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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  -  
)5(  

04دوشنبھ  - 12 07؛ 1435 - - 06 29؛ 1393 - - 09 - 2014  
I. 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 	

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! شان گیراترین آنھاست. پس، بگیر و نگھدار از من آنچھ را می ھایی باشند، کھ بھترین ھا ظرف قلب 	

4. مردم سھ گونھ باشند.  :ثََالثَةٌ  النَّاسُ   	
5. .ربّانى یعالم :َربَّانِيٌّ  فََعالِمٌ   	

  َربَّانِیِّینَ  ُكونُوا: تعالى قولھ في هللاَّ  عبد عن ِزرّ  عن عاصم، عن ُشعبة، رَوى
.ُعلَماء ُحَكماء: قال] 79: عمران آل[  	
6. . راه رھایی بر ىدانش آموز و :نََجاةٍ  َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ    
7. شوند  کھ کج می ای، ھر بانگ بر آورندهپیرو  ،انبوه و پرغوغاءحشراتی  و :ِریحٍ  ُكلِّ  َمعَ  یَِمیلُونَ  نَاِعقٍ  ُكلِّ  أَْتبَاعُ  َرَعاعٌ  ھََمجٌ  وَ  

با ھر بادی  
ھای ریز و حشراتی است کھ دور چشم و بینی حیواناتی مثل و خر و گاو  "، در اصل بھ معنای مگسھََمَجةٌ " جمع "ھََمجٌ "
"، بھ معنای َرَعاَعةٌ " جمع "َرَعاعٌ در محاورات کالمی برای مردم پست و احمق استعاره گرفتھ شده است. "نشینند، کھ  می

"، یعنی بانگ بر آورنده. نََعقَ " از اسم فاعل است از "نَاِعقٍ توده و انبوھی پر آشوب و غوغا است. "  
ھستند انبوه و پر آشوب و غوغاء، کھ  پس، فرمود مردم یا عالمی ربّانی ھستند، و یا دانش بر راه رھایی، و بقیّھ آنھا حشراتی

شوند با ھر بادی  و تفّکری کج می  ای کھ آنھا را بھ سویی بخواند، و بی ھیچ اندیشھ دھندهکنند ھر آواز  کور کورانھ پیروی می
کھ آنھا را بھ سمتی براند.  

" اشارتی است بھ اندکی و نایابی عالم ربّانی َرَعاعٌ  ھََمجٌ "، و جمع آوردن "ُمتََعلِّمٌ " و "َعالِمٌ گفتھ شده است کھ در مفرد آوردن "
و متعلّمی کھ در طلب علمی ربّانی باشد، و انبوھی و فراوانی فرومایگان غوغاء پیشھ.   

باشد، چندین وصف برای انبوه و  از آنجایی کمک بھ مردم برای تمییز حّق از باطل، و سره از ناسره، مقایسھ آنھا سودمند می
برشمرد. تحقیر نفرمود آنھا بھ خاطر امور مادی بی ارزش چون نژاد و قومیّت، و مال و ثروت، و ھای غوغاء پیشھ  توده

شان آنچھ حقیقت فطرت آن بر  شان و حقیر دانستن زور و مکنت، جاه و شوکت، و نظایر آنھا، بلکھ بھ سبب اعراض نمودن
کھ گفتھ شد.پذیرد، یعنی علم، بھ معنایی  حّق ثابتی است کھ زوال نمیآن است، و   

ابتداء توصیف فرمود آنھا را گرایش بھ ھر صدا و بانگی بدون آن کھ معرفتی نسبت محتوای آن داشتھ باشند، بلکھ صرفاً بھ 
بانگ در اینجا کنایھ از دعوت است.ھای دنیویی، و حیوانی، و خیالی، و وھمی آن بانگ آنھا برای آنھا.  خاطر جذابیّت  

 
 
 

حافظ:  
نرود خبر بی بخوانند کھ درش ھر بھ  نرود نظر پی از مدام کھ دلی خوشا  
ھرجایی و گرد ھرزه چنین مباش دال    نرود ھنر بدین پیشت ز کار ھیچ کھ  

موالنا، در دفتر دوم مثنوی:  
فنا سوى كشد كھ آشنایى  آشنا بانگ ھست غوالن بانگ  
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  نشان و راه نك آیید من سوى  كاروان اى ھان كھ دارد مى بانگ
  آفالن از را خواجھ آن كند تا  فالن اى غول برد مى یك ھر نام
دیر روز و دور راه ضایع عمر  شیر و گرگ ببیند جا آن رسد چون  
بگو آخر غول بانگ آن بود چون آبرو و خواھم جاه خواھم مال    
رازھا گردد كشف تا كن منع   آوازھا این خویش درون از  

ھایی  " کنایھ از ھوی و ھوسباد"دومین وصف فرومایگان غوغاء پیشھ را کج شدن با ھر بادی قرار داد. احتمال دارد کھ 
کند از بیم شکستھ شدن. در این صورت،آن یا اشاره است بھ قدرتی از  باشند کھ شخص ضعیف در برابر آنھا مقاومت نمی
بینند و بھ ھر  نمیارزشی و  قدر دھند چون یا برای خود پیشھ تن بدان میدرون، و یا زوری از بیرون کھ فرومایگان غوغاء 

یابند، و یا ھر دو. ھا نمی فروشند، و یا در خود قدرت مقاومتی در برابر این زورگویی بھره اندکی و یا سرابی خود را می  

امام علی علیھ الّسالم - ) (ھالک 141" نھج البالغة، ف، حکمت قَْدَرهُ  یَْعِرفْ  لَمْ  اْمُرؤٌ  ھَلَكَ ، "فرماید ھم چنین فرمود  -
شد کسی قدر خود را نشناخت!)   

8. انبوه خالیق " روشنایی جستن است. این وصف دیگر ْستََضاءا" اند بھ نور علم. روشنایی نیافتھ :اْلِعْلمِ  بِنُورِ  یَْستَِضیئُوا لَمْ  
ی غوغاء پیشھ است. امام علی فرومایھ علیھ الّسالم - ایی فراتر از آن دو وصف یاد شد. خواست  آنھا با ویژگیوصف فرمود  -

بفرماید گرایش بھ ھر بانگی و پذیرش ھر دعوتی، و کج گردیدن در برابر ھر زوری و خم شدن پیش روی ھر قدرتی نقصی 
بدتر از این ای نداشتھ باشد، بخواھد و بکوشد لیکن نتواند، اّما  و عیبی است ولی چھ بسا شخص قاصر بوده باشد، یعنی چاره

، و در طلب روشنا کند خواھد بداند و از این ذلّت برھد، در نتجھ سعی و کوششی نمی کسی است کھ مقّصر است، یعنی نمی
  شود.  آید. بھ عبارت دیگر، متعلّم نیز نمی شدن با نور علم برنمی

از رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - " (روشنایی مجویید از آتش الُمْشِرِكینَ  بنار ِضیئُواتَْستَ  النقل شده است کھ فرمود، " -
نظر و رای مشورتی آنھا را تشبیھ فرمود بھ نور، و حیرت مشرکان)، ھنگام حیرت و سرکشتگی مشورت مخواھید از آنھا، 

و سرگشتگی بھ تاریکی.  

امام علی علیھ الّسالم - ً  َمأُْمومٍ  لُِكلِّ  إِنَّ  وَ  أََال فرماید، " نیز می - " (نھج ِعْلِمھِ  بِنُورِ  ءُ  یَْستَِضي وَ  بِھِ  یَْقتَِدي إَِماما
)جوید مى روشنى او دانش بنور كرده پیروى او از كھ است پیشوایى را كننده پیروى ھر باش آگاه) (45البالغة، ف، نامھ  	
ترین درجات حیوانیّت  پستشان است بھ  تر این فرومایگان غوغاء پیشھ بری دردی و کاھلی و راضی شدن پس، صفت زشت

کنند تا حّداقل در دل خواھان رشد و تعالی باشند، و خدای رحمان ھیچ طالب  تا حّدی کھ حتّی احساس خسران و زیان نیز نمی
گذارد. صادقی را محروم نمی  

موالنا در دفتر اّول مثنوی:  
کن امر واقفان نیندی گر 			سخن این بودی گشتھ رد جھان در     
نشان و تقلید اھل ز ھزاران صد 			گمان در وھمی نیم افکندشان    
شان استدالل و تقلید ظنھ ب کھ 			شان بال و پر جملھ و ست قایم    

دون شیطان آن انگیزد ای شبھھ 			سرنگون کوران جملھ این فتند در    
بود چوبین استداللیان پای 			بود تمکین بی سخت چوبین پای     
			سر خیره گردد کوه ثباتش کز   ور دیده زمان قطب آن غیر  
			حصا بر او سرنگون نیفتد تا   عصا باشد عصا نابینا پای  
ظفر شد را سپھ کو سواری آن 			بصر سلطان کیست را دین اھل    
اند دیده ره اگر کوران عصا با    اند دیده روشن خلق پناه در  
شھان و بدندی بینایان نھ گر 			جھان در اندی مرده کوران جملھ     
			سود و تجارتھا نھ عمارت نھ  درود نھ آید کشت کوران ز نھ  
افضالتان و رحمت نکردی گر 			استداللتان چوب شکستی در    
			جلیل بینا دادشان کھ عصا آن  دلیل و قیاسات بود چھ عصا این  
نفیر و جنگ آلت شد عصا چون 			ضریر ای بشکن خرد را عصا آن    
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			زدیت وی بر ھم خشم از عصا آن  آمدیت پیش تا داد عصاتان او  
اندرید کار چھ بھ کوران ی حلقھ 			آورید میانھ در را دیدبان    
عصا دادت کو گیر او دامن 			عصا از دید ھا چھ دمآک نگر در     
نگر را احمد و موسی ی معجزه 			خبر با استن و مار شد عصا چون    
حنین استن از و ماری عصا از 			دین بھر از زنند می نوبت پنج    

			معجزه چندین بھ حاجت بدی کی   مزه این بودی نامعقول گرنھ  
			مد و جر بی معجزه بیان بی  خورد می عقلش ست معقول ھرچھ  
   بین مقبول مقبلی ھر دل در   بین نامعقول بکر طریق این

9. این چھارمین خصوصیتی است کھ برای فرومایگان غوغاء  استوار. اند بھ ستونی و پناه نبرده :َوثِیقٍ  ُرْكنٍ  إِلَى یَْلَجئُوا لَمْ  وَ  
شوند، بھ  روند، و در برابر ھر زور و قدرتی کج و خم می شمرد. کور کورانھ در پی ھر بانگی و دعوتی می پیشھ بر می

کنند، بلکھ  حساس نمینھ تنھا نیازی در خود بھ نور ااند،  اند تا آنجا کھ چون خفّاشان شده تاریکی و ظلمت جھل انس گرفتھ
اند، و از غایتی جھل و حماقت، احساس خطر  ھای ھالکت ایستاده . افزون بر این، بر لب پرتگاهاند گردیده دشمن نور

ھای مخوف حیوانیّت و شیطنت را ندارند، و در نتیجھ، تّکیھ بر ستونی  کنند، و بیم لغزیدن و با سر در افتادن بھ دّره نمی
زنند. از ھمھ بدتر دستی را کھ بھ  روند، و در دست با دامن عصمتی نمی ی عنایتی در نمی در پناه سایھ کنند، و استوار نمی

رانند. زنند و پس می شود را زخم می سوی آنھا برای کمک بھ آنھا دراز می 	
فرماید: سوره مبارکھ حدید تحت عنوان "مکاشفھ" چنین می 27صدر المتألّھین در تفسیر آیھ مرحوم   
شناسد طریق روی آوردن سوی خدای تعالى و كیفیت رھایی از ورطھ  انکھ ھر عالم رباني دارای مكاشفۀ تام، کھ میو بد

تعلق بھ مھلكات دنیاوي و موذیات نفساني را، واجب است اتّباع او و فراگیری سلوک از او بھ وجوب عقلی، چنانچھ اتّباع 
معی است. پس، چنانچھ مریض و آنکھ بیماریی مھلک دارد چنانچھ امکان رسول و أئمھ، علیھم الّسالم، نیز واجب عقلی و س

بر او اتباع او و  شود میشناسد معالجھ آن مرض مھلک را، واجب  داشتھ باشد برایش ھنگامی کھ بیآبد طبیبی حاذق کھ می
کند بدان بھ حسب آنچھ سرشتھ شده است بر آن، از محافظت حیات بدني، بھ ھمان نحو کسی کھ مرض  قبول آنچھ أمر می

شود از او حیات سرمدی، واجب است بر او بھ ضرورت کھ  جھل و بیماری ُخلق نفساني پست دارد، کھ بھ سبب آن فوت می
الھ جھل و سائر أخالق مذموم، و بیآموزد از او طریق استكمال را، و تأسى کند بھ او، و تبعیت کند عارف آگاه بھ كیفیت از

دنبال سلوک او را، و قبول کند از او نصائح را در كیفیت تقرب بھ مبدإ فعال.  
از ترس  –عالم متألّھ، آنگاه تساھل ورزد در مالزمت او و تحّمل معارف از او  خدمتو چنانچھ کسی کھ میّسر باشد برایش 

اینکھ مبادا سقوط کند منزلتش نزد مردم، و برای حفظ جایگاه حقیرش نزد عوام ناقص باید شک کرد کھ چون خارج شود  -
إمام مھدي، علیھ الّسالم، کھ واجب است إطاعتش از روی عقل، تمرد کند از حكمش و سربازند از اطاعتش چون در آن 

ند بھ خاطر آن جاه پستش، مگر آنکھ از روی خوف باشد یا طمع، نھ برای اش نزد مردم و سقوط ک صورت پایین آید مرتبھ
کرد ھر کسی را کھ قدمی راسخ در علم بھ خدا و ملكوتش داشت، و آن بھ خاطر  تقّرب سوی خدای تعالى، وگرنھ إطاعت می

دارد او را منزلت  یمرض نفس، و خبث جوھر، و قصور ذاتش است بھ حسب نفس األمر، و سقوط منزلتش نزد خدا کھ باز م
دھد رضای خلق را بر رضای خالق، در حالی کھ خدای سبحان فرموده  نزد خلق از تحصیل منزلت نزد او، و ترجیح می

ِ أَْكبَُر" ( التّوبة) (و رضایت خدا بزرگتر است). (انتھی) 9:72است، "َو ِرْضواٌن ِمَن هللاَّ  
 

موالنا در غزلیات:  
دارد خبر دل از او کھ بنشین کسی نزد دال 			دارد تر ھای گل او کھ رو درختی آن زیر بھ    
			دارد شکر دکان در کھ بنشین کسی دکان بھ  کاران بی چو سو ھر مرو عطاران بازار این در  

			دارد زر کھ پنداری تو بیاراید قلبی یکی  کس ھر رھزند زو را تو پس نداری گر ترازو  
آید می کھ طراری بھ او نشاند در بر را تو 			دارد در دو خانھ آن کھ در بر منتظر منشین تو    
			دارد دگر چیزی درون جوشد می کھ دیگی ھر کھ  منشین و کاسھ میاور جوشد می کھ دیگی ھر بھ  
دارد زبر زیری ھر نھ دارد شکر کلکی ھر نھ 			دارد گھر بحری ھر نھ دارد نظر چشمی ھر نھ    
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			دارد اثر دارد اثر خارا و صخره میان   مستان نالھ ازیرا دستان بلبل ای بنال  
			دارد سر کھ باشد آن از گنجد نمی رشتھ اگر  سوزن چشمھ اندر کھ گنجی نمی گر سر بنھ  

دار می دامنش زیر بھ بیدار دل این چراغست 			دارد شر و شور ھوایش بگذر ھوا و باد این از    
گشتی ای چشمھ مقیم بگذشتی باد از تو چو 			دارد جگر بر آبی کھ گشتی ھمدمی حریف    
   دارد سفر دل درون دایم دھد نو میوه کھ  مانی را سبز درخت باشد جگر بر آبت چو

رود کھ شخص  توّجھ شود کھ روشنایی جستن از نور علم را مقّدم داشتھ بر پناه بردن بھ رکن وثیق، چھ در اّولی امید آن می
حالت دوم محفوظ از خطر خواھد ماند تا زمانی کھ در پناه است، و استقالل و در خود روزی کامل و مستقل شود، ولی در 

پناه درجاتی دارند، بعضی از مراتب پناھندگی منافاتی با استقالل در مراتبی دیگر ندارد، و در پناه رسول هللا صلی هللا علیھ  -
و آلھ و سلّم و امامان معصوم اھل بیت - علیھم الّسالم - خر است، و ھوس جدایی از بیرون شدن از سایھ برای ھمگان ف -

ھا خذالن محض.آن  عنایت  
حافظ:  

مفروش سلطنت بھ جانان در گدایی    رود آفتاب بھ در این سایھ ز کسی  
 
 
 
 


