
 ،تن به هماهنگی با دیگران نمی دهد  ،و ا این لحاظ مدنی بالطبع بودن او نیاا باه تحلیا دارد
كه آیا باالصالة مدنی است یا باالضطرار مدنی می شود  ،لیكن ا جهت فطرت  ،حق باین و حاق
طلب است  ،و تمدّن به معنای واقعی  ،همراه باا فطارت بیناا و سویاای او اسات ؛ ساا او مادنی
بالفطرة است ؛ گرچه باالصالة مدنی بالطبع نباشد.
معنای مدنیّتی كه ملتضای فطرت توحیدی او است  ،شهر نشینی در برابار روستانشاینی نیسات ،
یرا انسان مادّی  ،اگر در شهر هم به سر برد  ،ا حضارت و تمادّن اصای محاروم اسات ؛ كماا
اینكه انسان الهی اگر در روستا هم ندگی كند  ،ا تمدّن ناب فطرت برخوردار می باشد  ،و اگر
انسان متفكّری علوم تجربی را در سرتو فلسفه الهی  ،فله  ،حلوق و اخالق اسالمی فراگیرد ،

 6ا صحیفه سجادیه  ،دعای .3

به ندای فطرت خویش ساسخ مثبت داده است ؛ وگرنه آن ندا را با ابّار علوم مادی خفه كارد  ،و
آن منادی را در یر تلّی ا هوی  ،هوس و دسیسه دفن نمود ؛ ﴿ و قد خاب من دسّیها ﴾ .

4

امام سجّاد ( علیه السالم ) نسبت به سویندگان راه دانش های الهی چنین دعا می فرماید  « :اللهامّ
واعمم برل
استظهر ب

من شهد ل

بالرّبوبیّة  ،و أخلص ل

علیه فی معرفة العلوم الربّانیّة » .

بالوحدانیّة  ،و عاداه ل

بحلیلة العبودیّاة  ،و
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 .3حلیلت اسالم اگر بخواهد به صورت عینی متمثّ شود  ،به صاورت سیاامبر اكارم ( صالّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) و امام معصوم  ،مانند امیرماممنین ( علیاه الساالم ) تجلّای مای كناد  ،و اگار
بخواهد به صورت لفظی و كتبی ظهور كند  ،به چهره نورانی قرآن و حادیث معتبار مجسّام مای
شود  ،و سخنی كه رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) دربااره خاود  ،و همچناین سیراماون
امام معصوم دارد  ،به منّله تعری حلیلت اسالم است.
بنابراین  ،حدیث معرو « أنا مدینة العلم و علیٌّ بابها »  ، 3بشرهای متمدّن بالفطرة را باه مدیناه
علومی كه فراگیری آنها ال م است  ،دعوت می كند  ،و اسالم را مهد جهاان بینای الهای  ،فلاه ،
حلوق  ،اخالق  ،و علوم سودمند تجربی می داند  ،و آنچه درباره قرآن و سنت معصومین ( علیهم
السالم ) آمده است  ،گاهی به صورتِ « إنّی تارك فیكم الثللین كتاب اهلل و عترتی »  13بیان می
شود  ،و

 4ا سوره شما  ،آیه .13
 8ا صحیفه سجادیه  ،دعای .14
 3ا التوحید  ،ص.334
 13ا بحار االنوار  ،ج ، 2ص.225

گاهی به صورت « أنا مدینة العلم و علیٌّ بابها »  ،یرا منظور ا « أنا » همان ثل اكبار و قارآن
كریم است  ،و ملصود ا « علای » شاخص معاین امیرماممنین ( علیاه الساالم ) نیسات  ،بلكاه
شخصیّت حلوقی آن حضرت  ،یعنی حلیلت والیت و امامت است كه در همه معصاومین ( علایهم
السالم ) تجلّی دارد.
ا این رو  ،معنای حدیث این است كه حلیلت اسالم  ،مدینه همه علوم ال م است ؛ سا مدیناه و
حو ه و دانشگاه علوم سه گانه یاد شده  ،همانا حلیلت كام و جامع اسالم است  ،و هماان طاور
كه هّاران فروع فلهی ا ی
تجربی را با حاّ و عم  ،ا ی

سلسله اصول كلی استنباط می شاود  ،مای تاوان مساام فاراوان
سلسله قواعد كلی استخراج كرد ؛ با این تفاوت كه منابع فلهی

محدودتر ا منابع علوم تجربی است  ،و تعبّد در آن بیش ا تعلّ است  ،و تعلّ در این بایش ا
تعبّد  ،و منظور ا تعبّد در علوم تجربی  ،همان اصول موضوعه و سیش فرو هایی است كه هنو
اثبات نشده است.
اگر جامعه اسالمی فاقد بخشی ا علوم ضروری بود  ،به همان معیاار ا تحلّاق بخشایدن احكاام
الهی محروم است و هرگّ نمی توان آن را مدینه رسول كرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) دانست
 ،یرا مدینه آن حضرت كه همان مدینه اسالم است  ،مدینه فاضله علم است  ،و نشانه اینكه همه
اممّه ( علیهم السالم )  ،همانند علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) باب مدینة العلم اند  ،تعبیرهاای
بلندی است كه درباره آن ذوات ملدّسه در یارات و مانند آن آمده است.
قال الصّادق ( علیه الساالم )  « :نحان والة أمار اهلل و خّناة علام اهلل و عیباة وحای اهلل » « 11 ،
األوصیاء هم أبواب اهلل عّّ وج ّ الّتی یمتی منها و لوالهم ما عُر اهلل عّّ وج ّ

 11ا كافی  ،ج ، 1ص.132

وبهم احتجّ اهلل تبارك و تعالی علی خلله » .
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 .4گسترش چشمگیر نس بشر  ،مایه سیدایش اندیشه های بی شمار و ابتكار علوم فراوان شد  ،و
جمع همه آنها  ،نه تنها میسور فرد یا گروه خاصّی نیست  ،بلكاه تحمّا آنهاا بارای گاروه هاای
فراوان و امكانات ال م نیّ سه نیست ؛ ا این جهت  ،بخش حكمت نظری  ،یعنی فلسفه و كاالم
و مانند آن  ،و حكمت عملی  ،یعنی فله و اخالق و علوم ملدّماتی آنها را حو ه هاای علمیاه باه
عهده دارند  ،و بخش علوم ریاضی و تجربی و ملداری ا علوم عملی را دانشگاه ها متعهّداند  ،و
گاهی در هر دو نهاد یاد شده  ،فرد یا ممسّسه ای سدید می آید كه علوم نهاد دیگار را نیاّ واجاد
می باشد.
حو ه ملدّسه قم  ،رسالت خود را بعد ا سیرو ی انلالب اسالمی  ،وسیع تر ا آنچاه قابال باود ،
انجام می دهد و ضمن تدریا و تألی

فله  ،اصول و علوم سایه  ،به تدریا علوم قرآن و تفسیر

قرآن اعمّ ا ترتیبی و موضوعی  ،و نیّ به تدریا اصول علامد  ،رجال  ،درایاه  ،نهاج البالغاه ،
اقتصاد و غیره اشتغال دارد  ،تا مینه ای برای تخصّصی شدن رشته های علوم اسالمی باشد.
 .5والیت گاهی به معنایی استعمال می شود كه رتبه وجودی اولیای الهی را نشاان مای دهاد  ،و
مانی به معنایی استعمال می گردد كه سِمَت اعتباری والیان جامعاه و متولیاان امّات اساالمی را
با گو می كند.
والیت اولیای الهی  ،نه با انشای بشری جع می شود  ،و نه با تهاجم ضدّ بشری نّع می گاردد ،
چون آن كمال وجودی به علّت های برتر وابسته است كه

 12ا كافی  ،ج ، 1ص.133

با ظهور آنها ضروری می شود و با خفای آنها ممتنع می گردد ؛ برخال والیت والیان كه هم باا
انشای خفی

الممونة جع می شود  ،و هم با نلض سه التناول ناّع مای گاردد  ،یارا ثبوتاا و

سلوطا به اعتبار معتبران وابسته است.
والیت اَولیای الهی همواره مطمح نظر سالكان بوده  ،و در نیایش ها به تحصی آن ترغیاب شاد ،
به خال والیت والیان كه همواره سالكان سعی می كردند  ،او را به دیگری وا نهناد و خاود باه
چیّ اصی بپردا ند ؛ « من فوت والیتكم الّتی إنّما هی متاع أیّام قالم یّول منهاا ماا كاان كماا
یّول السراب » .

13

گرچه والیت والیان صالح نعمت الهی است ؛ « فواهلل إنّی ألولی النّاس بالنّاس »  ، 14و بادون آن
جامعه گرفتار هرج و مرج و یا ظلم بالسویّه می شود ؛ لرا اولیای الهی هماواره بارای آن نگاران
بودند ؛ «  ...و لكنّنی آسی أن یلی أمر هره األمّة سفهاؤها و فجّارها فیتّخروا مال اهلل دوال و عباده
خوال  ، 15 » ...لیكن چون ی

تكلی

كفایی است نه عینی ؛ لرا سبكباران ساح ها اصاراری بار

فراگیری آن نداشتند ؛ «  ...و اهلل ما كانت لی فی الخالفة رغبةٌ و ال فی الوالیاة إرباةٌ « ، 16 » ...
دعونی و التمسوا غیری فإنّا مستلبلون أمرا له وجوهٌ و ألوانٌ . » ...
برخال والیت اولیا كه ی

 13ا نهج البالغه  ،نامه .62
 14ا همان  ،خطبه .118
 15ا همان  ،نامه .62
 16ا همان  ،خطبه .235
 14ا همان  ،خطبه .32

تكلی

14

عینی است ؛ لرا بخش مهمّ نیایش ها

و مناجات ها را طلب آن وال  ،به خود اختصاص داده است ؛ كما اینكه مبدأ تعلیم دعاا كاه هماان
قرآن كریم است  ،آیات فراوانی را در سیرامون همین وال دربر دارد  ،و چون بحاث وال نماودن و
طلب وال نكردن علم بی عم است و هر علم بدون عملی رخت بر می بنادد  ،و ا محا ّ ناقابا
هجرت می كند ؛ « عن أبی عبداهلل ( علیه السالم )  :العلم ملرونٌ إلی العم فمن علم عم  ،و من
عم علم  ،و العلم یهت

بالعم فإن أجابهُ و إالّ ارتح عنه »  18و نیایش نیّ مینه عما باه آن

علم است ؛ لرا اولیای واص  ،یعنی انبیا و اممّه معصومین ( علیهم السالم )  ،همواره با دعاا مایاه
ظهور وال را فراهم می نمودند  ،و سایر راهیان كوی والیات را تشانه الل وال مای سااختند  ،و
آنان را ا آب والیت والیان كه تكاثری بیش نیست  ،با می داشتند  ،تاا كاوثر والیات اولیاا ا
درون و بیرون آنها كه مظهر « هو الظاهر و الباطن » اند  ،بجوشد ؛ آری تا ا تكاثر نرهناد  ،باه
كوثر نمی رسند ؛ «  ...ألللیت حبلها علی غاربها و لسلیت آخرها بكأس أوّلهاا و أللفیاتم دنیااكم
هره أ هد عندی من عفطة عنٍّ » .

13

مناسب است ملداری ا نداها و نجواهای اصحاب سیر و سرّ با گو شود  ،تا اخبار علمی با انشای
عملی بیامیّد  ،و طراوت طلب و دعا  ،سژمردگی خبر جامد و گّارش خش
عن أبی عبداهلل ( علیه السالم )  « :الدّعاء كه

اإلجابة كما أنّ السّحاب كه

قرارگاه اجابت خداست  ،همان طور كه ابر جایگاه باران

 18ا كافی  ،ج ، 1ص.44
 13ا نهج البالغه  ،خطبه .3
 23ا كافی  ،ج ، 2ص.441

را برطر كند.
المطر »  23.نیاایش

است  ،و همان طور كه جّم نظر و شوق عم  ،دو جنااح نیرومناد جهاش اناد  ،شابهه نظاری و
شهوت عملی دو راهْبَند ستبراند ؛ لرا امام صادق ( علیه السالم ) كه مظهر « هو الداعی » اسات ،
چنین می گوید  ... « :و إن هممنا بعم صاالح ثبّطناا عناه یتعارّو لناا بالشّاهوات و ینصاب لناا
بالشّبهات  » ...؛  21هر وقت همّت به كار شایسته گماردیم  ،شیطان ما را ا آن با می دارد و باا
معرو قرار دادن شهوت و نهادن دام شبهه  ،رهّنی می كند.
طالبان وال می كوشند  ،جّمی منّّه ا ش ّ و شبهه  ،و عّمی مبرّای ا وهن  ،و شوقی خالص ا
غبار شهوت فراهم نمایند كه « فإنّ النّاقد بصیرٌ »  ... « 22.و هب لی االُنا ب
امنن علیّ بشوق إلی

و بأولیام

 ...و

 » ...؛  23انا به خودت و به اولیای خودت را به من بابخش  ،و اشاتیاق

به سویت را بر من منّت بنه.
راهیان وال می كوشند  ،فرصت های رّین « صمت و جوع و سهر و خلوت و ذكری بادوام » را
گرامی بدارند ؛ لرا ماه مبارك رمضان را جشن می گیرند ؛ «  ...السالم علی

یا شهر اهلل األكبار

و یا عید أولیامه » .24
و چون این ماه شری

 ،ظر نّول قرآن كریم است  ،بیش ا هر چیّ در خدمت كالم اهلل به سار

می برند  ،و فهم اسرار آن را كه میسور سلسله جبال نیست  ،مسئلت می كنند ؛ «  ...حتّی توص
إلی قلوبنا فهمَ عجامبه  ،و واجر

 21ا صحیفه سجادیه  ،دعای .25
 22ا بحار االنوار  ،ج ، 13ص .431
 23ا صحیفه سجادیه  ،دعای .21
 24ا همان  ،دعای .45

أمثاله الّتی ضعفت الجبال الرّواسی علی صالبتها عن احتماله . » ...

25

سالكان كوی وال می خروشند  ،آن چنان خادا را ساتایش كنناد كاه در جماع ساعیدان اها وال
باریابند ؛ «  ...حمدا نسعَدُ به فی السّعداء من أولیامه و نصیرُ به فی نظم الشّاهداء بسایو أعداماه
إنّه ولیٌّ حمیدٌ »  26 ،و چون اولیای الهی ا والی نصر هم برخوردارناد  ،و منصاور خادا هرگاّ
خوار نخواهد شد ؛ لرا چنین مّمه می نمایند  ... « :اللّهمّ إنّ
الخاذلین  ،و من أعطیت لم ینلصه منع المانعین . » ...

مان والیات لام یضارره خارالن

24

چنان كه اولیای الهی ا والی محبّت متنعّم اند  ،و دوستی با خدا  ،با تكبّر سا گار نیست  ،و هار
كا كه در بّم محبّت ملرّب تر است  ،خاكساریش در سیشگاه قدس الهی افّون تر می باشاد ؛ «
 ...و إنّ أحبّ عبادك إلی

من ترك اإلستكبار علی

و جانب اإلصرار و لّم االستغفار . » ...

28

و ا آن جهت كه والی شیطان مانع والی رحمن است  ،همواره رهایی ا گّند شیطان را مسئلت
می كنند ؛ «  ...اللهمّ اجعلنا فی نظم أعدامه و اعّلنا عن عداد أولیامه ال نطیع له . » ...
و ا آن لحاظ كه جایگاه اولیای الهی در قیامت مصون ا هراس است  ،و

 25ا صحیفه سجادیه  ،دعای .42
 26ا همان  ،دعای .1
 24ا همان  ،دعای .5
 28ا همان  ،دعای .12
 23ا همان  ،دعای .14

23

همچنین قرارگاه آنان در بهشت  ،ا تّیین الهی برخوردار است  ،یرا خداوند آن بهشت را بارای
اصفیای خود مّیّن فرموده است .حشر و نشر با آنان و نیّ مجاورت آنها در بهشت جاّء آرماان
سویندگان راه والست ؛ «  ...و ارحمنی فی حشری و نشری  ،و اجع فی ذل
موقفی  ... « 33 ، » ...و جاور بی األطیبین من أولیام

الیوم مع أولیاما

فی الجنان الّتی یّنتها ألصفیام

. » ...

31

ا آن جهت كه رسوایی نّد اولیای الهی مایه خواری بیشتری است  ،نجاات ا آن را ا خداوناد
می خواهند ؛ «  ...و ال تخّنی یوم تبعثنی لللام

و التفضاحنی باین یادی أولیاما

 32 ، » ...و

چون اولیای الهی ا قرب خاص برخوردارند  ،دوستی با آنها و شركت در جماع آناان  ،مطلاوب
راهیان كوی آنها است.
«  ...و اجعلنی فیه من أولیام
ألعدام

. » ...

الملرّبین »  « ، 33اللّهامّ اجعلنای فیاه محبّاا ألولیاما

و معادیاا

34

چون مینه افّایش محبّت برای اه وال فراهم است و گروهی ا آنان امید فّونی دوستی حق را
در دل می سرورانند ؛ لرا مشتاقان كوی والیت چنین مای سارایند  ... « :إلهای أقمنای فای أها
والیت

ملام من رجا الّّیادة من محبّت

الهی حضرت

 33ا صحیفه سجادیه  ،دعای .53
31ا همان  ،دعای .44
32ا همان  ،دعای .44
33ا مفاتیح الجنان  ،دعای رو سنجم ماه مبارك رمضان.
34ا همان  ،دعای رو بیست و سنجم ماه مبارك رمضان.
35ا همان  ،مناجات شعبانیه.

 35 ، » ...و ا آن جهت كه باار ترین مصاداق اولیاای

رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) و اه بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) هساتند ؛
لرا لحوق به آنان مسئلت می شود ؛ «  ...و ألحلنای بأولیاما
الطیّبین الطاهرین األخیار صلوات

الصّاالحین محمّاد و آلاه األبارار

علیهم و علی أجسادهم و أرواحهم و رحمة اهلل و بركاته » .

36

چون اولیای الهی تحت والیت حق عّیّاند  ،و ا آن عّّت خاص برخوردارند ؛ لرا چنین مّماه
می نمایند  ... « :یا من خصّ نفسه بالسّموّ و الرّفعة فأولیاؤه بعّّه یعتّّون  » ...؛  34كما اینكه جامه
هیبت و جالل الهی را دربرمی كنند ؛ «  ...و یا من ألبا أولیامه مالبا هیبتاه فلااموا باین یدیاه
مستغفرین . » ...

38

خالصه آنكه نشانه طلب والی اولیای الهی در ادعیه و اذكار فراوان است  ،و خداوند را با كلمه
« مولی » خواندن  ،در مناجات ها یاد است  ،و این دلی اهتمام معلّماان نفاوس باه طای طریاق
والیت است.
 .6اكنون كه نیایش سالكان كوی وال به طور اجمال روشن شد  ،ره آورد واصالن كاوی والیات
نیّ باید معلوم گردد ؛ سلوك به هر درجه ای كه باشد  ،وصول مناسب خود را درباردارد  ،و اگار
به كمال نهایی منتهی شود  ،وصول كام را به همراه خواهد داشت  ،و هماان طاور كاه بهتارین
مّمه برای اه سلوك كوی وال  ،نیایش های قافله ساالران این راه  ،یعنای معصاومین ( علایهم
السالم ) است  ،گرامی ترین نجوی و نوا برای واصالن نسبی این كوی  ،مناجات واصالن كاما
این ملصد  ،یعنی همان معصومین ( علیهم السالم ) است :

 36ا مفاتیح الجنان  ،دعای ابوحمّه ثمالی.
 34ا همان  ،دعای عرفه سیدالشهداء ( علیه السالم).
38ا همان  ،دعای عرفه سیدالشهداء ( علیه السالم).

وصول به والیت همان شهود توحید ذات و صفات و افعال است  ،و با این حال  ،هرگّ كماالی ا
كمال های هستی به غیر خداوند استناد نمی یابد  ،بلكه همه آنها  ،منحصرا باه ذات اقادس الهای
منتسب خواهد بود ؛ نمونه هایی ا كمال های هستی كه در حال سلوك مطلوب اسات و در حاال
وصول مسلوب می گردد  ،و این سلب ا هر اثباتی نیّ بهتر است  ،ذیال بیان می شود.
یكم .علم ا كمال های هستی است و هر سالكی بدان نیا مند است  ،لیكن وقتی واص شد  ،همه
علوم را فانی در وص

علم نامحدود حق می نگرد  ،و برای خود یا دیگران سهمی نمی بیند ؛ چه

اینكه سیّداالولیا حضرت امیرمممنین ( علیه السالم )  ،در عین حال كه می فرماید  ... « :و ینحدر
عنّی السّی و الیرقی إلی الطّیر  » ...؛  33سیالب دانش ا قلّه هاای روحام مای ریاّد  ،و سرناده
اندیشه كسی به اوج جانم نمی سرد  ... « ،سلونی قب أن تفلدونی فألنا بطرق الساماء أعلام منّای
بطرق األرو  » ...؛  43ا من بپرسید  ،هرچه می خواهید ؛ هر آینه من به راه های آسمان غیب ا
راه های مین شهادت آگاه ترم  ،و این دعواهای آن حضرت با امضای رساول اكارم ( صالّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) تصدیق و گواهی شده است  « :اعطانی اهلل تبارك و تعالی خمسا و اعطی علیاا
خمسا ؛ اعطانی جوامع الكلم و اعطی علیا جوامع العلم . » ...
مع ذل
علیّ بفضل

41

 ،در نیایش واصالنه خود در سیشگاه ذات اقدس خداوندی عرو می كناد  ... « :وَ عُادْ
علی مرنب قد غمره جهله » .

 33ا نهج البالغه  ،خطبه .3
 43ا همان  ،خطبه .183
 41ا الخصال  ،ج  ، 1ص .233
 42ا مفاتیح الجنان  ،مناجات شعبانیه.

42

همان طور كه همگان در دعای افتتاح ماه مباارك رمضاان عارو مای كنایم  « :فاارحم عبادك
الجاه »  ،یرا نسبت به علم ذاتی و بیكران حق  ،صاحب ملام « سلونی » و دیگران یكسان اند.
دوم .قدرت ا كمال های وجودی است و هر راهی كوی وال بدان نیا مناد اسات  ،لایكن وقتای
واص شد  ،همه قدرت ها را فانی در اقتدار بی كران حق می نگرد و برای خود یا دیگاران بهاره
ای نمی یابد ؛ چه اینكه سیّد االولیا حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) در عاین حاال كاه
می فرماید  ... « :و اهلل لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولّیت عنها  » ...؛  43سوگند به خداوند ،
اگر همه قبام عرب برای نبرد با من سشت به یكدیگر بدهند  ،هرگّ ا آنها روبر نمی گردانم  ،یا
 « :و اهلل ما قلعت باب خیبر و رمیت به خل ظهری أربعین ذراعا بلوّة جسدیّة و ال حركة غرامیّاة
لكنّی أیّدت بلوّة ملكوتیّة و نفا بنور ربّها مضیئة  » ...؛  44سوگند به خداوند  ،درب خیبار را باا
نیروی مادی نكندم  ،لیكن با نیروی ملكوتی انجام دادم ؛ مع ذل
در ساحت قدس حق عرو می كند  ... « :یا ربّ ارحم ضع
»  45 ،و با حیا ت ملام منیع « ال سی

 44ا امالی صدوق  ،مجلا .44
 45ا مفاتیح الجنان  ،دعای كمی .
 46ا كافی  ،ج ، 8ص.113
 44ا مفاتیح الجنان  ،دعای كمی .

بدنی و رقّة جلدی و دقّة عظمی ...

إالّ ذوالفلار و ال فتی إالّ علیّ »  46چنین البه مای نمایاد :

«  ...ارحم من رأس ماله الرّجاء و سالحه البكاء . » ...

 43ا نهج البالغه  ،نامه .45

 ،در مّمه واصاالنه خاویش

44

سوم .حرّیت ا كمال های وجودی روح است  ،و هر طالب والیی بدان محتاج است  ،لیكن وقتای
واص شد  ،هرگونه آ ادی را فانی در اطالق هستی حقّ می بیند  ،و برای خود یا دیگران نصایبی
مشاهده نمی كند ؛ چه اینكه سیداالولیا حضرت امیرمممنین ( علیه السالم ) در عین حال كاه مای
عباادة

فرماید  « :إنّ قوما عبدوا اهلل رغبة فتل

عبادة التجّار  ،و إنّ قوما عبدوا اهلل رهباة فتلا

العبید  ،و انّ قوما عبدوا اهلل شكرا فتل

عبادة األحرار »  48 ،و ا طرفی به طاور ارساال باه آن

حضرت چنین منسوب است :
« إلهی ما عبدت

خوفا من نارك و ال طمعا فی جنّت

لكن وجدت

أهال للعباادة فعبادت

»،

 43و اگر هم حدیثی به این مضمون در جوامع روایی نباشد  ،هیچ تردیدی در صاحّت مضامون او
نیست  ،یرا هیچ عبادتی باالتر ا عبادت كسی كه ضربه تاریخ سا خندق او ا همه عبادت هاا
و ا عبادت همگان تا رو قیامت افض اسات  ،نخواهاد باود  ،و عباادت او  ،ناه تنهاا عباادت
آ ادگان است  ،بلكه برجسته ترین عبادت آنان است ؛ ماع ذلا

 ،در بارگااه الهای باا نجاوای

واصالنه چنین عرو می كند  ... « :و فكّنی مان شادّ وثااقی  53. » ...سروردگاارا ! مارا ا بناد
محكم آ اد فرما ! با اینكه هم ا دام ترس ا جهنّم رها بود  ،و هم ا بند اشتیاق باه بهشات آ اد
بود.
خالصه آنكه تمام كمال های هستی در برابر هست محض ظهوری ندارد  ،بلكه معلوم می شاود ،
وص ِ كمالی همان هستی صر بود كه در جام جان اولیا هویدا شد  ،و فرق بین حالت احتجااب
و حالت اشتهار در اص
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ظهور كمال حقّ نیست  ،بلكه در علم به آن ظهور و جه به آن است  ،و هر دانشی كه مینه این
آگاهی خاص را فراهم نكند  ،حجاب است.
تاكنون نموداری ا ره توشه سالكان و نیّ ره آورد واصالن در ترنّم های نیایش آنان روشن شد.
آنچه درخور اهتمام است  ،همانا بیان خطّ وصول بین عبد و موال است كه با چه راهای بناده باه
حق واص می شود و حفظ آن به چه چیّ است ؟
چون خدای سبحان هستی نامحدود است ؛ لرا به هر چیّی ا همه اشیا  ،حتّای ا خاود او باه وی
نّدی

تر است  ،سا تنها راه وصول  ،همانا شهود وی است  ،و تنهاا حجااب هماناا غیار او را

دیدن است  ،و تنها چاره رفع حجاب  ،همانا انلطاع به سوی او است ؛ به طوری كه چیّی ماورد
توجّه حسّی و خیالی و وهمی و عللی ا لحاظ ادراك حصاولی  ،و همچناین شایئی ماورد بیانش
شهودی ا جهت علم حضوری نباشد  ،مگر آنكه به عنوان وجه اهلل است ؛ ﴿ فأینما تولّوا فثمّ وجه
اهلل ﴾ .
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وقتی سال

ا جهت بینش به جایی رسید كه سراسر هستی خود و دیگران را نشانه آن بی نشان

یافت  ،هم بر خاطره های خود مسلّط می گردد كه بد نیندیشد و بد نخواهاد  ،و هام بار خواساته
های برخاسته ا هوس و وسوسه سرده نسیان می نهد و محوشان مای نمایاد  ،و هام بار رفتاار و
گفتار خویش احاطه كام دارد كه برخال رضای حق گام ننهد.
هنگامی كه ا لحاظ شهود حقّ  ،ا نگاه و فكر و ذكر و بینش و منش
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شرك آلود رها شد  ،هم آن ذات محیط صر را كه جمالش با جالل آمیخته  ،و قهارش باا مهار
عجین شده  ،مشاهده می نماید  ،و هم كمال های هستی را ملا

طلاق او مای بیناد  ،و سراسار

جهان غیب و شهود را آینه دار جمال وی می نگرد  ،و انادك توجّاه باه آیناه را حجااب شاهود
صورت آینه می داند  ،و كمترین خواسته ای را غبار روی چهره شفّا مرآت می یابد  ،و هماان
حالی كه برای دیگران  ،بعد ا مرگ طبیعی سدید می آید  ،او هم اكنون با ماوت ارادی مشااهده
می نماید  ... ﴿ :لمن المل
یومئر هلل ﴾ .

الیوم هلل الواحد اللهّار ﴾  ﴿ 52 ،یوم التمل

نفاٌ لنفا شایئا و األمار
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نه آنكه امور جهان  ،امرو به دست دیگران باشد و در آن رو به دسات خداوناد قارار گیارد ،
بلكه در تمام ایّام و ادوار  ،تنها مامدار ذرّه تا درّه  ،حرباء تا بیضاء و  ...خداوند است  ،و هماان
اثری كه بعد ا آن شهود فایق  ،بهره قیامت دگان می گردد كه چیّی جّ كمال ابد نمی طلبند و
ا كسی هم غیر ا خدا نمی خواهند  ،سال

واص هم  ،اكنون با مرگ ارادی داراست  ،و چاون

ثمره خوشگوار این حال معلوم او است  ،هم در تحصی این حالِ غیر حق را ندیدن  ،جهاد اصغر و
اكبر دارند  ،و هم در صیانت آن و بهره وری ا ثمره وی  ،ا جهادَین غفلات ندارناد كاه غفلات
همان احتجاب ا شهود حق است ؛ وگرنه :
جمال یار ندارد نلاب و سرده ولی ٭ ٭ ٭ ٭ غبار ره بنشان تا نظر توانی كرد
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اكنون سخن را ا

بان بهترین سالكان واص می شنویم ؛ مناجات شعبانیه كه دساتورالعم هماه

امامان معصوم ( علیهم السالم ) است  ،اوّل ا دعا  ،آن گاه ندا و سپا نجوای عباد شاروع مای
شود  ،تا رفته رفته به ندا و سپا نجوای مولی ختم گردد ؛ «  ...و اسمع دعاامی إذا دعوتا
اسمع ندامی إذا نادیت
فصعق لجالل

 ،و أقب علیّ إذا ناجیت

فناجیته سرّا  ،و عم ل

 ...و اجعلنی ممّن نادیتاه فأجابا

،و

 ،و الحظتاه

جهرا . » ...

آنچه اممّه ( علیهم السالم ) در این مناجات آر و كردند  ،فوق آن چیّی است كه بارای موساای
كلیم ( علیه السالم ) حاص شد  ،یرا صعله و مدهوشی كلیم اهلل  ،محصول نگاه غیرمستلیم حاق
بود  ،چون نگاه خدای سبحان به كوه افتاد  ،نه به موسی ؛ ﴿ فلمّاا تجلّای ربّاه للجبا  ، 55 ﴾ ...و
خداوند خواسته موسی را در سرده حجاب ساسخ مثبت داد  ،نه بی سرده ؛ یعنی موسای كلیم ( علیه
السالم ) عرو كرد  ﴿ :ربّ أرنی أنظر إلی

 56 ﴾ ...؛ خدایا خود را به من نشان ده و بارای مان

تجلّی كن  ،تا با چشم جان نه با چشم سر  ،به سوی تو بنگرم  ،نه تاو را ببیانم ؛ هرگاّ تلاضاای
رؤیت مستلیم نداشت  ،بلكه تمنّای نگاه بی سرده داشت و بین نظر و رؤیت فرق ها است.
آن گاه خداوند فرمود  :رؤیت حقّ بی سرده بهره تو نیست ؛ چنان كه تجلّی بی حجاب نیاّ نصایب
تو نخواهد بود  ،بلكه همان طور كه ا لحاظ شنیدن كالم حاق  ،حجااب درخات دخیا باود  ،ا
لحاظ شهود جمال حق  ،سرده كوه ذی دخ است  ،و ثمره این تجلّی جالل آمیّ كاوه  ،غیار ا آن
تجلّی جمال آمیّ شجر بود كه نه تنها سی آمد سنگینی نداشت  ،بلكه هرگونه هراس و اضطراب
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حضرت موسی ( علیه السالم ) را نیّ برطر كرد.
در اینجا كوه آن چنان مندكّ شد كه اثری ا او نماند  ،یرا تجلّی مستلیم با ظهور غیر نمی سا د
 ،ولی موسی ( علیه السالم ) مدهوش شد ؛ وقتی به هوش آمد  ،قب ا هر چیّ باه سابّوح باودن
حق لب گشود كه هر انسان كاملی توان شهود بدون واسطه حق را نادارد ؛ ﴿ و لمّاا جااء موسای
لمیلیتنا و كلّمه ربّه قال ربّ أرنی أنظر إلی

قال لن ترینی و لكن انظار إلای الجبا فاإن اساتلرّ

مكانه فسو ترینی فلمّا تجلّی ربّه للجب جعله دكّا و خرّ موسی صعلا فلمّاا أفااق قاال سُابحَنَ َ
تبت إلی

وأنا أوّل المممنین ﴾ .
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سا آنچه نصیب كلیم اهلل شد  ،صعله و مدهوشی ناشی ا تجلّی باا حجااب باود  ،لایكن در ایان
مناجات شعبانیه  ،همانا مطلوب  ،صعله و مدهوشی ا تجلّی مستلیم و بدون حجاب اسات  ،یارا
چنین خواسته شد كه «  ...و الحظته فصعق لجالل

 » ...نه « الحظت شیئا آخر  ، » ...و سرّ ایان

تفاوت را می توان در جمله های قبا یافات  ،یارا در آن كلماات  ،ا خادای سابحان « كماال
االنلطاع » خواسته شد ؛ «  ...إلهی هب لی كمال االنلطاع إلی
إلی
قدس

و أنر أبصار قلوبنا بضایاء نظرهاا

حتّی تخرق أبصار الللوب حجب النور فتص إلی معدن العظمة و تصیر أرواحنا معلّلاة بعاّّ
. » ...

اگر سالكی ا هر تعلّق  ،بلكه ا هر تعیّن  ،منلطع و آ اد شد  ،همان طور كه هیچ موجود ماادّی ،
برای او حجاب ظلمانی نیست  ،هیچ موجود مجرّد نیاّ بارای او حجااب ناوری نخواهاد باود  ،و
صعوبت هیچ مطلب علمی مانع نفوذ
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شهود او نمی باشد  ،یرا ا هرگونه نیا ی به علّت های قابلی رهایی یافت و فلط به علّت فاعلی
وابسته شد  ،و دیگر سخن ا ظرفیّت محدود و قابلیّت ملیّد نیست  ،چون فلط به عّّ قادس خادا
تكیه كرد  ،و آن ملام هم  ،تحمّ همه تجلّی ها را داراست  ،یرا معدن عظمت و بّرگی اسات و
عارفاا و عان

آنچه در سایان همین مناجات آمد كه «  ...و ألحلنی بنور عّّك األبهج فأكون لا
سواك منحرفا  ، » ...هماهنگ با « كمال انلطاع » است  ،و اینكه آمده  ... « :و من

خامفا مراقبا

 ، » ...منظور خو هجران ا آن مالحظه صعله آور است  ،نه خو ا دو خ كه راجع به كماال
های ابتدایی آن ذوات ملدّسه است  ،و برای همیشه آن خو ا جهنّم و سایر كمال های انساانی
را كه در ادعیه دیگر وارد شده دارند  ،لیكن خو در این جمله ا مناجات  ،همان ترك ا دسات
دادن ملام قرب شهود است ؛ نظیر آنكه می گوید  ... « :هبنی صبرت علی عراب
علی فراق

 ،و هبنی صبرت علی حرّ نارك فكی

أصبر عن النظر إلی كرامت

فكیا
. » ...

أصابر
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سا معلوم شد كه تنها خطّ وصول عبد و موال  ،همان راه شهود اسات ؛ چاه اینكاه سایّداالولیا (
علیه السالم )  ،درباره وصول فرشتگان چنین می فرماید  ... « :و وصلت حلامق اإلیمان بیانهم [ (
المالمكة ) ] و بین معرفته [ تعالی ] و قطعهم اإلیلان به إلی الوله إلیه و لام تجااو رغبااتهم ماا
عنده إلی ما عند غیره قد ذاقوا حالوة معرفته [ تعالی ]  ،و شربوا بالكاأس الرّویّاة مان محبّتاه و
تمكّنت من سویداء قلوبهم و شیجةُ خیفته . » ...
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آنچه بین مالمكه و شناخت خداوند رابط قرار گرفت  ،همانا خط ایمان حلیلی باود كاه در سرتاو
یلین به خداوند  ،آنها را واله و شیدای حضرت حق گرداند و هرگّ رغبت آنان به سوی غیر خدا
متوجّه نشد  ،و همان ملداری ا معرفت حق را كه چشیدند  ،مینه شد كه ا جاام لبریاّ محبّات
بیآشامند  ،و در عین حال در درون جان آنها ترس الهی جایگّین شده است.
برای « كمال االنلطاع » ثمره های فراوانی مترتّب است كه یكی ا آنها در دعاای اماام ساجّاد (
علیه السالم ) چنین آمده است  « :اللّهمّ إنّی أخلصت بانلطاعی إلیا

و أقبلات بكلّای علیا

صرفت وجهی عمّن یحتاج إلی رفدك و قلبت مسألتی عمّن لم یساتغن عان فضال

و

و رأیات أنّ

طلب المحتاج إلی المحتاج سفهٌ من رأیه و ضلّةٌ من علله  ... « 63 ، » ...و قلت سبحان ربّی كیا
یسأل محتاج محتاجا و أنّی یرغب معدمٌ إلی معدم . » ...
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خالصه آنكه محصول انلطاع تام به سوی خدا  ،شهود غنای مطلق او و فلر محض دیگران است ؛
در این حال  ،طلب ا غیر خدا سفاهت و ضاللت بوده  ،و رغبت تهی دست به ندار و تهی دسات
دیگر اعجاب آور.
خدایا ! جّ تو و جّ ا تو نه هد ماست  ،و نه راه ما  ،تو خود ما را ا راه خاودت باه خاودت
برسان ؛ «  ...یا نعیمی و جنّتی  ،یا دنیای و آخرتی  ،و یا أرحم الراحمین » .
العبد  ،عبداهلل جوادی آملی
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