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ْحٰمنِ  ٱ%ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ
 نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ 
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 2016 -05 - 30؛ 1395 -03 - 10 ؛1437 -08 - 23دوشنبھ 
I. فیض االسالم ،194 خطبھ 
	: 194خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 اآلخرة في الترغیب و الدنیا من التزھید في -علیھ الّسالم -لھ كالم من و
ْنیَا إِنََّما النَّاُس، أَیُّھَا ُكمْ  ِمنْ  فَُخُذوا قََراٍر. َدارُ  اْآلِخَرةُ  وَ  َمَجازٍ  َدارُ  الدُّ ُكْم، َمَمرِّ  وَ  أَْسَراَرُكْم، یَْعلَمُ  َمنْ  ِعْندَ  أَْستَاَرُكمْ  تَْھتُِكوا َال  وَ  لَِمقَرِّ

ْنیَا ِمنَ  أَْخِرُجوا  وَ  تََركَ  َما النَّاسُ  قَالَ  ھَلَكَ  إَِذا اْلَمْرءَ  إِنَّ  ُخلِْقتُْم. لَِغْیِرھَا وَ  اْختُبِْرتُمْ  فَفِیھَا أَْبَدانُُكْم! ِمْنھَا تَْخُرجَ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  قُلُوبَُكمْ  الدُّ
َم. َما اْلَمَالئَِكةُ  قَالَتِ  ِ  قَدَّ َّlِ  ُْموا آبَاُؤُكم ً  فَقَدِّ ً  لَُكمْ  یَُكنْ  بَْعضا ً  فَیَُكونَ  ُكّالً  تُْخلِفُوا َال  وَ  قَْرضا  .َعلَْیُكمْ  فَْرضا

ندرید  و تان،تان براي  قرارگاهسراي قرار، پس بر گیریید از گذرگاه آخرت و گذار است، سراى اي مردم، ھمانا دنیا
از آن بیرون  ھایتانقبل از آن کھ بدن ھایتان را، و بیرون رانید از دنیا قلبرا داند اسرارتانمي ھك آن ھایتان را نزدپوشش
 آفریده شدید.  آن غیر براى و آزمایش شدید، آن درپس  روند!

پس تان، خدا را باشند پدران پیش فرستاد؟" گویند، "چھ فرشتگان و گذاشت؟" گویند، "چھ پس ھالک شود، مردم چون کسي
 اي باشد بر شما.پیش فرستید بعضي را تا قرضي باشد براي شما، و جاي نگذارید ھمھ تا وظیفھ

II.  1( 41شرح خطبھ( 
ْنیَا إِنََّما النَّاُس، أَیَُّھا .1 "مجاز"  سراي قرار. آخرت و گذار است، سراى اي مردم، ھمانا دنیا  :قََرارٍ  َدارُ  اْآلِخَرةُ  وَ  َمَجازٍ  َدارُ  الدُّ

از آن جا، و بھ معناي روان شدن و عبور کردن است.  یعني گذشت الَمَكاَن" ،  "َجازَ اسم موضع و مکان است و میميّ  مصدر
 "قَرار" اسم است بھ معناي جاي گرفتن و استقرار یافتن در موضعي است.

ت دیني و عرفاني بسیار رایج بھ خاطر کوتاھي و ناپایداري و وھماني بودن آن در متون و ادبیّا" مجاز توصیف دنیا بھ "دار
از باید دانست کھ "دنیا"  است. ھم چنین است توصیف عالَم آخرت بھ "دار قرار" بھ سبب ثبات و جاودانھ و حقیقي بودن آن.

و عالَم از آن جھت کھ آیّھ و نشانھ و  آید، وگرنھ، جھان طبیعترابطھ وھماني و غیر حقیقي ما بھ خود و جھان ھستي پدید مي
تجلّي خداست ھمھ خیر است، و زبان نکوھش بر آن نتوان گشود، خداي تعالي بھ حمکت خود انسان را چنان آفریده است کھ 

و در سّر و  ھا را نیز بھ او داده است.ھاي خلقي محجوب گردد، و ھم چنین توانایي خرق و دریدن این حجابدر حجاب
 ھا.ھا براي امکان ندارد مگر با واقع شدن ھمھ حجاباند خرق ھمھ حجابیا، گفتھحکمت دن

ْنیا اْلَحیاةِ  ِمنَ  ظاِھراً  یَْعلَُمونَ فرماید، "خداي تعالي مي  ظاھرى، دنیا زندگى (از )الّروم 30:7(" غافِلُونَ  ھُمْ  اْآلِخَرةِ  َعنِ  ھُمْ  وَ  الدُّ
شناسند و از آن پس، آخرت ھمان باطن دنیاست، کھ دنیاشناسان حقیقي آن را مي ).غافلند آخرت از آنكھ حال و، شناسندمى را

 شناسند، از آخرت غافل ھستند.کساني کھ ظاھر آن را ميتنھا و غافل نیستند، 
(تو نسبت بھ این [امر]  )ق 50:22(" َحدیدٌ  اْلیَْومَ  فَبََصُركَ  ِغطاَءكَ  َعْنكَ  فََكَشْفنا ھذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  في ُكْنتَ  لَقَدْ فرماید، "ھم چنین مي

در غفلت بودی، پس بر گرفتیم از تو پوششت را، و امروز چشمانت شمشیر است!) "آشکار" شدن حقایق و چون "شمشیر 
تیز شدن" چشمان کنایھ از آگاھی و معرفت است. بنابراین، معرفت حقیقی ھمراه با یقین نسبت بھ خدای تعالی در آخرت 

ود، بلکھ آن خود آخرت است. بدین ترتیب، نشناختن حّق دنیاست، و شناخت او آخرت است، و تمام آنچھ درباره حاصل می ش
بھ وھماني بودن دنیا،  تياشار این است در گردد بھ معرفت و عدم معرفت.ميدنیا و آخرت، و احکام آن دو گفتھ شده است بر

 حافظ چنین گفتھ است:
   کردم پریشان زلف آن از جمعیت کسب  من کھ کام بطلب عادت آمد خالف در

اند "مجاز پلي ھم چنین گفتھ .است مجاز و یتحقّ  بین جدایي تفرقھاند گفتھاند، و "مجاز" را در برابر حقیقت بکار بردهلذا، 
 مجاز را حقیقتي است اگر درست شناختھ شود.کھ است سوي حقیقت"، بھ این اعتبار، 
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، قیام، كند قیام انسان كھ است این قدم اول. بشوید خارج بگذارید بنا، بیت این از كھ است این قدم اول َّl خواب، بشود بیدار 
 ماتُوا فَإذا نیامٌ  النَّاسُ ھمھ " خوابیم ما. انسانى خواب و است حیوانى بیدارى، بیدار صورت در خوابیم اآلن ما. ما مثل نباشد
 شوند).مى بیدار، میرندمى كھ ھمین و خوابند در " (مردماْنتَبھُوا
 َجھَنَّمَ  إِنَّ ". است بوده ھیاھویى چھ كھ شودمى پیدا تنبھ وقت آن، شد حاصل موت كھ وقتى، است خواب، است نیام اآلن

 خدر در او چون منتھا، است محیط ھم اآلن یعنىجھنّم محیط است بھ كافران)  العنکبوت) (ھمانا 29:54" (بِاْلكافِرینَ  لَُمحیطَةٌ 
 برداشتھ تخدیر این كھ وقتى. كندنمى ادراك، است كرده تخدیرش طبیعت، اندكرده تخدیرش كھ است آدمى، است طبیعت
 باید. برندمى طرف آن از را ما منتھا؛ برندمى را ما، نیست چاره، رفت راه این از باید. شد آتش ھمھ كھ بیندمى، بشود

 .بشویم واقع انبیا تربیت تحت باید. برویم، برویم باید كھ مستقیمى راه آن از و بشویم بیدار خودمان
، عدل اقامھ. كند اصالح را انسان كھ نباشد معنا این مقصدش كھ است نیامده اىنبى یك. كنند درست را آدم آمدند ھمھ انبیا
 صادر انسان از كھ است آن ھم ظلم؛ شودمى صادر انسان از آنكھ اّال  نیست چیزى یك، عدل. انسانھاست كردن درست ھمین
 موجودى یك كندمى متحول] نبى. [است مؤمن بھ مشرك كردن متحول، است عادل بھ ظالم كردن متحول، عدل اقامھ. شودمى
. است راه این كھ نمایندمى او بھ را راه كھ موجودى یك بھ؛ شودمى منتھ جھنم بھ و، رودمى ھاویھ بھ بكنند رھایش اگر كھ را
 ھجرت حاال تا. ایمنیفتاده راه ھنوز و است سالمان ھشتاد، است سالمان ھفتاد. ایمنیفتاده راه حاال تا ما. بروى باید راه این از

 بھتر ھاجوان شما. نیست چاره، بیفتیم راه باید ولى؛ مانیممى طور ھمین ھم آخر تا و ایمشده متوقف زمین در ما. ایمنكرده
 تھذیب توانیدمى بھتر جوانھا شما. كارش سراغ دیگر است رفتھ قدرتھایمان ما؛ گذشتھ ما از؛ كنید پیدا را راه این توانیدمى
 طور آن، است كمتر رشدش، است كمتر فساد ھاىریشھ آن شما در. پیرمردھا از ھستید ترنزدیك ملكوت بھ شما؛ كنید نفس
، بشود اصالح بخواھد پیر یك. شودمى مشكلتر، بیندازید تأخیر روز ھر. شودمى زیادتر رشدش، بماند روز ھر؛ نكرده رشد
 ایام براى نگذارید. شودنمى پیر یك و شوندمى اصالح جوان ھزاران. شودمى اصالح زودتر جوان؛ است مشكل بسیار
 اینجا از، است این مبدأ، كنید انبیا تعلیمات تبعِ  را خودتان اآلن. كنید شروع، بكنید را خودتان سیر ھستید جوان كھ حاال؛ پیرى
؛ دانندمى را سالمت راه. دانندمى را راه و طبیبند، دانندمى را راه آنھا، دانیمنمى را راه ما، اندداده نشان را راه آنھا. رفت باید
، ھست نفس بھ كھ توجھاتى از باید. بروید باید راه آن از، باشید سالم بخواھید؛ دانندمى، اندگفتھ ما بھ را سالمت راه آنھا

 .بكنید خارج كم كم لكن، بشود زودى این بھ كھ نیست اىمسألھ البتھ، بكنید خارج كم كم را خودتان
. شودمى تمام و شودمى تمام ضررمان بھ، خود بھ توجھات ھمھ این. شد خواھد تمام، رفت خواھد خاك زیر، ما آمال ھمھ این
ِ  ِعْندَ  ما وَ  یَْنفَدُ  ِعْنَدُكمْ  ما، "خداست بھ مربوط كھ است آن ماندمى باقى آنكھ  فانى، شماست نزد النّحل) (آنچھ 16:96" (باقٍ  هللاَّ
ِ  ِعْندَ  ما" یك، دارد "ِعْنَدُكمْ  ما" یك انسان]. ماندمى باقى[ است كھ آن. است) ماندنى، خداست نزد آنچھ و شودمى نابود و  "هللاَّ

 پیدا نفاد، شد خواھد فانى ھم اینھا ھمھ .]دارد توجھ[ ِعْنَدُكمْ ] ما بھ[ ھست متوجھ خود بھ، ھست خود بھ كھ مادامى، دارد
 .كندمى پیدا بقا، است باقى "باقى" اسم بھ آنجا؛ خدا بھ برگردد چنانچھ اگر اما؛ كرد خواھند
 پیروز كفار با جھاد در كھ آنھایى. برویم بیرون وضع این از كنیم كوشش و، داریم و دارید كھ وضعى این از كنید كوشش
، بگیرند قرار من مقابل در، بشوند مجتمع ھم با عرب اگر: گویدمى آنكھ. باشد چقدر طرفشان اینكھ از نداشتند باك، شدندمى
 بھ برگشت، ندارد برگشت، نیست تویش شكست، خداست مال كھ آن؛ خداست قضیھ، قضیھ كھ است این براى گردمبرنمى من
 حدودى یك تا آنھا، رفتندمى جلو خودشان آمال و خودشان بھ توجھ بدون و؛ بردندمى پیش و كردندمى جھاد كھ آنھایى؟ چھ
 مراتب بھ ھم دیگر آنھاى و بودند نفس جھاد عالى مرتبھ در، بودند عالى مرتبھ در كھ آنھایى. بودند كرده نفس جھاد

 است آدم آمال ھمان اشھمھ كھ دنیا بھ نكند پشت، خودش آمال بھ نكند پشت انسان تا؛ شودنمى، نشود جھاد این تا؛ خودشان
 شده تكذیب دنیا از، نشده تكذیب طبیعت عالم از، است شده تكذیب دنیا از. است آمالش ھمان، كس ھر دنیاى]. شودنمى[
 .]است[
 خودش در كھ است آن كس ھر دنیاى. دنیایید خودتان، دارید نفستان بھ وقتى توجھ شما خود. شماست پیش كھ است ھمان دنیا
 كھ آنى. خداست مظاھر اینھا، است شده تعریف، نشده تكذیب ھیچ، طبیعت و قمر و شمس از اما؛ است شده تكذیب آن، است
 موفق كھ كند خدا. است نفس بھ توجھ، است آدم خود پیش ھم آن و؛ دنیاست، كمال از و قدس ساحت از كندمى بعید را انسان
 و شدند خارج و كردند پیدا نجات مھلكھ این از آنھا كھ؛ خدا اولیاى از كنیم تبعیت و، برویم بیرون چاه از اینكھ براى بشویم

  .اْلَمْوتُ  أْدَرَكھُمُ 
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ُكمْ  ِمنْ  فَُخُذوا .2 ُكْم! َمَمرِّ یعني توشھ بقاء برگیریید از این سرا و عالَمي کھ  تان!تان براي  قرارگاهپس بر گیریید از گذرگاه :لَِمقَرِّ
 ي جاودانھ خود را از این فرصت محدود بر گیریید. براي ترک گفتن آفریده شده است. حظ و بھره

 مزرعھ آخرت است)" (دنیا الدنیا مزرعة اآلخرةدر حدیث آمده است، "
 )220، ص 16صحیفھ امام، ج( -رضوان هللا تعالی علیھ -امام خمیني
علیھم السالم و اولیاى ُخلَّص سالم هللاَّ علیھم لسان فلسفھ و برھان رایج نیست  -بینیم لسان دعوت انبیاءدانیم و مىو چنانچھ مى

رسانند و آنان را از درون جان و دل ھدایت بھ قلب بندگان خدا مىبراھین را  بلكھ آنان با جان و دل مردم كار دارند و نتایج
و اصحاب دل كوشش در  -علیھم السالم -ھا را افزون كنند و انبیاءخواھى بگو: فالسفھ و اھل براھین حجابنمایند. و مىمى

ن آنان، اصحاب برھان و قیل و شدگان و شاگرداشدگان اینان، مؤمنان و دل باختگانند و تربیترفع حجاب كنند، لھذا تربیت
 .قالند و با دل و جان، سر و كار ندارند

و آنچھ گفتم بھ آن معنى نیست كھ بھ فلسفھ و علوم برھانى و عقلى نپرداز و از علوم استداللى روى گردان كھ این خیانت بھ 
اى وصول بھ مقصد اصلى و نباید تو عقل و استدالل و فلسفھ است، بلكھ بھ آن معنى است كھ فلسفھ و استدالل راھى است بر

را از مقصد و مقصود و محبوْب محجوب كند، یا بگو این علوم عبورگاه بھ سوى مقصد ھستند و خود مقصد نیستند و دنیا 
است،  -جّل و عال -مزرعھ آخرت است و علوم رسمى مزرعھ وصول بھ مقصودند، چنانچھ عبادات نیز عبورگاه بھ سوى او

ھایى ھا پلھخواھى بگو: تمامى معروفبادات و معراج مؤمن است و ھمھ از اوست و بھ سوى اوست. مىنماز باالترین ع
و ھمھ منكرات بازدارندگان راه وصول ھستند و عالم ھمھ سرگشتھ او و پروانھ  -جّل و عال -است از نردبان وصول بھ او

 .جمال جمیل اویند
 حافظ:

    درو ھنگام و آمد خویش کشتھ از یادم   نو مھ داس و دیدم فلک سبز مزرع
    مشو نومید سابقھ از ھمھ این با گفت   دمید خورشید و بخفتیدی بخت ای گفتم
    پرتو صد رسد خورشید بھ تو چراغ از  فلک بھ مسیحا چو مجرد و پاک روی گر
    کیخسرو کمر و ببرد کاووس تاج  عیار کاین مکن دزد شب اختر بر تکیھ

    بشنو نصیحت است گذران خوبی دور  گوش دارد گران چھ ار لعل و زر گوشوار
    گرو خورشید و مھ از برد کھ راند بیدقی   حسن عرصھ در کھ تو خال ز دور بد چشم
    جو دو بھ پروین خوشھ جوی بھ مھ خرمن  عشق کاندر عظمت این مفروش گو آسمان
   برو و بینداز پشمینھ خرقھ این حافظ  سوخت خواھد دین خرمن ریا و زھد آتش

  
    بھروزی و فیروزی بھ دان فرصت عیش مجال نیست ایوان فیروزه این در دل ای خلود امکان چو

    بردوزی ترک این کز است آن سروری کاله  کردن خود کام ترک چیست بخشی کام طریق
 نوروزی میر حکم نیست روزی پنج از بیش کھ آی بیرون غنچھ از گل چو گویممی پرده در سخن

 بریم اوقات حاصل این از کھ خجالت بس  نکند کاری و دل نشناسد ار وقت قدر
 نشود حرمان موجب دگر ھنرھای چون شریف فن این کھ امید و ورزممی عشق
 موالنا، دفتر اّول مثنوي:
 ارــن روزگــای تِ ـمـیـد قــھ دانــاو چ   شت و بھارـود از کــل بــافــغ ھکــآن

اند کھ مراد برخي گفتھ داند اسرارتان را!مي كھ آن ھایتان را نزدندرید پوشش و :أَْسَراَرُكْم! یَْعلَمُ  َمنْ  ِعْندَ  أَْستَاَرُكمْ  تَْھتُِكوا َال  وَ  .3
رسد این نھي از دریدن پرده ستّاري حّق تعالي است بر خود با دیگر است، لیکن بھ نظر ميھاي اسرار یکنددیدن پوشش

 اصرار بر گناه و تظاھر بھ فسق و فجور. 
نیّات است، و عبد بھ اختیار و ھاي ھاي استعداد، و سینھدر این اشارتي است بھ این کھ خداي تعالي عالِم است بھ آنچھ در قبر
امکان پوشیّده و مستور نگاه داشتن، غفران  -علیھم الّسالم -استمداد از نور تقوا، و توسّل بھ سایھ عنایّت حّق تعالی و اولیاء او

 و محو آنھا، و بلکھ تبدیل آنھا بھ حسنات را دارد.
 حافظ:

   کنند ریا و روی بھ کھ طاعتی ز بھتر حجاب در اغیار ز گناه صد کھ خور می
 در این نھي اشاراتي است بھ حلیم بودن خداي تعالي و غفور و غفّار و ستّار بودن او.
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 شیخ عبدالکریم جیلي در شرح اسم الحلیم چنین فرموده است:
سازدش از گذشت نیکو شود از صفح (گذشت و عفو) با وجود كثرت إجرام مجرمین، و دگرگون نمیاوست کھ ملول نمی

ی مداومت گستاخی عصیانگران.  و این اسم از أسماء صفات إلھیھ است، و آن از أسماء محیط است. و اسم محیط زشت
عبارت است از ھر اسمی کھ خادمانی داشتھ باشد کھ فراگیردشان حكمش، مانند اسم "الحى" او، چھ "العلیم"، و "السیمع"، و 

 باشند.ادمان آن می"البصیر"، و "المرید"، و "القادر"، و "المتكلم" خ
 باشند.و مانند اسم "العلیم" او، کھ "المرید" و "القادر" از خادمانش می

 باشند.و مانند اسم "المرید" او، کھ اسم "القادر" و "المتكلم" او از خادمانش می
 باشند.و مانند اسم "القادر" او، کھ سائر اسماء صفات فعلي خادمانش می

باشند، و "الغفار"، و "الغفور"، و "العفّو"، و اسم محیط است، و خادمانش اسم "الغافر" او می" او اْلَحلِیمُ پس، اسم "
" او. و صفت این اسم اْلَحلِیمُ "الّستار"، و "حسن التّجاوز"، و آنچھ شبیھ این أسماء است، کھ ھمگی خادمانی ھستند برای إسم "

اقتضای آن را دارند أسماء رحمت، در عصیانگران، نھ بدانچھ "ِحلم" است، و آن عبارت است از تجلَّی إلھى، بدانچھ 
اقتضای آن را دارند در آنھا أسماء نقمت. پس، مقّدم است فضل در اینجا بر عدل بھ خاطر سبقت رحمت بر غضب. پس، در 

قام گرفتن از او. و آن صورت، متحّول شده باشد مقابلھ با زشتکار با ضّد آنچھ صادر شده است از او با وجود توانایی بر انت
ُ بُِكْم، َولََجاَء بَِخْلٍق یُْذنِبُوَن فَیَْغفُِر لَھُمْ صلى هللا علیھ و آلھ و سلّم فرمود، " -برای ھمین، رسول هللا "  بِقَْومٍ  لَْو لَْم تُْذنِبُوا لََذھََب هللاَّ

گناه کنند، و غفران فرماید برایشان) و آن بھ  آورد کھبُرد شما را، و َخلقی را میکردید، بھ طور حتم، خدا می(اگر گناه نمی
 خاطر إقتضاء این تجلى است. پس، فھم کن!

ْنیَا ِمنَ  أَْخِرُجوا وَ  .4 از  ھایتانقبل از آن کھ بدن ھایتان راو بیرون رانید از دنیا قلب :أَْبَدانُُكْم! ِمْنَھا تَْخُرجَ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  قُلُوبَُكمْ  الدُّ
اشاره است بھ قطع تعلّق از دنیا پس از تعلق بدان، این ھمان انقطاع الی هللا است. گویا انسان تا در بدن و  آن بیرون روند!

دنیاست، امکان دل کندن از آن را دارد، لیکن بعد از قطع تعلّق با بدن، دیگر براي او امکان ندارد کسب ملکات نیکوي جدید 
 کھ موجب زدودن آثار ملکات زشت پیشین شود. 

(نام پروردگارت را یاد كن و تنھا بھ ) المزّمل 73:8" ( َوٱْذُكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إِلَْیِھ تَْبتِیالً خویش فرمود، " نبيبھ تعالى خدای 
 او دل ببند).

عین دانند، تجرید قطع تعلّق است از در زبان اھل سیر و سلوک این قطع تعلّق را در دو مرحلھ "تجرید" و "تفرید" مي
 خارجي امور، و تفرید محو آثار آنھا از قلب است.

 حافظ:
   نگذارم او اندیشھ جز پرده این در تا  شب ھمھ شب امشده دل حرم پاسبان

 
 

 


