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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  -  
)14(  

03 - 14دوشنبھ  16؛ 1436 - - 10 05؛ 1393 - - 01 - 2015  
I. ، فیض االسالم4کلمھ    
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،ھایي)  (جامھ و آداب زیورھایى، کریم است علم میراثى: فرمود -  
II. )2( 4کلمھ شرح    
1. قَالَ  وَ   الّسالمعلیّھ  - َ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 	
2. قَالَ  وَ در نسخھ فیض االسالم این کالم چنین آمده است،: ثبت و ضبط کالم:   علیّھ الّسالم - َضى اْلقَِرینُ  نِْعمَ  - ِوَراثَةٌ  اْلِعْلمُ  وَ  الرِّ

َدةٌ  ُحلَلٌ  اْآلَدابُ  وَ  َكِریَمةٌ  َضى اْلقَِرینُ  نِْعمَ ھای دیگر " نسخھَصافِیَةٌ. ِمْرآةٌ  اْلفِْكرُ  وَ  ُمَجدَّ اند.  " را بخشی از کالم قبل آن قرار دادهالرِّ  
3. بیر اھل عرفان  بھ علم وارثت در مقابل علم دراست بسیار اشاره شده است در اینجا در تعاعلم وراثت و علم دراست:  

آوریم: ایی از اقوال ایشان را می گزیده 	
.شود نمى حاصل سببى از وھبى علم  
 كھ یعنى است، موھوب كھ دارد وجود ھم علمى كسبى و فطرى علم بر عالوه اینكھ بھ تأكید و تصدیق از پس عربى ابن

 كھ است داده توجھ نكتھ این بھ یابیم، درمى واسطھ و سبب بدون را آن ما و فرماید مى نازل ما  اسرار و قلوب بھ را آن خداوند
 را تقوا خداوند و است شده اكتساب تقوا  سبب بھ آن زیرا نیست وھب علم تقوا، از حاصل علم مردم اكثر پندار برخالف
َ  تَتَّقُوا إِنْ است، " فرموده و داده قرار آن بھ وصول براى طریقى ً  لَُكمْ  یَْجَعلْ  هللاَّ َ  اتَّقُوا وَ و"  )، األنفال 8:29" (فُْرقانا  یَُعلُِّمُكمُ  وَ  هللاَّ

 ُ  را باصره و معقوالت بھ رسیدن براى سببى را درست مقدمات ترتیب و صحیح فكر كھ ھمچنان ،البقرة) 2:282" (هللاَّ
 جانب از واسطھ بدون آن كھ نباشد، سببى را وھبى علم كھ صورتى در. است داده قرار مبصرات ادراك براى اى وسیلھ
 و نیست اكتسابى امر نبّوت كھ ھستند وھبى علوم ھمھ نبّوات. اوست »وھّاب« اسم معطیات از و شود مى اعطا بنده بھ خداوند
 كار در عملى وھبى علم در ولى است عبد عمل معلول كسبى علم اصوال. اند وھبى علوم از شرایع جمیع اسالم اھل عقیده بھ

.نیست  
 نبّوت و رسالت كھ است كرده تصریح نیز داودى فص الحكم، فصوص كتاب در. 254 ص ،1 ج مّكیّھ، فتوحات[پاورقي: 
 در كاشانى. اكتسابى نھ است، فرموده اعطا انبیا و رسل بھ افضال و انعام طریق از كھ است الھى اختصاصى و ھبھ تشریع،
 خالفت كھ ھم وجود كمال است، خداوند جود محض اشیاست بر فائض كھ وجود اصل كھ طور ھمان: است آورده خود شرح
 تصرف الھى خالفت دیگر الزمھ( است الھى خالفت لوازم از كھ ھم رسالت و نبوت پس. اوست جود محض از است الھى
 تشریع نبوت بھ اختصاص این، اما. اوست "الوھّاب" و "الجواد" اسم حضرت از و الھى اختصاص) تسخیر بھ است ملك در
 آثارش و افعال صفات، اسما، تا است خداوند معرفت خصوص در عام انباى و اخبار معناى بھ كھ عامھ نبوت زیرا دارد

 "اسرائیل بنى كانبیاء امتى علماء" حدیث نیز و "،االنبیاء ورثة العلماء" ،حدیث در كھ وراثت علم ھمچنین و. شوند شناختھ
. ر ایضا. 202 ص فصوص، شرح كاشانى،. (است عمل و كسب بھ معارف و علوم این تحصیل و است اكتسابى است، آمده
: ص متن، اسالمى، عرفان برجستھ چھره عربى ابن الدین ] (محیى).368 ص داودى، فص فصوص، شرح قیصرى، بھ. ك

213(  
وراثت علم  این از است مستفاد معنى این و نیابند، و ندانند را آن نكنند عمل دراست علم مقتضاى بر اول تا كھ است علمى -
یِھمْ  وَ  آیاتِھِ  َعلَْیِھمْ  یَْتلُوا" كھ آیت  حقایق علم را ایشان تزكیھ از بعد یعنى». 2« الجمعة) 62:2" (اْلِحْكَمةَ  وَ  اْلِكتابَ  یَُعلُِّمھُمُ  وَ  یَُزكِّ
 علم و باشد، آن نتیجھ وراثت علم و بود عمل مقدمھ كھ است آن دراست علم پس. كند تعلیم است وراثت علم آن كھ قرآن و
.است ایمان صحت نتیجھ است وراثت علم منتج كھ عمل و علم ازدواج و سقیم، علم بى عمل و بود، عقیم عمل بى  
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 كھ باطن عمل كھ وقتى اال نبود، كافى علم این افادت در ظاھر عمل مجرد و تقوى، مقدمھ بھ اال نشود حاصل وراثت علوم
 سبب كھ معنوى نسبت تصحیح واسطھ بھ انبیایند ورثھ كھ علما و. گردد ضم آن بھ تقوى و زھد حقیقت از است عبارت
 است در علوم آن و است، ایمان علوم قشور اسالمى علم. است رسیده بدیشان میراث بھ ایمان حقایق علم است، معنوى میراث
 نسبت بھ را متصوفھ و ربانى علماى كھ است وراثت علوم آن و آن، خالصھ و لباب ایمانى علوم و. است اعمال مقدمات كھ

 تا 65 ص الھدایھ مصباح از اختصار سلم. (بھ و علیھ هللا صلى رسول از است رسیده میراث بھ معنوى والدت در معنوى
68 (  
 تعلیم با اكتسابى رسمى علم. الھى ارثى دیگر و اكتسابى، رسمى یكى: قسم دو بھ شود مى تقسیم كلى طور بھ علوم كھ بدان

 با تدریج غیر یا و تدریج بھ الھى ارثى علم و شود، حاصل طویل و دراز مدتى در بسیار سختى و نیرو صرف و تدریجى
 است جھت این از. حق اولیاء و انبیا علوم چون گردد، حاصل سھولت بھ كوتاه بسیار مدتى در راحتى و آسایش و ربانى تعلیم
 كھ قلبى علم و آدم، بنى بر است حق حجت كھ ربانى علم: است نوع دو بر علم: فرمود سلم و آلھ و علیھ هللا صلى پیغمبر كھ

 اگر مسموع علم. مسموع علم و مطبوع علم: است نوع دو بر علم: كھ است فرموده طالب ابى بن على و. است نافع علم ھمان
)472 ص االسرار (جامع  نیست متصور آن بر نفعى نباشد مطبوع علم  
:كھ است آورده خود الحكم فصوص كتاب از عزیزى فص در عربى الدین محى و  

 تعالى حق عنایت بھ كھ اند بندگانى هللا اولیاء و. ماند باقى والیت كھ آید الزم گردد منسد و شود منقضى رسالت و نبوت چون
 ھمان اینان و پردازند تعالى خداى سوى بھ و حق راه بھ بندگان ارشاد و شریعت احكام اجراى بھ تا مانند باقى نبوت از پس

.)213: ص ،8 ج تصوف، اصطالحات (شرح )419 ص كتاب ھمان( االنبیاء" ورثھ "العلماء فرمود كھ اند وارث علماى  
4. َدةٌ  ُحلَلٌ  اْآلَدابُ  وَ   شود کھ ادب نوعی است جامھ کھ  این کالم استفاده میاز . ي نو است بھ معنای جامھ "ُحلَّة"جمع " ُحلَلٌ ": ُمَجدَّ

اّما، لباسی نوین و تازه شونده بودن آن احتیاج بھ توضیحی . بخشد، و در باب آن بیشتر بحث خواھد شد انسان را آراستگی می
. بیشتر دارد، کھ کمتر بدان پرداختھ شده است  

م و شرایط دیگر فرق دارد، با تغییر شرایط و مقامات، ادبی جدید یک احتمال آن است کھ چون ادب ھر مقام یا شرایطی با مقا
گردد. مانند آنچھ در این ابیات حافظ آمده است: شود، و او بھ لباس و زیوری نو آراستھ می و نو از شخص مؤّدب صادر می  

دارد مکانی نکتھ ھر و وقتی سخن ھر  مالف کرامات ز نشینان خرابات با  
شنید و گفت از دم زد نتوان عشق حریم در     گوش و بود باید چشم اعضا جملھ جا آن کھ زان 
نیست شرط خودفروشی دانان نکتھ بساط بر    خموش یا عاقل مرد ای گو دانستھ سخن یا 

 كھنھ ھرگز كھ نو و تازه است ھایى حل حمیده اخالق مكارم و مصطفویھ شریعت آداب واند: بعضی دیگر چنین احتمال داده
 چھ. آن بھ است متلبّس كھ دینى دوام اعتبار بھ آداب براى از را مجّدده" "حلل لفظ فرموده استعاره گردد نمى مندرس و نشود
گردد مى متجّدد و شود مى زیاده آداب آن بر مداومت و ممارست واسطھ بھ  

رسد بھ نظر ما می احتمال دیگر و هللا اعلم - و ما این احتمال را بھتر شود،  با فرق "اخالق" و "ادب" بھتر فھم می -
. اگر ادب را ضابطھ محور و دستور العملی بدانیم، گرچھ منافاتی با آنھا دارد، بلکھ روح آنھاست دانیم ازاحتماالت دیگر می

تواند اشارتی  "، نو شوندگی ادب میmoralityانگلیسی، و اخالق را وجودی و احساسي، مانند "  در زبان "ethicsمثل "
ادب نھایت قال است و بدایت از ھمین باب گفتھ شده است:  شود. جنبھ تحّول پذیر آنچھ در عرف اخالق نامیده می بوده باشد بھ

. حال  
5. فکر در اینجا بھتر است تفّکر، کھ ھمان فرایند فکر کردن است، مغنا شود. ای است صاف.  و فکر آینھ :َصافِیَةٌ  ِمْرآةٌ  اْلفِْكرُ  وَ  

خواجھ عبدهللا انصاری در باب تفّکر   شود. ای صاف کھ در آن حقیقت چنانچھ ھست منعکس می آینھمراد آن است کھ تفّکر 
َل إِلَْیِھْم َو لََعلَُّھْم یَتَفَكَُّرونَ خدای تعالى می فرماید، " گوید: چنین می ْكَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس ما نُزِّ النحل) (و  16:44" (َو أَْنَزْلنا إِلَْیَك الذِّ

بدان کھ تفّكر  ذكر را بر تو نازل كردیم تا آنچھ بھ سوي مردم نازل شده است براي آنھا تبیین كني، شاید تفّکر كنند.)ما این 
التماس بصیرت است برای نیل بھ بغیھ (مطلوب).  

لیھ و ذكر ھمان كتاب عزیز است، کھ خدای تعالى بر محّمد صلى هللا ععفیف الّدین تلمسانی در شرح آن چنین آورده است: 
سلم نازل ساخت تا برای مردم حالل و حرام و سائر أحكام را تبیین کند، شابد تفّكر کنند در معاني آنھا، و بشناسند طریق 

نجات را.  
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گفت: تفّكر ھمان التماس عقل است، و آن کندوکاو است برای دستیابی بھ بغیھ، و بغیھ ھمان مطلوبی است کھ متفّكر إبتغاء 
ُ  َصلَّى صادق امام از :گوید صیقل سنح (طلب) آن می کند.  اندیشھ ساعت یك كھ كسى) حدیث( پیرامون َسلَّمَ  وَ  آلِھِ  وَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى خدا رسول، است درست بلى: فرمود ؟كردم سؤال، است شب یك عبادت از برتر نماید : فرمود َسلَّمَ  وَ  آلِھِ  وَ  َعلَْیھِ  هللاَّ
 اندیشھ با و كند عبور ھا خانھ و ھا خرابھ بر: فرمود ؟بیندیشد چگونھ: گفتم، است عبادت شب یك از برتر ساعت یك اندیشھ
؟!دھى نمى پاسخ و( گویى نمى سخن چرا؟! شده چھ را تو؟ شدند چھ تو سازندگان؟ كجایند تو ساكنین: بگوید  
فكر ازین خانھ فرازت كشد   شعر: رده رازت كشدپسوى سرا     

در مثنوى گفتھ است:  
اـسم ود سویـل خـر ببینی میـگ اـھم ونـر گشا ھمچـت بـر دولـپ    

زمین ود سویـل خـور ببینی می حنین کن ھیچ منشین از نوحھ می    
زنند می سر برھ ر بـالن آخـاھـج  کنند ھا پیشین عاقالن خود نوحھ  

 
کن فکر این قدر گفتیم باقی اگر جامد بود رو ذکر کن فکر    

اھتزازرا در  فکر ذکر آرد ساز ذکر را خورشید این افسرده    
 

کار ھـب ود ــد نبـکن ارش ـاودان بــن  ببار ارانـر شو بـآسمان شو اب  
ستا رتیـفط ر و دریاــدر ابـآب ان  ستا یـعاریت آب اندر ناودان  

آسمان ست ابر وا وحی و مکشوف  اودانـست مثل ن و اندیشھ فکر  
آورد  گـدر جن ھ ـایـمسـاودان ھــن  آورد آب باران باغ صد رنگ  

6. اند من ترك اآلداب رد عن الباب نھصد ھزار سالھ طاعت إبلیس بھ یک بي  ھم چنین، بزرگان كفتھ چند گفتار در باب ادب: 
ادبى ضایع شد  

  اند طریقت تمام آداب است نگاه دار ادب در طریق عشق و نیاز             كھ گفتھ            
دانید كھ ادب نھایت قال است و بدایت حال، ادب انتباه مریدانست و ُعّكازه (عصاء) طالبان،  نمى گفتھ است:در کشف األسرار 

درخت ایمان آب كھ خورد و قواعد اسالم كھ بنا نھادند، بر نور ادب نھادند، و ھر كھ پرورده آداب نباشد او را راه راست 
خلق فرستاد، ھ قدار نیست. حق جل جاللھ مصطفى را اّول بآداب بیاراست، پس بنیست و در عالم ال الھ اال هللاَّ او را قدر و م

چنان كھ مصطفى (ص) گفت، "اّدبنى ربّى فاحسن تأدیبى" (ادب کرد مرا پروردگارم، و نیکو ساخت تادیب مرا).  
درجھ خاص  و بدان كھ ادب را سھ درجھ است. درجھ عام و درجھ خاص و درجھ خاص الخاص. درجھ عام اشتھار است:

استتار است، درجھ خاص الخاص انكسار است. اّول پیدا، میانھ ناپیدا، آخر استھالك. عام را ھر عضوى از اعضاى ظاھر 
ھاى  اند، خاص الخاص را ذّره اند، خاص را ھر عضوى از اعضاى باطن ادبى باید، گر از سالكان ادبى باید، و اال ھالكان

اند. اوقات ادب باید. گر نھ متھّوران  
و خداى تعالى آمرزنده است كسى را كھ توبھ كند از بي ادبى رحیم مھربانست باھل ادب كھ تعظیم سید  نیز گفتھ شده است:

  أولوا األلباب میكنند چھ ادب جاذب رحمتست و حرمت جالب نعمت
  كفسرمایھ ادب بھ كف آور كھ این متاع             آنرا كھ ھست سوء ادب نایدش بھ           

ھم چنین: اما ھر گاه كھ احكام تجلیّات الھى بر دل غالب شود چنانكھ دل را از دایره تكلیف و طور عقل اخراج كند دل را 
امكان مراعات أدب اصال نماند. پس ترك أدب آن جا أدب باشد.   

گوید حسین از وى مرنج  گر سخن مستانھ مى كنى از نرگس غماز خود چون تو مستش مى    
  از دانش و عقل و رسم مردم دورم  گر بى ادبم معذورممجنونم ا

مختار نماینده ولى مجبورم   مقبوض و حزین شكل ولى مسرورم  
  جوشش عشق است نھ تـرك ادب گفــت و كــوى عــاشقـــان در كار رب
  نھ ادب ماند درو نھ عقل و ھوش ھر كھ كرد از جام حق یك جرعھ نوش

  بى أدب را در حریم عّزت او بار نیست ترك أدب خویشتن دیدن، بود در راه حق 
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  دیدن خدمت بھ نزد یار جز زنّار نیست ام  گوئى كمر از بھر خدمت بستھ چند مى
موالنا:  

ادب از خدا جوییم توفیق محروم گشت از لطف رب ادب بی     
تنھا نھ خود را داشت بد ادب بی زد بلک آتش در ھمھ آفاق    

ادب جوشش عشقست نھ از ترک   ین قیاس ناقصان بر کار رب  
نھد می ی شھ خویش را در کفھ  جھد بر می ادب نبض عاشق بی  

تر نیست کس زو در جھان ادب بی تر نیست کس زو در نھان ادب با    
ادب با بی ادب این دو ضد با  منتجب ھم بھ نسبت دان وفاق ای  

سری ھم کھ بود دعوی عشقش  باشد چو ظاھر بنگری ادب بی  
فناست او و دعوی پیش آن سلطان  کجاست باطن بنگری دعویچون بھ   

باب صد و شصت و ھشتم فتوحات، در معرفت مقام أدب و أسرار شیخ ابن عربی در  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

ای کھ دارد. پس، با مقامی است بھ حسب آن  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  ، متصف نمیھای اخالقی رذالت
  آنکھ علم بھ آن بھتر است از جھل بدان، نزد ھر عاقلی.

. 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 إلھيب شریعت است: قسم أول أد

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 
".  علیھ و آلھ و سلّم، گفت، "خدا ادب آموختم، و نیک ساخت ادبم را ادب کننده ھستند. رسول هللا، صلی هللا  

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

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

پس، برگرد  دو. شود نزد او و حكم ب و آن أدب با حّق است در اتّباع او نزد کسی کھ ظاھر می : و قسم سوم أدب حّق است
ای بزرگی، در حالی کھ ظاھر شده  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، 
ا از او، و اعتراف کرده باشی، بھ فضل او بر خوددر آن. این ھمان إتّصاف است، و من ندیدم کسی و قبول کرده باشی آن ر

شد، با او در شھر   را کھ تحقق داشتھ باشد بھ آن  در ُخلق در عمرم مگر سیّدی واحد را، کھ بدو  أبو عبد هللا ابن ُجبیر گفتھ می
است.  داب شریعت است، زیرا أدب شریعت مادر باقي أقسامسبتة و قصر ُكتامة مالقات کردم.  و این جزیی از آ  

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

بھ خاطر سببی دیگر. چنین است َمأُْدبة اجتماع بر طعام، کھ سببی ندارد مگر فقط دعوت بدان بدون تقیید از صفت ولیمھ یا 
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 

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


