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 «... الصّالِحِ مِنْ مَرضاتِکَ یوَ الْمَثوَ ...  »

 یملحق ساز ش،یخو یرضا از ستهیاقامتگاه جاودانه شابه  (دهم که مرا یمعبود من! به ذات پاکت سوگندت م )» ...

»... 

 

 خداوند یبه رضا یابیبزرگ دست  موهبت

 دوست طلب یو وصل چه باشد رضا فراق

 ییاو تمنا ریباشد ازو غ فیح که

 حافظ

 

 رینظ یکند، موهبت ب یادمیشده است  انیبهشت بیکه نص ییهرگاه از موهبت ها و نعمت ها میکر قرآن

رضوان خداوند از بهشت و تمام »: دیفرما یدر کنار آنها ذکر کرده و سپس م زیرا ن شیخو تیو رضا« رضوان»

اأْلَنْهارُ  مِنْ تَحْتِهَا یجَنّاتٍ تَجْر ءْمِناتِوَ الْمُو نَیوَعَدَ اللّهُ الْمُوءْمِن» «. آن بزرگ تر و برتر است ینعمت ها

خداوند متعال  ؛مُیجَنّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُالْعَظ یف بَةًیِّمَساکِنَ طَ هاوَیف نَیخالِد

روان است و آنان  بارهایجو ش،یهادرخت  یکه پا ییوعده فرموده، مردان مؤمن و زنان مؤمنه را، بوستان ها

 یدر بهشت جاودان ارزان زهیپاک یخواهند ماند و به آنان مسکن ها شهیهم یوستان ها و باغ ها برادر آن ب

است همان  نیبزرگ تر است و ا یاخرو یاز همه کرامت ها یتعال ی. و  البته رضوان خدادیخواهد گرد

 (72 آیه ،)توبه «بزرگ. یرستگار

 

 یم نیمذکور ذکرشده چن هیکه در آ« أَکْبَرُوَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ  »جمله  رامونیرحمه اهلل پ ییطباطبا عالمه

خدا از همه  یو خشنود تیاست که رضا نیکند، ا یآن را افاده م اق،یکه س یجمله به طور نیا یمعنا»: دیگو

معنا بود که معرفت انسان  نیاشاره به ا یحرف ها، بزرگ تر و ارزنده تر است. و اگر رضوان را نکره آورد برا نیا

رضوان خدا،  نینکته بوده است که کمتر نیفهماندن ا یهم برا دیو حدود آن را درک کند و شاتواندآن را  ینم

نفر عاشق و  کی یبرا یسعادت و رستگار نیبهشت ها بزرگ تر است. وبزرگ تر نیهر چه هم کم باشد، از ا

 (531و  530، صص 9ج  زان،یالم ریتفس) «معشوق خود را جلب کند تیاست که رضا نیدوستدار ا
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 تو قبله و افتخار جان یبه جز هوا ستینعقل و دل            یتو قفل گشا یبه جز رضا ستین

 موالنا

 

 :زین و

 

 تا ز خنده وصلش گشاده گشت دهن کهسال          صدیس ستیتو آدم گر یرضا یپ

 موالنا

 

رگ تواند بز یطلبد، م یم شیالسالم در عبارت مورد بحث از مناجات، از خداوند خو هیآنچه که امام عل نیبنابرا

پروردگار حاصل  تیمعشوق از او است، چرا که هرگاه رضا تیرضا یعاشق باشد و آن تمنا کیخواسته  نیتر

معشوق و  یدرباره مقام رضا شیخو هیتائ دهیخواهد آمد. ابن فارض در قص دیبه دنبال آن پد زیشود، بهشت ن

صورت، همه عمر من هنگام  نیو خشنود باشد، در ا یواگر معشوق از من راض»سروده:  نیلذت قرب اوچن

باشد ازجهت طرب و ناز. و  یمانند روزگارجوان زیو ن ،یغم یو ب یو امن و راحت یباشد از جهت خوش یکودک

خرم و تازه. و من چرا  یمن بهار اعتدال خواهد بود در باغ ها الکند، آن گاه همه س کیاگر مرا به خودش نزد

نموده است و چرا مبالغه نکنم در  یقیعشق حق یکه ادعا یکسمباهات نکنم بر هر یعشق و معشوق نیبه چن

معشوق و قرب او. و من در مقام رضا و قرب معشوق  یکه دارم از مقام رضا یحظ و بهره ا نیفخر کردن به ا

 ،یفرقان نیالد دیسع) «دیگنج ینم میو آرزو دیاست و در عرصه ام دمبودهیکه باالتر از افق ام ییزهایچ بهنائل شدم 

 (452و  450صص  ،یمشارق الدرار

 

 میتوا یشهنشاه و ما گدا تو                   میتوا یتالشد که مب یمدت

 میتوا یچو ذرات در هوا ما                  یتاب یوش هم دیتو خورش تا

 میتوا ینوا یکه عشاق ب ما                     نگار چیجز تو ه مینبند یم

 میتو ا یما طالب رضا زانکهکُش باز        یو م غیدوست ت یکش ا یم

 میتوا یشکسته دالن برا ما            ست       یدلدار یکس از برا هر

 یخوارزم نیحس نیالد کمال
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داشت  تیعنا دیپروردگار نسبت به بنده است، با ینکته اشاره کرد که اگر سخن از رضا نیبه ا دیبا نجایا در

تا  یعنینباشد،  یعبد از خداوند، حاصل نخواهد شد، و تا بنده از خداوند راض یمهم، بدون تحقق رضا نیکه ا

انتظار داشته باشد که به  دینباشد، نبا یآورد، راض یم شیپ شیو برا دینما یاو مقدر م یبرا شینچه خدابر آ

که عارف بدان  یمقامات نیتر یاز عال شترآنکه،یب حی. توضابدیاو دست  تیرضا یعنی یموهبت اله نیتر یعال

 یطوس نیالد ریاست از خواجه نص برخوردار ییمقام رضا از چه شأن واال نکهیمقام رضاست. ا ابد،ی یراه م

است، و آن ثمره محبت  یرضا، خشنود»: میآور یم نجایاز آن را در ا یبخشنقل شده است که  یسخنان نغز

 چیرا ه شانیباشند و آن چنان که ا یراض یتعال یرا مطلوب و آرزو آن است که از خدا قتیاست و اهل حق

و فقر،  یبقا و فنا، و رنج و راحت و سعادت وشقاوت، و غنو  یازاحوال مختلف مانند مرگ و زندگان یحال

 یندهد، چه آنها دانسته اند که صدور همه از بار حیترج یگریرا بر د یکیو مخالف طبع نباشد و  ندیوشاناخ

 باشند. یبدان راض دیآ شانیا شیاست و محبت او درقلب آنها راسخ شده است و لذا هر چه پ یتعال

 

را که  یزیمدت، هرگز چ نیو در تمام ا افتیمرتبه، باز گفته اند که: هفتاد سال عمر  نیاز بزرگان ا یکی از

 یبود نگفت که کاش اتفاق م فتادهیرا که اتفاق ن یزیهرگزچ زیافتاد و ن یاتفاق افتاد، نگفت که کاش اتفاق نم

 افتاد.

 

است که  دهیبه من رس ییه رضا بوگفت: از مرتب ؟یا افتهی یکه از رضا در خود چه اثر دندیپرس یاز بزرگ و

هرگز در دل من خطور نخواهد کرد که چرا حظ  ند،یرا به بهشت برند ومرا تنها وارد دوزخ نما قیاگر همه خال

 (88و  87اوصاف االشراف، صص  ،یطوس نیالد ریخواجه نص) «آن گران،یشد و بهره د نیمن ا

 

 میرا ز در او دوا کن شیدرد خو نیو                میکه تا به خدا التجا کن ایدل ب یا

 میو هر چه رسد مرحبا کن میدر ده تن               هر چه باد باد   در ره او میدر نه سر

 میز چون و چراکن ثیما چرا حد پس           ریکند چو صواب است و محض خ یهر چه م او

 میاز آنکه خالف قضا کن میعاجز چون               را    میقد یحکم قضا میشو یراض

 میرضا کنسخط را  ،یتا به سع میکوش            کند  یحکم چون سَخَط ما نم رییتغ

 یکاشان ضیف
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پروردگارش، حاصل نخواهد  تِیبنده از خواست و مش تِیخداوند از بنده، بدون رضا تیسخن آنکه، رضا خالصه

خدا از بنده  تیواز مقدم شدن رضا« اللّه عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْه یَرَضِ » یشد. ناگفته نماند آنچه از عبارت قرآن

حاصل نشود و تا حضرتش،  یحق تعال قیرضا و توف ااست که ت نیفاده نمود اتوان است یبنده از خدا م تیبر رضا

 نیبنده از پروردگارش حاصل نخواهد شد. ا یرا در نهاد بنده اش نتاباند، رضا شیخو یاز رضا یجلوه و پرتو

 ها و جمال و کمال که ییبایندارد و هرچه از ز یزیاست که بنده از خود چ قتیحق نیا دیمو نیسخن همچن

است و  دهیبر او تابان شیاست ازآنچه پروردگارش از پرتو جمال خو یکند، در واقع انعکاس یبروز م یدر و

 جان او: نهییپروردگارش در آ یاز رضا یاست از پرتو اندک یدر واقع انعکاس زیبنده ن یرضا

 

 او تابان صفات ذوالجالل اندر            را چون آب دان صاف و زالل  خلق

 چیه چیالف او خود چه دارد؟ه چون                  چیپ چیر جهان پاند میکه ا ما

 مییبه دستان و ،یداریبه ب ور                  مییمستان و م،ییبخواب آ گر

 مییآنا زمان برق و م،یبخند ور                     مییابر پر زرق و م،ییبگر ور

 به صلح و عذر، عکس مهر اوست وربه خشم و جنگ، عکس قهر اوست         ور

 حق یمرآت آگاه عارفان             حق        یمظهر شاه شاهانپاد

 او یعکس مطلوب شان،یا عشق                   او       یخوب نهیآ انیخوبرو

 موالنا

 

 نکته: کی انیب

و « شود یخداوند از بنده حاصل نم تیبنده از خداوند، بدون رضا تیرضا»سخن که  نیا نیب نکهیا گرید نکته

 یاز او راض شیباشد، خدا یاز خداوندش راض یتوان بدون آنکه آدم یم چگونه»تر ذکر شد که  شیآنچه پ نیب

نباشد، خداوند از او  یپروردگارش راض زتا بنده ا»گفته شد که  یدر کالم قبل رایوجود ندارد، ز یمنافات« باشد

نکه بدون آ م،یشدن بنده از خداوند، بنابرآنچه در سخن بعد، نقل نمود یراض نیهم یول«. نخواهد شد یراض

را در ابتدا  شیخو قیو توف تیخداوند، رضا یعنیاز خداوند شامل حال بنده گردد، محقق نخواهد شد،  یتیرضا

 دیرسد وآنگاه که به مقام رضا رس یاز آن، بنده به مقام رضا از پروردگارش م عدو ب د،یفرما یبنده اش م بینص

 گردد.  یست، بهره مند ما یبهشت یکه باالتر از تمام نعمت ها یاز موهبت رضوان اله
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 «... وَ ال أَمْلِکُ لَهَا نَفْعاً یال اَقْدِرُ لِنَفس یفَاِنّ ... »

 ...« میرا به خود جلب نما ینفع ایاز خود دفع و  یکه شر ستمیچه من قادر ن » ...

 

 بنده در جلب منفعت و دفع ضرر یناتوان 

فراز از دعا، به منزله  نیاست که در  واقع، ا نیتوان از عبارت مذکور از مناجات استفاده نمود ا یکه م یا نکته

عبارت مناجات کننده، با گفتن  نیآنکه، در ا حیوضباشد. ت یم یاستجابت دو خواسته قبل ریهموار ساختن مس

 یچارگی، اظهار فقر و مسکنت وب«ضرر را ندارم زا ییمنفعت و رها افتیدر ییتوانا ییمن به تنها»جمله که  نیا

 افتیدر تیاست که بنده، قابل یچارگیوب یبا اقرار به درماندگ نکهی. با توجه به ادینما یمعبودش م شگاهیدر پ

در  د،یرا درک نما شیخو یفقر و افتادگ شتر،یهر چه ب یکند، درواقع آدم یم دایرا پ یواهب الهو م ایعطا

 گردد. یاو برخوردار م اتیاز الطاف و عنا شتریب جه،یآورد و در نت یفرود م میسر تعظ شتریمقابل خداوندش ب

 

 دالشهدایودمند باشد که حضرت سس یآدم یتواند برا یتا آنجا م ازین یخداوند ب شگاهیاظهار فقر در پ نیا و

کند:  یکند و عرض م یتوسل جستن به پروردگار استفاده م یبرا یا لهیعرفه از آن به عنوان وس یدر دعا

 ،یبار«. شوم یکه دارم به تو متوسل م یو مسکنت ر! من به سبب فقایخدا کَ؛یاِلَ یبِفَقْر کَیْاَتَوَسَّلُ اِلَ یاِله»

ورود خود به  یرا برا نهیدر برابرپروردگار، زم یو پست یدست یننده با اظهار تهچنانچه ذکر شد، مناجات ک

پست و افتاده  نیموالنا، هر جا زم ریسازد و به تعب یآماده م یاله یو وصول به رضا یاهل طاعت اله گاهیجا

 شود: یم ریسمت سراز ماناست، آب به ه یا

 

 خمر رحمت، مست شو خور وانگهان      رو پست شو       دت،یرحمت با آب

 است آب آنجا رود یکجا پست هر                 دوا آنجا رود  یکجا درد هر

 او یسو دیحق و خلق نا رحم    (   ییجو یبرتر)سرها بشکند او از علوّ آنکه
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 اضطراب نیقیآب که به مات آرد  ز                     یغامیلب هست پ یخشک

 آخر بر سر منبع رسد به کو             دهد یم یلب خشکت گواه کان

 


