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 ...« اَسْمائِکَ وَ مَحَلِّ قُدْسِکَرَوْحِ نَجاحِ  یف یوَ هِمَّت» ... 

 ...« قدست قرار ده گاهیو قرار گرفتن در جا تیاسم ها ریو همتم را در قرار گرفتن در مس( معبود من!) » ... 

 

 از خداوند یعال یدر خواست همت 

نموده  هیتعب یبه تکامل و وصول به خواسته ها و آرزوها را، در نهاد آدم دنیرس یابزار الزم برا یتمام خداوند،

و در  یدر دسترس آدم ند،یجو یدور دست م یکه همگان آن را در افق ها یبیغ یاست. در واقع آن امدادها

 «دنیهمت ورز» ،یبیغ یامدادها نیجمله ا زه مقصود و اوصول ب یابزارها نیوجودخود او قرار دارد. از جمله ا

 باشد. یبه هدف م دنیرس یبرا یدر انجام کار

 

 مردمان یهمت است ا مردم                پر انیپرد تا آش یبا پر م مرغ

 موالنا

 

 همت ورزد، آن هدف را فتح خواهد نمود: ،یبه خواسته ا دنیدر رس یآدم قتاًیاگر حق ،یبار

 

 فتح را دندانه اند دیسبک دستان، کل نیا     کنند    یهمت، رخنه در سد سکندر م اهل

 یزیتبر صائب

 

کار،  نیباشد و در ا یجز همتمردانه نم یزیچ ،یدر انجام کار قیتوف یمعنا ،«یزیصائب تبر»باز به قول  و

 باشد. ینم یهم به انتظار بردن خضر نب یازین

 

 ستیدل فرزانه چ یخضر بردن ا انتظار      ستیاز همت مردانه ن ریغ قیتوف یمعن
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 یتواند به نوع یم شیخو«همت»به کمک  یدر فصوص الحکم، آدم یعرب نیالد یاساساً بنا به گفته مح و

لَهُ وُجودٌ مِنْ خارِجِ مَحَلِّ الْهِمَّةِ؛ عارف  کُونُیَبِهِمَّتِهِ ما  خلُقُیَ اَلْعارِفُ ». چنانچه گفته است: ابدیدست  نشیآفر

  (398شرح فصوص الحکم، ص  ،یخوارزم). «دینما نشیآفر ش،یخو متتواند در خارج ازمحل ه یبه سبب همت خود، م

 نیرا به هر جا که اراده نمود برساند. تنها، سخن در ا یتواند آدم یغرض آنکه، مرکب چابک و رهوار همت م

و بلکه پست  زیناچ یاز آنها از همت یباشند. گروه ینم کسانیهمت، در مسائل مورد اهتمامشان است که اهل 

 :یرازیش رحافظیمعطوف ساخته اند و به تعب یویو زود گذر دن یرا به امور فان شیبرخوردارند و همه اهتمام خو

 

 یبه مقام مگس قتیطر شاهبازانشهر که قانع شده اند           نیشکرهاست در ا چه

 

اند که به  شهیفراتر برده، و شب و روز، در آن همت و اند یرا اندک شیهمت خو ز،ین انیاز آدم گرید یا عده

وجود دارند، آنها که  زیدو گروه ن نیبلند همت تر از ا یسعادت. ول یکه البته زه ابندیخداوند بار  یبهشت ابد

 تنها او را طلب نمودند. شانیانمودند و از خد پروردگارشان داریتمام همتشان راصرف قرب و د

 

 ما را و همه نعمت فردوس شما را دوست        یکه چه خواه امتیبکنندم به ق ریمخ گر

 یسعد

 

 :یرازیحافظ ش ریبه تعب زین و

 

 هر کس به قدر همت اوست فکر              اریو ما و قامت  یو طوب تو

 

 یعال یآموزد که ازخداوند، همت یالسالم به ما م هیسخن آنکه، در فراز مورد نظر از مناجات، امام عل خالصه

اهل  زیدعاها ن ریباشد. و در سا یبه مقام قدسش م یابیو ره  شیکه همان، شهود اسماء حسنا مییطلب نما

همت  نیتر یاشاره به عال اینمودند  یهمت ها را در خواست م نیتر یالسالم از پروردگارشان، عال همیعل تیب

اَسْئَلُکَ مِنَ  »: دیفرما یالسالم م هینمودند. از جمله: امام سجاد عل یپروردگارشان باشد م یکه لقا شیخو

 (6680، ص 14الحکمة، ج  زانی)م. «مینما یهمت هارا مسئلت م نیتر ی؛ پروردگارا! از تو عالالْهِمَمِ اَعْالها
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وَ انْصَرَفَت نَحْوَکَ  یهِمَّت کَیْ فَقَد اِنْقَطَعَت اِلَ »است:  دهمناجات نمو نیآن حضرت، چن ز،ین گرید یو در جا

متوجه توست و  ،ی!همتم به تمامایخدا ؛یوَ سُهاد یوَ لَکَ ال لِسِواکَ سَهر یمُراد رُکَیفَاَنتَ ال غَ یرَغبَت

توست نه  یمن برا یها دنیکش یخواب یو ب یتو و شب زنده دار رینه غ یرغبتم به سمت توست. تو مراد من

 (6680، ص 14الحکمة، ج  زانی)م«. تو ریغ یبرا

 

 کشف هر چه هست ستیعال همت         عشّاقِ اَلَست      سِی: مغناطگفت

 دیشد پد یحال ز،یچه جست آن چ هر              دیپد یکه را شد همت عال هر

 را زان ذره پست دیاو خورش کرد      ذره همت داد دست    کیکه را  هر

 عطار

 


