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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)4(  

26دوشنبھ  - 11 31؛ 1435 - - 06 22؛ 1393 - - 09 - 2014  
I. ، فیض االسالم139کلمھ    
1. : متن و ترجمھ   

-لَھُ  َكَالمٍ  ِمنْ  وَ  -المالسّ   علیھ    النََّخِعيِّ  ِزیَادٍ  ْبنِ  لُِكَمْیلِ  
کالمی است از آِن اوو از  علیھ الّسالم - بھ کمیل بن زیاد نخعی. -  

کمیل زیاد گفت: :ِزیَادٍ  ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ  	

-طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  بِیَِدي أََخذَ  -المالسّ   علیھ   ا اْلَجبَّانِ  إِلَى فَأَْخَرَجنِي   أَْصَحرَ  فَلَمَّ
َعَداءَ  تَنَفَّسَ  طالب ابى بن على ،المؤمنین امیر ثُمَّ  الصُّ لیھ الّسالمع - ، صحرا( انھبّ جَ بیرون برد سوی  و گرفت مرا دست -
:فرمود سپس و ،كشید نفسی عمیق رسید، صحرا بھ چون، پس )گورستان  

!لَكَ  أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ،ِزیَادٍ  ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا: قَالَ   
شان گیراترین آنھاست. پس، بگیر و نگھدار از من آنچھ را  ھایی باشند، کھ بھترین ھا ظرف ای کمیل بن زیاد، این قلب

گویمت! می  

 ُكلِّ  َمعَ  یَِمیلُونَ  نَاِعقٍ  ُكلِّ  أَْتبَاعُ  َرَعاعٌ  ھََمجٌ  وَ  ،نََجاةٍ  َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  ،َربَّانِيٌّ  الِمٌ فَعَ  ،ثََالثَةٌ  النَّاسُ 
.َوثِیقٍ  ُرْكنٍ  إِلَى یَْلَجئُوا لَمْ  وَ  اْلِعْلمِ  بِنُورِ  یَْستَِضیئُوا لَمْ  ِریحٍ   

ای، کھ کج  حشراتی خرد، پیرو ھر بانگ بر آورنده و ،راه رھایی بر ىدانش آموز و ربّانى، یعالممردم سھ گونھ باشند: 
اند بھ ستونی استوار. اند بھ نور علم، و پناه نبرده روشنایی نیافتھ ،شوند با ھر بادی می  

 اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  ھُ تَْنقُصُ  اْلَمالُ  وَ  اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ،ُكَمْیلُ  یَا
ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو .بَِزَوالِھِ  یَُزولُ  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  اْإلِ  

ای کمیل، علم بھ از مال است، علم پاسداری کند تو را ولی تو پاسداری کنی مال را، و خرج کردن مال را بکاھد ولی علم 
تباھی مال.بالندگی گیرد با بخشش، و مال پرورده تباه گردد با   

ْنَسانُ  یَْكِسبُ  بِھِ  بِھِ  یَُدانُ  ِدینٌ  اْلِعْلمِ  َمْعِرفَةُ  ،ِزیَادٍ  ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  اْألُْحُدوثَةِ  َجِمیلَ  وَ  َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ
  .َعلَْیھِ  َمْحُكومٌ  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  َوفَاتِھِ  بَْعدَ 
کند طاعت را زندگی خود، و آوازه نیک  انسان کسب می  ،نا آب ،است جزا بدان و استبن زیاد، معرفت علم ِدینی  كمیل اى

را پس از وفاتش. و علم فرمان دھنده است ولی ما فرمان داده شده.  

انُ  ھَلَكَ  ،ِزیَادٍ  اْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  َمْفقُوَدةٌ  أَْعیَانُھُمْ  الدَّْھرُ  بَقِيَ  َما بَاقُونَ  اْلُعلََماءُ  وَ  أَْحیَاءٌ  ھُمْ  وَ  اْألَْمَوالِ  ُخزَّ
  .َمْوُجوَدةٌ  اْلقُلُوبِ  فِي أَْمثَالُھُمْ  وَ 

	
II. 139کلمھ شرح    
1. . روایات کمیل مشھور ھستند بھ معنویّت و معرفت و عمق بسیار. کمیل زیاد گفت :ِزیَادٍ  ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ   	
2. طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  بِیَِدي أََخذَ   الّسالم علیھ   - ا اْلَجبَّانِ  إِلَى فَأَْخَرَجنِي - َعَداءَ  تَنَفَّسَ  أَْصَحرَ  فَلَمَّ  امیر :قَالَ  ثُمَّ  الصُّ

طالب ابى بن على المؤمنین، علیھ الّسالم -  بھ ، پس چون)صحرا، گورستان( بیرون برد سوی َجبّانھ و گرفت مرا دست -
. كشید عمیقنفسی  رسید، صحرا 	
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3. ای کمیل بن زیاد، این  :فرمود سپس و :لََك! أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  : یَاقَالَ  ثُمَّ  
گویمت! من آنچھ را میشان گیراترین آنھاست. پس، بگیر و نگھدار از  ھایی باشند، کھ بھترین ھا ظرف قلب 	

4. شود. مردم سھ گونھ باشند. این تقسیم با مالک علم است، موجب سعادت حقیقی می :ثََالثَةٌ  النَّاسُ   	

 و نابینا آیا :(بگو )األنعام 60:50( "َو اْلبَصیُر أَ فَال تَتَفَكَُّرونَ   قُْل ھَْل یَْستَِوي اْألَْعمىفرماید، " خدای تعالی می
)!؟اندیشید نمى آیا پس است برابر بینا  

ُر أُولُوا اْألَْلبابِ فرماید، " و نیز می  39:9(" قُْل ھَْل یَْستَِوي الَّذیَن یَْعلَُموَن َو الَّذیَن ال یَْعلَُموَن إِنَّما یَتََذكَّ
).پذیرند مى پند خردمندان تنھا !؟برابرند دانند نمى كھ آنھا با دانند مى كھ آنان آیا: بگو( )الّزمر  
خمینیامام  رضوان هللا تعالی علیھ - 137 ص" (األنس ومصباح الحكم فصوص شرح على تعلیقاتدر " - ) چنین 136-
فرماید (ترجمھ): می  
ما استاد شیخ العالى ظلّھ دام - ت است، ھمان سان کھ معرف و علمھ ب مطلقبھ طور  شقاوة و تسعادمالک  فرماید کھ می -

پوشیده نیست کھ برای  و ،ربّ  عرفانھ بدومی  واست  عبد عرفانھ ب یاّولمالک مرضي بودن او نیز چنین است جز این کھ 
تی سعاد ونیز،  عبد جھلاست با  حاصلآن  و بھ خاطر مرضي بودن، است تابع ای ھمرتبھ دارند، مرتبدو  سعادتاین دو 

.او غیر آن از سلب و ،حقّ بھ  است وجود و كماالت و آثار و افعال داسنا و تمعرف تابعدیگر کھ  	
5. ای تعریف شده است، کھ شاید در مبحث  ھای گوناگون متناسب با قواعد خاّص آن، "علم" بھ گونھ در مبحث علم چیست؟: 

توان واژه "علم" را مشترکی لفظ دانست، و از ھمین نخست باید "علم" را  بھ  دیگری آن تعریف پذیرفتھ نباشد. بنابراین، می
ای بشناسیم کھ با سیاق کالم امام گونھ علیھ الّسالم - سازگار باشد.   - 	

شود، کھ  مفھوم "علم" بھ معنای بسیار عّم آن بر ھر نوع تصّور یا تصدیق ذھنی اطالق میگوییم کھ  بھ اختصار فراوان می
"علم" در این معنا مقابل  شود. ھای ذھنی غیر مطابق با واقع نیز "علم" تلّقی می ھای گزاره در این کاربرد حتّی صورت

خالی بودن از تصّور و تصدیق است.  "جھل" بھ معنای تھی و  
و یا تصدیقی است مطابق با واقع، یعنی جھان بیرون از ذھن.  مفھوم دیگر "علم" تصّور  

ی مبحثی معیّنی را با حدود و   باشند و حوزه شود کھ مرتبط با ھم می ھایی، و قواعدی گفتھ می گاه "علم" بھ مجموعھ گزاره
علم شیمی، و بیولوژی، و فلسفھ، و نظایر آنھا. دھند، مانند ثغور خاصی تشکیل می  

شود بھ نحوی کھ ھیچ  "علم" بھ حضور امری مجرد (معلوم) برای امر مجرد دیگری (عالِم) گفتھ میدر فلسفھ متافیزیکی 
  حایل و مانعی بین آن دو نباشد تا ھرگاه عالِم بخواھد، بھ معلوم دسترسی داشتھ باشد.

ی "علم" در متون دینی ما، از جملھ ھمین کالم شریف امام علی ی واژهبھ نظر ما بیشتر کاربردھا علیھ الّسالم - ، اگر نگوییم -
نوعی کاشف از واقع بودن نیز باید در آن لحاظ شود، بھ خالف بعضی افزون بر این، در ھمھ آنھا، با تعریف سازگار است. 

ھای دیگر کھ بھ چنین امری ملزم نیستند. برداشت  
اند. بھ طور خالصھ، علم  در فلسفھ متافیزیکی "علم" را بھ حضوری و حصولی تفسیم کردهتعریف از "علم"، بنا بر این 

اند در علم حصولی صورت ذھنی و یا مفھوم  اند کھ وجود معلوم نزد عالِم حاضر است، و گفتھ حضوری را علمی دانستھ
باشد. معلوم نزد عالِم حاضر می  

یست، زیرا ھمھ علوم حضوری ھستند، علوم حصولی در واقع علوم حضوریی ھستند کھ این تفسیم بندی چندان دقیق ن
شود، کھ  گوییم علم دارا بودن امری مجرد است، و با تحقیق دقیق روشن می حضور در آنھا ضعیف است. بر این اساس، می

این ھمان است و ھم عالم و ھم معلوم. ایی از وجود است، کھ خود ھم علم  بر این مبنا، علم نحوه .دارا بودن، خود بودن است
است کھ مرحوم صدر المتألّھین رضوان هللا تعالی علیھ - البتھ ھمھ  فرماید. می از آن با عنوان "اتّحاد علم و عالِم و معلوم" یاد -

این باب شھرت محقّقان از اھل عرفان اسالمی نیز بر ھمین نظر ھستند، از جملھ موالنا کھ این ابیات از دفتر دوم مثنوی در 
دارند:  

			ای ریشھ و استخوان تو بقی ما  ای اندیشھ ھمان تو برادر ای  
گلشنی تو ی اندیشھ گلست گر 			گلخنی ی ھیمھ تو خاری بود ور    
   افکنند برونت بولی چون تو ور  زنند جیبت سر بر گالبی گر
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و وقوف  معرفتو علم . برای، ھمین بعضی بین است آنھاشّدت و ضعف ھای مختلف بھ خاطر  گاھی تقسیم علم بھ گونھ
عین و "، "علم الیقیناند. قرآن کریم نیز بھ شّدت و ضعف در علم اشاره دارد، و شاید اصطالحات " (آگاھی) فرق گذاشتھ

" را برای بیان مراتب مختلف علم بکار برده باشد.حّق الیقینو "، "الیقین  
اثر وجودی شود، و بار نظر بھ  ت ھستند، کھ با نظر بھ کاشفیّت آن، علم نامیده میمحقّقان بر آن ھستند علم و قدرت یک حقیق

شود. اش قدرت خوانده می و خارجی  
6. ، کھ مالک در اینجا علم بھ معنای مشاھده وجودی حقیقت است چنانچھ در متن واقع ھستچون  .ربّانى یعالم :َربَّانِيٌّ  فََعالِمٌ  

" منسوب "رّب" است، و آن مبالغھ است در َربَّانِيٌّ برای توصیف عالِم سعید بکار برد. "" َربَّانِيٌّ سعادت حقیقی است، "
" را وصفی عاّم بدانیم برای ھرچھ مربوط َربَّانِيٌّ انتساب بھ رّب. پس برترین مردم کسی است کھ عالِمی ربّانی باشد. اگر "

ذات، و اسماء، و صفات، و افعال هللاشود بھ  می تعالی - ست تا این کھ فقط اشاره بھ "رّب" داشتھ باشد ھر چند برای بھتر ا -
آن نیز وجھی نیکوست با توّجھ بھ سخن رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - " (ھر کھ خود را َعَرفَ  فَقَدْ  نَْفَسھُ  َعَرفَ  َمنْ ، "-

شناخت، پروردگارش را شناختھ باشد.) 	
7. " نمودن علم َربَّانِيٌّ "" بودن وصف علم است، نھ موضوع  ظاھری علم. بنابراین، َربَّانِيٌّ رسد " بھ نظر میتوضیح و تکمیل:  

) 249، ص 4 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل (ج، گردد. برای مثال بھ نوع نگرش عالِم و تاثیر علمش بر نفسش بر می
چنین آمده است: 	

ا َعلِيُّ إِنَّ فِي َجھَنََّم َرًحى ِمْن َحِدیٍد تُْطَحُن بِھَا ُرُءوُس یَ   قَاَل النَّبِيُّ ص فِي َوِصیَّتِھِ َجاِمُع اْألَْخبَاِر: 
اءِ  .َو قَاَل ص: ُربَّ تَاٍل لِْلقُْرآِن َو اْلقُْرآُن یَْلَعنُھُ  َو اْلُعلََماِء اْلُمْجِرِمیَن. اْلقُرَّ  
(نبی صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - در سفارشی بھ علی - علیھ الّسالم - علی، در جھنّم آسیایی است کھ با آن سرھای فرمود: یا  -

شود. و نبی کار خرد می قاریان و عالمان بزه صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - فرمود: چھ بسیار تالوت کننده قرآن، کھ قرآن او را  -
کند!) لعنت می  
) چنین آمده است:258 ص،  مصطفوى شرح و ترجمھ( الشریعة صباحاّما در م  
صادق حضرت لیھ الّسالمع -  و باال مقام ھر نھایت و، بوده مخصوص حاالت از گونھ ھر ریشھ داشتن علم: است فرموده  -
 ھر براى است واجب علم آوردن دست بھ و كردن طلب: است فرموده) ص( اكرم رسول كھ اینجاست از و، باشد مى بلندى
.است یقین تحصیل و تقوى بھ مربوط علوم مراد و، مسلمان زن و مرد از فردى  
 و، باشد النفس معرفة بھ مربوط كھ است علومى مراد و، باشد چین سرزمین در چھ اگر را علم بطلبید: كھ است فرموده باز و

.بود خواھد متعال پروردگار  معرفت موجب نفس شناختن  
 كھ باد را تو سپس و. است شناختھ را خود خداى البتھ بشناسد را خود نفس كھ كسى: است فرموده) ص( اكرم رسول و

 آن بدون كھ است اخالص بھ مربوط علوم آن و، باشد مؤثر تو وظائف تصحیح و اعمال اصالح در كھ بگیرى یاد را علومى
.شود نمى قبول و صحیح عملى  
 بلكھ و نیاورده اخالص كھ است عملى آن و، نباشد نافع كھ عملى از خدا بھ برم مى پناه: كھ است فرموده) ص( اكرم رسول
(پایان نقل) .دھد نتیجھ اخالص خالف بر  

تر ھستند برای تجلّی خدای تعالی، قرآن  ھایی بھتر و کامل جمع بین این دو بیان آن است کھ بعضی آیات خدای تعالی آینھ
کریم، رسول خدا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ، و امامان معصوم- علیھم الّسالم - لی ترین مظھر خدای تعا برترین و کامل -

ھیتند، و اولیاء هللا دیگر نیز ھر یک بھ میزان سعھ وجودی، و  نفس و آیات انفسی نیز در مقایسھ با آیات آفاقی برتر 
باشند.  می  

 اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  َكانَ " ، ) چنین نقل فرموده است77: ص، 1 ج( الدرجات بصائر) در  ق 290(متوفا حسن صفار  بن محمد
ِ  َما یَقُولُ  ِ  َال  وَ  ِمنِّي أَْكبَرُ  آیَةٌ  ِ#َّ ٍ  ِمنْ  ِ#َّ فرمود، برای خدا آیتی بزرگتر  " (امیر المؤمنین میِمنِّي أَْعظَمُ  َعِظیمٍ  نَبَإ

)تر از من نیست! ی عظیماز من نیست، و برای خدا خبر عظیم  
پس، گمراھی در حضور این آیات کبری و مظاھر عظمی حکایت از طرد ازل، و شقاوت ابد دارد.  

8. فرماید: در کتاب المواقف می ريفَّ نِ  ارد بن عبد الجبّ مَّ حَ مُ  اشاره:   
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.] و مرا گفت: اگر غیر مرا بینی، مرا نبینی5:2[  
گویم یعنی نبینی مرا بھ طور تمام،  "، میاگر غیر مرا بینی، مرا نبینی: و مرا گفتگوید: قول او، " عفیف الّدین تلمسانی در شرح آن می

-چنانچھ او -الّسالمعلیھ الّصالة و   فرمود، "نمازی نباشد برای ھمسایھ مسجد مگر در مسجد"، یعنی نماز کامل [نباشد]، وگرنھ نماز  
قیومیّت من، نھ مرا در  باشد. و گاه معنایش آن است کھ اگر غیر مرا دیدی، دیدنی بُریده از اش صحیح می ھمسایھ مسجد در در خانھ

-اش نیز إشاره دارد بھ اینکھ شھود قیومیّت کوتاه مّدت است زیرا حّق [ قیومیّت دیده باشی، و نھ در وحدانیّت. خالصھ -تعالی  ] در 
ھمان رسد بھ غیر خود، چھ تنفّر از ظلمت بالذات است، و او نور خدای تعالی است، و غیر او ظلمت است، چھ ظلمت  گذرد و نمی نمی

عدم نور است، پس آن (ظلمت) عدم است.  
9. حال اگر کسی از عالِمان ربانی نبود، یا در راه علم آموزی و عالِم  راه رھایی. بر ىدانش آموز و :نََجاةٍ  َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  

ھایی کھ از کوی دوست وزیدن گرفتھ است آنھا را بھ جنبش در  ربّانی شدن است، یا نھ. گروه دوم، مشتاقانی ھستند کھ نسیم
اند در طلب علم ربوبی، و شھود محبوب.  آورده است، و از سّر شوق بھ پا خاستھ  

 
 


