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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  -  
)7(  

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

ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  تَْنقُُصھُ  اْلَمالُ  وَ  اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ُكَمْیُل، یَا  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  اْإلِ
بَِزَوالِِھ. یَُزولُ   

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

ْنَسانُ  یَْكِسبُ  بِھِ  بِھِ  یَُدانُ  ِدینٌ  اْلِعْلمِ  َمْعِرفَةُ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  َوفَاتِھِ  بَْعدَ  ْألُْحُدوثَةِ ا َجِمیلَ  وَ  َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ
  َعلَْیِھ. َمْحُكومٌ 
کند طاعت را زندگی خود، و آوازه نیک  انسان کسب می  با آن، بدان است جزا، و كمیل بن زیاد، معرفت علم ِدینی است اى

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

زنده بودند، ولی عالمان باقی ھستند تا روزگار باقی ھا در حالی کھ  ای کمیل، پسر زیاد، ھالک شدند گرد آورندگان مال
باشند. ھا موجود می ھایشان در قلب اند ولی مثل ھایشان از دست شده است، عین  

ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ھَا ً  لَِعْلما َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما   َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  -
آگاه باش، ھمانا کھ اینجا اش ست خود اشاره فرمود بھ سینھو با د - علمی انبوه انباشتھ است، ای کاش برایش حاملی را  -

یافتم. می  
ً  أََصْبتُ  بَلَى ْنیَا الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  لَقِنا ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  وَ  لِلدُّ أَْولِیَائِِھ، َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ  

ھای  ام بھ تیز فھمی غیر امین بر آن کھ بکار برنده ابزار دین برای دنیاست، و پشتیبانی جوینده از نعمت آری، برخورد داشتھ
ش. ھایش علیھ اولیاء خدا علیھ بندگانش، و از حّجت  

لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  حُ یَْنقَدِ  أَْحنَائِھِ  فِي لَھُ  َال بَِصیَرةَ  اْلَحقِّ  لَِحَملَةِ  ُمْنقَاداً  أَوْ  َذاكَ  َال  وَ  َذا َال  أََال  ُشْبھٍَة. ِمنْ  َعاِرضٍ  ِألَوَّ  
ھان، نھ این و  ای. شکافت قلبش را با اّولین روی آوردن شبھھ یا فروتنی پیرو حامل حّق کھ بصیرتی در جوانب آن، شک می

نھ آن.  
ً  أَوْ  ْھَوةِ  اْلقِیَادِ  َسلِسَ  بِاللَّذَّةِ  َمْنھُوما   لِلشَّ

ای لّذتی کھ زمامش رام شھوت است. یا گرسنھ  
ً  أَوْ  َخارِ  وَ  بِاْلَجْمعِ  ُمْغَرما ً  ءٍ  َشيْ  أَْقَربُ  ٍء. َشيْ  فِي الدِّینِ  ُرَعاةِ  ِمنْ  لَْیَسا اِالدِّ ائَِمةُ. اْألَْنَعامُ  بِِھَما َشبَھا  بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ  السَّ

َحاِملِیِھ.  
ترین  باشند. نزدیک ی گردآوری و پس انداز کردن است، این دو بھ ھیچ وجھ از پاسداران دین نمی ای کھ شیفتھ تاوان زدهیا 

چیز در شباھت بدان دو ستوران چرنده ھستند. این چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش.  
II. )5( 139کلمھ شرح    
1. برتری دیگری است بر علم نسبت بھ  علم فرمان دھنده است ولی ما فرمان داده شده. و :َعلَْیھِ  َمْحُكومٌ  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  

برد کھ عالم باشد، و بدان رضوان خدای  تر کسی از مال سود می مال. حاکم بودن علم بر مال جھات بسیاری، از ھمھ مھمّ 
یات طیّبھ معنوی، کھ ھمان حیات علمی تعالی را بھ دست آورد، چھ مال ھرچھ انبوه باشد در مقایسھ با سعادت اخروی و ح

باشد، اندک و ناچیز است. پس، در سایھ علم و معرفت است کھ مال سودمند خواھد بود.   
برخی روایات در شرف علم:   
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ِ  َرُسولُ  قَالَ  هللاَّ صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ْنَسانُ  َماتَ  إَِذا :-  َولَدٍ  أَوْ  لَھُ  تَْجِري َصَدقَةٍ  أَوْ  بِھِ  یُْنتَفَعُ  ِعْلمٍ  ثََالثٍ  ِمنْ  إِالَّ  َعَملُھُ  اْنقَطَعَ  اْإلِ
(پیامبر .لَھُ  یَْدُعو َصالِحٍ  صلی هللا علیھ و آلھ و یلّم -  دانشى مورد: سھ در مگر شود مى قطع او عمل بمیرد، آدمى چون: فرمود -
).كند دعا او براى كھ یى شایستھ فرزند یا باشد، جارى او براى كھ یى صدقھ یا شود، برده بھره آن از كھ  
ً  قَالَ  وَ  أَْیضا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ھََداءِ  ثُمَّ  لِْألَْنبِیَاءِ  اْلقِیَاَمةِ  یَْومَ  : یَُشفَّعُ - ھََداءِ  ثُمَّ  اْلُعلََماءِ  ثُمَّ  الشُّ .الشُّ  
او نیز و( صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ) .شھیدان پسس ،عالمان سپس، پیامبرانقیامت برای  روزشود  شفاعت می: فرمود  -

)11 ص، 1 ج، القدیمة - ط المتعظین، بصیرة و الواعظین (روضة  
2. انُ  َھلَكَ  ِزیَاٍد، اْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا  ھا در حالی کھ زنده  ای کمیل، پسر زیاد، ھالک شدند گرد آورندگان مال :أَْحیَاءٌ  ُھمْ  وَ  اْألَْمَوالِ  ُخزَّ

شاید این جملھ شرح و تفصیل حاکمیّت علم باشد. یعنی آنان کھ مال اندوختند و نداستند چگونھ آن را بھ صالم و خیر  بودند.
خود استفاده کنند، رنج بیھوده بردند، و ھالک شدند، بلکھ ھالک باقی ماندند و دست نیافتند بھ حیات جاودانھ معنوی، کھ ھمان 

مردگانی و جماداتی کردند اسبانانی بودند کھ حیات حیوانی خود را صرف نگھداری زندگی حقیقی باشد، پس زراندوزان، پ
کھ بکارش نیآمد. بنابراین، آنھا در حال حیات حیوانی، بھ خاطر دست نیافتن بھ حیات واقعی انسانی، مرده و محروم ھستند 

از حیات حقیقی. 	
َ یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َو قَْلبِِھ یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا اْستَ فرماید، " خدای تعالی می ُسوِل إِذا َدعاُكْم لِما یُْحییُكْم َو اْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ِ َو لِلرَّ َّCِ جیبُوا

 بھ كھ خواندند فرا چیزى بھ را شما، پیامبر و خدا چون، اید آورده ایمان كھ كسانى اى( األنفال) 8:24" (َو أَنَّھُ إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ 
 خواھید محشور او نزد در ھم و، گردد مى حایل دلش و آدمى میان خدا كھ بدانید و، كنید اجابت را آنان، بخشد مى حیات شما
)شد.  

پس، با مالک حیات حقیقی ھمگان مرده ھستند، و باید با اجابت دعوت رسول هللا صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم - زنده شوند،  -
ایمان است، کھ امری علمی و معرفتی است. ایمان علم ھمراه با اراده پذیرش است.و اصل اجابت دعوت او نیز   

فرمایأ اند. مولی عبدالّرّزاق قاسانی در تفسیر این آیھ کریمھ چنین می پس، بدون فنای فی هللا، و بقاء با) ھمھ مرده  
خواند شما را بدانچھ) زنده  " (ھنگامی کھ میَدَعاُكم لَِماإَِذا " با تزكیھ و تصفي "ْستَِجیبوااای کسانی کھ ایمان آوردید بھ غیب "

یا ایمان بیآورید إیمان تحقیقي، استجابت کنید با سلوك إلى هللا و در او، ھنگامی کھ  سازد قلوب شما را از علم حقیقي. می
  خواند شما را تا زنده سازد شما را بدان. می

شد، أما اگر متغایر باشند، معنایش این است کھ إستجابت کنید خدا را با  با این اگر استجابت خدا و رسول استجابتی واحد با
بھ مراعات  را باطن و أعمال قلبي، و رسول را با ظاھر و أعمال نفسي، یا استجابت کنید خدا را با فناء در جمع، و رسول

قاء با4 در آن، ھمھ اینھا قبل زوال سازد از ب کند شما را با استقامت بدانچھ زنده می حقوق تفصیل ھنگامی کھ دعوت می
رود  بین میکھ ، (چرک) استعداد، چھ خدا حایل است بین مرد و قلبش، با زوال استعداد و حصول حجاب با ارتكاب رین

و پاداش شوید)،  " (و [بدانید کھ] ھمانا بھ سوی محشور می َو أَنَّھُ إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ ت را "استجاببھ تأخیر میافکنید فرصت، و 
ی شما.فنا و بھ حسب محو خود ذات صفات ودھد شما را از  می  

در شرح عبدالباقی صوفی بر نھج البالغة چنین آمده است  
 آنكھ اّال ، الذنوب قلیل، العمل كثیر، عبادت در مجتھد یكى: مرد دو از مرا ده خبر: گفت و معاذ نزد بھ مردى آمد كھ است نقل

 خبر: گفت پس. كند ناچیز را او ھاى عمل او شكّ  أعمالھ"، شّكھ "لیحبطنّ  گفت، معاذ. آید در او در شك و باشد الیقین ضعیف
 األّول شكّ  أحبط إلن ّهللا  گفت، "و مرد آن پس، معاذ شد ساكت پس. الذنوب كثیر، الیقین قوىّ ، عمل اندك مردى از مرا ده

 آینھ ھر، او خیر اعمال كند مى باطل اّول مرد شكّ  اگر كھ سوگند خدا بھ كلّھا"، یعنى ذنوبھ ھذا یقین لیحبطنّ ، بّره األعمال
. باشد این از افقھ كھ كسى ندیدم ھذا"، من أفقھ ھو الّذى رأیت گفت، "ما معاذ. او گناھان تمام كند مى ناچیز این یقین 	
حافظ:  

   دیمن نماز کن یبر او نمرده بھ فتوا  زنده بھ عشق ستیحلقھ ن نیکھ در ا یآن کس ھر
3. ولی عالمان باقی ھستند تا روزگار باقی است،  :َمْوُجوَدةٌ  اْلقُلُوبِ  فِي أَْمثَالُُھمْ  وَ  َمْفقُوَدةٌ  أَْعیَانُُھمْ  الدَّْھرُ  بَقِيَ  َما بَاقُونَ  اْلُعلََماءُ  وَ  

بقاء و جاودانگی را خاّص عالمان معّرفی فرمود. بھ  باشند. ھا موجود می ھایشان در قلب اند ولی مثل ھایشان از دست شده عین
 خاطر آن کھ روح انسان حقیقت اوست، و روح یا نفس وجودی است مجّرد، و وجود مجّرد علم است و عالم و معلوم.

ی ھا موجود است. در مورد معنا شان در قلب رود، ولی امثال شان، یعنی ھیکل طبیعی و عنصری خاّص آنھا از بین می اعیان
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است. این معنای لغوی است، لیکن درباره معنای آن در این کالم  نظیر معنىھ ب "مثل" جمع "امثال"، گفتھ شده است
ھا، بھتر است مظھریّت  رسد این است کھ، وجود امثال در قلب توضیحات دقیقی از شارحان دیده نشد. آنچھ بھ نظر ما می

شود کھ شخصی "علی  ابن عربی در بیان و معّرفی اولیاء هللا، گاه تعبیر میی دیگر فھمیده شود. در کلمات شیخ  ارواح انسان
شود، "علی قلب" پیامبری است، گویا مراد از "بر قلب پیامبری بودن"، مشرب شھودی و  قدم" پیامبری است، و گاه گفتھ می

معرفتی او را داشتن باشد. 	
شاید در این اشارتی باشد بھ رجعت، و هللا اعلم. 	

: حافظ 	
عشق بھ شد زنده دلش آنكھ نمیرد ھرگز ما دوام عالم جریده بر است ثبت   	

4. ً  َھاُھنَا إِنَّ  َھا  ً  لَِعْلما َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما آگاه باش، ھمانا کھ اینجا :َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  - و با دست خود اشاره فرمود  -
اش بھ سینھ " (ھمانا اینجا) آمده ھَاھُنَا إِنَّ ھا " در بعضی نسخھ یافتم. ای کاش برایش حاملی را میعلمی انبوه انباشتھ است،  -

است برای مخاطب، یعنی آگاه باش.  تنبیھ مقصوره كلمھ است، "ھا"  
باشد.  تر تواند معنای "اگر" را ھم داشتھ باشد، لیکن با توّجھ بھ سیاق کالم شاید، "تمنی" و "اشتیاق" مناسب "لو" در اینجا می

ً " از حامل علم ھمان عالم حقیقی مراد است، نھ حفظ کنندگان مفاھیمی چند. ً  َ◌ِعْلما " (علمی انبوه) شاید اشارتی باشد بھ  َجّما
نامند. از امام علی آنچھ حکما مسلمان آن را "علم اجمالی در عین کشف تفصیلی" می علیھ الّسالمم - نقل شده است کھ  -

ای بود، این نادانان بودند کھ آن را تکثیر کردند.) " (علم نقطھالَجاِھلُونَ  َكثََّرھا إِنََّما نُْقطَةٌ  الِعْلمُ فرمود، "  
حافظ:  

افتاد جام آینھ در چو تو روی عکس 			افتاد خام طمع در می خنده از عارف    
کرد آینھ در کھ جلوه یک بھ تو روی حسن 			افتاد اوھام آیینھ در نقش ھمھ این   
نمود کھ نگارین نقش و می عکس ھمھ این    افتاد جام در کھ ساقیست رخ فروغ یک 

 
			داند سکندری سازد آینھ کھ ھر نھ  داند دلبری برافروخت چھره کھ ھر نھ  
			داند سروری آیین و داری کاله نشست تند و نھاد کج کلھ طرف کھ ھر نھ  

جاست این مو ز تر باریک نکتھ ھزار    داند قلندری بتراشد سر کھ ھر نھ  
بیان شوق و اشتیاق کامالن است است بھ مستعّدان کمال آنھا.   

حافظ:  
ببرد اینجا از رختم، شود یار ار بختم  ببرد ما از دل كھ نگارى شھر در نیست  
ببرد تمنا نام دل سوختھ عاشق  كرمش پیش كھ سرمست و كش حریفى كو  

بینم مى خبرت بى خزان ز باغبانا ببرد رعنا گل بادت كھ روز آن از آه     
5. ً  أََصْبتُ  بَلَى  ْنیَا الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  لَقِنا ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  وَ  لِلدُّ آری،  :أَْولِیَائِھِ  َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ

ھای خدا  دین برای دنیاست، و پشتیبانی جوینده از نعمت ام بھ تیز فھمی غیر امین بر آن کھ بکار برنده ابزار برخورد داشتھ
اشارتی است بھ این و تلقین باب تفعیل آن است. ، الفَْھم را گویند "لَقٌِن" سریع ش. ھایش علیھ اولیاء علیھ بندگانش، و از حّجت

علم نعمت خداست و نباید آن را کھ عالمان امانت داران خدا ھستند، و نباید علم برای دنیا اھداف دنیوی بکار برند، و نیز 
ھای عقلی و عملی ظاھری نباید در برابر کشف و شھود  برای ریاست بر بندگان خدا، و فریب آنھا بکار برد، و با حّجت

اولیاء هللا ایستاد. 	
حافظ:  

			ببرد یغما بھ مستانھ نرگس آن ترسم  آورد جمع دلم سال چل بھ کھ فضلی و علم  
   ببرد بیضا ید از دست کھ کیست سامری  مخر عشوه بازدھد صدا چھ گاوی بانگ

) راجع بھ او چنین آمده 440 ص، 8 ج، المیزان تفسیر نمونھ قرآنی این علماء بلعم باعورا است، در تفسیر المیزان (ترجمھ
است:  
)]باعورا بلعم بھ مربوط آیات مورد در روایاتى[( روایتى بحث 	
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َ  َعلَْیِھمْ  اْتلُ  وَ "آیھ  ذیل در خود تفسیر در قمى ابراھیم بن على ..." آیاتِنا آتَْیناهُ  الَِّذي نَبَأ 	
 اسم داراى باعورا بلعم: فرمود حضرت آن كھ كرد نقل برایم) ع( رضا امام الحسن ابى از خالد بن حسین از پدرم: گوید مى
 درباریان از و، كرد میل فرعون بطرف آخر در، كرد مى اجابت را دعایش خداوند و كرد مى دعا اعظم اسم با و، بود اعظم
 بلعم بھ عبورش، گشت مى ایشان طلب در یارانش و موسى كردن دستگیر براى فرعون كھ روزى آن تا ببود این، شد او
 موسى جستجوى بھ نیز او تا شد سوار خود االغ بر بلعم، بیندازد ما دام بھ را اصحابش و موسى بخواه خدا از: گفت، افتاد
 و آمد زبان بھ و برداشت االغ زبان از قفل خداوند، حیوان آن زدن بھ كرد شروع بلعم، كرد امتناع رفتن راه از االغش برود
 این بلعم؟ كنى نفرین ایمان با مردمى و خدا پیغمبر بر تو تا بیایم تو با خواھى مى آیا؟ زنى مى مرا چھ براى تو بر واى: گفت
 فَاْنَسلَخَ "فرموده،  اش باره در قرآن و، شد برداشتھ زبانش از اعظم اسم ھمانجا و، كشت تا زد را حیوان آن قدر آن شنید كھ را
 تَْحِملْ  إِنْ  اْلَكْلبِ  َكَمثَلِ  فََمثَلُھُ  ھَواهُ  اتَّبَعَ  وَ  اْألَْرضِ  إِلَى أَْخلَدَ  لِكنَّھُ  وَ  بِھا لََرفَْعناهُ  ِشْئنا لَوْ  وَ ، اْلغاِوینَ  ِمنَ  فَكانَ  الشَّْیطانُ  فَأَْتبََعھُ  ِمْنھا
176( "یَْلھَثْ  تَْتُرْكھُ  أَوْ  یَْلھَثْ  َعلَْیھِ   از شد پس شیطان را او رفت پى از پس آنھا از آمد بیرون (...پس األعراف) 7:175-

 پس را او خواھش كرد پیروى و زمین بر كرد اقامت او لیكن و بانھا را او میدادیم برترى آینھ ھر میخواستیم اگر گمراھان، و
 میآورد بیرون دھن از زبان میگذاریش وا یا میآورد بیرون دھن از زبان او بر میكنى حملھ اگر است سگ مثل چون او مثل
 كھ است مثلى اینكنند)  اندیشھ ایشان كھ باشد را ھا قّصھ بخوان پس را ما آیتھاى كردند تكذیب كھ است گروھى مثل آن

.است زده خداوند 	
 بلعم داستان بھ اشاره شریفھ آیھ كھ است این" است زده خداوند كھ است مثلى این و:" فرمود آخر در امام اینكھ ظاھر: مؤلف
هللاَّ  شاء آمدان خواھد اعظم اسم از بحث حسنى اسماء از بحث در زودى بھ و، دارد -.  

6. لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  یَْنقَِدحُ  أَْحنَائِھِ  فِي لَھُ  َال بَِصیَرةَ  اْلَحقِّ  لَِحَملَةِ  ُمْنقَاداً  أَوْ   یا فروتنی پیرو  :َذاكَ  َال  وَ  َذا َال  أََال  ُشْبَھٍة. ِمنْ  َعاِرضٍ  ِألَوَّ
قسمی  ھان، نھ این و نھ آن. ای. شکافت قلبش را با اّولین روی آوردن شبھھ حامل حّق کھ بصیرتی در جوانب آن، شک می

ا دارند، ولی بھ حقیقت شایستھ حمل آن نیستند. ضمیر در دیگر از کسانی است کھ بھ ظاھر آمادگی حمل علم حقیقی ر
اند، و بعضی بھ حّق، و این دومی بھتر است. پس، مراد آن است، کھ این افراد  " را بعضی بھ خود شخص برگرداندهأَْحنَائِھِ "

دانند، با اندک  را نمیھای معارف  کاری اند، و چون ریزه تابع و پیرو ھستند مادامی کھ بھ چالش فکری و علمی دچار نشده
شوند افتند، و بی راه و یا گمراه می ای بھ شّک می شبھھ 	

7. ً  أَوْ   ای را گویند کھ سیر  " گرسنھَمْنھُوم" ای لّذتی کھ زمامش رام شھوت است. یا گرسنھ :لِلشَّْھَوةِ  اْلقِیَادِ  َسلِسَ  بِاللَّذَّةِ  َمْنُھوما
ای دیگری است از افراد کھ بھ  . این نمونھ"بالمال َمْنھُومٌ  و بالعلم َمْنھُومٌ  یشبعان ال َمْنھُوَمانِ در حدیث امده است، "شود.  نمی

اند، و در نتیجھ، تقوای  ھا ھستند، زمام اختیار خود را بھ شھوات سپرده باشند، و چون حریص بر لّذت ظاھر طالب علم می
الزم علم ربّانی را ندارد، و اھل ریاضت علمی و عملی نیستند.  

8. ً  أَوْ   َخارِ  وَ  بِاْلَجْمعِ  ُمْغَرما ً  ءٍ  َشيْ  أَْقَربُ  ٍء. َشيْ  فِي الدِّینِ  ُرَعاةِ  ِمنْ  لَْیَسا اِالدِّ  بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ  السَّائَِمةُ. اْألَْنَعامُ  بِِھَما َشبَھا
باشند.  ھیچ وجھ از پاسداران دین نمیی گردآوری و پس انداز کردن است، این دو بھ  ای کھ شیفتھ یا تاوان زده :َحاِملِیھِ 
ترین چیز در شباھت بدان دو ستوران چرنده ھستند. این چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش. نزدیک  

پندارد، مثل آن کھ چون بھ دنبال علم برود، بعد پشیمان شود و  " (غرامت زده)، کسی است کھ خود را زیان دیده میُمْغَرم"
دار و  اند، و او در خسران و زیان کرده، و خود را وام ب مانده و دیگران بھ ھمھ چیز دست یافتھگمان کند کھ از دنیا عق

داند کھ باید ھرچھ بیشتر بھ مال اندوزی روی آورد. ای می غرامت زده  
لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َمثَُل الَِّذیَن " سوره مبارکھ جمعھ نیز باشد کھ فرمود، خدای تعالی در برای بیان قول شاید این چھار صنف  ُحمِّ

ُ َال  ِ َوهللاَّ بُوا بِآیَاِت هللاَّ الجمعة)  (َمثَل  62:5" ( یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمینَ یَْحِملُوھَا َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاًرا بِْئَس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذیَن َكذَّ
]  كشد. [وه ن را بھ كار نبستند، ھمچون َمثَِل خرى است كھ كتابھایى را بر پشت مىكسانى كھ تورات بر آنان بار شد، آن گاه آ

نماید.) چھ زشت است وصف آن قومى كھ آیات خدا را بھ دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمى  
فرماید: مرحوم صدرالمتألّھین در بخشی از تفسی این آیھ کریمھ چنین می  

] مان عارف رباني استإشراق سوم [مؤمن حقیقي ھ 	
ھمانا مؤمن حقیقي کسی است کھ از حكماء إلھي و أولیاء ربّاني باشد، و غیر آنھا یا از أھل فریب و حمل کنندگان کتب و بر 

باشند، بریده از فطرت أصلي مانند حمار، در بند با زنجیرھای تعلّقات این دار، کھ خدا  دوش کشاندگان بارھای گناه می
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سازد بھ نجات از منازل أشرار و  کند، بھ خاطر ظلم و فسادشان، بھ راه ارتقاء سوی دار قرار، و موفّقشان نمی ھدایتشان نمی
و یا از أھل سالمت و تسلیم و طاعت و انقیاد، بدون نفی و إنكار و استنكار، . پرتگاھای فّجار سوی عالم أسرار و معدن أبرار
پس، آنھا از أھل . صحائف خواطر و أذھانشان از نقوش أقاویل مظلم مضلّ  بھ خاطر بقاءشان بر فطرت أصلّي خود و پاکی

.ای کھ فراگرفتھ است ھر چیزی را رسد بدآنھا نوعی از رحمت واسعھ باشند، کھ می رحمت و نجات می 	
ین آیات و حكیم إلھّي است، از جملھ اموری است کھ از ا ربانيو دلیل بر آنچھ اّدعا کردیم، کھ مؤمن حقیقي ھمان عارف 

پس، آنچھ را ذكر فرمود خدای تعالى در مورد علّت بعثت و غایت رسالت . ترین آن ترین وجھ و واضح شود بر تام استفاده می
یِھْم َو یَُعلُِّمھُُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ "در قول او،  دعوت خلق است داللتی واضح دارد بر اینکھ نتیجھ بعثت "  یَْتلُوا َعلَْیِھْم آیاتِِھ َو یَُزكِّ

و حكمت، و اینکھ ایمان بھ خدا و رسول عبارت است از یادگیری كتاب و حكمت بھ حقیقت، نھ بھ مجاز، وگرنھ، ] کتاب[بھ 
باشد بھ مجاز، و ایمان حقیقي از مؤمن مجازي سلب شده است  ایمان إیمانی می چنانچھ قاعده إطالق لفظ بر سبیل مجاز  –

.است 	
باشد عبارت است از صیرورت ھستی عبد مسلم بھ حكیمی عارف  فائده بعثھ و ثمره إنزال قرآن میپس، ثابت شد ایمانی کھ 

بھ حقائق آنچھ در كتاب است نھ بھ مجّرد حفظ ألفاظ و تكرار آنھا، و نھ بھ مجّرد تفسیر عربیت و نكات بدیع آن - چھ معرفت  -
شود، بلکھ مقصود سوق داده شدن خلق است  زی محسوب نمیألفاظ عرب و دقائق علم بیان در ارتباط با مقصود علم قرآن چی

شود بھ مجرد اطالع بر علم عربیّت و كالم، و  سوی جوار خدا با علم بھ حقائق أشیاء و تجرد از عالئق دنیا، و آن حاصل نمی
ا در دقّت ألفاظ تر است از حیث بیان، زیر تر است از نظر داللت و فصیح قرآن بھ لغت عرب نازل شد فقط برای آنکھ واضح

إِنَّا َجَعْلناهُ قُْرآناً "و غرابت أبنیھ كالم فائده قابل اعتنایی نیست، چنانچھ داللت بر آن دارد آیات كثیری مثل قول خدای تعالى، 
َو ھذا لِساٌن َعَربِيٌّ "، و قول او، )ما آن را قرآنى عربى قرار دادیم، باشد كھ بیندیشید) (الّزخرف 43:3" (َعَربِیًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 

). بھ زبان عربى روشن است]  قرآن[و این ) (النحل 16:103" (ُمبِینٌ  	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


