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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  -  
)23(  

05 - 25دوشنبھ  12 - 25 ؛1436 - 03 - 16؛ 1393 - - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  - َم َرِحَم هللاَّ ھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ
ْبَر َمِطیَّةَ َخالِصاً َو َعِمَل َصالِحاً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ  وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ تََزوَّ  
خدا رحمت كناد کسی را كھ بشنود حكمی را و بپذیرد آن را. و خوانده شود بھ سوى رشد، و نزدیك آید. و بگیرد كمربند 

گری را، و در نتیجھ، نجات یاب، مراقب باشد پروردگار خود را، و بترسد از گناه خود، پیش فرستد خالصی را، و  ھدایت
ای را، و اجتناب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را،  را، كسب نماید ذخیرهانجام دھد صالحی 

ستیز کند با ھوای خود، و دورغ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، 
رد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شم

عمل.  
II. )7( 75شرح خطبھ    
1.   ً بھ عبارت . با% و % باشد، غرضي و ھدفي غیر رضاي خداي تعالی نداشتھ باشد، و بیافکند غرضی را. یعنی :َرَمى َغَرضا

جز با فنا فی هللا و بقاء با' نباشد، این  کمالِ ، و است، و برای خداحول و قّوه الھی  زند با ، بیند کھ آنچھ از او سر ميدیگر
تر اخالص برای دیگران نیز ممکن است. گرچھ مراتب پایین 	

این ھمان است کھ حافظ در این غزل بدان اشاره فرمود:  
نھ ھر کھ آینھ سازد سکندری داند   نھ ھر کھ چھره برافروخت دلبری داند  

ه داری و آیین سروری داندکال  نھ ھر کھ طرف کلھ کج نھاد و تند نشست  
بھ شرط مزد مکن گدایان تو بندگی چو کھ دوست خود روش بنده پروری داند    

غالم ھمت آن رند عافیت سوزم صفتی کیمیاگری داند کھ در گدا     
، و در عبودیّت او جز او را نجستن.بي غرض بودن و بي غرضانھ خدمت کردن برگزیدن خداست بر ھر چیزي  

:موالنا  
نرانیم ھا را چرا از دل غرض  ھا تیره دارد دوستی را غرض  

ً "بھ جاي ، ھا ھدر بعضی نسخ ً عَ َرَمى " ،"َرَمى َغَرضا تر است،  تر، و  از حیث محتوا، عمیق و این بسیار بلیغ " آمده استَرضا
علیھ الّسالم –و با سیاق سخن امیر کالم  تر، چھ خداي تعالي در چند آیھ قرآن کریم از تعبیر "عرض" براي زندگي  مناسب -
ْنیا اْلَحیاةِ  َعَرضَ "کساني را کھ بھ دنبال دنیا استفاده فرموده است،  "  َعْرض" از "َرضعَ ھستند را نکوھش فرموده است. " "الدُّ

باشد،  در اصل لغت بھ معناي در منظر و رؤیت و دید بودن. بنابراین، آنچھ ملموس و محسوس و پدیدار است، "َعَرض" مي
نیست. پس، در این کالم تشویقي است بھ حّق بیني و عدم و ھرچھ ناپیدا و غیر محسوس، و ناملموس است، "َعَرض" 

احتجاب از حّق با ظواھر.  
موالنا، در دفتر دوم مثنوي:   
بشر را احمد دیدند کافران     القمر انشق وی از ندیدند چون   
    کیش و عقلست دشمن حس ی دیده  خویش بین حس ی دیده در زن خاک
    خواند ماش ضد و گفت پرستش بت  خواند اعماش خدا را حس ی دیده
   ندید را فردا و دید حالی زانک  ندید را دریا و دید کف او زانک

، و در ھر دو تعبیر، توجھّي بھ دنیا، بلکھ آخرت است، و برگزیدن خداي تعالي بر عالم فاني و باقي بيمراد آن بنابراین، 
:دیگری فرمودبیاني ھمان است کھ در  ي این کالممعنا  

اِر َو إِنَّ  َ َرْغبَةً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ التُّجَّ ً َعبَُدوا هللاَّ َ َرْھبَةً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ اْلَعبِیِد إِنَّ قَْوما ً َعبَُدوا هللاَّ َ ُشْكراً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ  قَْوما ً َعبَُدوا هللاَّ َو إِنَّ قَْوما
مردمى خدا را بھ امید بخشش پرستیدند، این پرستش بازرگانان است، و گروھى ) (229(نھج البالغة، کلمھ قصار اْألَْحَراِر 
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عبادت كردند و این عبادت بردگان است، و گروھى وى را براى سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان او را از روى ترس 
)است.  

موالنا، دفتر اّول مثنوي:  
    دوست دید در خود دید کن فنا رو  دروست علت بسی چون ما ی دیده
غرض کل او دید اندر یابی   العوض نعم او دید را ما دید  

حافظ:  
ساقی و شاھد فدای باقی و فانی جھان     بینم می عشق طفیل را عالم سلطانی کھ   
بگزینم دوست جای بھ جان من اگر باد حرامم اوست حاکم دوست گزیند غیری من جای بر اگر  

2.   ً و فراھم آورد عوضی را. در عوض تقدیم خالِصی، و انجام صالحی، رھا کردن غرضی، و یا فروافکندن  :َو أَْحَرَز ِعَوضا
بھ عنوان عوض آنچھ از  فراھم آورد برای خود دار باقی را و نعمت جاوید راو ، کھ ھمان حیات فانی دنیا باشد، را عرضی

گیر بداند، و پاداشي را از خدا طلب کند در برابر ترک دنیا  این در صورتي کھ انسان خود را اجیر و دستمزد. دست افکند
راي موالیش است، و اجرت و دستمزدي براي خدمتش نیست، عوضش جز کردنش، لیکن اگر او خود را بنده بیند، کھ ب

موالیش نباشد.  
یا بھ فضل. عدل در عوضی عمل کرده باشد با او و خدای تعالی عوض دھد بندگانی را کھ عوضی خواھند از او تا بھ عدل 

:نانچھ فرموداست کھ عقوبت باشد، و لیکن عوض نیک ھمیشھ از روی فضل است و بیش از استحقاق شخص، چ  
یِّئَاِت َجَزاءُ لِّلَِّذیَن أَْحَسنُوْا اْلُحْسنَى َوِزیَاَدةٌ َوالَ یَْرھَُق ُوُجوھَھُْم قَتٌَر َوالَ ِذلَّةٌ أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّةِ    ھُْم فِیھَا َخالُِدوَن َوالَِّذیَن َكَسبُوْا السَّ

ا ِ ِمْن َعاِصٍم  َسیِّئٍَة بِِمْثلِھَا َوتَْرھَقُھُْم ِذلَّةٌ مَّ َن هللاَّ 27(لَھُم مِّ براى آنان كھ نكویى كردند، نیكوترین پاداش و یونس) ( 10:  26-
پوشاند و نھ خوارى، آنان بھشتیند آنھا در آن جاودانند. و كیفر ھر بدى  ھاى آنان را نھ غبارى مى افزون بر آن است و چھره

)در برابر خدا ھیچ پناھى ندارند ،پوشاند آنھا را مى ]چھره[خوارى  ]غبار[و  ،ھمانند آن یی استآنان بد  
َو ھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن   إِالَّ ِمْثلَھا َو َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثى  َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فَال یُْجزىو نیز فرمود، "
بینند و كسانى كھ كارى شایستھ بجاى آورند  كسانى كھ گناھى كنند جز ھمانند آن كیفر نمىغافر) ( 40:40(" فیھا بَِغْیِر ِحسابٍ 
)شوند حساب روزى داده مى آیند در آن بى بھ بھشت درمى ،چھ مرد چھ زن ،و مؤمن باشند  

ھم چنین در فضلش را در عوض دادن چنین توصیف فرمود:  
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنابَِل في  ْم فيَمثَُل الَّذیَن یُْنفِقُوَن أَْموالَھُ " ُ واِسٌع   َسبیِل هللاَّ ُ یُضاِعُف لَِمْن یَشاُء َو هللاَّ ُكلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َو هللاَّ

اى است كھ ھفت خوشھ  ھمانند دانھ كنند كسانى كھ امواِل خود را در راه خدا انفاق مى]  صدقاتِ [َمثَل ( )البقرة 2:261( "َعلیمٌ 
كند، و خداوند گشایشگر  چند برابر مى] آن را[اى صد دانھ باشد و خداوند براى ھر كس كھ بخواھد  كھ در ھر خوشھ برویاند
) داناست  

الَِحاِت فَلَھُْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُونٍ و نیز فرمود، " کسانی کھ ایمان آوردند و التّین) (مگر  95:6" (إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
،(پس، برای آنھا پاداشی است قطع منقطعبنا بر دوم،  ، و استستثناء متصل ، إتفسیر أولصالحات را أنجام دادند) بنا بر 

رسول هللابن مالک نقل شده است کھ گفت أنس از  وناشدنی)، در ذیل این آیھ کریمھ از  سلم صلى هللا علیھ و - چون " فرمود، -
، ھ را روزیش گرداندإناب و چون بھ شصت سالگی رسد، خداوند، دھد در حسایش فیخفپنجاه سالگی رسد، خداوند تبھ مؤمن 

ش نوشتھ شود و خداوند از حسناتچون بھ ھشتاد سالگی رسد، ، ن او را دوست بدارندسماآأھل و چون بھ ھفتاد سالگی رسد، 
خداوند باشد در  أسیر  ، وشأھل بیتت کند در عاشف , ون شودش غفراذنوبو چون بھ نود سالگی رسد، ، ش در گذردسیئات
". نجام می داداجوانیش  صحت وی نکند، برایش نوشتھ شود آنچھ در حال عمل وچون بھ صد سالگی رسد ، زمینش 	

ایی نامحدود و جاودانھ خواھند داشت آن است کھ ھر  سّر این کھ اعمالی محدود در عمری محدود نتیجھ گفتھ شده است
موجودی بھ خاطر اتصالش بھ حّق تعالی، ھمھ اسماء و صفات خدای سبحان را در سّر خویش بھ صورت باطن دارد لیکن 

بر اساس ھدایت و شریعت الھی است.راه بھ ظھور رساندن آن ایمان بھ خدا و عمل صالح   
433ص ، 9 ج، یحیى المكیة، ت. عثمان فرماید (الفتوحات شیخ ابن عربي چنین مي -432:(  

گیر] [مردم برده باشند دستمزد	  
 حقّ  کرده باشد بھ خاطر خودش ھرچند قیامش براي ترغیب قیام، پس، کسي کھ برپا دارد [رمضان] را بھ خاطر شب قدر	

ش براي خدا قیام، آن غیردارد، یا  آن را برپا مي "رمضان"سمي اکند بھ خاطر  امیقکسي کھ  و. آنبوده باشد بھ درخواست 
 ھاي باكت" هجاربھ خاطر "ا و مردم برده باشند دستمزدگیر، .ي استشرعھر دو  وتر است،  ماتاین  و ش،نفسبراي  باشد، نھ

براي آنھا بر خود  ي (قراردادي)كتاب حقّ بودند،  (برده) مي عبیداگر ". مستأجر" و" اجیر" بیناند درباره آن  لھي نازل شدها
 اجیحتگیرد آنچھ راا بر مي و، ملک او ي است درعاملفقط  ھو، کند تکلیف نميبر سرورش [چیزي را]  عبدنوشت، چھ  نمي

 نور"باشد، چھ  او  شان ميدسیّ آن  وشان ھست، نوررا  عبید ليوشان ھست،  تجررا ا )نرایجپس، اینان (ا. دارد بدان
یقُونَ  ھُمُ  أُولئِكَ فرماید، " مي تعالىھا و زمین است"، خداي  نسماآ دِّ ھَداءُ  وَ  الصِّ (آنھا ھمان صدیقان و  "أَْجُرھُمْ  لَھُمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  الشُّ
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 از آنھا خریده است حقّ آنھا کساني ھستند کھ  و"، نرایجا"  یعنىشھیدان ھستند، نزد پروردگارشان، آنھا راست اجرشان)، 
باشد کھ خدا ما و شما را از  .ھستند "کنیزھا" و" ھا برده" ھمآن والحدید) (و نورشان)،  57:19" (نُوُرھُمْ  وَ " ،ھایشان نفس

!است حسانا ولىکھ او ، شان بھ خود قزرار دھد ترین وبحبشان در مقام و م برترین  
نیس"، و در شرح آن گفتھ شده است: عبد مماثل أجیر ھمچنین و در فصوص الحکم فرموده است، "و  

 چون أجیر اینكھ دیگر. كند مى كار عبودیتش بھ بلكھ كند نمى كار أجرت براى عبد و باشد مى اجرتش بھ أجیر نظر زیرا
 و نار از خالص براى جاھل عامل. است خود سید باب مالزم عبد ولى شود مى منصرف مستأجر در از گرفت را اجرتش
 شرح در الھمم است (ممد خود سید اوامر مقتضاى بھ عامل، خود عبودیت مقام بھ عالم اّما. كند مى عمل جنت حصول
).277 ص،، الحكم فصوص  
حافظ:  

   کنم نمی برابر دوست کوی خاک با  حور و قصر و طوبی سایھ و بھشت باغ
 

حوض لب و حور دلجویی و طوبی سایھ 			یادم از برفت تو کوی سر ھوای بھ    
   استادم نداد یاد دگر حرف کنم چھ  دوست قامت الف جز دلم لوح بر نیست

3.  تمایل و تعلّق "ی"ھوچنانچھ گفتھ شده است، یعنی مخالفت کند و غلبھ یابد. " َكابَرَ . "کند با ھوای خود ستیز :َكابََر َھَواهُ  
ترین است مانع توّجھ سوي خداي تعالي است. ترین حجاب و عظیم است، و تمایل نفساني بزرگ نفسانّى  	

ستیز با آن بر خیزد تا آنجا کھ آن را شکست دھد ھای آن را دشمن خود بداند، بھ مخالفت و  یعنی ھوای نفس خود، و خواھش
و بر آن غلبھ کند، و آن را در تحت اختیار خود در آورد، و او مالِک ُملک خویش گردد، و آن را بھ اراده مالک الملک 

ا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّھ َو نَھَى النَّْفَس َعِن اْلھَوىخدای تعالی فرمود، " اداره کند. حقیقی 41" (فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى  َو أَمَّ -40  :79 
پس بدرستى كھ بھشت باشد ،  و اّما آنكھ بیم داشت از مقام پروردگارش و منع كرد نفس را از خواھش( )النّازعات
پس، نھي نفس از ھوی برترین مقّدمھ است براي جاي یافتن در بھشت. ).جایگاھش  

4. کریم و ھم در کالم و احادیث معصومین ھم در قرآناشاره در حکمت ھواي نفس:   علیھم الّسالم - سفارشات بسیاري است  -
درپرھیز از و مخالفت با ھواي نفس. چون ممکن است کسي بپرسد اگر ھواي نفس بدین حّد مذموم و پست است، چرا خداي 

ه است از روي حکمت و رحمت و گویطم، ھرچھ خداي سبحان آفرید تعالی آن را در انسان قرار داد، در اینجا بھ اختصار مي
در غایت اتقان است، لیکن ھرچیزي در مقامي و وقتي دارد، کھ چون وقتش بھ سر آید، و یا مقامش نباشد، مانع و حجاب 

تر آن رفت. ھواي نفس نیز چنین است.  باشد، و باید ترک آن گفت، و بھ مرتبھ برتر و لطیف  
اند، از این قرار:  ھاي مختلف انسان برشمرده برخي از حکما مراتبط را براي کشش  

ی کھ در ماست عین آن اراده است لیکن بھ اعتبار نسبتش با ما حدوثی کھ الزم ماست الزم او نیز می باشد. بنابر این یاراده ا
ست: اّول، میل است کھ جذب شدن قلب است بھ می گوییم کھ اراده مخلوق است. آنگاه بدان کھ اراده را در ما مظاھری ا

سوی مطلوب و محبوبش، و میل سریان عام دارد، و چھ نیک سروده است:   
یکی میل است در ھر ذره رقاص کشد آن ذره را تا مقصد خاص    

یابد، یعنی قلب  و چون میل قوی گردد و دوام یابد ولع نامیده شود، و آن مظھر دّوم اراده باشد. آنگاه اگر زیاد گردد و شدت
را بگیرد در فرستادن در کسی کھ دوستش دارد، صبابت نامیده می شود کھ ماخوذ از انصباب آب است وقتی فراغت یابد، و 
این مظھر سوم است برای آن. سپس، اگر قلب بالکل بھ سوی محبوب خود روان گردد و تمکن در آن داشتھ باشد، شغف 

است؛ سپس، اگر محکم گردد در فواد و باعث شود کھ او از امور دیگر باز گرفتھ شود، نامیده می شود، و این مظھر چھارم 
ھوی نامیده می شود، و این مظھر پنجم است. و اشاره بھ این است: ھوی ناقتی خلفی و قدامی الھوی. سپس اگر حکم آن را 

گاه اگر رشد کند و علل موجب میل زوال کامل بر جسد استیفاء کند، ولع غرام نامیده می شود، و این مظھر ششم است. آن
یابند، حب نامیده می شود، و این مظھر ھفتم است. آنگاه، چون افزون گردد و محب را از خویش فانی سازد، وّد نامیده می 
شود، و آن مظھر ھشتم است، سپس، اگر اوج گیرد تا آنجا کھ محّب و محبوب فانی گردند، عشق نامیده می شود، و این 

است کھ عاشق معشوق خویش را می بیند ولی او را نمی شناسد، آنگونھ کھ در بعضی حاالت از مجنون نقل شده است مقامی 
و در این حال جز عشق تنھا چیزی باقی نمی ماند و آن ذات صرف است، فافھم. (غالمعلی) [ ... ماخوذ است با تلخیص از 

)190تعلیقھ  41تصیحح سید جالل الدین  آشتیانی ص  ] (شرح فصوص48ص  1عارف جیلی در انسان کامل. ط ق، ج   
) چنین آورده است:570، ص: 3 ج( كشف األسرار و عدة األبراردر   

ھفتصد ھزار سال جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و كروبیان و حافّین و صافّین گرد كعبھ جبروت طواف كردند، و سبوح 
ما راه نبردند، و خود نشناختند. ھرگز زھره نداشتند كھ دعوى دوستى  قدوس گفتند. ھرگز بنام ودودى و مھربانى و دوستى

دعوى دوستى خاكیان كردیم كھ: نحن اولیاءكم، یحبھم. چندین نام خود از دوستى و مھربانى بر ایشان مشتق  ما كنند، ما خود
در حجب ھیبتشان بداشتیم. خاكیان الرؤف الرحیم. فریشتگان را ھمھ قھارى و جبارى نمودیم،  ،كردیم كھ: ھو الغفور الودود
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را ھمھ رءوفى و رحیمى نمودیم، بر بساط انبساطشان بداشتیم. در میان فریشتگان جبرئیل مقدم و محترم بود، و بتخاصیص 
قربت مخصوص بود، و نامش خادم الرحمن بود. پیوستھ بر بساط عدل بنعت ھیبت ایستاده بود. ھرگز بساط فضل و انبساط 

ا آدم صفى (ع) نیامد فراق و وصال و رد و قبول نبود. حدیث دل و دالرام و دوستى نبود. این عجائب و ذخائر ندیده بود. ت
یُِحبُّھُْم َو ھمھ در جریده عشق است، و جز دل آدم صدف دّر عشق نبود. دیگران ھمھ از راه خلق آمدند. او از راه عشق آمد: 

د. كار ایشان یك رنگ بود. عجائب خدمت و آداب صحبت و ذخائر مودت و لطائف . از آدم تسبیح و تقدیس بیش نبویُِحبُّونَھُ 
محبت بآدم پیدا گشت، كھ بوقلمون تقدیر بود. 	

این رسم قلندرى و آئین قمار             در شھر تو آوردى اى زیبا یار! 	
ثُمَّ قُْلنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدمَ   سجود كنید. فریشتگان را فرمودند كھ آدم را - 	

نگرستند، و تسبیح و تقدیس خویش را وزنى تمام  فترت خود مى چشم تعظیم در آن عبادت بىھ سرش آنست كھ فریشتگان ب
.َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نُقَدُِّس لَكَ مینھادند، و لھذا قالوا:  	

ھمھ مطیعان و عبادت ھمھ آسمانیان، گفت: جالل احدیت و جناب جبروت عزت استغناء لم یزل با ایشان نمود از طاعت 
روید، و آدم را سجود كنید، و آن سجود خود را بحضرت عزت ما بس وزنى منھید. ھنوز رقم وجود بر موجودات نكشیده 

بودیم، كھ جمال ما شاھد جالل ما بود ما خود بخود خود را بسنده بودیم. امروز كھ خلق آفریدیم، ھمان عزیزیم كھ بودیم.  


