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 «...منک شوقه هیدنیقلبا  یهب ل یاله» ... 

 ...«سازد  کیفرما که شوقش او را به تو نزد میعطا یقلب ،یاله» ... 

 

 راهوار شوق مرکب 

 توست مها طوق گردنم یشوق رو تا              تاج خسروان به حقارت نظر کنم  در

 موالنا

 

رسانند، فراوانند، همانند: مرکب علم، مرکب عبادت،  یخداوند م داریرا به مقام قرب و د یکه آدم ییها مرکب

 یتنها اندک ان،یم نیباشند در ا ینم کسانینقش،  یفایدر ا نانیا یمرکب اشک و مرکب شوق و مانند آنها. ول

مرکب »طرف معبودش دارند که ازجمله آنها  به یدادن آدم ریدر س عیسر اریبس ریاز آنها، نقش اعجاب آور و تأث

 باشد. یم« قراهوار شو

 

 در زن به شوق دوست که اوست دست

 (مرکبمعراج اهل عشق بُراق) بهر

 بارپس یابی اریبه درگاه  چون

 عشاق دهیبه د ینیتو ب

 جهان مظهرست و ظاهر، دوست که

 اوست یعالم پر از تجل همه

 یخوارزم نیحس نیالد کمال

 

 

 روم تا عالم پاک یشوقت م زشوقت آمدم در عالم خاک           ز

 سرفرازم امتیشوقت در ق زشوقت در کفن خفتم به نازم       ز

 نام تو مدهوش گردد زشوق        هر ذره من گوش گردد  اگر

 عطار
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 مسئلت نموده است:  وردگارشازپر لیکم یالسالم در دعا هیعل یاست که عل یموهبت شوق، از جمله مواهب

پروردگارا! آنگونه ام قرار ده که با شوق و به همراه مشتاقانت به مقام  ؛نیالْمُشتاق یقُرْبِکَ ف یوَ اشْتاقَ اَل »

 «.قرب حضرتت بشتابم

تَرَسَّخَتْ  نَ یفَاجْعَلْنا مِنَ الَّذ یاَله »: میخوان یم زیخمسة عشر ن یو در مناجات دوازدهم از مناجات ها

در باغ  تیشوق لقا یقرار ده که نهال ها یروردگارا! ما را از آنان؛ پحَدائِقِ صُدورِهِم یفِ کَیْالشَّوقِ اِلَ  اَشْجارُ

 «.سبز و خرم گشته است شانیدل ها

چندان که  ستیبگر گربارهیباز داد. د یچشم و یتعال یشد، خدا نایکه ناب ستیالسالم چندان گر هیعل بیشع

فرستاد و گفت: اگر  یوح یتعال یشد. خدا نایتا ناب ست،یباز داد، دگر بار گر یچشم و یتعال یشد، خدا نایناب

کردم.  منیدوزخ است، تو را ا میبهشت است، من بهشت را بر تو مباح کردم و اگر از ب دیاز ام ستنیگر نیا

را ده سال خادم  یموس ش،یخو میو کل غامبریشوق تو بود که پ نیرب!از شوق توست. فرمود: از بهر ا ایگفت: 

 (582ص  ه،یری)رساله قشتو کردم. 

 

 کنم سِپَند شیجان خود بر آتش رو تاشوق گرم شد آن سرو قد کجاست       بازار

 حافظ

 

 م،یچگونه، رفق و مدارا نکهیدر ا شانمیداود! اگر بدانند آن گروه که از من برگشته اند چگونه منتظر ا ای»

ارادت  نیداود! ا ای. یدیه گردمن پاره پار یاز دوست شانیا یو اندام ها یرندیشاملشان است، همه از شوق بم

و مرا خواهد، شوق و ارادتم به  دیکه از من برگشته باشد. اما آنکه مرا جو یو شوق من است نسبت به آن کس

 (581ص  ه،یری)رساله قش«. او چون خواهد بود؟!

 

طول  دارمیبه د کانیشوق ن لِقائِهِم الشَدُّ شَوْقاً؛ یاِل یوَ اِنّ یلِقائ یطالَ شَوْقَ االبْرارِاِل »: دیگو یتعال یخدا

، 2سعادت، ج  یایمیک ،ی)امام محمد غزال «نسبت به من شانیمشتاق ترم از ا شانیا که من به یو به درست دیکش

 (984 -982صص 

 

 

 بگذرد چو باد اریخاک حافظ اگر  به

 شوق در آن تنگنا کفن بدرم ز
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 عطیه شوق الهی 

که هر  خواسته شده استاز خداوند بخشنده،  یائیعطا ای یا هیّعط فه،یمناجات شر نیهر فقره از فقرات ا در

 کامل و ممتاز است.  تیّو در مطلوب عیبد کی

، ستشده اخداوند متعال خواسته از  یمخصوص دییو تق فیبا توص« قلب مشتاق» ییه فراز مورد بحث، عط در

و با زمزمه  پنهان کرده بود ،رو ،با حجاب غفلت کهست با ما آشنا بوده ا نیهمّت آفر ی خواسته نیا گویاکه 

 آمد. ادمانیه ب ،فراز نیبه ا

 چی، هگوش نمی دهدکالم حق را  کهاست  یشنونده ا ایدل ندارد و عقل و فقه از او رخت بربسته،  آنکهو امّا 

مورد سؤال،  هیّ عط نیفقره از مناجات، نخست نیرو، در ا نیو از ا -برد یحق نم انیداع اناتیاز ب یگونه سود

کاش  یا»؛ کنت ترابا یتنیل ای »یزودبگل است و  یمشت ،آن ست،یدل ن ،، آن-قلب مشتاق و سوزناک است

خواهد  یو آتش افروخته خشم اله ریخواهد سر داد و از اصحاب سع« (!شدمیخاک بودم )و گرفتار عذاب نم

 م،یکردیتعقّل م ای میاگر ما گوش شنوا داشت؛ ریاصحاب السّع یقالوا لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا ف و » بود:

 « .مینبود انیدوزخ انیدر م

 

 قلب و شئون اطوار 

 زکه ا یمتقابل انایو اح یریاشکال متغا براساس؛ قلب انسان به قلب نسبت داده شده یشئون دیقرآن مج در

 .ستا یشوند، دائما در دگرگون یم لیتحم یجهان خارج به و ایباطن 

 زیو شقاوت انگ زیسعادت خ از شصت نوع است که به دو قسمِ  بیش م،یدر قرآن کر ین شئون مختلف قلبا

 شوند. یم میتقس

 

 باللّه نهیطمأن شأن 

به  نهیطمأن شأنبار آمده است،  نیچند میکه در قرآن کر خیز سعادتر جنبه قلب د شأن نیتریاز عال یکی

می را  ا و غم و اندوه هیقرار یکند و همه ب یاست که قلب را مبدّل به آرامش م متعال خداوندذکر  جهت

 زداید.

 نهیانتشار طمأن رایو معاشرات را به دنبال خواهند داشت ز شیو معا بدن ها یها شیقلوب، آسا یآرامشها نیو ا

دلها،  نهیکند و با طمأن یم یریجلوگو ...  انتیو خ یو دغل و دروغ و دزد تیدر اجتماع از هزارها جنا ،دل

 یبهشت ،ین جامعه ایاند و چن دهیو... گرد رینقض ناپذ ،عهدهابه  یو وفا، پاک تهایّزبانها صادق و نظرها حق و ن

 آزار. یاست ب
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 یو اریندارد، و مع ارزشی ،شاعمال یمردم برا حیو تقب نیتحس ند،یب ینم را جز خداانسان،  نه،یبا تکامل طمأن

  است. «.میگردیاو بازم یو به سو م؛یما از آنِ خدائ؛ راجعون هیللّه و انّا إل انّا »

 

 ست؟یاللّه چ ذکر 

 قلب است. نانیآور اطم دیاست که پد« ذکر اللّه»

 دانسته و فرموده اند: انیپا یرا تنها عبادت ب ،یذکر اللّه تعال سّالم،ال هیاز امام صادق عل یتیدر روا 

و  ضی)از فرا یزیچ چیه؛ هیإل ینتهیله حدّ  سیاال الذکر فل هیإل ینتهیء اال و له حدّ  یمن ش ما »

 «.ستین یانیآن پا یکه برا -مگر ذکر  - ابدی یم انیدارد که با آن پا یمگر حدّ ستی( نیمندوبات اله

و غفلت  انیاز نس افتنی ییرها یعنیمعنا است،  نیبه هم زین «یذکر اللّه تعال» و  فراموشیاز  رهایی یعنی ذکر

 :است و فرموده کرده یراه خدا معرّف را «ذکر»کریم و قرآن  خداونداز 

ذلک مبلغهم من العلم ان ربّک هو اعلم  ا،یالدن وةیاال الح ردیعن ذکرنا و لم  یعن من تولّ فأعرض »

 یگردانده و جز زندگ یکه از ذکر ما رو یاعراض کن از کس؛ یهو اعلم بمن اهتد و لهیبمن ضلّ عن سب

پروردگارت  نیقیاست. به  یوانیزبون ح یها از علم، همان زندگ نیا ییرا اراده نکرده است، دست آورد نها ایدن

 «است. افتهی تیعالمتر است به آن کس که از راه خدا گم شده و او عالمتر است به آن کس که هدا

 «ذکر خدا »از رویگردانی

ره گم کردن و ضالل است. پس طبعا  ،یتعال یاز ذکر خدا یگردان یاست که رو نیا فهیشر هیروشن آ مفاد

همان  یو یبرتافته، دست آورد علم یاللّه است، و آن کس که از ذکر حضرتش رو لیذکر خداوند متعال، سب

 .خبر و غافل است یب ،یو جاودان یمعنو اتیاز ح چاره،یاست و آن ب ایدن فیسخ یزندگ

 پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

او را  یتعال یتابد، خدا یاز ذکر پروردگارش رو یاگر کس؛ عذابا صعدا سلکهیعن ذکر ربّه  عرضیمن  و» 

 «دهد. یطاقت فرسا، عبورش م ندهیاز عذاب فزا یبر عقبه ا

من اعراض  ادیو هر کس از ؛ ضنکا شةیفإنّ له مع ،یمن اعرض عن ذکر و »هیمعناست آ نیبه هم نزدیک و

 «.تنگ شود شتشی( معایکند همانا )در دن

 

 اللّه لیسب یبه معنا ذکر 

 هیآ نیباب، ا نیدر ا هیآ نیرسد روشنتر یو به نظر م دیفرما یاللّه را ارائه م لیسب یذکر به معنا ،کریم قرآن

 است: فهیشر
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 د،یآورده ا مانیکه ا یکسان یا؛ تمیمن ضلّ اذا اهتد ضرّکمیانفسکم ال  کمیآمنوا عل نیالذ هایأ ای» 

 «.دیشده باش تیکه شما هدا یرساند در صورت یبه شما نم یانیز یگرید یگمراه د،یمالزم نفوستان باش

ضالل و اهتداء بحث فرموده است  یعنیمتقابل  یبه مالزمت نفوس، از دو معنا نیبعد از الزام مؤمن فهیشر هیآ

راه را  شود منحرف و آن کس کهرسد  یراه م انیاست، به پا لیآن کس که مالزم سواء السّب و بیانن می کند

 .دیمطلوب نخواهد رس تیگم کرده و معلوم است که به غا

واجب المالزمه، همانا نفس خود مؤمن است که هم رهرو و  راهِ شود که  یمعلوم م یبه خوب ه،یبا تدبّر در آ 

از حجابها و تعلّقات است که  دنیبخش ییآن، رها انیمالزمت و عدم نس یمعناو  ؛است یاللّه تعال یراه ال ،هم

 راینمود ز انیغفلت و نس -است یتعال یکه خدا -راه تیاز غا دینبا یاست و آن میسر ه،یو تزک بیبا تهذ

م أنفسهم فأنساه للّهنسوا ا »ضاللت است: گم شدن در و راه یمستلزم فراموش ،راه و انتهاین فراموش کرد

 « .گرفتار کرد، آنها فاسقانند «یخود فراموش»آنها را به  زیخدا را فراموش کردند و خدا ن؛ أولئک هم الفاسقون

 

و  هیاللّه عل یصلّ تیباراده از اهل الو یشهایایو خصوصا زمزمه ن زبانبه  یالزم به تذکر است که ذکر اللّه تعال

 یعنیذکر به ارکان  قیدر دل، سپس توف یاللّه تعال یشوق إل جادیذکر به قلب و ا یاست برا وسیله و پلآله 

از تمسک به  ناچارگاه شیطان، و جوالن مینفس امّاره ا ریو ما چون اس ،یمن اللّه تعال اءیخشوع بر جوارح استح

 جتایو نت مینائل شو یو ارکان یمدخل به ذکر قلب نیا که از میمه مناجاتها و دعاها هستو زمز یاذکار لسان

 .ما حاصل شود یبرا نانیاز اطم یمرحله ا

 

 182-193ص :  ، آیت اهلل گیالنی،هیمناجات شعبان شرح منبع:


