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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  -  
)6(  

11دوشنبھ  - 12 14؛ 1435 - - 06 06؛ 1393 - - 10 - 2014  
I. ، فیض االسالم139کلمھ    
1. : متن و ترجمھ   

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

ِزیَاٍد: ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ   
کمیل زیاد گفت: 	

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

لََك! أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  
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  
، فََعالِمٌ  ثََالثَةٌ، النَّاسُ   وَ  اْلِعْلمِ  بِنُورِ  یَْستَِضیئُوا لَمْ  ِریحٍ  ُكلِّ  َمعَ  یَِمیلُونَ  نَاِعقٍ  ُكلِّ  أَْتبَاعُ  َرَعاعٌ  ھََمجٌ  وَ  نََجاٍة، َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  َربَّانِيٌّ

َوثِیٍق. ُرْكنٍ  إِلَى یَْلَجئُوا لَمْ   
ای، کھ کج  حشراتی خرد، پیرو ھر بانگ بر آورنده و راه رھایی، بر دانش آموزى و ربّانى، مردم سھ گونھ باشند: عالمی

اند بھ ستونی استوار. اند بھ نور علم، و پناه نبرده روشنایی نیافتھ شوند با ھر بادی، می  
ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  قُُصھُ تَنْ  اْلَمالُ  وَ  اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ُكَمْیُل، یَا  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  اْإلِ

بَِزَوالِِھ. یَُزولُ   
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  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  َوفَاتِھِ  بَْعدَ  اْألُْحُدوثَةِ  َجِمیلَ  وَ  َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ

  َعلَْیِھ. َمْحُكومٌ 
زندگی خود، و آوازه در کند طاعت را  انسان کسب می  با آن، بدان است جزا، و ِدینی استكمیل بن زیاد، معرفت علم  اى

نیک را پس از وفاتش. و علم فرمان دھنده است ولی ما فرمان داده شده.  
انُ  ھَلَكَ  ِزیَاٍد، اْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا   َمْوُجوَدةٌ. اْلقُلُوبِ  فِي أَْمثَالُھُمْ  وَ  َمْفقُوَدةٌ  أَْعیَانُھُمْ  الدَّْھرُ  بَقِيَ  َما بَاقُونَ  اْلُعلََماءُ  وَ  أَْحیَاءٌ  ھُمْ  وَ  اْألَْمَوالِ  ُخزَّ
ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ھَا ً  لَِعْلما َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما ً  أََصْبتُ  بَلَى َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  - ْنیَا الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  لَقِنا  وَ  لِلدُّ

ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  یَْنقَِدحُ  أَْحنَائِھِ  فِي لَھُ  َال بَِصیَرةَ  اْلَحقِّ  لَِحَملَةِ  ُمْنقَاداً  أَوْ  أَْولِیَائِِھ، َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ  ِألَوَّ
ً  َذاَك، أَوْ  َال  وَ  َذا َال  أََال  ُشْبھَةٍ  ِمنْ  َعاِرضٍ  ْھَوةِ  اْلقِیَادِ  َسلِسَ  بِاللَّذَّةِ  َمْنھُوما ً  أَوْ  لِلشَّ َخارِ  وَ  بِاْلَجْمعِ  ُمْغَرما  فِي الدِّینِ  ُرَعاةِ  ِمنْ  لَْیَسا اِالدِّ

ً  ءٍ  َشيْ  أَْقَربُ  ءٍ  َشيْ  ائَِمةُ  اْألَْنَعامُ  بِِھَما َشبَھا َحاِملِیِھ. بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ  السَّ  
ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ  ةٍ  ِ#َّ ا بُِحجَّ ا وَ  َمْشھُوراً  ظَاِھراً  إِمَّ ً  إِمَّ ِ  ُحَججُ  تَْبطُلَ  لِئَالَّ  َمْغُموراً  َخائِفا  أَْینَ  وَ  َذا َكمْ  وَ  بَیِّنَاتُھُ  وَ  هللاَّ

ِ  وَ  أُولَئِكَ  ِ  ِعْندَ  اْألَْعظَُمونَ  وَ  َعَدداً  اْألَقَلُّونَ  هللاَّ ُ  یَْحفَظُ  قَْدراً  هللاَّ  قُلُوبِ  فِي یَْزَرُعوھَا وَ  نُظََراَءھُمْ  یُوِدُعوھَا َحتَّى بَیِّنَاتِھِ  وَ  ُحَجَجھُ  بِِھمْ  هللاَّ
 ِمْنھُ  اْستَْوَحشَ  بَِما أُنُِسوا وَ  اْلُمْتَرفُونَ  اْستَْوَعَرهُ  َما اْستََالنُوا وَ  اْلیَقِینِ  َرْوحَ  بَاَشُروا وَ  اْلبَِصیَرةِ  َحقِیقَةِ  َعلَى اْلِعْلمُ  بِِھمُ  ھََجمَ  أَْشبَاِھِھمْ 

ْنیَا َصِحبُوا وَ  اْلَجاِھلُونَ  ِ  ُخلَفَاءُ  أُولَئِكَ  اْألَْعلَى بِاْلَمَحلِّ  ُمَعلَّقَةٌ  أَْرَواُحھَا بِأَْبَدانٍ  الدُّ َعاةُ  وَ  أَْرِضھِ  فِي هللاَّ ً  آهْ  آهْ  ِدینِھِ  إِلَى الدُّ  إِلَى َشْوقا
ِشْئَت! إَِذا ُكَمْیلُ  یَا اْنَصِرفْ  ُرْؤیَتِِھمْ  	

II. 139کلمھ شرح    
1. 	ای کمیل، علم بھ از مال است. :اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ُكَمْیُل، یَا   
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است برای  پردازد بھ بیان این کھ چرا علم بھترین مالک پس از آن کھ مردم را با مالک علم بھ سھ گروه تقسیم فرمود، می
برای این ھدف، مقایسھ فرمود علم را با مال، در یک جملھ  شناخت و تمییز سعید از شقی، کامل از ناقص، و باقی از فانی.

  بھ طور مطلق فرمود کھ علم بھتر از مال است.
 ال ند قول خدای تعالی، "ورزد از آن، مان دھد بھ حقیقتی کھ بسیار غفلت می اش انسان را توّجھ می این نوع بیان با ھمھ سادگی

 بھشت، اھل و آتش اھل نیستند سان (یک )الحشر 59:20(" اْلفائُِزونَ  ھُمُ  اْلَجنَّةِ  أَْصحابُ  اْلَجنَّةِ  أَْصحابُ  وَ  النَّارِ  أَْصحابُ  یَْستَوي
باشند.) ھستند کھ كامیاب می بھشت اھل  

بخشیدن آن است بر دیگران، و در برابر شّر بکار برده " بھ معنای انتخاب و برگزیدن چیزی و برتری َخْیراصل کلمھ "
ھای انسان از قبیل نقدینگی، و چارپایان، و امالک، و ھرچھ قابل مبادلھ باشد و یا قیمتی داشتھ  در عرف، دارایی شود. می

شود. باشد برای مبادلھ مال خوانده می  
):126 ص ،4 ج مجلدات، المكیة، اربع گوید (الفتوحات شیخ ابن عربی درباره وجھ تسمیھ "مال" چنین می  

 یابی عبد  کرده است بھ آن بھ خاطر آنچھ در آن است از دست میل بھ سبب آن کھ قلب "مال" نامیده نشده است مگر "مال" و
بھ خاطر آنچھ  اگر در صالح تام نباشد، یابد آنھا را نزد پروردگارش در بازگشت اگر صالح باشد، و خیراتی کھ می بھ جمیع

  توسطّ آن. خود  ھای اش بھ غرض یابی در آن است از دست
بابا طاھر:  

		خرابات در ره ای نابرده کھ تھ  سماوات علم ای ناخوانده کھ تھ  
ندانی خود زیان و سود کھ تھ    ھیھات ھیھات رسی کی بھ یاران  

2. " بھ معنای َحَرسَ " از "یَْحُرسُ " ولی تو پاسداری کنی مال را.علم پاسداری کند تو را  :اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  
"علم" مراقب عالم است، مراد آن است کھ  تر است از آن. رود، و حفظ عام مراقبت است و در موجودات دارای عقل بکار می

نیازمند رسیدگی و حفظ کند در حالی کھ مال  ھای او جلوگیری می و از خسران او و تلف شدن عمر، استعداد، و دیگر سرمایھ
رباید. ھای او برای پرداختن بھ سعادت خود و خانواده و نزدیکانش را از او می و مواظبت است، و عمر و انسان، و فرصت 	

موالنا، در دفتر اّول مثنوی:  
	ست علم جملھ عالم صورت و جان  	ست علم لیمانـلک سـخاتم مُ   

در مثل نیز آمده است:  
فرزند پدرفرزند ادب باش، نھ    فرزند ادب زنده کند نام پدر    

از امام صادق در اصول كافي علیھ الّسالم - )54 ص، 2 ج، اإلسالمیة - ط(چنین روایت شده است،  -  
ْیقَلِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  أَبَانٍ  َعنْ  أَْصَحابِھِ  بَْعضِ  َعنْ  أَبِیھِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعلِيُّ  ِ  َعْبدِ  أَبَا َسأَْلتُ : قَالَ  الصَّ هللاَّ ع - ا -  تَفَكُّرَ  أَنَّ  النَّاسُ  یَْرِوي َعمَّ

.تَتََكلَِّمینَ  َال  بَالُكِ  َما بَانُوكِ   أَْینَ  َساِكنُوكِ  أَْینَ  فَیَقُولُ  بِالدَّارِ  أَوْ  بِاْلَخِربَةِ  یَُمرُّ  قَالَ  یَتَفَكَّرُ  َكْیفَ  قُْلتُ  لَْیلَةٍ  قِیَامِ  ِمنْ  َخْیرٌ  َساَعةٍ   
 یك عبادت از بھتر اندیشیدن ساعت یك: «كھ میكنند روایت مردم آنچھ باره در الّسالم علیھ صادق امام از: گوید صیقل (حسن
 سازندگانت؟ كجایند ساكنینت: بگوید میگذرد كھ اى خانھ یا خرابھ از: فرمود؟ بیندیشد چگونھ: گفتم و پرسیدم »است شب
)؟.نمیگوئى سخن چرا؟ كجایند  

قرآنی کافی کھ چون برادران یوسف ادب انسان را، این اشارتدر پاسداری علم و  علیھ الّسالم - بر کشتن او با یکدیگر  -
ْنھُْم الَ تَْقتُلُوْا یُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغیَابَِة تبانی کردند، یکی از آنھا مانع شد و پیشنھاد کرد تا او را در چاه افکنند، " قَاَل قَآئٌِل مَّ

یَّاَرِة إِن ُكنتُْم فَاِعلِینَ اْلُجبِّ یَْلتَقِطْ  او را در نھانخانھ  !یوسف را مكشید:  گفت ایشاناى از  گویندهیوسف) ( 12:10(" ھُ بَْعُض السَّ
کاری خواھید کرد!)، گویند این ھمان بزرگ آنھا بود کھ خدای تعالی از اگر  او را برگیرندکاروانیان چاه بیفكنید تا برخى از 

ان گرفتھ شدن بنیامین توسطّ یوسفدر ماجرای بھ گروگ او علیھ الّسالم - ا اْستَْیأَُسوْا ِمْنھُ َخلَُصوْا نَِجیًّا چنین یاد فرمود، " - فَلَمَّ
طتُمْ  َن ّهللاِ َوِمن قَْبُل َما فَرَّ ْوثِقًا مِّ ْن أَْبَرَح األَْرَض َحتََّى یَأَْذَن لِي أَبِي أَْو  فِي یُوُسَف فَلَ قَاَل َكبِیُرھُْم أَلَْم تَْعلَُموْا أَنَّ أَبَاُكْم قَْد أََخَذ َعلَْیُكم مَّ

شان  بزرگیوسف) (پس، چون مأیوس شدند از او، جدا شدند برای نجوا کردن.  12:80" (یَْحُكَم ّهللاُ لِي َوھَُو َخْیُر اْلَحاِكِمینَ 
حّق یوسف، پس، بھ ھیچ وجھ از این  گفت آیا نمی دانید کھ پدرتان پیمانی گرفتھ است از خدا، و پیشتر ھم کوتاھی کردید در

)سرزمین بر نخیزم تا اینکھ پدرم إجازه دھد مرا، یا خدا برایم حکمی کند، کھ او بھترین حاکمان است.  
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تر سنی  " (بزرگترین آنھا) را بزرگَكبِیُرھُمْ "در مورد این کھ این این بزرگ آنھا کھ بود اقوال مختلفی است. بعضی مراد 
حقّی می گوید: كبیرشان در سّن، کھ روبیل بود، یا در شیخ اسماعیل مالی است کھ زودتر بھ ذھن می آید، دانستند، این احت

نش ریاست داشت.اعقل، کھ یھودا بود، یا رئیسشان، کھ شمعون بود و بر برادر  
فرماید: مولی عبدالّرّزاق کاشانی در تفسیر آیھ ھشتادم سوره مبارکھ یوسف چنین می  

شان کھ بیادشان آورد پیمان پدرشان را، کھ ھمان اعتقاد إیماني بود، و کوتاھی اشان در حّق یوسف را ھنگام  و بزرگ
ھمان اند کھ او  نیکو رأي ترین آنھا بود در حّق یوسف، و  حكومت وھم بر آنھا، ھمان فكر بود، و برای ھمین، مفسّران گفتھ

بازداشت آنھا را از قتل او.است کھ   
دای تعالی از کسی کھ تخت بلقیس را نزد سلیمانو خ علیھ الّسالم - کھ  یاد فرمود آورد در یک گردش چشم بھ عنوان کسی -

 آن كھ( )النّمل 27:40" (طَْرفُك إِلَْیكَ  یَْرتَدَّ  أَنْ  قَْبلَ  بِھِ  آتیكَ  أَنَا اْلِكتابِ  ِمنَ  ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الَّذي قالَ ، "نزد او بودعلمی از کتاب را 
)چشمت". تو سوى برگردد آن كھ از پیش را آن نزد تو آورم مي بود گفت، "من كتاب از علمى نزدش  

شرف صاحب علم حقیقی بدان پایھ است کھ خدای تعالی شھادت او را در کنار شھادت خود قرار داد برای تایید رسول و 
اکرم صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ِ   َكفى قُلْ  ُمْرَسالً  لَْستَ  َكفَُروا الَّذینَ  یَقُولُ  وَ " و فرمود، -  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  َمنْ  وَ  بَْینَُكمْ  وَ   بَْیني َشھیداً  بِا#َّ

 و شما میان و من میان گواه خدا است كافى بگو گویند تو رسول نیستى، ورزیدند مي كفر كھ آنان و( )الّرعد 13:43(" اْلِكتابِ 
" اْلِكتابِ  ِعْلمُ " (علمی از کتاب)، بلکھ فرمود، "اْلِكتابِ  ِمنَ  ِعْلمٌ کھ اینجا نفرمود، ". توّجھ شود )علم كتاب است او نزد كھ كسى

(علم کتاب)، او کسی غیر از امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب علیھ الّسالم - نبود. -  
صرف نظر از  شود، و موجب نجات میدھد کھ چگونھ "نیم دانش"  موالنا در دفتر چھارم مثنوی ضمن داستانی توضیح می

صّحت و سقم اصل داستان، اشارات لطیفی در آن است، از جملھ پاسداری علم و ادب انسان را:  
محتشم فقیر آن مریدان با 			منم یزدان نک کھ آمد بایزید     

ذوفنون آن عیان مستانھ گفت 			فاعبدون ھا انا اال الھ ال     
			صالح نبود این و گفتی چنین تو  صباح گفتندش حال آن گذشت چون  
مشغلھ من کنم ار بار این گفت 			ھلھ دم آن زنید من بر کاردھا    
تنم با من و تن از منزه حق 			کشتنم بباید گویم چنین چون     
			کرد آماده کاردی مریدی ھر  آزادمرد آن کرد وصیت چون  
فتزَ  راقغْ سَ  آن از باز او گشت مست 			برفت خاطر از ھاش وصیت آن    

شد آواره او عقل آمد قلنُ  			شد بیچاره او شمع آمد صبح     
رسید سلطان چون ست شحنھ چون عقل 			خزید کنجی در بیچاره ی شحنھ   
آفتاب حق بود حق ی سایھ عقل    تاب چھ او آفتاب با را سایھ  
....     ....  
پیغامبرست لب از قرآن چھ گر 			کافرست او نگفت حق گوید کھ ھر    
			کرد آغاز بایزید را سخن آن  کرد پرواز خودی بی ھمای چون  
			بود گفتھ اول کھ گفت تر قوی زان   ربود در تحیّر سیل را عقل  
خدا اال ام جبھ اندر نیست 			سما بر و زمین بر جویی چند     
شدند دیوانھ جملھ مریدان آن 			زدند می پاکش جسم در کاردھا     
			ستوه بی را خود پیر زد می کارد  کوه گرده ملحدان چون یکی ھر  
خلید می تیغی شیخ اندر کھ ھر 			درید می خود تن از بازگونھ    
			خون غرقاب و خستھ مریدان وان   ذوفنون آن تن بر نھ اثر یک  
برد زخم گلویش سویی او کھ ھر 			مرد زار و دید ببریده خود حلق    

زد سینھ اندر زخم را او وآنک 			ابد ی مرده شد و بشکافت اش سینھ    
			گران زخم زند کھ ندادش دل  قران صاحب آن از بود آگھ وآنک  
			کرد خستھ را خود کھ اال ببرد جان  کرد بستھ را او دست دانش نیم  
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			برخاستھ شان خانھ از ھا نوحھ  کاستھ مریدان آن و گشت روز  
زن و مرد ھزاران آمد او پیش 			پیرھن یک در درج عالم دو کای    
			شدی گم خنجر ز مردم تن چون   بدی مردم تن گر تو تن این  
زد دوچار خودی بی با خودی با 			زد خار خود ی دیده اندر خود با    
ذوالفقار تو خودان بی بر زده ای 			دار ھوش آن زنی می خود تن بر    

			ست ساکن او آمنی در ابد تا  ست آمن و است فانی خود بی زانک  
آینھ شد او و فانی او نقش 			نھ جای آن غیر روی نقش غیر     
کنی خود روی سوی فتُ  کنی گر زنی خود بر آینھ بر زنی ور    

3. ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  تَْنقُُصھُ  اْلَمالُ  وَ   "نفقھ"، و  و خرج کردن مال را بکاھد ولی علم بالندگی گیرد با بخشش. :اْإلِ
در طی فرآیند و جریانی است، کھ اعطاء و بخشش نیز یکی از مصادیق آن است. پس، اصل لغت از بین رفتن در "انفاق" 

با تعلیم و  ،رود، ولی علم شود و از بین می فرماید از نقص دیگر مال در مقایسھ با علم آن است کھ مال با بخشش، کم می می
باشد. ای معلّم نیز مییابد. در این اشارتی است بھ این تعلیم نوعی تعلّم بر آموزش، رشد و نمو می  

4. ) چنین آمده است:99 اخالق" (ص و وعظ و معرفت در "ارشاد	در کتاباشاراتی اخالقی:   	
 و بود علم را كسى چون و. بود زبان بھ و بود، تن بھ و بود، جاه بھ و بود، علم بھ بخیلى چھ، نبود مال بھ تنھا بخیلى .. این
 را مال چھ، كند بیشتر بخیلى مال بھ یابد مال اگر كھ بود آن دلیل. نشود كم آموزانیدن بھ علم كھ داند آنكھ با نیاموزد را كسى
 جوانمردى آن كھ آید پدید، بخیلى مال بھ و كند جوانمردى علم بھ، مال ھم و بود علم ھم را كسى چون و بود شدن گم خطر
على المؤمنین امیر و. است عزیزتر مال از علم چھ، نیست درست علم بھ وى عنھ ّهللا  رضى -  اْلِعْلمُ " كھ است فرموده -

مال بھ چون پس. داشتن باید نگاه ترا مال و دارد نگاه " ترااْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  است خوارتر كھ -  بھ و كند مى بخیلى -
است عزیزتر كھ - علم  و. جستن مال بھر از یا و است جستن جاه بھر از علم بھ وى جوانمردى آن كھ آید پدید، جوانمردى -
مولى بازدارد خلق از علم منفعت و كند بخیلى خویش علم بھ چون جلّ  و عزّ  -  روز بھ روز تا بازگیرد وى از علم منفعت -
.شود كمتر كردن كار علم بھ و شود مى زیادت وى علم  

5. خواه یعنی ھرچھ جلوه و حسنش بھ خاطر مال باشد،  مال.و مال پرورده تباه گردد با تباھی  :بَِزَوالِھِ  یَُزولُ  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  
رود. جاه و مقام باشد، خواه رفاه و آسایش و برخورداری، با از بین رفتن مال، آنھ ھم از بین میدوستی و   

چند بیت از حافظ:  
دلفریبان نباتی ھمھ زیور بستند دلبر ماست کھ با حسن خداداد آمد    

			نباشد دفتر در عشق علم کھ  مایی ھمدرس اگر اوراق بشوی  
  نباشد زیور بستھ حسنش کھ  بند شاھدی در دل و بنیوش من ز

بشنو این نکتھ کھ خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننھاده کنی   
حافظ نھاد نیک تو کامت برآورد ھا فدای مردم نیکونھاد باد جان    

آن نیست کھ حافظ را رندی بشد از خاطر قھ پیشین تا روز پسین باشدکاین ساب   
) پس از نقل این کالم شریف امام علی130 الغیب (ص مفاتیح مرحوم صدر المتألّھین درکتاب علیھ الّسالم - فرماید: چنین می -  

 چون بشنود علم را، کوه تِھاَمھ، شود از منزلش در حالی کھ بر او گناھانی است مثل صحابھ گفتھ است کھ مرد خارج بعضی
، علماء مجلسپس، جدا نشوید از  در حالی کھ گناھی بر او نباشد. شمنزلباز گردد بھ  گوید بر گناھانش، عااسترج وو بترسد 

سلیمان نقل شده است کھ عباس ابناز  نیآفریده است. علماء مجالستر از  خدا بر روی زمین خاکی را گرامی چھ علیھ  -
الّسالم ک با ھم.لمُ  و مالرا، بخشیده شد  علم برگزید ،علم بین و مال و کلمُ  بینمختار گردانده شد بھ انتخاب  -  

6. در بعضی روایت این  بدان است جزا. و كمیل بن زیاد، معرفت علم ِدینی است اى :بِھِ  یَُدانُ  ِدینٌ  اْلِعْلمِ  َمْعِرفَةُ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا 
" (محبّت عالم دینی است کھ بدان است جزا.) بِھِ   یَُدانُ   َمَحبَّةُ اْلَعالِِم ِدینٌ کالم چنین آمده است، "  

 دیندارى روش خود دانش تحصیل یعنى. است دیانت خود دانش، با ابن میثم این جملھ را چنین شرح فرموده است: آشنایى
. است دیانت ریشھ و اصل علم كھ شد روشن ھم قبال و. است 	
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علم و معرفت است، و ھرچھ علم و معرفت شخص بیشتر باشد، شود کھ مالک دین داری و ایمان  از این جملھ برداشت می
 .و فقدان آن است چنانچھ بیشتر گفتھ شد، مالک سعادت و شقاوت علم حقیقی پاداش او نیز بیشتر خواھد بود، و بالعکس.

نیست با دف صام در خودش لیو نامند می علمآنچھ را مردم و دانند کھ ھمراه باُحکم باشد،  بعضی علم حقیقی را علمی می
دانند. می مھملسخنی حكم،   

موالنا، دفتر چھارم مثنوی:  
ھندسھ علم کاریھای خرده    فلسفھ و طب علم و نجوم یا  
			نیستش بر آسمان ھفتم بھ ره  دنیاستش ھمین با تعلق کھ  
			اشترست و گاو بود عماد کھ   آُخْرست بنای علم ھمھ این  
روز چند حیوان استبقای بھر 			رموز گیجان این کردند آن نام    
منزلش علم و حق راه علم دلش با را آن داند دل صاحب    

7. ْنَسانُ  یَْكِسبُ  بِھِ   پس از آن خیر و برکت علم را در  کند طاعت را زندگی خود. انسان کسب می  با آن، :َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ
اّول آن کھ شمرد.  ھای بیرونی و آثار آن را بر می خودش از حیث اتحاد علم و عالم و معلوم بیان فرمود، بعضی از فضیلت

دھند، و در نتیجھ  نوری است کھ در پرتو آن حّق را از باطل تشخیص می نمایند زیرا او  مردم عالم را اطاعت و پیروی می
ماند. آوازه نیکی در بین مردم برای او باقی می نام و  

موالنا در دفتر اّول مثنوی:  
			دلی ھر نیابد در را حق امر  واصلی از جو باز را حق امر  
			کرد بذل او یاغیان بر شھ مال  کرد عدل کو یاغیی غالم چون  
			حسرتست ھاشان  انفاق ھمھ کان   غفلتست اھل انذار نبی در  
شاه نزد داداش و یاغی این عدل 			سیاه روی و دوری فزاید چھ    

			قبول اومید بھ قربان بودشان  رسول حرب در مکھ سروران  
			المستقیم الصراط اھد نماز در  بیم ز گوید ھمی مومن این بھر  
فرماید:  و دفتر دوم مثنوی چنین می  

شد مغرور چنان بازى یكى آن ز شد دور اوستادان ز تكبر كز    
كشید سر تكبر از موسى ز او  دید چو خود در ھنر آن وار سامرى  

آموختھ ھنر آن موسى ز او 	 دوختھ بر را چشم معلم وز   
ربود را جانش و بازى آن كھ تا  نمود بازى دگر موسى الجرم 	
رود سر خود بدان سرور شود تا  دود سر اندر كھ دانش بسا اى 	
باش پاى تو رود كھ نخواھى سر 	 باش راى صاحب قطب پناه در  
مبین او فوق خویش شاھى چھ گر 	 مچین او نبات جز شھدى چھ گر  

  كان اوست نقد و است قلب تو نقد             جان اوست فكر و است نقش تو فكر 
8. . از دعای مند شدن مردم از علم عالِم است این نتیجھ و پیآمد بھره و آوازه نیک را پس از وفاتش. :َوفَاتِھِ  بَْعدَ  اْألُْحُدوثَةِ  َجِمیلَ  وَ  

 نیكو نامى، آیندگان میان در من براى (و )الشعراء 26:84" (اْآلِخرینَ  فِي ِصْدقٍ  لِسانَ   لي اْجَعلْ  وَ حضرت ابراھیم است، " 
) و این درخواست با برای آن است کھ مدد بھ او.بگذار جاى بر علیھ الّسالم - رسد از سوی آیندگان، و یا آن کھ مظاھری  -

برای او باشند در آینده.   
 


