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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  -  
)8(  

01دوشنبھ  - 02 03؛ 1436 - - 09 24؛ 1393 - - 11 - 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.  
 
 
 
 
 

ْ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   

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 
دد با تباھی مال.بالندگی گیرد با بخشش، و مال پرورده تباه گر  

ْ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 
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کند طاعت را زندگی خود، و آوازه نیک  انسان کسب می  با آن، بدان است جزا، و علم ِدینی استكمیل بن زیاد، معرفت  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
ھا در حالی کھ زنده بودند، ولی عالمان باقی ھستند تا روزگار باقی  ای کمیل، پسر زیاد، ھالک شدند گرد آورندگان مال

باشند. جود میھا مو 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 و با دست خود اشاره فرمود بھ سینھ - علمی انبوه انباشتھ است، ای کاش برایش حاملی را  -
یافتم. می  
ً لَقِن أََصْبتُ  بَلَى ْنیَا الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  ا ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  وَ  لِلدُّ أَْولِیَائِِھ، َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ  

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

لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  یَْنقَِدحُ  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 کھ بصیرتی در جوانب آن، شک مییا فروتنی پیرو حامل حّق 

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  ةِ ُرَعا ِ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 یا تاوان زده

شباھت بدان دو ستوران چرنده ھستند. این چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش.چیز در   
ِ  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  ةِ َحقِیقَ  َ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  	

 
و گمنام، تا مبادا کھ  ای برای خدا با حّجتی، یا ظاھر و مشھور، و یا بیماناک  قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا آرى،

ھای خدا و گواھان قاطع او. و چندند و کجایند آنان، بھ خدا قسم کھ [انان] اندک باشند در شمار ولی عظیم   حّجتباطل شوند 
ھای خود،  ھا و گواھان قاطع خود را تا بھ ودیعت نھند آنھا را بھ ھمانند باشند در ارج نزد خدا. خدا با آنھا حفظ فرماید حّجت

اند با آسایش  شان. علم بر حقیقت بصیرت ھجوم آورده است بھ آنھا، ھم آغوشی ورزیده  ھای شبیھان رند آنھا را در قلبو بکا
، و ھم نشین دنیا اند شتھاند بدانچھ نادانان از آن وحشت دا اند، و انس گرفتھ اند آنچھ را نازپرودگان خشن یافتھ یقین، و نرم یافتھ

ھای خدا باشند، و دعوت کنندگان بھ دینش، آه،  ، آنان خلیفھ رین جایگاهھای آنھا آویختھ است بھ برت ھایی کھ روح اند با بدن شده
شان! باز گرد ای کمیل، ھرگاه کھ خواستی! دیدن مآه، چھ مشتاق  

II. )6( 139کلمھ شرح    
1. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ   ةٍ  ِ#َّ برای  ای برای خدا با حّجتی. کنندهقسم، زمین خالی نباشد از قیام  بھ خدا آرى،: بُِحجَّ

درک و فھم بھتر این کالم امام علیھ الّسالم - پی بردن ھرچھ بھتر بھ مراد او - علیھ الّسالم - در آنچھ بیش از این فرمود مددی  -
تواند بود.  

، فََعالِمٌ مردم را بھ سھ گروه تقسیم فرمود، "ابتداء  دانش  و ربّانى، " (عالمی َرَعاٌع... ھََمجٌ  وَ  نََجاٍة، َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  َربَّانِيٌّ
حشراتی خرد ...)، و در چند جملھ کوتاه توصیف کرد نادانان فرومایھ، کھ آنھا را "حشراتی خرد"  و راه رھایی، بر آموزى

اند بھ  نور علم، و پناه نبرده اند بھ روشنایی نیافتھ شوند با ھر بادی، ای، کھ کج می نامید، و فرمود،  "پیرو ھر بانگ بر آورنده
ستونی استوار". سپس، گویی آنان ارزش یاد شدن بیش از آن را نداشتھ باشند، پرداخت بھ بیان شرف و ارزش علم با مقایسھ 
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زدگان، تا تشویق فرموده باشد کمیل و ھر کھ را سخن او علم و مال، این معبود دنیا علیھ الّسالم - رسد بر آن معلّمی  بدو می -
نبودن کسانی از روی صدق و حقیقت طالب علم بوده باشند بر زبان راند، از شوند بر سبیل نجات. آنگاه، اندوه و غم خود را 
ولی یا یابد  جویانی می یابد، و بھ ظاھر دانش دارد و حاملی برای آن نمیانبوه و افسوس خورد شکایت کرد کھ در سینھ علمی 

ھایش  ھای خدا علیھ بندگانش، و از حّجت ابزار دین برای دنیا، و پشتیبانی جوینده از نعمت تیز فھمی ھستند خائن، بکار برنده
شکافت قلبش را با اّولین روی  ش، و یا فروتنی پیرو حامل حّق کھ بصیرتی در جوانب آن ندارد، کھ شک می علیھ اولیاء
ی گردآوری و پس انداز کردن  ای کھ شیفتھ تاوان زدهای لّذتی کھ زمامش رام شھوت است، و یا  گرسنھای، یا  آوردن شبھھ

). این چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش(" َحاِملِیھِ  بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ آنگاه فرمود، " است.  
نماید کھ او چنین می علیھ الّسالم - فرماید، و با  متعلّمی معّرفی میخود را کھ سر سلسلھ عالمان ربّانی است در جستجوی  -

شناختی کھ از کمیل بن زیاد نخعی رضوان هللا تعالی علیھ - فرماید تا در طلب علم او دارد، او را تشویق می - علیھ الّسالم - - 
چھار صنف دانشجویانی باشد کھ نکوھید آنھا برای قدم صدق نداشتن در علم، علم اوآن از و چنانچھ او ھم بر آید،  علیھ  -
الّسالم تباه گردد بمیرد بھ خاطر نبودن کسی کھ آن را حمل کند. مرادش از مرگ حامالن، نبودن یا از بین رفتن متعلّمان  -

حقیقی است، نھ مرگ خود امام علیھ الّسالم - ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ  ، زیرا بھ نظر ما، جملھ، "- ةٍ  ِ#َّ " ... بُِحجَّ
ای برای خدا با حّجتی ...) برای نفی چنین توھّمی است.  قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا رى،(آ  

پس، اّول او علیھ الّسالم - ، و ثروت نھ از روی نیاز و نقص و برای استکمال خود، بلکھ از شّدت کمال ولی در طلب بر آمد -
دریایی اوی  چشمھ سینھاز سر جود و رحمت، و فوران علم و معرفتو فیضان  علیھ آالف التّحیة و الثّناء - ، کھ در ھستی -

کسی نبود ھم پای او در مروت و فتوت. این ھمان رابطھ عشق و اشتیاق شاه و گداست، و بنده و خداست. و موالنا، دفتر اّول 
مثنوی بدان چنین اشاره فرماید:  

شاھان بندٔه بندٔه خودند جملھ خلقان مردٔه مردٔه خودند جملھ     
را شیشاھان پست پست خو جملھ را شیخلقان مست مست خو جملھ    
مرغان را شکار ادیص شود یم را شکار شانیکند ناگاه ا تا    
معشوقان شکار عاشقان جملھ  را دلبران جستھ بجان دالن یب  
و ھم آن نیبھ نسبت ھست ھم ا کو  معشوق دان شیدیکھ عاشق د ھر  

از جھان ندیآب جوگر  تشنگان ھم بھ عالم تشنگان دیجو آب    
تو گوش باش کشد یچو گوشت م او  عاشق اوست تو خاموش باش چونک  

موالنا، دفتر اّول مثنوی:  
بیا طالب ای کھ آمد می بانگ 			گدا چون گدایان محتاج جود     
			صاف جویند کینھ خوبان ھمچو  ضعاف و گدایان جوید می جود  
			شود پیدا گدا از احسان روی   شود زیبا آینھ ز خوبان روی  
والضحی در حق فرمود ازین پس 			گدا بر محمد ای زن کم بانگ    
ھان جودست ی آیینھ گدا چون 			زیان آیینھ روی بر بود دم    
پدید آرد گدا جودش یکی آن 			مزید را گدایان بخشد دگر آن و     
حقند جود آیت گدایان پس 			مطلقند جود حقند با وانک     
   ست ای پرده نقش نیست در برین او ست ای مرده خود او دوست این جز وانک

او علیھ الّسالم - در اوج شرف و عّزت با نھایت جمال و لطافت برای گسترش خیر و رحمت چون گدایان کوی بھ کوی در  -
با وفاء بر آمد، و خود بھ سراغ کمیل  ھای صاف، و یارانی با صفا، مظاھری طلب گدایانی قابل، و محبّانی صادق، و آینھ

.رفت، و او را ھمراه خود برد  
عالمھ طباطابی:  

برد پروا بى ھمھ از دین و دل خوبان ِمھر برد زیبا رخ آنچھ نبرد َشطرنج ُرخ   	
برد لیلَى كشش ِسماكش بھ تا َسَمك از   گشت مجنون خود سرِ  مجنون كھ مپندار تو 	
راه بردم خود نھ خورشید سرچشمھ بھ من برد باال مرا تو ِمھر و بودم اى ذّره   	



4	
	

برد دریا دل بھ ھم مرا میرفت كھ او   افتادم سیل بھ كھ پایم و سر بى َخسى من 	
بود كھ دست مگر بود كجا ز َصھبا جام برد شیدا دل و بگردید بزم درین كھ   	
بود تو مینوى كف و بود تو ابروى خم برد یكجا نشان و نام من ز جلوه بھ یک كھ    	

برد ما از قرار كھ روئى برافروختھ با   سوختیم خودت و مھر آموختیم خودت 	
ولى بودیم تو راه سر بھ یاران ھمھ برد یَغما من ز و دید مرا ابروت خم    	
  برد تنھا مرا انداخت سر پشت را ھمھ  غمت كھ ھراسان و بودیم باختھ دل ھمھ

گاه تعبیر  آیند، ھا و گیرندگان مستحّق بر می کھ صاحبان جمال و کمال و اغنیاء اھل فتوت در جستجوی آینھ از این حال
شود بھ "تنفیس کرب". ھمین معنا در بعضی از اشعار نیز آمده است. می  

حافظ:  
را خدا دالن صاحب دستم ز رود می دل 			آشکارا شد خواھد پنھان راز کھ دردا    

برخیز شرطھ باد ای شکستگانیم کشتی    را آشنا دیدار بازبینیم کھ باشد  
عبدالّرحمن جامی:  

درآرد روزن از سر بندی ار در   ندارد مستوری تاب رو پری  
امیر ھایی کھ راجع بھ درد  دل با چاه گفتن آن حضرت و شاید نقل علیھ الّسالم - مشھدى  ابن آمده است از این قبیل بوده باشد. -
153(ص  الکبیر در المزار کند شبی امیر المومنین تّمار نقل می ) بھ سند خودش از میثم149- علیھ الّسالم -  او را بھ َمْسِجدِ  -

ُجْعفِيٍّ کوفھ برد، و بعد از راز و نیاز با خدای تعالی، از مسجد بیرون رفت بھ سوی صحراء، و او ھم در پی آن حضرت 
روان شد تا جایی کھ حضرت علی علیھ الّسالم - ، از گاه بگذرد. آن خط آن کھ از بر زمین کشید و او را فرمود مبادا یخطّ  -

حضرت خود آنجا بھ بعد علیھ الّسالم - کند کھ  را سرزنش می خود بامیثم  بود تاریکی شبود. چون ر بھ دل صحرا می تنھا -
قتل رسانند. پس، از فرمان امام ھ بگیرانھ  ش او را غافلدشمنانرفت کھ  ه است، چھ خطر آن میکرد ھاچھ را امام را تنھا ر

حضرتبیند در تاریکی شب و دل صحرا آن  رود تا آن کھ می د بھ جستجوی امام میکن می سرپیچی علیھ الّسالم - خود  سراز  -
آن  ،ناگاه. گوید می سخناو  با نیزآن  و ،گوید می سخن چاه باخطاب  و است برده فرو چاھی درون مبارکش را بدن نصف ات

حضرت علیھ الّسالم - تو امر  آیا، "دایفرم می ھستم!"، میثموید، "گ می "،کیستی؟پرسد، " شود، و می حضور او می متوّجھ -
صبر نکرد."  و برای ھمین، قلبم ،ترسیدم شما بر دشمنان از! گوید، "ای سرورم نکردم کھ از آن خط در نگذاری؟!" می

فرماید: سرورم!" می نھ،میگوید، " "؟ھیچ چیزی شنیدی از آنچھ گفتم آیا، "پرسد می  
ْدرِ  فِي وَ   ي لَھَا أَْبَدْیتُ  وَ  بِاْلَكفِّ  اْألَْرضَ  نََكتُّ   َصْدِري لَھَا َضاقَ  إَِذا لُبَانَاتٌ  الصَّ   ِسرِّ

  بَْذِري ِمنْ  النَّْبتُ  فََذاكَ  اْألَْرضُ  تُْنبِتُ  فََمْھَما													
م سرّ آشکار نمایم برایش  و ،دست باگود کنم زمین را  برای آنھا ام سینھ چون تنگ شود کھ است ھایی عقده سینھ در! میثم ای(
. پس، ھر گاه کھ زمین برویاند [نباتی را]، آن نبات از بذر من باشد.)را  

موالنا، دفتر چھارم مثنوی:  
	ره کنم رکیز یگفت آن ماھ 			و مشورتشان بر کنم یدل ز را		  

	راه کن نیوقت مشورت ھ ستین 			تو آه اندر چاه کن یچون عل	  
	بس ابستی آن آه کم محرم کن چون عسس یرو شب رو و پنھان		  

در اشاره بھ سّر بذری کھ امیر المومنین، علی بن ابی طالب علیھ الّسالم - ، در صحرای بیرون کوفھ کاشت آن گشت، کھ در -
داشت ولی با آنھا در میان نگذاشت، و  از آنھا می آن شکایتی بود از یاران سست عناصر، و اشارتی بھ این کھ چھ انتظاری
نماید: آن بھ زمین آن صحرا بھ ودیعت سپرد، این  ابیات از حافظ بسیار بجا می  

			پنداشتیم ما چھ آن بود غلط خود  داشتیم یاری چشم یاران ز ما  
			کاشتیم تخمی و رفتیم حالیا     دھد برگی دوستی درخت تا  

   داشتیم ماجراھا تو با نھ ور  نبود درویشی آیین گو و گفت
با آن کھ خوبان را صد ھزار ناز و کبریا است تا صدق معشوق را بیآزمایند، چنانچھ حافظ را بدان اشارتی است:  

   کنید نیاز شما نماید ناز یار چو  است بسیار فرق معشوق و عاشق میان
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   آید کمتر کار این خوبرویان ز گفتا   بیاموز وفا رسم مھرورزان ز گفتم
آمد تا شاید در آن میان یکی شاھی را در لباس گدایی صید کند،  امیر المؤمنین از غایت فتوت خود در طلب گدایان بر می

چنانچھ صاحب ذوقی فرمود:  
ای گدای مسکین تو در سرای مولی مرو  زد در خانھ گدا را کھ علی ھمیشھ می    

دیگری نیز چنین گفتھ است:  
ست كرم پیشھ شاه مردان علي   ست  جوانمرد اگر راست خواھى ولي  

موالنا، مثنوی دفتر ششم:  
مزدجو	بازد نباشد پاک می ھو	گیرد ز چنان کھ پاک می آن     
علتی بی	شا دھد حق ھستی می فتی	علت سپارد باز بی می    
ستا دادن بی علت	فتوت	کھ ستا ملت	بازی خارج ھر پاک     

موالنا در غزلیّات چنین آورده بھ اولیاء هللا و اھل فتوت، و در بیان اشتیاق شاھان گدا، صاحبان گوھرھای ذاتی با صفاء 
:است  

آرزوست گلستانم و باغ کھ رخ بنمای 			آرزوست فراوانم قند کھ لب بگشای    
ابر ز دمی آ برون حسن آفتاب ای 			آرزوست تابانم مشعشع چھره کان    

باز طبل آواز تو ھوای از بشنیدم 			آرزوست سلطانم ساعد کھ آمدم باز    
			آرزوست مرنجانم بیش کھ گفتنت آن  برو مرا مرنجان بیش ناز ز گفتی  
نیست خانھ بھ شھ برو کھ گفتنت دفع وان 			آرزوست دربانم تندی و باز و ناز وان   
ھاست قراضھ خوبی ز ھست کی ھر دست در 			آرزوست کانم آن و مالحت معدن آن   
وفا بی ست سیل چو چرخ آب و نان این 			آرزوست عمانم نھنگم ماھیم من    

			آرزوست کنعانم یوسف خوب دیدار   زنم ھمی وااسفاھا وار یعقوب  
شود می حبس مرا تو بی شھر کھ وهللا 			آرزوست بیابانم و کوه و آوارگی    
گرفت دلم عناصر سست ھمرھان زین 			آرزوست دستانم رستم و خدا شیر    
			آرزوست عمرانم موسی روی نور آن  او ظلم و فرعون ز گشت ملول جانم  
ملول شدم گریان پرشکایت خلق زین 			آرزوست مستانم نعره و ھوی ھای آن    

عام رشک ز اما بلبل ز گویاترم 			آرزوست افغانم و دھانم بر مھرست    
شھر گرد گشت ھمی چراغ با شیخ دی 			آرزوست انسانم و ملولم دد و دیو کز    
			آرزوست آنم نشود می یافت آنک گفت  ما ایم جستھ نشود می یافت گفتند  
			آرزوست ارزانم نادر عقیق کان  خرد عقیق نپذیرم مفلسم چند ھر  
اوست از ھا دیده ھمھ و ھا دیده ز پنھان 			آرزوست پنھانم صنعت آشکار آن    
			آرزوست ارکانم پی مکان از و کان از  آز و آرزو ھر ز گذشت من کار خود  
			آرزوست ایمانم صورت چشم قسم کو  شد مست و ایمان قصھ شنید گوشم  
یار جعد دست یک و باده جام دست یک    آرزوست میدانم میانھ چنین رقصی 

)، آن است کھ آن علمی علم با مرگ حامالنشاین چنین بمیرد " (َحاِملِیھِ  بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ پس، حقیقت این کھ فرمود، "
ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ھَاکھ او در سینھ داشت عملی بود جّم (انبوه)، چنانچھ در نقل کمیل آمده است کھ فرمود، " ً  لَِعْلما  بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما

َصْدِرهِ  إِلَى آگاه باش، ھمانا کھ اینجا( "َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  - اش ت خود اشاره فرمود بھ سینھو با دس - علمی انبوه انباشتھ است،  -
ً یافتم). تعبیر " ای کاش برایش حاملی را می ً  لَِعْلما " برای شرافت، و نزاھت، و احاطت، و ِسَعت وجودی آن علم است، نھ َجّما

و تفرقھ وجودی  انبوھی عددی، و کثرت مفھومی، و گونھ گونی تفریقی آن، چھ در جای خود ثابت شده است کھ کثرت
.نوریو وحدت ضعف است، نھ قّوت، و نقص است، نھ کمال در مقایسھ بساطت وجودی و   

دارد، و در نقلی از امام علیپس، این علم انبوه، نور کشف وجودی و شھود روحی است، کھ وحّدتی حقیقی  علیھ الّسالم - بھ  -
ای بود، این نادانان بودند کھ آن را تکثیر کردند)، و نیز  " (علم نقطھالَجاِھلُونَ  َكثََّرھا إِنََّما نُْقطَةٌ  الِعْلمُ این اشاره شده است، "
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ھستم، من  من خط ھستم، من نقطھ ھستم، من خط " (من نقطھ ھستم،اْلَخطُّ  وَ  النُّْقطَةُ  أَنَا النُّْقطَةُ  أَنَا اْلَخطُّ  أَنَا اْلَخطُّ  أَنَا النُّْقطَةُ  أَنَا"
" (من نقطھ بای بسم هللا ھستم). در این تعابیر "نقطھ" اشاره  ّهللا  بسم باء نقطة ، و ھم چنین، "أناھستم) من خط و نقطھ ھستم

اند: است بھ بساطت و وحدت، بلکھ احدیّت وجودی. برای ھمین، اھل عرفان گفتھ  
سوی  وم است، کھ از حّق استس آن در سفر و، حق در آنھا مانند سریان موجودات باشد در جمیع باید سارى كامل انسان
گردد کھ  از اینجا آشکار می و .الیقین شود برایش حق می با آن حصل و گردد كمال او، می تامّ  با این سفر و، با حق خلق

 البراعة (منھاج .علیم" ء شي بكلّ  ھو و الباطن و الظاھر و االخر و األّول "ھو سرّ  شود ظاھر می و، اّولیّت است عین آخریّت
).324 ص، 19 ج البالغة، نھج شرح في  

در ھر صورت، تکثر علم تو سطّ جاھالن است، و شاید در تعبیر "جاھالن" طعن چندان مراد نباشد، بلکھ مقصود آن نباشد، 
باشند، نیاز دارند بھ محسوس و ملموس و مفھومی شدن علم تا برای آنھا قابل درک و فھم باشد  کھ چون فاقد وجود نوری می

شود. در طلب این علوم باشد، علم از سینھ و وجود عالم ظاھر و منتشر نمیدی. پس، چون کسی نباشد کھ و کاربر  
دفتر اّول مثنوی: در موالنابھ ھمین معنا اشاره دارد   
			شدی پیدا دل شرح جانم ز تا   بدی گنجا ترا مر دریغا  
جان پستان در شیرست سخن این 			روان گردد نمی خوش کشنده بی    

			شد گوینده بود مرده ار واعظ  شد جوینده و تشنھ چون مستمع  
			الل و گنگ گفتن بھ گردد صدزبان  مالل بی آمد تازه چون مستمع  
درم از آید در نامحرم چونک 			حرم اھل شوند پنھان در پرده    
گزند از دور محرمی آید در ور 			بند روی ستیران آن برگشایند    

			کنند بینا ی دیده برای از  کنند زیبا و خوش و خوب را ھرچھ  
   اصم حس بی گوش برای از  بم و زیر و چنگ آواز بود کی

			نکرد اخشم پی و کرد حس بھر  نکرد دم خوش حق بیھوده را مشک  
			ست افراختھ نور و نار بس میان در  ست ساختھ بر آسمان و زمین حق  
خاکیان برای از را زمین این 			افالکیان مسکن را آسمان    
بود باال دشمن سفلی مرد 			بود پیدا مکان ھر مشتری     
			آراستی کور بھر را خویشتن   خاستی بر تو ھیچ ستیره ای  
کنم مکنون در پر را جھان گر 			کنم چون نباشد چون تو روزی    
بگو زن ای زنی ره و جنگ ترک 			بگو من ترک بھ گویی نمی ور    
بد و نیک جنگ جای چھ مرا مر 			رمد می ھم صلحھا از دلم کین    
کنم مان و خان ترک دم ھمین کھ  کنم آن نھ گر و گردی خمش گر  

 
 


