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 «... مَجْهولٍ رُیْاِنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِکَ غَ یاِله...  »

 ...« معبود من! آنکه تو را بشناسد، ناشناخته نخواهد ماند » ...

 

 یاز گمنام ییپروردگار؛ رها شناخت 

 باشد:  یفوق از مناجات، از دو منظر قابل بحث م فراز

 از آثار شناخت است. یکیکه  یاز گمنام ییرها ،یگریشناخت خداوند و د تینخست، اهم

هدف از خلقت،  ،یقدس یثیدارد که درحد تیچنان اهم یگفت: شناخت حق تعال دیخداوند با شناختدرباره 

؛ اُعْرَفَ یْفَاَحْبَبْتَ اَنْ اَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِکَ اًی  مَخْف کَنْزاًکُنْتُ  »شناخته شدن خداوند، ذکر شده است: 

، ۶الحکمة المتعالیة، ج )«. نمودم تا مرا بشناسند نشیپنهان بودم، پس دوست داشتم شناخته شوم، پس آفر یگنج

 (۳۰۱ص

 

 را سلطان اطلس پوش کرد خاکجوش کرد       یبُد ز پُرّ یمخف گنج

 موالنا

 

 یمگر برا دمیافریجن و انس ران ؛عْبُدُونِیَوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ اإْلِنْسَ إاِل  لِ » فهیشر هیآ ریدر تفس نیهمچن و

: یعنیکرد؛  یم ریتفس «عرفونیل »را به  «عبدونیل »از ابن عباس نقل است که کلمه( 5۳: اتی)ذار«. عبادت خود

 مگر آنکه مرا بشناسند.  دم،یافریجن و انس را ن

لَقَ الْعِبادَ ااِل الن اسُ اِنَّ الل ه عَزَّوَجَل ما خَ هایُّاَ »نقل است که: نیالسالم چن هیاز امام صادق عل زین یتیدر روا

که  یدرستمردم! به  یا ؛تِهِ عَنْ عِبادَةِ مَنْ سِواهُفَاِذا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَاِذا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْا بِعِبادَ  عْرِفُوهُیَلِ

کنند و  یعزوجل، خلق نکرد بندگان را مگر آنکه او رابشناسند، پس هر گاه او را شناختند، عبادتش م یخدا

 (9ص، ۱ج ،عیعلل الشرا)  «خواهند شد. ازین یب گرانی( ددنین گاه که عارفانه عبادتش نمودند، از )پرستآ

 

شناخت خداوند را اذعان خواهد کرد، چرا که چگونه ممکن است مقام  تیتأمل، اهم یبا اندک زین یآدم البته

 مثال بدون شناخت یبه جمال ب یو دلدادگ دارشیشوق به د و ه عشق به خداوند و محبت به حضرتشباشکو

پرستد  یاو رام رفانهحضرتش حاصل گردد و اصوالً آن کس که عا یایاو و صفات عل ینسبت به اسماءحسنا

 کند کجا؟ یو آنکه بدون شناخت او را عبادت م، کجا

 موالنا: نیریش ریو به تعب
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 فرق دارد وانیانسان تا به ح کهدان با خدا خوان فرق دارد        خدا

 

نوشد،  یعرفه، آنجا که از جام طهور معرفت م نیدلنش یدر دعا زیالسالم ن هیعل یبن عل نیحس دان،یشه ساالر

 :کند یم ادیگونه  نیشود، ا یکه موجب معرفت نسبت به مقام پروردگار م یاز حالوت معرفت و ابزار

ال  یءٍ حَت   یْشَ  کُلِّیف یَّرَّفَ اِلَاَنْ تَتَعَ یمِن  رادَکَعَلِمْتُ بِاخْتاِلفِ اآلثارِ وَ تَنَقُالتِ الْاَطْوارِ اَنَّ مُ یاِله »

تَعَرَّفْتَ  یءٌ وَ اَنْتَ الَّذ یءٍفَما جَهِلَکَ شَ یتَعَرَّفْتَ لِکُلِّ شَ  رُکَیال اِلهَ غَ یءٍ. . . اَنْتَ الَّذ یشَ یاَجْهَلَکَ ف

آثار و از  یمعبود من! از گوناگون ؛ءٍ یلِّ شَاَنْتَ الظ اهِرُ لِکُ  وَءٍ  یکُلِّشَ یظاهِراً ف تُکَیْ ءٌ فَرَاَ یکُلِّ شَ  یف یَّاِلَ

 یکن ییبه من شناسا زیآن است که تو خود را در هر چ نشمیدانستم که غرض تو ازآفر ،یتحوالت جهان هست

خود را در هر  ست،یجز تو ن یکه معبود ییآن خدا ییبه مقام تو جاهل نباشم. . . تو زنسبتیچ چیتا در ه

 ،یزیآنکه در هر چ ییباشد و تو یازمعرفتت جاهل نم ،یتا آنجا که موجود ،یمعروف و مشهور ساخت ز،یچ

 «.ییدایپ ز،یکه در هر چ ییو تو دمیآشکارا تو را د ز،یپس من در هر چ ،یخودت را به من شناساند

 

 اوهام افتاد نهییهمه نقش در آ نیا            کرد   نهیجلوه که در آ کیتو به  یرو حسن

 ست که در جام افتاد یفروغ رخ ساق کی             که نمود نیارو نقش نگ یهمه عکس م نیا

 کجا سر غمش در دهن عام افتاد کز                      دیعشق زبان همه خاصان ببر رتیغ

 حافظ

 

 

و  یاله ایاول یمعرفت و شناخت نسبت به مقام پروردگار جهان، ازجمله آمال و آرزوهاسخن آنکه،  حاصل

و شناخت  یعرفان کاف نیهم ه،یو مقامات عال لیاز فضا یاریسب شهیبوده است و در واقع، منشأ ور یربان یعرفا

 باشد. یبه خداوند بزرگ م یواف

 

 ( است۱۳5محصول زهد سالِف) معرفت        عارفست  یشرع و )جان( تقو جان

 دنستییآن کشت را رو معرفت               دنستیاندر کاشتن کوش زهد

 موالنا
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بود که آنکه او را شناخت،  نیشناخت اشاره کرده است ا جیاز نتا یکیدوم از فراز مذکور که در واقع به  قسمت

 و ناشناخته و گمنام نخواهد ماند.مجهول 

صاحب نام و  شینزد خدا یو نشاط آور آن است که آدم یقیگفت که شهرت حق دیسخن با نیا حیدر توض

و نشان و اعتبار  نام یو درد آور آن است که انسان، نزد پروردگارش گمنام و ب یواقع یعنوان باشد و گمنام

 باشد.

 

 عنوان کرده است که: ییبایامر رابه ز نیموالنا، ا

 

 گنج فتادم نیو دِرَم را چو در ا میکنم س چهکنم نام و نشان را چو ز تو گم نشود کس            چه

 

ده است، ش بشینص ش،یمعرفت خدا قیآن گونه که در فراز مذکور از مناجات بدان اشاره شد، آنکه توف نیبنابرا

السالم آن است  همیعل تینزد خداوند و اهل ب یبهره مند است. اساسًاشهرت و عظمت واقع یقیاز اشتهار حق

 باشد.  مشهورنزد اهل آسمان ها  یکنند و آدم ادیدرآسمان ها به عظمت  یکه از آدم

 

 و آله نقل شده است که: هیاهلل عل یاکرم صل ینب از یثیدر حد

اَهْلِ  یاَهْلِ السَّماء وَتُخْفَونَ ف یتُعْرَفُونَ ف وتِ،یُ اَحاْلسَ الْبُ  ،یالْهُد حَیکْمَةِ، مَصابالْحِ عَینابیَ کُونُوا » 

 د؛یافتاده در خانه ها باش میچون گل امن یو ب ت،یهدا یجوشان حکمت و چراغ ها یهمانند چشمه ها ؛الْاَرضَ

 (ماده شََهر 899، ص 2البحار، ج  نةیسف) پنهان و گمنام. نیمو در نزداهل ز دیدر نزد اهل آسمان ها معروف و مشهور باش

 

 ننگ و نامم را یهوا زدیاز جانم فرو ر که             پرساز جامم را       یز م یالسّاق هایُّاَ ای ااَل

 و دامم را رنگیهسته ن یسازد ز هست برون          در جامم که جانم را فنا سازد   زیر یآن م از

 مقامم را زدیرا فرو رزمامم  ردیخود گ به          خود رها سازد دیده که جانم را ز ق یآن م از

 رحمه اهلل ینیخم امام
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 السالم نقل است که:  هیامام صادق عل از

خدا علم آموزد و بدان  یآنکه برا ؛ماًیمَلَکُوتِ السَّمواتَ عَظ یف یَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَمِلَ بِهِ وَ عَلَّمَ لِل هِ دُعِ  »

 (4۳، ص ۱ج  ،یاصول کاف)«. خوانند مشیبلند آسمان، عظ یهادهد، در مقام  میتعل زیرا ن گرانیو د دیعمل نما

است  یهم دائماًدر معرض زوال و نابود ،یشهرت نیچن رایباشد، ز ینم یقیحق ،یویکه شهرت دن ستدان دیبا

بعد از وفات  یعنوان ها و شهرت ها، تنها اندک نیاز ا یاریگفت بس دیبا ابدیعمر ادامه  انیو هم، چنانچه تا پا

 شود. یگذاشته م انیه و به بوته نسرفت یبه بادفراموش ،یآدم

 

 :یشابورین امیم خیبه گفته حک

 

 نشان خواهد بود ینام ز ما و ن ینو جهان خواهد بود         میبس که نباش یا

 همان خواهد بود میپس چو نباش نیز        خِلل    چیو نبود ه مینبود شیپ نیز

 

و  یباصرف نظر از مقام علم انیاساساً آدمگردد و  یمحسوب نم یآدم یبرا یهرگز ضعف ،یویدن یگمنام

بنا نهاده شده  یربان یکه بر اساس حکمت ها یپنهان آسمان تیمش کیاز یگمنام ایدر شهرت و  شانیمعنو

 ریاست که به تعب یازل محک نیندارند و ا «یحکم ربان»در برابر  نیجز تمک یکنند و چاره ا یم یرویاست، پ

خواسته است،  «یشاهد بازار»را  یگریو د «نیپرده نش»را  یکیگران بها  ء یدو ش انیدر م راز،یخواجه ش

 نام اراده نموده است: یرا گمنام و ب یگریرا معروف و مشهور و د یوانسان

 

 باشد نیپرده نش نیو یکان شاهد بازار              بود نیا یکار گالب و گل حکم ازل در

 حافظ

 

 زین ریو زوال ناپذ یاست که برازندهاو بوده و ابد یقیقو ح یکه به دنبال شهرت واقع یسخن آنکه، کس حاصل

 باشد. یو عنوان م یاسباب نام آور نیکه از مهم تر دیمایرا بپ یراه شناخت حق تعال دیباشد، با یم

 

 میمعرفت به دو جو پر بها کن دکان        میتکلف رها کن قیتا طر زیبرخ

 یسعد

 


