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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  -  
)13(  

03 - 07دوشنبھ  08؛ 1436 - - 10 29؛ 1393 - - 12 - 2014  
I. ، فیض االسالم5کلمھ    
1. قَالَ  وَ : متن و ترجمھ  علیّھ الّسالم - َدةٌ  ُحلَلٌ  اْآلَدابُ  وَ  َكِریَمةٌ  ِوَراثَةٌ  اْلِعْلمُ  - َصافِیَةٌ  ِمْرآةٌ  اْلفِْكرُ  وَ  ُمَجدَّ  

و او علیھ الّسالم - صاف. ای فکر آینھ و نوین، و آداب زیورھایى، کریم است علم میراثى: فرمود -  
II. )1( 5کلمھ شرح    
1. قَالَ  وَ   علیّھ الّسالم - َدةٌ  ُحلَلٌ  اْآلَدابُ  وَ  َكِریَمةٌ  ِوَراثَةٌ  اْلِعْلمُ  - و او: َصافِیَةٌ  ِمْرآةٌ  اْلفِْكرُ  وَ  ُمَجدَّ علیھ الّسالم -  است علم میراثى: فرمود -

صاف. ای فکر آینھ و نوین، و آداب زیورھایى، کریم 	
این کالم شریف آن امام ھمام علیھ الّسالم - است، و جز از سرچشمھ علم لّدني حّق تعالی با کمال ایجاز در نھایت اعجاز  -

نظامی:  .صادر نشده است  
   ست کجائی ما متاع کھ داند ست آشنائی شھر ز کھ کس آن

فھم و شرح این کالم و ادای حّق آن از توان صاحب این قلم بیرون است مگر بھ قدری محدود، آن ھم بھ فضل و کرم و الھام 
مثنوي:موالنا، دفتر پنجم  حّق معبود.  

			ست کردنی روغن و آب اکنون چاره  نیست 1وهعْ صَ  آنِ  باز ی لقمھ لیک  
			وحانیانرُ  مجمع اندر گویم   زندانیان با ست حیف تو مدح  
جھان اھل با  2ست نبْ غَ  تو شرح 			نھان در دارم عشق راز چو ھم    
			آفتاب تعریف و شرح از ست فارغ  حجاب تخریق در ست تعریف مدح  
ودستخَ  احمدّ  خورشید مادح    3ستناُمْرَمدَ  و روشن چشَمم دو کھ   
			دستبَ و  تاریک و کور چشمم دو کھ  ودستخَ  ذم جھان خورشید ذم  
جھان کاندر کسی بر ببخشا تو کامران آفتاب حسود شد    

وراثت نامید تا اشارتی بوده باشد بھ وھبی و غیر اکتسابی بودن آن، و ھمان سان کھ میراث بھ طور عمده از والدین را  علم
رسد، علم نیز از پدر و مادر معنوی انسان، یعنی معلمان حقیقی، خدا و رسول او و امامان از اھل بیت او بھ فرزندان می - 

علیھ و علیھم الّسالم چنین آن را ستود بھ صفت "کریم" بودن، کھ شرح این نیز خود مستلزم لطف و ھم رسد.  بھ ارث می -
ی زبان و بیان فراتر توضیح حقیقت علم و آشنایی با معنای  ، لیک در حوزهعنایتی است عظیم و کشف و شھودی عزیز

"کریم" در لغت نتوان شدن.  
ھای نظری دارد، لیکن در حکمت متعالیھ، و از منظری وجود،  ھای گوناگونی در مبحث کلمھ "علم" و مفھوم و کاربرد

تر آن  اند، کھ شاید دقیق "علم" ھمان حضور، و دارایي، بلکھ بودن است، و آن را حضور مجردی برای مجردی دیگر دانستھ
یابد، و این راده کند خود بھ عنوان معلوم و مقدور حاضر اکھ ھرگاه  باشد کھ گفتھ شود حضور مجردی  برای خود بھ نحوی

با معنای لغوی کریم، کھ امام علیھ الّسالم - علم را با توصیف فرمود سازگارتر است. -  
فراوان، و نفع دایمی، و دسترسی خیر دارای  و نفیس باشد،نیکو ھر چیزی است کھ  ،در لغت ،"كریم" ی اند کھ واژه گفتھ

را شیرین مادرش گوارا و گوید، زی برای ھمین، بھ بّچھ شتر، کریمھ میو  نامد، چنین چیزی را کریم میعرب آسان. بدان 
شود وجھ  بخش است، و ستودنی، مثل آنکھ گفتھ می و آن صفت ھر چیزی است کھ در نوع خودش، رضایت روان است،

نامند. گاه بھ  الواقعة). دختر شخص را نیز کریمة او می 56:77" ( ریمٌ كَ  لَقُْرآنٌ  إِنَّھُ کریم. قران را نیز چنین توصیف فرمود، "

																																																													
است، سینھ سرخ.صعوه پرنده کوچکی مثل گنجشک، کھ سینھ آن سرخ  - 1  
2 .آن غیر وخریى و فروش  دراست  كسىبھ  رسیدن زیان، دوم سكون و اّول فتح بھ نبْ غَ  -  
باشد.درد چشم  اّول و دوم د بھ فتحمَ و رَ را گویند،  د رسیدهمَ د بھ ضم اّول و فتح سوم، رَ مَ رْ مُ  - 3  
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ِ ما ھذا بََشراً إِْن ھذا إِالَّ َملٌَك شود، چنانچھ زنان مصر در حّق یوسف، علیھ الّسالم، گفتند، " زیبایی محسوس، گفتھ می حاَش 4َِّ
کریم). اى است این فرشتھا این بشر نیست، ،و گفتند منزه است خد( )یوسف 12:31( "َكریمٌ   

کھ در ریشھ لغوی  آن بھ  " جمع "أدب" است، گفتھ شده استاْآلَدابُ ، "ی نو شونده معّرفی فرمودھایب را زیورادآھم چنین 
معنای دعوت بھ میھمانی و یا عروسی است. در اصطالحات عرفی و کاربردھای دیگر این واژه این معنا بھ طور تلویحی 

نامند. بھ  ای ضروری است را ادب می چھ را کھ برای حضور و شرفیابی بھ مجلسی، یا مقامی، و درجھاخذ شده است، و ھر
رسد با آوردن ادب پس از علم، امام نظر می علیھ الّسالم - خواستھ باشند بھ ضرورت ادب بھ عنوان مقّدمھ دریافت علم از  -

ز درخور توّجھ است کھ إن شاء هللا تعالی، بدان خواھیم خدای وھّاب اشاره داشتھ باشند. زیوری نو شونده بودن ادب نی
  پرداخت.

بنابراین، شناخت حقیقت فکر و ایی صاف معّرفی فرمود بھ عنوان یکی از آداب علم آموزی، و حفظ آن.  فکر را نیز آینھ
تفّکر نیز برای فھم این کالم شریف است.  

2. ) از امام رضا24: ص، 1 ج، اإلسالمیة - ط: در اصول کافی (شاھدی روایی  علیھ الّسالم - چنین روایت شده است: -  
َضا ِعْندَ  ُكنَّا: قَالَ  اْلَجْعفَِريِّ  ھَاِشمٍ  أَبِي َعنْ  أَبِیھِ  َعنْ  َعلِيٌّ  الرِّ ِ  ِمنَ  ِحبَاءٌ  اْلَعْقلُ  ھَاِشمٍ  أَبَا یَا فَقَالَ  اْألََدبَ  وَ  اْلَعْقلَ  فَتََذاَكْرنَا - ع -  وَ  هللاَّ

َجْھًال  إِالَّ  بَِذلِكَ  یَْزَددْ  لَمْ  اْلَعْقلَ  تََكلَّفَ  َمنْ  وَ  َعلَْیھِ  قََدرَ  اْألََدبَ  تََكلَّفَ  فََمنْ  ُكْلفَةٌ  اْألََدبُ   
رضا حضرت خدمت: گوید ھاشم ابو(  الّسالم علیھ -  ھاشم ابو اى: فرمود حضرت كردیم. مي گفتگو ادب و عقل از و بودیم، -

 كھ كسى و آرد، بدست را آن كشد زحمت ادب كسب در كھ كسى پس آید. بدست سختى رنج با ادب و است، خدا موھبت عقل
).افزاید خویش نادانى بر برد رنج عقل كسب در  

مرحوم صدرالمتألّھین رضوان هللا تعالی علیھ -  ص، 1 ج، الكافي أصول شرحفرماید ( در شرح این حدیث شریف چنین می -
544 -543 (  
 و درس است، و آن تعلّم و نفس است، ادب "ادب" و، اعطاء نمودش یعنی یحبوه" "حباه، و است،"عطاء"  با كسر "ِحباء"
 ای کھ با آن انسان پسندیده بر ھر  ریاضت واقع اسمی نقل شده است کھ ادب از ابو یزید ... و،عادل است از آن سیرت مراد
 افکندش، و بھ رنج می و دھد، با دشواری انجام میچیزی است کھ انسان  "كلفة" و از فضائل. شود سوی فضیلتی می خارج
امر فرمود او را بدانچھ دشوار بود بر او. یعنی تكلیفا" "كلفھ  

بدان کھ كالم او ایي است از ّهللا، کھ  غریزه کھ عقل متعارف است، تواند حمل شود. یکی ظاھر بر دو وجھ می الّسالم علیھ -
انسان قادر است بر آداب با تکلّف  و، با كسب است اموری است کھ تحصیلشاز جملھ  ادب و را در آن اثری نیست، كسب

اگر در جبلتش نباشد. عقل نیست بھ اكتساب قادر ھرچند در سرشت او نباشد، ولی  
ھرچند از جملھ اموری  افکند خود را، ممكن باشدش بخواھد بھ تكلّف ای است کھ ھرگاه انسان بھ گونھ و دوم این کھ ادب

آن ممكن  فضل، و ورزد بھ علم بخواھد تصنع چھ اگر مرد عامى، عقل پیشتر برای او حاصل بوده باشد، بھ خالفنباشد کھ 
بھ  چھ دین، (اکراھی در دین نیست) )البقرة 2:256( "الدِّینِ  فِي إِْكراهَ  التعالى آمده است، " در قول خدای نبادش چنانچھ

در حالی کھ آن مقدور ھر کسی  قلبي تصدیقي و یقیني بھ علمي قیامت است، روز و بھ ّهللا  علم ایمان و ایمان است، حقیقت
 امور است مانند سائر جسمانى کھ امری بھ اركان است، عمل بھ زبان و بر آن قادر ھستند اقرار ھا آنچھ ھمھ انسان، نیست
 آَمنَّا اْألَْعرابُ  قالَتِ ن بھ طور قطع، "ایما و اسالم است بین فرق، برای ھمین و. غیر آنھا و اشكال و حركات و از ھیئات دنیا
ا وَ  أَْسلَْمنا قُولُوا لِكنْ  وَ  تُْؤِمنُوا لَمْ  قُلْ  یمانُ  یَْدُخلِ  لَمَّ  "ایمان گفتند، نشینان بادیھ] از برخى[( )الحجرات 49:14(" قُلُوبُِكمْ  فِي اْإلِ

 قلب چرا کھ، است) نشده داخل ایمان شما ھاى دل در ھنوز و آوردیم"، اسالم بگویید: لیكن، اید نیاورده "ایمان بگو، ".آوردیم
گرداند آن را ھرگونھ کھ بخواھد، ھیچ کس امکان را  بھ دست خداست زیر و روی می و ملكوت است، و غیب از عالم
 کند با در آن می تصّرف کھ نفس شھادت ھستند، و خلق از عالم جوارح ولی زبان و، احوال آن نیست در آن و در تصّرف
.تشكیك و تحریک  

 و  رورد بھ سواری یا حجّ  مالش، یا روزه گیرد، یا صدقھ دھد از کند بھ شھادت، یا نماز گزارد، پس، ھر کھ خواھد تكلّم
آن ممكن  حّق، ولی کسی کھ خواھد ایمان آورد چنانچھ ایمان آورند اھل، در ھر وقتی یا جنگ کند، ممكن باشدش مالش،

و چنین باشد عقل ّهللا، یی است از عطاء ایمان ھدایت او. پس، و ّهللا  با الھام قلبش شودآن کھ نورانی  نباشدش مگر خواه  -
یا کمالش اصلش باشد، تأثیر دارند در  اذكار و تأمالت كثرت و افكار، و ادراكات زیرا ھرچند تكرر، ای است از عطیھ -
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 خلق، است، بدون واسطھ تعالى حقّ  معطى فاعل لیكن ،سوی ملكوت گشایش درش و قلب در تنویر و اشتدادش، و عقل ازدیاد
 عرفاء گفتھ است، "ھر کھ بپوید راه خدا را با استقامت، برای ھمین، بعضی از و، ساز ھستند زمینھ و کمک آن امور ولی

مجذوب گردد."  
3. صادق) از امام 24: ص، 1 ج، اإلسالمیة - طدر اصول کافی (تاییدی بر اھمیّت و تقّدم علم بر عمل:   علیھ الّسالم - نیز چنین  -

ِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُمبَاَركِ  ْبنِ  یَْحیَى َعنْ  أَبِیھِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعلِيُّ  روایت شده است: ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  َعمَّارٍ  ْبنِ  إِْسَحاقَ  َعنْ  َجبَلَةَ  ْبنِ  هللاَّ  ع هللاَّ
َالةِ  َكثِیرَ  َجاراً  لِي إِنَّ  فَِداكَ  ُجِعْلتُ  لَھُ  قُْلتُ : قَالَ  َدقَةِ  َكثِیرَ  الصَّ  لَھُ  قُْلتُ  قَالَ  َعْقلُھُ  َكْیفَ  إِْسَحاقُ  یَا فَقَالَ  قَالَ  بِھِ  بَأْسَ  َال  اْلَحجِّ  َكثِیرَ  الصَّ

صادق امام بھ حضرت گوید: عمار بن اسحاق( .ِمْنھُ  بَِذلِكَ  یَْرتَفِعُ  َال  فَقَالَ  قَالَ  َعْقلٌ  لَھُ  لَْیسَ  فَِداكَ  ُجِعْلتُ  علیھ الّسالم -  عرض -
ایرادی [بھ ظاھر] بر او  و است، بسیار رفتنش حج و دادن صدقھ و خواندن نماز كھ دارم اى ھمسایھ من گردم كردم، "قربانت
)رود." نمي باال اش درجھ اعمال آن با "پس فرمود، ندارد"، "عقل درستى گفتم، است؟" چطور "عقلش نیست"، فرمود،  

4. 267: ص، 1 ج، اإلسالمیة - طدر اصول کافی (جایگاه ادب نسبت بھ مقامات دیگر:   ) از امام صادق266- علیھ الّسالم - - 
ضمن روایتی مفّصل چنین آمده است:  

ِ  َعْبدِ  أَبَا َسِمْعتُ  قَالَ  یََسارٍ  ْبنِ  فَُضْیلِ  َعنْ  أَُذْینَةَ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُعَمْیرٍ  أَبِي اْبنِ  َعنِ  أَبِیھِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعلِيُّ   لِبَْعضِ  یَقُولُ  ع هللاَّ
:اْلَماِصرِ  قَْیسٍ  أَْصَحابِ   

َ  إِنَّ  ا أََدبَھُ  فَأَْحَسنَ  نَبِیَّھُ  أَدَّبَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَّ  لِیَُسوسَ  اْألُمَّةِ  وَ  الدِّینِ  أَْمرَ  إِلَْیھِ  فَوَّضَ  ثُمَّ  "َعِظیمٍ  ُخلُقٍ   لََعلى إِنَّكَ " ،قَالَ  اْألََدبَ  لَھُ  أَْكَملَ  فَلَمَّ
ُسولُ  آتاُكمُ  ما" ،َجلَّ  وَ  َعزَّ  فَقَالَ  ِعبَاَدهُ  ِ  َرُسولَ  إِنَّ  وَ  "فَاْنتَھُوا َعْنھُ  نَھاُكمْ  ما وَ  فَُخُذوهُ  الرَّ داً  َكانَ  ص هللاَّ ً  ُمَسدَّ  بُِروحِ  ُمَؤیَّداً  ُمَوفَّقا
ا ءٍ  َشيْ  فِي یُْخِطئُ  َال  وَ  یَِزلُّ  َال  اْلقُُدسِ  ِ  بِآَدابِ  فَتَأَدَّبَ  اْلَخْلقَ  بِھِ  یَُسوسُ  ِممَّ صادق امام شنیدم: گوید یسار بن (فضیل ... هللاَّ  علیھ -
الّسالم  چون، كرد تربیت نیكو و كرد تربیت را پیغمبرش جل و عز خداى ھمانا: فرمود مي ماصر قیس اصحاب از بھ بعضى -
 سیاست تا فرمود واگذار بھ او را امت و دین امر سپس استوارى"، عظیمى خلق بر "توفرمود، ، نمود تكمیل را او تربیت
ایستید"  باز كرده نھى را شما آنچھ از و بگیرید آورده شما براى رسول را فرمود، "آنچھ سپس، گیرد بھ عھده را بندگانش
 لغزش گونھ ھیچ خلق تدبیر و بسیاست نسبت، بود القدس بروح مؤید و موفق و استوار آلھ و علیھ هللاَّ  صلّى خدا رسول ھمانا
).شد تربیت خدا بھ آداب، نداشت خطائى و  
5. چھارم آن کتاب  نازل الّسائرین الی الحّق المبین، کھ باب چھلم وم در باب ادبانصاری خواجھ عبدهللا  چند گفتار در باب ادب: 

التّوبة) (و  9:112" (َو اْلحافِظُوَن لُِحُدوِد هللافرماید، " جّل، میخدای، عّز و   باب ادب: گوید: ، چنین میباست، در بیان مقام اد
درجھ أّول   و آن بر سھ درجھ است. أدب حفظ حّد بین غلّو و جفاء است، از روی معرفت ضرر تعّدی. حافظان حدود الھي) 

ط سرور است از اینکھ  منع خوف است از اینکھ تعّدى کند سوی یأس، و حبس رجاءست از اینکھ برود سوی أمن، و ضب
شبیھ جرأت شود.  

فرماید: ) چنین می47 اآلداب" (ص فصوص و األحباب أوراد) در"736 (متوفی  باخرزى یحیى  
.بازدارى آتش از و كنى عارف شرّ  بر و، كنى تحریض آن عمل بر و كنى عارف خیر بر را او كھ است آن نفس ادب  
 علوم حفظ و بالغت و فصاحت ایشان ادب اكثر دنیا اھل اّما .خصوص اھل و، دین اھل و، دنیااند اھل: اند طبقھ سھ ادب اھل
 تھذیب و جوارح تأدیب و نفس ریاضت علوم این وجود با ایشان آداب اكثر دین اھل اّما و .است عرب اشعار و ملوك اخبار و

 دو این آداب از بعد ایشان ادب، خصوص اھل اّما و .خیرات در مسارعت و شبھات و شھوات ترك و دین حدود حفظ و طبع
 كھ را آن. است عمل بھ یكدیگر بر مریدان فضیلت و .است داشتن راست سرّ  با را عالنیھ و سرّ  رعایت و دل حفظ طایفھ
 است چیزى ھّمت و، است ھّمت بھ عارفان فضیلت و .است ادب بھ متوّسطان فضیلت و .تر قدم پیش و افضل او بیشتر عمل
.اوست ھّمت قدرھ ب مردى ھر قیمت و، دارد معالى طلب بر ترا و آید پیدا تو نفس از ھم كھ  

فرماید: شیخ ابن عربی در فتوحات، چنین می تعریف ادب توسط شیخ ابن عربی:  
اگر بگویی أدب چیست؟، گوییم وقتی مراد از آن أدب شریعت باشد، و وقتی أدب خدمت، و وقتی أدب حق. أدب شریعت 

مراسم آن است، و آنھا حدود هللا ھستند. و أدب خدمت فناء از رؤیت آن است، ھمراه مبالغھ در آن با رؤیت  نزدوقوف 
مجراي آنھا. و أدب حق آن است کھ بدانی ترا چیست، و او را چیست. و أدیب کسی است کھ بھ حكم وقت باشد، یا بشناسد 

وقتش.  
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باب صد و شصت و ھشتم فتوحات، در معرفت مقام أدب و أسرار ر شیخ ابن عربی د گفتار شیخ ابن عربی در مقام ادب:
الحدید) (او با شماست  57:4" (َو ھَُو َمَعُكْم أَْیَن ما ُكْنتُمْ گوید، " بدان، ای کھ خدا تأییدت کناد، خدای تعالی می گوید: آن، می

دارد. پس، با مقامی است بھ حسب آن  ای کھ ھرجا کھ باشید). پس، أدیب إمعة (کسی کھ با ھرکسی ھست) است بھ خاطر سعھ
مقام، و با ھر حالی است بھ حسب آن حال، و با ھر ُخلق و با غرضی ھست. پس، أدیب جامع مكارم أخالق است و علیم بھ 

شود بھ آنھا، بلکھ، جامع مراتب علوماست، محمود و مذمومش، زیرا ھیچ چیزی نیست مگر  ھای اخالقی، متصف نمی رذالت
  آن بھتر است از جھل بدان، نزد ھر عاقلی. آنکھ علم بھ

. شود در اصطالح أھل هللا پس، أدب جمع کننده خیر است، و بھ چھار قسم تقسیم می شود بھ چھار قسم: أدب تقسیم می  
شود با وحي و إلھام، بدان أدب آموخت  ایی است، خدا متّولى  تعلیم آن می و آن ھمان أدب إلھيقسم أول أدب شریعت است: 

نبي خود، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، را و بدان أدب فرمود ما را، نبي او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم. پس،  آنھا ادب شدگان 
".  ادب کننده ھستند. رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، گفت، "خدا ادب آموختم، و نیک ساخت ادبم را  

اند راجع بھ خدمت خدمتگزار، و پادشاه  یزی است کھ پادشاھان اصطالح ساختھو آن ھمان چ و قسم دوم أدب خدمت است:
أھل هللا هللا است، کھ تشریع فرموده است برای ما كیفیت أدب در خدمت خود را، و آن معاملھ ماست با او در آنچھ إختصاص 

م شریعت تعلّق دارد بدانچھ حق دارد بھ او، کھ غیر معاملھ با خلق اوست. پس، او خصوص است در  أدب شریعت زیرا حك
  هللا است، و بدانچھ حّق خلق است.

پس، برگرد  شود نزد او و حكم بدو.  و آن أدب با حّق است در اتّباع او نزد کسی کھ ظاھر می : و قسم سوم أدب حّق است
بزرگی، در حالی کھ ظاھر شده ای  سوی او، و قبول کن او را، و رّد مکن او را، و تکبّر مورز اگر سن زیادی داری یا مرتبھ

است حّق نزد کسی کھ کوچکتر از تو است در سن یا قدر، یا ظاھر شده است حّق نزد کم خردی کھ أدب ورزیده باشی با او، 
و قبول کرده باشی آن را از او، و اعتراف کرده باشی، بھ فضل او بر خوددر آن. این ھمان إتّصاف است، و من ندیدم کسی 

شد، با او در شھر   اشتھ باشد بھ آن  در ُخلق در عمرم مگر سیّدی واحد را، کھ بدو  أبو عبد هللا ابن ُجبیر گفتھ میرا کھ تحقق د
است.  سبتة و قصر ُكتامة مالقات کردم.  و این جزیی از آداب شریعت است، زیرا أدب شریعت مادر باقي أقسام  

ناء تو، و رّد کردن ھمھ آن بھ خدا، و بھزودی در بابی کھ بعد از و آن ترك أدب است با ف و قسم چھارم أدب حقیقت است:
این باب است، خواھد آمد. و آن در مقامات مانند وھب است در أصناف عطاء، و آن آن است بخشش شود تا إنعام شده باشد، 

ون تقیید از صفت ولیمھ یا بھ خاطر سببی دیگر. چنین است َمأُْدبة اجتماع بر طعام، کھ سببی ندارد مگر فقط دعوت بدان بد
ختان یا ضیافت یا عقیقھ، و غیر آن. و چنین باشد جامع خیر، کھ بھ خاطر سببی نیست، بلکھ بھ خاطر آنکھ جمع کند آن برای 

او، نفس فاضلی را کھ در ذات خود خیر است. پس، چنین باشد أدیب.  
حافظ: شعر:  

ساق بود انـدر دامـن سـاقـــی سیمیـندستـم   معــذورم بــدار بُگَسست رشتھ تسبیـح اگر  
عیبم مکن ام در شب قدر ار صبوحی کرده کنار طاق بود سرخوش آمد یار و جامی بر    
نبود نبود خیــر در آن خانھ کھ عصمت  ست بتخانھ یکی چون طھارت نبود کعبھ و  

ورز کھ در مجلس شاه ادب حافظا علـم و الیق صحبت نبود ادب ھر کھ را نیست    
نــگاه ندارد ادب چـشـــــم دریــده   بشکفت نرگس نگر کھ پیش تو شوخی  

باش و گو گناه من است ادب تو در طریق  حافظ گناه اگر چھ نبود اختیار ما  
موالنا، دفتر پنجم مثنوی:  

ھست آنکھ مست از تو بُود عذریش  مست گـرچھ بشکستـنـد جامت قوم  
فعال ی تـوست ای شیرین ز بـاده نھ  مال مستی ایشــان بھ اقـبــــال و بھ  
عفومند عفـو کن از مست خــود ای  تـوند ای شھـنـشــھ مست تخصیص  
شراب آن کند کھ نایــد از صد خــم  خطاب لـذت تخصیـص تـــو وقــت  

زدن شـــــرع مستــان را نبیند حــد  مزن  حـّدم ای چـونکھ مستــم کــرده  
من کھ نخـــواھم گشت خــود ھشیار  ـزنبـ چـون شــوم ھشیــار آنگاھــم  
زدن تا ابـد رست از ھُــش و از حد  ذوالمنن ھرکھ از جام تو خورد ای  


