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ْحٰمنِ  ٱ%ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ
 نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ 

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
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I. فیض االسالم ،194 خطبھ 
	: 194خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 اآلخرة في الترغیب و الدنیا من التزھید في -لیھ الّسالمع -لھ كالم من و

ْنیَا إِنََّما ،النَّاسُ  أَیُّھَا ُكمْ  ِمنْ  فَُخُذوا .قََرارٍ  َدارُ  اْآلِخَرةُ  وَ  َمَجازٍ  َدارُ  الدُّ  َمَمرِّ
ُكمْ  ْنیَا ِمنَ  أَْخِرُجوا وَ  ،أَْسَراَرُكمْ  یَْعلَمُ  َمنْ  ِعْندَ  أَْستَاَرُكمْ  تَْھتُِكوا َال  وَ  ،لَِمقَرِّ  الدُّ
 إِنَّ  .ُخلِْقتُمْ  لَِغْیِرھَا وَ  اْختُبِْرتُمْ  فَفِیھَا !أَْبَدانُُكمْ  ِمْنھَا تَْخُرجَ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  قُلُوبَُكمْ 
ِ  .قَدَّمَ  َما اْلَمَالئَِكةُ  قَالَتِ  وَ  تََركَ  َما النَّاسُ  قَالَ  ھَلَكَ  إَِذا اْلَمْرءَ  َّlِ  ُْموا آبَاُؤُكم  فَقَدِّ
 ً ً  لَُكمْ  یَُكنْ  بَْعضا ً  فَیَُكونَ  ُكّالً  تُْخلِفُوا َال  وَ  قَْرضا  .َعلَْیُكمْ  فَْرضا

ندرید  و ،تانتان براي  قرارگاهسراي قرار، پس بر گیریید از گذرگاه آخرت و ،است راگذ سراى دنیااي مردم، ھمانا 
از آن بیرون  ھایتانبدنقبل از آن کھ  راھایتان ، و بیرون رانید از دنیا قلبرا تاناسرارداند مي كھ آن نزدھایتان را پوشش
 آفریده شدید.  آن غیر براى و ید،ایش شدآزم آن درپس  روند!

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

II.  2( 194شرح خطبھ( 
ْنیَا إِنََّما النَّاُس، أَیَُّھا .1 "مجاز"  سراي قرار. آخرت و ،است راگذ سراى دنیااي مردم، ھمانا   :قََرارٍ  َدارُ  اْآلِخَرةُ  وَ  َمَجازٍ  َدارُ  الدُّ

از آن جا، و بھ معناي روان شدن و عبور کردن است.  ذشتیعني گ "الَمَكانَ  َجازَ ،  "و مکان است موضعاسم  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
ي خداست ھمھ خیر است، و زبان نکوھش بر آن نتوان گشود، خداي تعالي بھ حمکت خود انسان را چنان آفریده است کھ تجلّ 

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.دارد مگر با واقع شدن ھمھ حجابھا براي امکان ناند خرق ھمھ حجابحکمت دنیا، گفتھ

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

 شناسند، از آخرت غافل ھستند.کساني کھ ظاھر آن را ميتنھا و شناسند و از آن غافل نیستند، دنیاشناسان حقیقي آن را مي

 اْلیَْومَ  فَبََصُركَ  ِغطاَءكَ  َعْنكَ  فََكَشْفنا ھذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  في ُكْنتَ  لَقَدْ فرماید، "ھم چنین مي
شمشیر و امروز چشمانت از تو پوششت را، بر گرفتیم ھ این [امر] در غفلت بودی، پس (تو نسبت ب )ق 50:22(" َحدیدٌ 

است!) "آشکار" شدن حقایق و چون "شمشیر تیز شدن" چشمان کنایھ از آگاھی و معرفت است. بنابراین، معرفت حقیقی 
نشناختن حّق دنیاست، بدین ترتیب،  آن خود آخرت است.ل می شود، بلکھ ھمراه با یقین نسبت بھ خدای تعالی در آخرت حاص
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گردد بھ معرفت و عدم ميو شناخت او آخرت است، و تمام آنچھ درباره دنیا و آخرت، و احکام آن دو گفتھ شده است بر
 معرفت.

 در اشاره بھ وھماني بودن دنیا، حافظ چنین گفتھ است:
   کردم پریشان زلف آن زا 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، 

 ):125 - 128 ص، حمد سوره تفسیرفرمایند (اشاره بھ این معنا چنین ميدر  -رضوان هللا تعالی علیھ -امام خمیني
 خواب، بشود بیدار ،lَّ  قیام، كند قیام انسان كھ است این قدم اول. بشوید خارج بگذارید بنا، بیت این از كھ است این قدم اول

 نیامٌ  النَّاسُ " ھمھ خوابیم ما. انسانى خواب و است حیوانى بیدارى، بیدار صورت در خوابیم اآلن ما. ما مثل نباشد
 ).شوندمى بیدار، میرندمى كھ ھمین و خوابند در مردم" (اْنتَبھُوا ماتُوا فَإذا

 َجھَنَّمَ  إِنَّ ". است بوده ھیاھویى چھ كھ شودمى پیدا تنبھ وقت آن، شد حاصل موت كھ وقتى، است خواب، است نیام اآلن
 چون منتھا، است محیط ھم اآلن یعنى) كافرانجھنّم محیط است بھ  ھماناالعنکبوت) ( 29:54(" بِاْلكافِرینَ  لَُمحیطَةٌ 

 تخدیر این كھ وقتى. كندنمى ادراك، است كرده تخدیرش طبیعت، اندكرده تخدیرش كھ است آدمى، است طبیعت خدر در او
. برندمى طرف آن از را ما منتھا؛ برندمى را ما، نیست چاره، رفت راه این از باید. شد آتش ھمھ كھ بیندمى، بشود برداشتھ
 .بشویم واقع انبیا تربیت تحت باید. برویم، برویم باید كھ مستقیمى راه آن از و بشویم بیدار خودمان باید
، 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  آنچھالنّحل) ( 16:96" (باقٍ  هللاَّ

 "ِعْنَدُكمْ  ما" یك انسان]. ماندمى باقى[ است كھ آن. )است ماندنى، خداست نزد آنچھ و شودمى نابود و فانى، شماست نزد

ِ  ِعْندَ  ما" یك، دارد  اینھا ھمھ .]دارد توجھ[ ِعْنَدُكمْ ] ما بھ[ ھست متوجھ خود بھ، ھست خود بھ كھ مادامى، دارد "هللاَّ
 .كندمى پیدا بقا، است باقى "باقى" اسم بھ آنجا؛ خدا بھ برگردد چنانچھ اگر اما؛ كرد خواھند پیدا نفاد، شد خواھد فانى ھم

 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
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 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 
ُكمْ  ِمنْ  فَُخُذوا .2 ُكمْ  َ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
 " (دنیا مزرعھ آخرت است)الدنیا مزرعة اآلخرةدر حدیث آمده است، "

 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 قــدانھ ــاو چ   شت و بھارـود از کــل بــافــغ ھکــآن

اند کھ مراد برخي گفتھ تان را!اسرارداند مي كھ آن نزدھایتان را ندرید پوشش و :!أَْسَراَرُكمْ  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

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

 باشند." خادمان آن می"البصیر"، و "المرید"، و "القادر"، و "المتكلم
 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 او اسم محیط است، و خادمانش اسم "الغافر" او می" 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 "

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

انتقام گرفتن از او. و آن صورت، متحّول شده باشد مقابلھ با زشتکار با ضّد آنچھ صادر شده است از او با وجود توانایی بر 

ُ بُِكْم، َولََجاَء بَِخْلٍق صلى هللا علیھ و آلھ و سلّم فرمود، " -برای ھمین، رسول هللا لَْو لَْم تُْذنِبُوا لََذھََب هللاَّ
کھ گناه  آوردبُرد شما را، و َخلقی را میکردید، بھ طور حتم، خدا می" (اگر گناه نمی بِقَْومٍ  یُْذنِبُوَن فَیَْغفُِر لَھُمْ 

 کنند، و غفران فرماید برایشان) و آن بھ خاطر إقتضاء این تجلى است. پس، فھم کن!
ْنیَا ِمنَ  أَْخِرُجوا وَ  .4 از  ھایتانبدنقبل از آن کھ  راھایتان و 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 ) المزّمل 73:8" ( َوٱْذُكِر ٱْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إِلَْیِھ تَْبتِیالً خویش فرمود، " نبيبھ تعالى خدای 
 را یاد كن و تنھا بھ 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

 
در شرح این کالم باید دید سّر ارتباط آفریده شدید.  آن غیر براى و آزمایش شدید، آن پس در :ُخلِْقتُمْ  لَِغْیِرَھا وَ  اْختُبِْرتُمْ  فَفِیَھا .5

و بقاء است، چیست. نخست بحثي در آخرت، کھ سراي قرار  و خلقت براياختبار در دنیا، کھ سراي مجاز و عبور است، 
) "اختبار" چند لغت را کھ در معنا نزدیک ھستند بھ 24 – 23ص، 9الكریم (ج القرآن كلمات فى در التحقیقمعناي "اختبار". 

 ین شده است:آن چن
دگرگوني [براي  و تحّول إیجاد معنىھ ب " استبَْلو" از "ابتالءگرفتن آن. " و، نافذ اطّالع معنىھ ب و است، خبر" از اختبار"

 دأبآن [اختبار با]  و" است، َمْحن" از "ْامتحانگرفتن آن. " و، )]335 ص، 1ج( نظرورد م يبھ دست آوردن نتیجھ
 و اختالل یجادشود] ا[در آن لحاظ مي " (افتنان، فتنھ)فَْتنھ. "نتیج و خبرتا بھ دست آمدن  عملکوشش در  و (پیوستگي)
 [تا بھ دست آمدن مطلوب و نتیجھ]. اضطراب

تحصیل و بھ دست آمدن با ابتالء و افتنان و امتحان آنھا تا گیرد از عباد خود و آنچھ آفریده است پس، خداي تعالی خبر مي
  رسد، کھ براي آن خلق شده است.  کند، و بھ آخرت مي. آنگاه، بنده از دنیا و برزخ عبور ميصّ ي خامطلوبو نتیجھ 
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در شرح خطبھ پنجم، خواند. بھ شرح بیشتر اختبار و آنچھ شیخ این عربي "علم ذوقي" ميتوضیح این مسألھ نیاز دارد 
اّما اینک افزون بر آن، باید بدانیم، چنانچھ شیخ ابن چند گذشت.  حثيابم یحّق تعالابتالء  و اختبار و اسم الخبیر  درباره

األنعام) (و او لطیف خبیر است)  6:103" (اْلَخبِیرُ  اللَِّطیفُ  ھُوَ  وَ با اشاره بھ قول خداي تعالی، "عربي 
 وھا) اي نیست از آنھا (صورتھا است، پس چارهتصوردر  يتجلّ  و، ي استتجلّ  ذوق و، است ذوق برتخِ "فرماید، مي
، يفھمي خود، اگر بھواا بو را، ا بیندکھ ميآن ت کند او را داعبدر نتیجھ، باید کھ ، از او (حّق متجلّي در آنھا) اي نیستچاره
 .)196 ص، 1ج، الحكم فصوص( "سبیل قصدبر خداست  و

و شرح آن را از استاد حسن زاده  آورد، کھ ترجمھ آنتوضیحاتي بیشتر ميشیخ ابن عربي فص لقماني نیز در ھمین ارتباط 
 ):504 – 508 ص، الحكم فصوص شرح در الھمم ممدآوریم (مي -مد ظلھ العالي -آملي

 )504 – 508 ص، الحكم فصوص شرح در الھمم ممد( -مد ظلھ العالي -استاد حسن زاده آملي

َ  إِنَّ ، "گفت پس. باشد كامل، باlّ  معرفت و حكمت در لقمانیھ نشئھ تا كرد استیفا و نمود تتمیم را حكمت، لقمان سپس  هللاَّ
 بھ محدود و) صحرا بھ، دریا بھ( كذا بھ مسماى ءشي در خداوند كھ این حق لطف و لطافت زلقمان) ا 31:16( "لَِطیفٌ 

 .است ءشي آن عین كذا
. باشدمى اندخاصھ حدود بھ محدود و مختلفھ اسماى بھ مسّمى كھ متباینھ أشیاء عین ،لطافتش و لطف جھت از ،خداوند یعنى
 .أشیاء عین خداوند بودن و أشیاء ھمھ در لطف سریان و خدا بودن لطیف حكمت بود این... 

َ  إِنَّ " كھ است خبیر اینكھ بھ فرمود موصوف و منعوت را خداوند لقمان سپس لقمان)  31:16( "َخبِیرٌ  لَِطیفٌ  هللاَّ

 َحتَّى لَنَْبلَُونَُّكمْ  وَ ، "فرمود كھ است آن بر دال خداوند قول كھ است آنى اختبارى علم این و است اختبار از عالم یعنى
 .است اذواق علم این و افکنیم شما را بدانیم)(و در ابتالء مي )31: محمد( "نَْعلَمَ 
 چھ آن نیست كسى مقدور و است مستفید را علمى كھ داد قرار مستفید، امر نفس بھ بودنش عالم بر عالوه را خود، خداوند پس
 .كند انكار فرموده نص خود حق در آن بر حق را
 از خداوند و است جسمانیھ یا روحانیھ قواى بھ مقید، ذوق علم پس. گذاشت فرق مطلق علم و ذوق بین متعال خداى پس
 .باشدمى خود عبد قواى عین كھ داد خبر خود
 عبد قواى از یكى بصر و "،ھستم او بصر، "فرمود و است عبد قواى از یكى سمع و "ھستم او سمع من"، فرمود چنانكھ
 خداوند پس ".ھستم او دست و پا من، "فرمود و است عبد اعضاى از عضوى زبان و "،ھستم او زبان من، "فرمود و است
 بھ عبد اینكھ حال و كرد ذكر ھم را اعضا حتى نكرد قوا ذكر بھ اقتصار، عبد در خود سریان بھ، خود تعریف مقام در متعال
 و سید، عبدیت نسبت بھ مقید عبد عین اینكھ نھ، است حق است عبد مسماى كھ عینى پس. نیست قوا و اعضا این از غیر

 جز واقع در اینكھ چھ، نیست متمیز حقیقتش حیث از است حق كھ الیھ منسوب و متمیزند لذاتھا نسب اینكھ چھ باشد موالیش
 .است صفات و اضافات و نسب داراى واحد عین او پس. نیست نسب جمیع در او عین
 و نامید اسم دو این بھ را او و آورد را خبیر و لطیف الھى اسم دو آیھ این در فرزندش تعلیم در كھ این لقمان حكمت تمام سپس
 فص آخر در چنانكھ است وجودى حرف "كان" شیخ تعبیر بھ و قیصرى تعبیر بھ است وجودیھ كلمھ كھ( را "كان" اگر

 .بود أبلغ داللت در و اتمّ ، حكمت در آوردمى) كندمى تصریح موسوى
 دو بھ موصوف أزل در خداوند اینكھ بر دارد داللت "خبیرا لطیفا ّهللا  كان، "گفتمى كھ "كان" یعنى وجودى حرف این زیرا
 اوست قول حاكى، خداوند و ،كرد تعبیر "كان" بدون لقمان چون لكن و اوست ذات مقتضیات از و است خبیر و لطیف وصف
 اندگفتھ كھ چھ آن و باشد امین دیگران قول نقل در كھ انسان براى است تأدیب خود این. (نكرد زیادة چیزى قول نقل در

َ  إِنَّ " قول كھ چند ھر) بگوید  قول لكن و. (است خداوند قول از عزیز قرآن درلقمان)  31:16( "َخبِیرٌ  لَِطیفٌ  هللاَّ
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َ  إِنَّ ، "گویدمى خود كالم متمم عنوان بھ لقمان دانستمى خداوند كھ رو این از). خداست زبان بھ شده حكایت لقمان  هللاَّ
َ  إِنَّ " قول و دھدمى پایان جملھ این بھ را سخنش كھ "َخبِیرٌ  لَِطیفٌ   ... .اوست حكمت تمام" َخبِیرٌ  لَِطیفٌ  هللاَّ

 گوید:چنین می" ْلَخبِیرُ ا" اسم"الكماالت اإللھیة في الّصفات المحّمدیة"، در شرح در  جیلیعبدالکریم شیخ 
، و آگاھی دارد بر آنھا با خود آنھا، بر آنچھ آنھا بر آن ھستند (بر ھمان حالی خودشانشناسد أشیاء را از حیث اوست کھ می

" ان است کھ إحاطھ دارد علمش بھ أشیاء اْلَعلِیمُ " اوست. پس، "اْلَخبِیرُ او و اسم "" اْلَعلِیمُ )، این ھمان فرق بین اسم "ھستندکھ 
کند علمش أشیاء را از حیث خودشان " آن است کھ درک میاْلَخبِیرُ چنانچھ آنھا ھستند از حیث خودش، نھ از حیث آنھا، ولی "

 ست، بدون جھل سابق بھ آنھا.، و آگاھی دارد بر آنھا بدانچھ إقتضای ذواتشان اچنانچھ آنھا ھستند
"، ِخْبَرة"، بھ کسر خاء، و إسکان باء، و نصب راء. و آن، یعنی "اْلِخْبَرةاز أسماء صفات إلھیھ است، و صفتش " و این اسم

 عبارت است از معرفت تفصیلی إحاطی شمولی بھ إعتبار عدم إحتجاب معلوم از عالِم بھ آن. پس، فھم کن!
" کسی است کھ خدا مطّلع ساختھ است او را بر علمش اْلَخبِیر َعْبدُ گوید: "قاسانی در إصطالحات صوفیھ می مولی عبدالرّزاق

 و بعد آن. بودنشانبھ أشیاء قبل 

آزمایش  آن پس در" (ُخلِْقتُمْ  لَِغْیِرھَا وَ  اْختُبِْرتُمْ  فَفِیھَافرمود، " -علیھ الّسالم -امیرالمؤمنینسخن پس این 
ھا در عالم شھادت، کھ عالَم صورتفھمید کھ خداي تعالی بندگان خود را با  را باید چنان) آفریده شدید آن غیر براى و شدید،

کند تا با علم ذوقي از آنھا با خبر شود، و خبیر با ھاي گوناگون مبتالء و امتحان ميھاست، با فتنھو قوا و اعضاء و اندام
 کند.یف خبیر است کھ در نھایت جایگاه اخروي بندگان را تعیین مياین علم ذوقي خداي لطعبادش بوده باشد. 

ذوق منزلت بنده نزد خداست، و در میان اي است از قرب و ذوق و قبول عباد خدا نشانھدر این سّري و اشارتي است بدان کھ 
و اولیاء خدا باالترین  -علیھم الّسالم -، و فرزندان خاتم او-علیھ الّسالم -علي بن ابي طالب -خاتم اولیاء، امیر المومنینقبول و 

 قسیم جنّت و نار است، و حّب و بغض او مالک ایمان و نفاق.  -علیھ الّسالم -مالک قرب و منزلت ھستند. براي ھمین، او
افکند و امتحان آزماید، و بھ فتنھ ميفرماید کھ خداي تعالی شما را با من و در من ميه ميبا اشار -علیھ الّسالم -امامپس، 
کند تا بھ علم ذوقي بشناسد حقیقتي را کھ از اسماء و صفات خود در شما بھ ودیعت نھاده است، تا چھ پایھ محبوب واقع مي

 شوید.
 حافظ:

   آید سر غصھ کھ زنم کاری بھ دست  برآید دست ز گر کھ آنم سر بر
   آید نظر در کھ و افتد قبول کھ تا  نمودند خویش متاع طالح و صالح
    کند ریب و شک نکتھ این در کھ آن مباد  است دل اھل قبول سعادت گنج کلید
   کند شعیب خدمت جان بھ سال چند کھ  مراد بھ رسد گھی ایمن وادی شبان

 و "گذاشت؟ پس چھ، "گویند مردمھالک شود،  چون کسي :قَدَّمَ  َما اْلَمَالئَِكةُ  قَالَتِ  وَ  تََركَ  َما النَّاسُ  قَالَ  َھلَكَ  إَِذا اْلَمْرءَ  إِنَّ  .6
ھا آنھا شھا و ارزباشند، و مالکاھل دنیا است، کھ در مقام نفس مي ،مراد از مردم "فرستاد؟پیش  چھ، "گویند فرشتگان
شود در ھمین دنیا شود، و آنچھ بر دنیا افزوده ميارزیابي آنان براساس آن چیزي است کھ بر دنیا افزوده مي است. دنیایي

اند کھ ھر چھ را از ھرجا . بعضي گفتھقابل صعود و عروج بھ عالَم دیگر نیستگردد، و شود و ترک ميباقي گذاشتھ مي
نگرند کھ ساکنان عالم قدس و ملکوت ھستند، ميکھ پس، مالئکھ،  د کرد. یاید ھمان جا خواھید گذاشت و ترک خواھبرداشتھ

 ھا و ابتالءھاي دنیایي بھ دست آورده است یا خیر.آیا شخص متوفّا چیزي متناسب با عالَم دیگر در امتحان
ح و حقیقت امور بر اھل دقّت و تحقیق پوشیده نیست کھ دنیوي و اخروي بودن امور بھ صورت و ظاھر آنھا نیست، بلکھ رو

کتاب و سنّت ھیچ جاي ابھامي در این معنا باقي نگذاشتند، آنجا کھ سخن از حبط . کنداست کھ آنھا را از یکدیگر جدا مي
شود، و یا قبولي آورند، و از تکفیر و غفران و یا تبدیل سیئات بھ حسنات سخن گفتھ مياعمال بھ ظاھر صالح بھ میان مي

شوند ھر چند بھ ظاھر اندک باشند، و رّد و طرد انفاق فاسقان را، براي مثال، خاطر نشان ور ميرا یاد آ اعمال متّقین
 شوند. حافظ شیراز نیز در این بیت اشاره بھ ھمین معنا دارد:مي

   ما حرام آب ز شیخ حالل نان  بازخواست روز نبرد ایصرفھ کھ ترسم
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 حافظ:
    دارد آنی کھ باش آن طلعت بنده   دارد میانی و مویی کھ نیست آن شاھد
    دارد فالنی کھ لطافت و است آن خوبی  ولی است لطیف چھ گر پری و حور شیوه
    دارد روانی آب خوش تو امید بھ کھ   دریاب خندان گل ای مرا چشم چشمھ
    دارد عنانی دست در کھ ستسواری نھ  جا آن خورشید کھ تو از برد کھ خوبی گوی
    دارد نشانی عشق سخن آری آری  کردی قبولش تو تا سخنم شد نشان دل
    دارد کمانی کھ کس آن ھر دست از برده   تیراندازی صنعت در تو ابروی خم
    دارد گمانی فکر حسب بر کسی ھر  راز محرم یقین بھ کس نشد عشق ره در
    دارد مکانی نکتھ ھر و وقتی سخن ھر   مالف کرامات ز نشینان خرابات با

    دارد خزانی دنبالھ بھ کھ بھاری ھر  سرای پرده چمنش در نزند زیرک مرغ
   دارد بیانی و زبانی نیز ما کلک   مفروش حافظ بھ نکتھ و لغز گو مدعی

امروز نیز بینیم، وگرنھ ھاي ماست، کھ متن واقعیّت را ھم اینک نميبھ حسب حجاب تعابیر "پس" و "پیش" دیگر آن کھ
شان آشکار کشفاین معنا براي اھل کشف بھ میزان  ایم و چھ چھ چیزي با خود داریم.است کھ چھ چیزي ترک کردهمعلوم 
 است.

 موالنا، دفتر ششم مثنوي:
    عقد و حل فنای در شد حل زانک   نقد بود قیامت صد محمد پس
    عیان اندر او بود قیامت صد  جھان در احمد ثانیست یزاده
    چند راه قیامت تا قیامت ای   اندپرسیدهھمی را قیامت زو
    کسی پرسد را حشر محشر ز کھ   بسی گفتیمی حال زبان با
    کرام یا موت قبل موتوا رمز  پیامخوش رسول آن گفت این بھر
    صوت و صیت این امآورده طرف زان  موت قبل من اممرده چنانکھم
    این ستشرط را چیز ھر دیدن   ببین را قیامت شو قیامت پس
 ظالم یا باشد انوار آن خواه   تمام اشندانی او نگردی تا
 

7.  ِ تشویق است و ترغیب بھ این کھ از خواب جھل و ! قسم پدرانتان بھ را شما ،مردم اىیا  تان!پدرانخیر دھاد خدا  :آبَاُؤُكمْ  ِ%َّ
فرصت را باید مغتنم شمرد، چرا کھ . برپاست، کاري بکنیم و بساط دنیا براي ماچرت غفلت برخیزند و تا دیر نشده است 

تکراري در کار نیست، ھرچھ از دست شد براي ھمیشھ از دست شد مگر آن کھ لطف حّق دستگیر شود از راھي کھ فقط او 
 داند فرصت سوختھ دوباره زنده شود.مي

 حافظ:
    بریم اوقات حاصل این از کھ خجالت بس  نکند کاری و دل نشناسد ار وقت قدر
    بریم آفات ھمھ از پناه میخانھ بھ تا برخیز مقرنس سقف این از باردمی فتنھ
    بریم مھمات بھ پی مگر بپرسیم ره  کی تا آخر شدن گم فنا بیابان در

   بریم حاجات قاضی بر کھ بھ آن حاجت مریز سفلھ ھر در بر خود رخ آب حافظ
ُموا .8 ً  فَقَدِّ ً  لَُكمْ  یَُكنْ  بَْعضا ً  فَیَُكونَ  ُكّالً  تُْخلِفُوا َال  وَ  قَْرضا پس پیش فرستید بعضي را تا قرضي باشد براي شما، و  :َعلَْیُكمْ  فَْرضا

 اي باشد بر شما.تا وظیفھرا جاي نگذارید ھمھ 
از حیث افعال  در او فناي کامل و تامّ براي دھید، و جواب آن قسم و تشویق است. یعني، اگر ھمھ چیز خود را در راه خدا نمي

کوشید، حّداقل در برخي از این مراتب فاني شوید تا اسماء و صفات خدا، و وجود موھوب حقّاني و صفات و ذات خود نمي
ھاي شما خواھد بود، و براي را در عوض آن دریافت دارید، وگرنھ ھرچھ را از وجود مجازي خود نگھ بدارید وبال گردن

 د کھ با آنھا چھ کردید یا نکردید.آنھا محاسبھ و موخذاه خواھید ش
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ھاي ماست، وگرنھ کیست کھ بھ خدا قرض باز تعبیر بھ "قرض" و "فرض" ھم چون تعبیر "پیش" و "پس" از جھت حجاب
 دھد؟ 

 سازد گدا خویشتن گدا دو یك براى  سازد پادشا خاك از كھ پادشاست چھ
 سازد متكا و مال بدھد ترا تا كھ  مسكینان چو كند كدیھ "ّهللا  اقرضوا"ب

دنیا و زندگي دنیایي بھ خاطر است کھ عالم شھادت و طبیعت، و بھ تبع آن دنیا، بھ سبب محسوس و ملموس و نزدیک ھمیّت ا
قطع تعلّق از آن مستلزم ایماني قوي کند، و در نتیجھ، تري را براي ارواح تعلّق دارنده بھ ابدان ایجاد ميتعلّقات قويبودن آن 

 .آوردھا را از باطن بھ ظاھر ميھاي سرشت انسانشدید است، و این قّوت و شّدت است کھ ودیعتو کوششي 
 پس، تا دیر نشده است باید کاري کرد، و چون دیگر رھروان گفت:

   آید سر غصھ کھ زنم کاری بھ دست  برآید دست ز گر کھ آنم سر بر
است در علم خبیري  -علیھم الّسالم -و اھل بیت او -علیھ و آلھ و سلّمصلی هللا  -بھترین کار قبول واقع شدن براي رسول هللا

 آنان، و آن نیز جز با محبّت صادقانھ آنان امکان ندارد.
 حافظ:

    نشود مسلمان سالوس و ورزد ریا تا  نشود آسان سخن این شھر واعظ بر چھ گر
    نشود انسان و می ننوشد کھ حیوانی  است ھنر چندان نھ کھ کن کرم و آموز رندی
    نشود مرجانو  لوول گلی و سنگ ھر نھ ور   فیض قابل شود کھ بباید پاک گوھر
    نشود مسلمان دیو حیل و تلبیس بھ کھ  باش خوش دل ای خود کار بکند اعظم اسم
   نشود حرمان موجب دگر ھنرھای چون  شریف فن این کھ امید و ورزممی عشق
    ستدلداری بار و کار این در نکتھ ھزار خال و عارض و زلف و است چشم نھ شخص جمال
 ستعاری ھنر از کھ کس آن اطلس قبای   نخرند جو نیم بھ حقیقت قلندران
   نجف شحنھ ھمت شود رھت بدرقھ  صدق بھ خاندان ره در زنی قدم اگر حافظ

 چرا کھ فرمود:

فَالَنَا بِطُُرِق السَّماِء أَْعلَُم ِمنِّي بِطُُرِق أَیُّھَا النَّاُس، َسلُوني قَْبَل أَْن تَْفقُِدوني، 
(نھج  .اْالْرِض، قَْبَل أَْن تَْشَغَر بِِرْجلِھَا فِْتنَةٌ تَطَأُ فِي ِخطَاِمھَا َوتَْذھَُب بِأَْحالَِم قَْوِمھَا

	، ف)231البالغة، خ 
 -اىفتنھ آنكھ از پیش، دانممى زمین راھھاى زا بھتر را آسمان راھھاى من كھ، نیابید مرا آنكھ از پیش بپرسید من از! مردم
 صاحب عقل و، بیازارد و بكوبد را مردمان و كند پایمال خود مھار و، بردارد گام صاحب بى شتر ھمچون كھ -شود پدید

 -گذارد حیرتشان در و -ببرد را خردان
 
 
 
 
 
 
 
 

 


