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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)5(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –15؛ 1388  – 02 –25؛ 1430  – 05 –20 جمعھ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ  وَ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. نَھا بِقُْدَرتِِھ، َوَذَرأَ اِْبتََدَع   ھا بَِمِشیَّتِِھ، ِمْن َغْیِر حاَجٍة ِمْنھُ إلى اْألَ◌َشیاَء ال ِمْن َشْيٍء كاَن قَْبلَھا، َوأَْنَشأَھا بِال اْحتِذاِء أَْمثِلٍَة اْمتَثَلَھا، َكوَّ
ً لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنبی ً َعلى طاَعتِِھ، َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدْعَوتِِھ، ثُمَّ تَْكوینِھا، َوال فائَِدٍة لَھُ في تَْصویِرھا إالّ تَْثبیتا ھا

ِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّتِِھ.َجَعَل الثَّواَب على طاَعتِِھ، َوَوَضَع الِعقاَب َعلى َمْعِصیِتَِھ، ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِِھ، وَ   
ھایی کھ سرمشق قرار  رمود، نھ از چیزی کھ قبل آنھا بوده باشد، إنشاء کرد آنھا را بدون نمونھ برداری از مثالأشیاء را إبداع ف

باشد بھ او آنھا را بھ خواست خود، بدون آنکھ احتیاجی از  گستراندداده باشدشان، متکّون ساخت آنھا را بھ قدرت خویش، و 
ر آنھا، بلکھ فقط برای آن تثبیتی باشد حکمتش را، و ھشیار ساختنی باشد  بر ای برایش باشد در تصوی تکوین آنھا، و فائده

ھایش را، و عزیزفرمودنی دعوتش را. سپس، قرار داد ثواب را بر  طاعتش، و ظاھر کردنی قدرتش را، و تعبّدی آفریده
ی باشد از او سوی جنّتش.طاعتش، و نھاد ِعقاب را بر نافرمانیش، تا دورساختنی باشد عبادش را از نقمتش، و راندن  

1. ً َعلى طاَعتِِھ، َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدعْ   ً لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنبیھا َوتِِھ، ثُمَّ َجَعَل الثَّواَب على طاَعتِِھ، َوَوَضَع إالّ تَْثبیتا
را، و ھشیار  حکمتشبلکھ فقط برای آن تثبیتی باشد  :نِْقَمتِِھ، َوِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّتِھِ الِعقاَب َعلى َمْعِصیِتَِھ، ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن 

ھایش را، و عزیزفرمودنی دعوتش را. سپس، قرار داد  ساختنی باشد  بر طاعتش، و ظاھر کردنی قدرتش را، و تعبّدی آفریده
ثواب را بر طاعتش، و نھاد ِعقاب را بر نافرمانیش، تا دورساختنی باشد عبادش را از نقمتش، و راندنی باشد از او سوی جنّتش.  

کنیم از استاد عارف آیة  شناخت تمایز این دو، گفتاری را نقل میبرای خدای تعالی است، نھ ھدف خود او. اینھا ھمھ ھدف فعل 
هللا جوادی آملی.  

توان گفت:  آنچھ گفتھ شد، درباره غیر خداي سبحان بود، اّما درباره ذات اقدس او مي  
انھ باشد؛ یعني عبث، لغو و بیھودگي در كار او نباشد: كند كھ ھمھ افعال وي، حكیم اّوالً، او حكیم است و حكمت او اقتضا مي

" ً باطل و االنبیاء)،  21:16" (َو ما َخلَْقنَا السَّماَء َو اْألَْرَض َو ما بَْینَھُما الِعبینَ ")، المومنون 23:115(" أفََحِسبتُم أنّما َخلَقناكم َعبثا
معاد و حساب روز قیامت فرار خواھند از این طریق از  مي ھدف بودن آن، گمان كافران است كھ لغو بودن نظام آفرینش و بي

ص). 38:27" (ذلَِك ظَنُّ الَّذیَن َكفَُروا ، "كنند  
َ لََغنِيٌّ َحمیدٌ ، "سبحان، كمال مطلق و غني محض است ثانیاً، خداي  كمالي وجود ندارد كھ ذات اقدس  ﴾. لقمان 31:12﴿ " فَإِنَّ هللاَّ

شود؛  با فعلي از افعال خود بھ آن كمال برسد؛ چون غناي محض و كمال مطلق، با فقر و نیاز جمع نميالھ فاقد آن باشد و بخواھد 
نیاِز محض است، و  كند؛ چون بي خود ھدفي را دنبال مي توان گفت خدا در كار ھر چند كھ آن نیاز اندك باشد. از این رو، نھ مي

بھ بیان دیگر، چون حكیم است، مطلِق ھدف در كارش منتفي نیست، ھدف است؛ چون حكیم است.  توان گفت: كار او بي نھ مي
لیكن ھدف و غرِض خارج از ذات خدا و تأمین كننده نیاز ذات، در افعال الھي وجود ندارد.   

شود، ھدِف فعل اوست، نھ ھدِف فاعل؛ یعني كاري را براي بھ  ھاي عقالني كھ در كار خدا مشاھده مي گوییم ھدف بدین سبب مي
دھد؛ چون خود او مقصود كل و روا كننده نیاز ھمھ نیازمندان است و كاروان ھستي بھ سوي او بار بستھ  د رسیدن انجام نميمقص

است. مقصد و مقصودي باالتر از ذات اقدس او وجود ندارد تا او براي رسیدن بھ آن مقصد و مقصود، كاري انجام دھد. كار خدا 
ارد كھ كسي بگوید خدا فالن كار را كرد تا بھ فالن ھدف برسد. بدین لحاظ است كھ گفتھ ند "تا"مانند كار دیگران، غایت و 

شود.  شود: افعال الھي بھ اغراض، معلّل نمي مي  
بلكھ تا بر بندگان جودي كنم  من نكردم خلق تا سودي كنم   اند:  آنچھ برخي در توجیھ افعال الھي گفتھ  

خواھد با جود بر بندگان و اعطاي خیر بھ  ر بر بندگان جود نكند، ناقص است و ميچون معنایش این است كھ اگ ،صحیح نیست
رھاند و  آنان، خود را بھ كمال برساند؛ ھمانند متمّكني كھ با ساختن بیمارستان و سایر امور عام المنفعھ، خود را از نقص بُخل مي

مگر اینكھ كسي بگوید: بھ نظر شاعر، جود بر بندگان، ھدف اي كھ اگر جود نكند، ناقص است.  رساند؛ بھ گونھ بھ كماِل جود مي
فاعل نیست تا بھ ذات برگردد، بلكھ ھدف فعل اوست كھ بازگشت چنین تفسیري بھ ھمان مطلبي است كھ گفتھ شد. بدین ترتیب، 

لوقي بھ مرحلھ و عبادت آنھا ھدف خلقت است، نھ ھدف خالق. از این رو اگر مخ "لیعبدون، "بھ عبودیت رسیدن جّن و انس
شود، و اگر بھ عبودیت نرسید، كار خدا بھ  اي كھ بھ نخل تبدیل مي خدا نیز بھ ھدف رسیده است؛ مانند ھستھ كار عبودیت رسید،

اقدس خداوند نفع یا ضرري  ذاتاي كھ بپوسد و بھ نخل تبدیل نگردد. ولي در ھر صورت،  ھدف نرسیده است؛ مانند ھستھ
بیند تا بگوییم: خدا بھ ھدف و غایت خود رسید یا نرسید؛ زیرا چنین فرضي نادرست است كھ درباره ذاتي كھ خود ھدِف  نمي
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رسد  رسد و زماني بدان نمي محض است و ھدف دیگري غیر از او ھرگز وجود ندارد، بتوان گفت: ھدف دارد و گاھي بدان مي
َ لََغنِيٌّ َحمیدٌ ، "رسد؛ لذا فرمود ن ھدف ميیا دائماً بھ آ .ابراھیم) 12:8" (إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َو َمْن فِي اْألَْرِض َجمیعاً فَإِنَّ هللاَّ  

گر جملھ كائنات كافر گردند بردامن كبریاییش ننشیند گرد     
لحظھ باشد و یك بار عبادت یا اظھار عبودیت چون خلقت، لحظھ بھ لحظھ است، عبادتي نیز كھ غایت خلقت است، باید لحظھ بھ 

402ص  شرح زیارة جامعة كبیرة :ادب فناي مقربان( كند. كفایت نمي -401(  
2. ً لِِحْكَمتِھِ   "تثبت" در لغت یعنی استوار محکم ساختن چیزی. حکمت نیز از  را. حکمتشبلکھ فقط برای آن تثبیتی باشد  :إالّ تَْثبیتا

کیم" است. مرحوم عالمھ طباطبایی در تفسیر المیزان، در تعریف حکمت، ی تعالی "الحصفات خدای تعالی است، و خدا
فرماید: می  

كند  فعلة" است، كھ وزنى است مخصوص افاده نوع، یعنى داللت بر نوع معنایى مى" "حاء" بر وزن "حكمت" بھ كسره و كلمھ
یا نوعى از امر محكم و متقن است، آن چنان كھ ھیچ رخنھ و كھ در این قالب در آمده پس حكمت بھ معناى نوعى احكام و اتقان و 

شود، و معنایش در این موارد این است كھ  و این كلمھ بیشتر در معلومات عقلى و حق و صادق استعمال مى یا سستى در آن نباشد
كذب بھ ھیچ وجھ در آن معنا راه ندارد. بطالن و  

ً لِِحْكَمتِھِ "علیھا،  پس، شاید از کالم حضرت صدیقھ کبری، سالم هللا  نشانھبتوان چنین برداشت کرد آفرینش اشیاء "، تَْثبیتا
بھ عبارت دیگر، مراد از تثبیت ظھور باشد، چھ ظھور و تجلّی یک امر در صور مظاھر مختلف، بدون  است. استواری حکمتش

، بیانگر استواری و استحکام ان است.آنکھ چیزی از غنای آن کاستھ شود  
غنای و شّدت وجودی متجلّی است، نھ نیاز و حاجت او بھ تجلّیات، آنتھا جدای از او تجلّی و تشأن نشانھ ھ داشت کھ باید توجّ 

عشق، و بھ میل بھ ظھور و تجلّی در مظاھر، ات او ھستند. برای ھمین، در زبان اھل حقیقت، از شؤوننیستند بلکھ  اتّصال 
بیات از خواجھ حافظ شیرازی بدان اشاره رفتھ است:شوق و آرزوی یاد شده است، چنانچھ در این ا  
بود مشتاق ما ما بھ او محتاج بودیم او بھ عاشق چھ شد سایھ معشوق اگر افتاد بر  
آغازد جلوه در آن بساط کھ حسن تو مباد مجال طعنھ بدبین و بدپسند    

کھ نمود این ھمھ عکس می و نقش نگارین افتاد یک فروغ رخ ساقیست کھ در جام   
زد در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم عالم زد عشق پیدا شد و آتش بھ ھمھ    

آرزوست جلوه حافظ عروس طبع مرا کشم می ای ندارم از آن آه آیینھ    
3. ً َعلى طاَعتِِھ،حضرت صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، "در این تعابیر  حبّی: إشارتی  ً لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنبیھا  إالّ تَْثبیتا

" اشاره است بھ اینکھ ھدف از آفرینش وجود کامالن محبوبی چون خود آن َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدْعَوتِھِ 
پدر گرانقدرش، محّمد مصطفی، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، ھمسر گرامیش، علی باشد، و  می حضرت، سالم هللا علیھا،

اش، امام حسن مجتبی و امام حسین، سیّدالشھداء، علیھما الّسالم، گرفتھ تا خلیفھ خدا،  یھ الّسالم، و فرزندان برگزیدهمرتضی، عل
ھادی بھ ، علیھم الّسالم، از امام چنانچھ در زیارت جامعھ ائمة. حجت حّق، مھدی صاحب الزمان، عّج هللا تعالی فرجھ الشریف

َو َرِضیَُكْم ُخلَفَاَء فِي أَْرِضِھ َو ُحَججاً َعلَى بَِریَّتِِھ ".. الّسالم، در توصیف آنان چنبن آمده است، ، علی بن محّمد بن علی، علیھم حق
ً لِِحْكَمتِِھ َو تََراِجَمةً لَِوْحیِِھ  ِه َو َخَزنَةً لِِعْلِمِھ َو ُمْستَْوَدعا ً لِتَْوِحیَو أَْنَصاراً لِِدینِِھ َو َحفَظَةً لِِسرِّ ِدِه َو ُشھََداَء َعلَى َخْلقِِھ َو أَْعَالماً َو أَْرَكانا

َء َعلَى ِصَراِطھ ..." لِِعبَاِدِه َو َمنَاراً فِي بَِالِدِه َو أَِدالَّ  
ِ " تعبیردر این زیارت دو  ً لِِحْكَمتِھِ " " (معادن حکمت خدا) وَمَعاِدِن ِحْكَمِة هللاَّ خود  )حكمت خودودیعت نھادن  محل" (ُمْستَْوَدعا

أئمھ ھدی، از فرزندان فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، بکار رفتھ است. راجع بھ  
کنین در شرح این زیارت شریف: ابتداء توضیحاتی را از استاد عارف، آیة هللا جوادی آملی نقل می  

آید. بھ  مي "منع از ظلم"بھ معناي  "ُحكم"است و اصل آن از  " [برای إصالح]منع"بھ معناي " َحَكمَ "از ریشھ " حكمت"
دارد. ھنگامي كھ عاقل دست سفیھ را  شود كھ حیوان را از جموحي نگھ مي گفتھ مي "َحَكمة"افسار حیوانات از آن جھت 

كھ بر وزن  "ِحكمت". "حكمُت السفیھ و أحكمتھ"شود:  دارد، گفتھ مي گیرد و او را از انجام كارھاي سفیھانھ باز مي مي
  دارد. شود كھ انسان را از جھل باز مي كند نیز از آن جھت حكمت نامیده مي ّصي از حكم ميست و داللت بر نوع خا" افِعلة"

تدبیر صائب و اداره صحیح مملكت را حكومت گویند؛ چون براي دفع ھرج و مرج داخلي از یك سو و رفع تھاجم و تعّدي 
)157ص ، 2، ج نادب فناي مقربا( ... خارجي از سوي دیگر، نظم متقن و سیاست كارآمدي است.  

حكمت واقعي، علم صائب و نافع و عمِل صالح و خالص است و بھترین نمودار علم حق در قرآن كریم است كھ از آن بھ ... 
، ز اشعار، بھ حكمت متّصف شده استو اگر برخي ا یونس)، 10:1" (الر تِْلَك آیاُت اْلِكتاِب اْلَحكیمِ ، "شود قرآن حكیم یاد مي

، بھ اعتبار مضمون سامي آن است كھ از معارف و مآثر دوده حكمت و اُْسَره مدینھ علم اقتباس شده "حكمةإّن من الشعر لَ "
)160، ص 2، ج ادب فناي مقربان... ( است.  

اي جز آن ذوات مقدس ندارد؛ زیرا حكمت نیز ھمانند سایر  السالم) معدن حكمت ھستند و حكمت، سرچشمھ ائمھ(علیھم
گیرد و از مجراي آن وجوداھاي نوراني بھ دیگر موجودات  فیوضات معنوي، از فَیَضان اسماي حسناي الھي سرچشمھ مي
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تردید ریشھ در بیت رفیع آنان دارد. حتي آنچھ  حكمت برآن نھاد، بي توان نام رسد. بنابراین، آنچھ در دست بشر است و مي مي
اند و آنچھ حكما، فالسفھ و دانشمندان  اند ، بھ وساطت انوار مقّدس آنھا دریافت كرده ھاي خود آورده انبیاي سابق براي امت
پیشین است. پس آنھا نیز شاگردان غیر  ھاي مستقیم یا غیر مستقیم آنان از مكتب انبیاي اند، آموختھ گذشتھ بھ بشریت آموختھ

السالم) ھستند.  مستقیم ائمھ(علیھم  
بھ شما كتاب و حكمت آموخت و   علیھ وآلھ وسلّم) است كھ فرمودشاھد این مدعا معرفي قرآن كریم از پیغمبر اكرم(صلّي هللا

َو یَُعلُِّمُكُم اْلِكتاَب َو ، "تن آنھا را نداشتیدیافتن و آموخ بود، شما ھرگز توان دست چیزھایي آموخت كھ اگر او و تعلیماتش نمي
البقرة). 2:15" ( اْلِحْكَمةَ َو یَُعلُِّمُكْم ما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمون  

رسد و حتي  اي از رفعت و بلندي قرار دارد كھ دست ھیچ فردي بدان نمي بر اساس این آیھ، معارف الھي در مرتبھ
رو خداوند متعال  لھ وسلّم) نیز صرف نظر از مقام رسالت و نبوت، بدان دسترسي ندارد. از اینپیغمبرااكرم(صلّي هللا علیھ وآ

خداوند، كتاب و حكمت را  خود آن حضرت را مخاطب قرار داد و ھمان تعبیر عمومي را درباره او نیز بھ كار برد و فرمود
ُ َعلَْیَك ، "نداشتي خود) توان یادگرفتن آنھا را بر تو نازل كرد و چیزھایي بھ تو آموخت كھ تو (بھ تنھایي و خود بھ َو أَْنَزَل هللاَّ
 ً ِ َعلَْیَك َعظیما . )النّساء 4:113 (" اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ َو َعلََّمَك ما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َو كاَن فَْضُل هللاَّ  

م و حكمت باید بھ سراغ آنھا بروند. بدین ترتیب، آنھا بھ واسطھ تعلیم الھي، معلم انسانھا ھستند و طالبان عل  
ئھ كالم او، با صداي بلند السالم) ضمن تخط اي از حسن بصري نقل شد. امام باقر(علیھ السالم) جملھ در حضور امام باقر(علیھ

ر یابند و پس از اندكي درنگ فرمود: یعني جز د خواھند بروند، لیكن بھ خدا قسم! جز در آنجا علمي نمي ھر جا مي فرمود
ِ َال یَِجُدوَن اْلِعْلَم إِالَّ ھَاھُنَا ثُمَّ َسَكَت َساَعةً ثُمَّ قَاَل أَبُو ، "(صلّي هللا علیھ وآلھ وسلّم) محمد نزد آل لِیَْذھَبُوا َحْیُث َشاُءوا أََما َو هللاَّ

د اد؛ ھرچند كھ ظاھري آراستھ و مضموني توان بر آن نھ اما آنچھ از این خاندان نباشد، نام حكمت نمي" َجْعفٍَر ع ِعْنَد آِل ُمَحمَّ
شود، بلكھ علمي حكمت  آور داشتھ باشد؛ زیرا در اصطالح قرآن و روایات، بھ ھر علمي حكمت گفتھ نمي انگیز و شگفت دل

السالم) بھ سؤال ابوبصیر است كھ  بخش باشد. شاھد این ادعا جواب امام باقر(علیھ شود كھ سعادت آفرین و نجات نامیده مي
را بھ طاعت خداوند متعال، معرفت امام و اجتناب  البقرة) 2:269(" َو َمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثیرا، "ت در آیھحكم

ادب "... (ائر الّتي أوجب هللا علیھا النارمعرفة اإلمام و اجتناب الكب"، "ھي طاعة هللا و معرفة اإلمام، "كبائر معنا كرده است
163، ص 2، ج ربانفناي مق -162(  

"ُمْستَْوَدعاً لِِحْكَمتِھِ (معادن حکمت خدا) و "   
1 ِ "در بیان تفاوت ...  - توان بھ دو نكتھ اشاره كرد:  مي" ُمْستَْوَدعاً لِِحْكَمتِھِ "و " َمَعاِدِن ِحْكَمِة هللاَّ  

ِ "در  توّجھ شده است، زیرا معدن، محّل مناسبي براي تكّون  ،السالم علیھم، بھ محّل جوشش حكمت بودن ائّمھ" َمَعاِدِن ِحْكَمِة هللاَّ
ً لِِحْكَمتِھِ "ولي در  ،است و استقرار اشیاي با ارزش و معدني امانتدار بودن آن ذوات مقدس مطرح شده است، در " ُمْستَْوَدعا
جودات نظام ھستي امین و كند. اساًسا راز تعبیر بھ استیداع، تفھیم این معناست كھ مو نتیجھ توھِّم استقالل را برطرف مي

دار جمال و جالل حق تعالي ھستند و این تعبیر، دلیلي بر بندگي و نفي غلّو است. بدین ترتیب، در این تعبیر معرفت  آینھ
توحیدي جلوه بیشتري دارد.   

2 شدن و گذار است و باید از امانت در اختیار خود بھ خوبي پاسداري كند تا ضمن ضایع ن ھر امانتداري امین امانت -
السالم) اُمنایي ھستند كھ بھ لحاظ صادر  محفوظ ماندن آن از غارت نااھالن، بھ دست اھل آن برسد. ائّمھ اطھار(علیھم

بودنشان، حكمت الھي نیز ھمانند سایر كماالت و نعمتھاي او بھ آنان سپرده شده است تا پس از  اول یا ظاھر نخست
. ت اقدس الھي، مالك نظام ھستي استاّما ذا، ھر كسي در اختیار او بگذارند برداري خود، بھ قدر استعداد و لیاقت بھره
ِ ِمیرُث السَّموِت واالَرض،"گردد ھ ھستي در نھایت بھ او برميھم ،لذا "،  ونَحُن اْلواِرثُونَ "﴾؛ عمران آل)  3:180" (4ِّ
و  "نَِرثُ "دو تأكیدند براي فاعل  "نَحنُ "و  "اِنّا" .) مریم 19:40" (اِنّا نَحُن نَِرُث االَرَض وَمن َعلَیھا واِلَینا یُرَجعون"

136، ص 4، ج ادب فناي مقربان( دھند تنھا وارث نظام ھستي خداي متعالي است. نشان مي -135(  
ً لِِحْكَمتِھِ " ، در شرحشرح زیارت جامعھ كبیرهکھ  "ةالعالطّ  الشموسدر " د حسین ھمدانى درود آبادىسیّ  چنین ، "ُمْستَْوَدعا
گوید: می  

نزد خدا بھ  سكر دال و یا بھ فتح دال باشد. بنابراین معنى چنین مى شود: ایشان حكمت خود را در بھ "مستودع" ممكن است
. است ودیعت گذاشتھ اند و یا خداوند حكمت خود را بھ نزد ایشان بھ ودیعت گذاشتھ  

.گفتھ آمد" معادن الحكمة" ت ، این معنا درقبال معناى حكمت بیان شد و روشن شد كھ حكمت حقیقت والیت اس  
ِ و در شرح " "، نیز چنین فرموده است: َمَعاِدِن ِحْكَمِة هللاَّ  

ِ َو َمْن یَْشُكْر فَإِنَّما یَْشُكُر لِنَْفِسِھ َو َمْن َكفَرَ ، "خداى تعالى فرموددر معنای حکمت:  َ  َو لَقَْد آتَْینا لُْقماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر 8َِّ فَإِنَّ هللاَّ
  سپاس خدا بگزار و ھر كس  سوگند بھ خداى تعالى ھر آینھ ما بھ لقمان حكمت دادیم ، كھنی، یع )لقمان 31:12(" َغنِيٌّ َحمیدٌ 

. كرد خدا بى نیاز و ستوده است سپاس گزارى كند از خویش سپاس گزارى كرده و ھر كس نا سپاسى  
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عالم  حقیقت شكر عبارت از فھمیدن دل و بیدارى آن است بھ این كھ ھر چھ دارد ازمعنى كرده و  خداوند حكمت را بھ شكر
و بى شریك مى باشد، چھ این كھ از  ذات تا عالم افعال بلكھ ھمھ خصوصیات و اضافات وى از آن خداست ، خدایى كھ یگانھ

.الشكور گفتند آل عصمت وارد شده كھ نوح را بھ خاطر ھمین عبد  
فِیِھنَّ قُْلُت  بِقَْولِِھ فِي نُوٍح إِنَّھُ كاَن َعْبداً َشُكوراً قَاَل َكلَِماٍت بَالَغَ  قُْلُت فََما َعنَى" ادش بھ امام باقر روایت شده كھبھ اسن و در كافى

ُدْنیَا فَإِنَّھَا ِمْنَك َوْحَدَك َال َشِریَك لََك  فِي ِدیٍن أَوْ  أُْشِھُدَك َما أَْصبََحْت بِي ِمْن نِْعَمٍة أَْو َعافِیَةٍ  َو َما ھُنَّ قَاَل َكاَن إَِذا أَْصبََح قَاَل أَْصبَْحتُ 
ْكُر َكثِیراً َكاَن یَقُولُھَا إَِذا أَْصبََح ثََالثاً وَ  فَلََك اْلَحْمُد َعلَى معناى این  از آن حضرت پرسیدند، یعنى. "إَِذا أَْمَسى ثََالثا َذلَِك َو لََك الشُّ

پاسخ داد بھ  گفت ، پرسیدند آن كلمات چیست؟ فرمود: حضرت نوح كلمات بسیارى مى یست؟كھ بھ نوح عبد الشكور گفتند چ
 تو را شاھد مى گیریم كھ ھر نعمت و یا سالمتى در دین و یا دنیا دادى تنھا از توست و ھنگامى صبح سھ بار مى گفت خدایا

از آن  و عیاشى. آن را مى گفت شب سھ بار تو شریكى ندارى، پس بھ خاطر آن از تو بسیار سپاس گزارم و نیز بھ ھنگام
در ذكر و  قریب بھ ھمین الفاظ ی و عیا و در تفسیر قمى و علل در فقیھ حضرت نظیر این حدیث را روایت كرده است و

. تعداد آن روایت شده است  
أَْصبَْحَت َو أَْمَسْیَت فَقُْل َعْشَر إَِذا ،"كرده كھ آن حضرت فرمود بھ اسنادش از امام صادق (علیھ السالم) روایت و در كافى
اٍت اللَّھُمَّ  ْكُر بِھَا َعلَيَّ یَا َما أَْصبََحْت بِي ِمْن نِْعَمٍة أَْو َعافِیٍَة ِمْن ِدیٍن أَْو ُدْنیَا فَِمْنكَ  َمرَّ َربِّ  َوْحَدَك َال َشِریَك لََك لََك اْلَحْمُد َو لََك الشُّ

َضا ُ بِِھ َعلَْیَك فِي َذلَِك اْلیَْوِم وَ  فَإِنََّك إَِذا قُْلَت َذلَِك ُكْنتَ  َحتَّى تَْرَضى َو بَْعَد الرِّ ْیَت ُشْكَر َما أَْنَعَم هللاَّ رگاه ، دیعنى. "فِي تِْلَك اللَّْیلَةِ  قَْد أَدَّ
از توست ، و  من رسیده فقط شام كردى ده بار این دعا را بخوان خدایا ھر نعمت و یا سالمتى در دین و یا دنیا بھ صبح و یا

راست و سپاس بر آن نعمت ھا فقط از آن توست ، و وظیفھ من  ھیچ كس با تو در آن شریك نیست ، بنابراین ستایش تنھا تو
را  تا خشنود شوى و بعد از خشنودى نیز بدان ادامھ دھم پس اگر چنین بگویى شكر نعمتھایى است كھ چندان حمد و شكر كنم
. ن شب بھ تو داده است ادا كرده اىكھ خداوند در آن روز و در آ  

است كھ قبال اشاره شده است كھ این ھمان مرتبھ اسم  پس حقیقت شكر رسیدن بھ مرتبھ یقین و مرگ در قبضھ رب العالمین
. سر آل محمد است خدا و مرتبھ والیت نوریھ است ، كھ  

یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن یَشاُء "، ، چنین كھ خدا فرمودفرقان است والیت نوریھ و مرتبھپس حكمتى كھ بھ لقمان داده شده ھمان مرتبھ 
خداوند بھ ھر كس بخواھد حكمت عنایت كند، و بھ ھر كس ی، یعنالبقرة)  2:269" (َو َمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثیرا

. داده ، خیر فراوان نیز بھ او داده است حكمت  
مراد طاعت  "االمام طاعة هللا و معرفة، "السالم) در این آیھ روایت شده كھ فرمود از امام صادق (علیھ و عیاشى و در كافى

دورى از گناھان كبیره اى است كھ خداوند معرفت امام و  روایت شده كھ این  و نیز از آن حضرت. خدا و معرفت امام است
. بر آن آتش را الزم نموده است  

معرفت و فقھ دین است  فرمود: حكمت  "فقال ان الحكمة المعرفة و التفقھ فى الدین" آن حضرت روایت كرده كھ از و عیاشى
.مى باشد، لسالمعلیھم ا ،و ائمھ ،المعلیھ السّ ، وایت كرد كھ : خیر كثیر معرفت امیرالمومنینر و قمى  

 لحاظ امام بودن است و این كھ امام و ولى از جانب خدا و پیامبرش مى باشد، و نیز مراد پس مراد از حكمت، معرفت امام بھ
ُ َو َرُسولُھُ َو الَّذیَن آَمنُوا الَّذیَن یُقیُموَن " از حكمت ھمان والیت مورد اشاره آیھ شریفھ است كھ الةَ َو یُْؤتُوَن إِنَّما َولِیُُّكُم هللاَّ الصَّ

كاةَ َو ھُْم راِكُعونَ  را برپا مى  ولى شما خدا و پیامبر و كسانى كھ ایمان آورده اند مى باشد كھ نمازی، یعن، )المائدة 5:55(" الزَّ
امام یا معرفت نورانى است و عارف بھ واسطھ تقوى بھ عالم امام مى  و معرفت. دارند و در حال ركوع زكات مى دھند

حقیقت والیت  عبارت از وصول بھ مرتبھ فرقان و نور است كھ خداوند بھ متقیان وعده داده است و این ، این وصولرسد
علیھ السالم) ائمھ (علیھم السالم ) در نشاءه ظاھر را ) است كھ پرھیز از گناھان كبیره را در پى دارد و معرفت امیرالمومنین

مقتضاى این روایت مراد از آیھ شریفھ ھمین است ، نھ این كھ حكمت داراى  رسد، پس بھ سبب مى شود و بھ طاعت خدا مى
اجتناب از گناھان كبیره و یا  معنا باشد معرفت امام ، و طاعت و فرمانبردارى از خدا و یا بھ معناى معرفت امام و دو

.معرفت امام فقھ باشد  
بھ عنوان  این كھ رسول خدا آنھا را براى بعد از خویش السالم) معرفت جسمانى و جسدانى است، و و یا معرفت امام (علیھ

كبیره و فقھ و فھم دین و طاعت خدا ھمراھى  نشانھ ھایى براى بندگان نصب فرموده باشد، چنین معرفتى با دورى از گناھان
.آسمانھا و زمین باشد ندارد، گرچھ پایھ ھاى آن بزرگ تر از  

صلى ، پیامبر مى باشد، و ایشان ابواب آنند، چنان كھ رسول خدا معدن آن آل پس مراد از حكمت والیت كلیھ نوریھ است كھ
ھستم و  من شھر حكمت، یعنى  ].فََمْن أََراَد اْلِحْكَمةَ فَْلیَأْتِھَا ِمْن بَابِھَا[أَنَا َمِدینَةُ اْلِعْلِم َو َعلِيٌّ بَابُھَا " فرمودم، هللا علیھ و آلھ و سل

فقال اءنا مدینة العلم و على بابھا فمن اءراد الحكمة  ودعھ علمھ و حكمتھثم أ، "رمودف اى ندبھو در دع. على در آن شھر است
فرمود: من شھر علم ھستم و على در آن است ،  و حكمت خود را بھ او سپرد و آنگاه علم، یعنى " بابھا (المدینة) فلیاءتھا من

د. وارد شو ھر كس حكمت را جویا و خواھان درھاى آن  



5 
 

 یعنى "آتانى القرآن و آتانى من الحكمة مثل القرآن هللا ان"، فرمود مجمع البیان از آن حضرت روایت شده است كھو در 
."خداوند بھ من قرآن و حكمت داده است ، حكمت ھم مثل قرآن است"  

ائمھ (علیھم  اد از این كھعلى باب آن است ، پس مر مراد از قرآن مرتبھ نبوت و مراد از حكمت مرتبھ والیت است كھ
 یعنى ایشان معادن والیت نوریھ با ھمھ مراتب مظاھر و مظاھر جزیى آنند، و مراد از معادن حكمت خداوندند، )السالم

، و ھر كجا مظھرى از مظاھر آن  مراتب و مظاھر جزیى آن است كھ بھ انبیاء و اولیاء و شیعیان پاك ایشان داده شده است
" َو َمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثیرا"،چنان كھ خداى تعالى فرمو ر آنجا یافت مى شود،یافت شود ھمھ خیرات و بركات د

اندك  ھر چھ نزد خداوند كثیر شمرده شود بى نھایت است ، چھ این كھ ھر كثیرى در نزد خداوند چھ این كھ، البقرة) 2:269(
... .داند نمى  را جز خودش است ، پس اگر چیزى را او كثیر شمارد كنھ آن   

،د حسین ھمدانى درود آبادىعالمھ سیّ  محمد  "، توسطشرح زیارت جامعھ كبیرهة، ترجمھ تحت عنوان "الطالع الشموس 
)حسین نائیجى  

:نیزگفتاری دارد کھ تاییدی است بر شرح ما از این مطلبمرحوم صدرالمتألّھین در تفسیر آیھ دھم سوره مبارکھ سجده،   
دست  كّمل و أفراد و أقطاب و أوتاد، تنھا برای و مقصود أصلى تحقیقی تغایبھ سفر جبلي و توجھ فطري این مام و أما ت
بارد آسمان. پس،  برای آنھا باران میو شوند بقیّھ،  ھ توسط آنھا روزی داده میعباد، و باند  شدهخلق کھ بھ خاطر آنھا ، دھد می

و  تعالم بشرییّت سوی فطَ نُ و  تجسمیو  تھیوالنیحد از معراج معنوي و میل باطني جبلي روند با   میباالآنھا ھستند کھ 
در حالی کھ طی قصوى و مقصد أسنى،  تغایی تا برسند بھ نفس و عقلکنند بر ھر  ذر حالی کھ عبور می، تكیو ملَ  تفلكی
فاني الم ی از این عمسافربھ عنوان ، معبود حقّ  تمجاور ، سوینزول و صعود را، در وجود ۀدائر ھنصفکنند ھر دو  می

قدم علم و عمل ھ دو ب اند شده صلاوو  منتھي در حالی کھ و خیر و جود،  ھصّف نعال مجلس إفاضاست در قع او،کھ ھیوالني
توسط  شوحدت و شخصیتشده است حفظ ، کھ واحد ی استشخص ، اومراتب و درجاتاین جمیع در مقصود، و  ۀكعببھ 

یافت بھ أطوار و تشأّن کرد بھ این  رتطوّ ھرچند  اوست،الئق کھ  ینحو وجودھ ب شھویت عینیاست قى او ب ش،فاعل و موجد
شؤون.این   

 
 
 
 
 
 
 


