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سخن نارش 

نياز  اين  است.  بوده  انسان  نياز  همواره  خدا  از  گفنت  سخن  و  پرستش 

بر  و  مي شود  ديده  مختلف  جوامع  هرني  و  اديب  آثار  در  روشني  به 

تاريخ ادبيات رسزمني ما نيز سايه گسرتده است. 

به منظور پاسخ گويي به نياز عالقه مندا ن و به ويژه جوانان عزيز، بر آن 

و  شيوه  به  توان،  حد  در   را  عرفاين  ادبيات  اصيل  و  ناب  منابع  هستيم 

عرفاين«  »ادبيات  مجموعة  عنوان  تحت  آنچه  كنيم.  منترش  روز  زبان 

توسط »انتشارات صابرين« منترش مي شود در اين راستاست. 



مفتاح الكالم

للوعور  مّسهل  للرتوق؛  فاتق  بسم الله:  گفت:  )ع(  عيل  امرياملؤمنني 

بستگي ها؛  گشايندة  بسم الله  يف الصدور؛  ملا  شفاء  للرسور؛  مجنب 

امراض  شفاي  و  دل ها  آرام  بدي ها؛  كنندة  دور  دشواري ها؛  آسان كنندة 

قلبي است. 1 

بدرقة  به  مگر  نيايد  وجود  صحراي  در  تحفه اي  غيب  خزائن  از   …
نرسد  اجابت  قبيلة  به  حاجت  معرض  در  دعا  هيچ  »بسم الله«.  عزِت 

مگر به مدد حشمت »بسم الله«. هيچ كس قدم از منزلت مجاهدت در 

نظام مشاهدت ننهد مگر به آثار انوار »بسم الله«. در فراديس )بهشت ها( 

به  مگر  يافت  نتوان  غيور  َملِِك  از  طهور  رشاب  مأوي؛  جّنات  و  اعيل 

وسيله و ذريعت »بسم الله«.2  

1. تفسري الكشاف، زمخرشي، جلد 1، ص 234.و نيز  كشف االرسار و عد   االبرار، رشيدالدين 

ميبدى، به تصحيح عىل اصغر حكمت، ج 8، ص 113.  

2. خواجه عبدالله انصاري 



هنوز ما را »اهلیت گفت« نیست!

کاشکی »اهلیت شنودن « بودی!  

»متاْم گفنت« می باید و »متاْم شنودن«.

                   بر دلها ُمهر است

                              بر زبانها ُمهر است

                                   و بر گوشها ُمهر است...
                                                                                         )شمس تربیزی ،ص 167(


