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ْ
ال ُم ِق ِر ِل َّلز َم ِان :اعتراف كننده به (سختى و چيرگى) زمان .
َح ِاض ِرين :نام شهرى است در اطراف صفين .
ََ َ
َّالر ِه َينة :مرهون ،در گرو ،يعنى او در تحت قدرت روزگار است .
ض اَل ْسقام :هدف مرضها و بيماريها .
غر ِ
ْ
َ
َّالر ِم َّية :هدف تير ،انچه كه به طرفش تيراندازى ميشود  .الص ِريع :بزمين افتاده ،زمين خورده .
ُن ُص ُب اَلفات :در برابر افتها ،در معرض افات ،يعنى از درد و افت جدا نمى شود ُ .ج ُم ُ
وح َّالد ْه ِر :سركشى روزگار .
َص َد َف ِنى :مرا منصرف كرد .
َما َو َرا ِئي :كنايه از اخرت است .
َي َز ُع ِني :مرا باز مى دارد .
ُ َْ ْ ً
مستظ ِهرا ِب ِه :كمك گيرنده از ان .
َم ْحض :خالص .
أ
َغ َرض اَلسقام :نشانه و هدف بيماريها
َرمية المصائب :تير خورده و نشانه مصيبتها
ُن ُصب :انچه در كنار راه مىگذارد براى راهيابى
َصرح :روشن نموده است
أا َ
فضى ِبى :مرا كشيد

َرهينة اَليام :گرو روزگار
َغريم :بدهكار و مديون
تبي ُ
نت :كشف كردم
َمحض :خالص هر چيز
َعنانى :مرا داراى قصد و اراده كرده

(نامه به فرزندش امام حسن عليه السالم وقتى از جنگ صفين باز مى گشت و به سرزمين «حاضرين»رسيده بود در سال
 83هجرى)
 -1انسان و حوادث روزگار
از پدرى فانى ،اعتراف دارنده به گذشت زمان ،زندگى را پشت سر نهاده -كه در سپرى شدن دنيا چاره اى ندارد -مسكن
گزيده در جايگاه گذشتگان ،و كوچ كننده فردا ،به فرزندى ازمند چيزى كه به دست نمى ايد ،رونده راهى كه به نيستى
ختم مى شود ،در دنيا هدف بيمارى ها ،در گرو روزگار ،و در تيررس مصائب ،گرفتار دنيا ،سودا كننده دنياى فريب
كار ،وام دار نابودى ها ،اسير مرگ ،هم سوگند رنجها ،هم نشين اندوه ها ،اماج بالها ،به خاك در افتاده خواهش ها،
و جانشين گذشتگان است .
پس از ستايش پروردگار ،همانا گذشت عمر ،و چيرگى روزگار ،و روى اوردن اخرت ،مرا از ياد غير خودم باز داشته و تمام
توجه مرا به اخرت كشانده است ،كه به خويشتن فكر مى كنم و از غير خودم روى گردان شدم ،كه نظرم را از ديگران
گرفت ،و از پيروى خواهشها باز گرداند ،و حقيقت كار مرا نماياند ،و مرا به راهى كشاند كه شوخى بر نمى دارد ،و به
حقيقتى رساند كه دروغى در ان راه ندارد .
و تو را ديدم كه پاره تن من ،بلكه همه جان منى ،انگونه كه اگر اسيبى به تو رسد به من رسيده است ،و اگر مرگ به سراغ
تو ايد ،زندگى مرا گرفته است ،پس كار تو را كار خود شمردم ،و نامه اى براى تو نوشتم ،تا تو را در سختى هاى زندگى
رهنمون باشد .حال من زنده باشم يا نباشم.
:
این وصیت نامه یک دوره کامل درس اخالق ،تهذیب نفس ،خودسازى ،تربیت نفوس و سیر و سلوک الى هللا است.
اين نامه از سوى چه کسى ،و به چه کسى است؟
اين بخش در حقيقت عنوان نامه را مشخص مى کند ،زيرا معموَل به هنگام نوشتن نامه مى نويسندِ :م ْن ُفالن اِلى ُفالن;
يعنى اين نامه از سوى فالن کس به سوى فالن کس نگاشته مى شود .امام(عليه السالم) به جاى اينکه نام خود و نام
فرزندش امام حسن(عليه السالم) را ببرد با ذکر اوصافى زمينه را براى اندرزهاى بسيار مهم اينده هموار مى سازد.
ابتدا شش صفت براى خود و سپس چهارده صفت براى فرزندش بيان مى فرمايد که فضاى نامه را با اين اوصاف کامالً
اماده و روشن و شفاف مى کند.
امام(عليه السالم) با ذکر اين اوصاف براى خود اهداف مختلفى را دنبال مى کند; نخست اينکه به فرزندش مى فهماند من
با کوله بار عظيمى از تجربه که با گذشت زمان برايم حاصل شده اين نامه را مى نويسم .ديگر اينکه گوينده اندرزها اگر
تواضع به خرج دهد و از موضع باَل و امرانه سخن نگويد ،سخنانش بسيار اثربخش تر خواهد بود .سوم اينکه پسرش بداند
به زودى پدر مى رود و بايد جاى پدر بنشيند و درک اين حقيقت او را براى پذيرش اندرزها اماده تر مى سازد.
فان» (که در اصل «فانى» بوده و براى هماهنگ شدن با جمله هاى بعد ياى ان حذف شده) اشاره به اين است
تعبير به « ِ
که من قسمت عمده عمر خود را از دست داده ام و در استانه چشم فروبستن از دنيا قرار دارم ،زيرا امام(عليه السالم)
اين سخن را زمانى بيان فرمود که ظاه ًرا عمر مبارکش از شصت گذشته بود.

ْ
جمله «ال ُم ِق ِر ِل َّلز َم ِان» اشاره به حوادث سخت زمان و تلخ و شيرين هاي ى است که خواه ناخواه پيش مى ايد.
ْ
ْ
ْ
أ
جمله «ال ُم ْد ِب ِر ال ُع ُم ِر» تاکيدى است بر اينکه من در سراشيبى پايان عمر قرار گرفته ام و جمله «ال ُم ْس َت ْس ِل ِم ِل نلد ْن َيا» اشاره به
ْ
غلبه حوادث بر انسان است .جمله « َّ
السا ِک ِن َم َسا ِک َن ال َم ْو َتى» اشاره به اين است که اين منازلى که ما در ان مسکن مى
کنيم ً
غالبا ساخته و پرداخته پيشينيان است .انها ساختند و ما در ان نشسته ايم و گاه ما مى سازيم و به ايندگان تحويل
مى دهيم .سرانجام جمله « َو َّ
الظ ِاع ِن َع ْن َها َغ ًدا» اشاره به نزديک بودن لحظه کوچ از دنياست; يعنى من با اگاهى از تمام
اين ويژگى ها و اگاهى ها قلم به دست گرفتم و مشغول نوشتن اين نامه ام.
ان گاه امام(عليه السالم) مخاطب خود را بدون ذکر نام با چهارده وصف توصيف مى کند نخستين وصفى که امام(عليه
السالم) در اينجا براى فرزندش و به بيان ديگر براى همه انسان ها ذکر مى کند اين است که او در اين جهان به دنبال
امورى مى رود که قابل وصول نيست ،زيرا انسان دنياي ى خالى از هرگونه مشکالت و ناراحتى ها و ناکامى ها مى خواهد
ْ
در حالى که طبيعت دنيا اميخته با مشکالت و رنج ها و مصائب است «ال ُم َؤ ِم ِل َما ََل ُي ْد ِر ُک».
جمله « َّ
السا ِل ِک َس ِب َيل َم ْن َق ْد َه َل َک» مفهومش اين است که همه انسان ها در طريقى گام مى نهند که انتهاى ان مرگ و
ْ
هالکت است ،همان گونه که قران مى گويد(ُ :ک نل َن ْفس َذ ِائ َق ُة ال َم ْو ِت)(ال عمران ایه  )131و هيچ گونه استثناي ى هم براى
ََ ْ
ض اَل ََ ْس َق ِام» در واقع توضيحى است براى انچه گذشت ،زيرا انسان خواه ناخواه در اين
ان ذکر نمى کند .جمله «غر ِ
جهان هدف انواع بيمارى هاست; در کودکى و جوانى به شکلى و در پيرى به شکلى ديگر.
ْ
تعبير به « َو َر ِه َين ِة اَل ََ َّي ِام» با توجه به اينکه «رهينه» معناى گروگان و اسير دارد اشاره به اين است که انسان همواره در
چنگال روزها گرفتار است و گذشت زمان او را با خود مى برد; بخواهد يا نخواهد .در پايان عمر نيز وى را رها مى سازد و
ْ
به قبر مى سپرد .تعبير « َو َر ِم َّي ِة ال َم َصا ِئ ِب» با توجه به اينکه «رميه» به معناى چيزى است که وسيله نشانه گيرى براى
پرتاب تيرها مى شود اشاره به اين است که مصيبت ها که در جان و مال و بستگان و دوستان و عزيزان رخ مى دهد از هر
سو او را نشانه گيرى کرده اند .کسى را نمى يابيم که در عمرش به مصائب مختلفى گرفتار نشود .از عجائب دنيا اين است
که تيرهاى مصائب که به او پرتاب مى شود ً
غالبا نمى بيند که از کجاست و چگونه است ناگهان چشم باز مى کند مى بيند
ْ
تير مصيبتى بر جان او نشسته  .جمله « َو َع ْب ِد نالد ْن َيا َو َت ِاج ِر ال ُغ ُرو ِر» اشاره به اين است که انسان همچون برده اى در
چنگال هوا و هوسها و زرق و برق دنيا گرفتار است و اين امور او را به هر سو مى برند و تاجر غرور بودنش بدين جهت
است که او سرمايه هاي ى را با تالش در اين دنيا به دست مى اورد که سرابى بيش نيست و مجموعه اى از مکر و فريب
است .سرمايه هاي ى که به زودى از دست مى رود و ديگران هميشه به ان چشم دوخته اند.
ْ
فقره « َغ ِر ِيم ال َم َن َايا» انسان را به شخص بدهکارى تشبيه مى کند که طلبکار او مرگ است; مرگى که جان او را مى گيرد و
ْ
جسمش را در خاک پنهان مى سازد و تعبير به « َا ِس ِير ال َم ْو ِت» همان مطلب را به شکل ديگرى بيان مى کند; گاه مى فرمايد:
بدهکار مرگ و گاه مى فرمايد :اسير موت است.
ْ
ْ
يف ال ُه ُم ِوم; هم پيمان اندوه ها» و « َق ِر ِين اَل ََ ْح َز ِان; قرين غم ها» اشاره به اين است که سراسر زندگى اميخته
جمالت « َح ِل ِ
با انواع غم و اندوه است; غم روزى ،غم بيمارى ،غم از دست دادن فرصت ها ،غم خيانت هاى بعضى از دوستان و غم
توطئه هاى دشمنان .ايا مى توان کسى را پيدا کرد که در طول عمر اسير اين غم ها نشده باشد.

«زمان» در اصل به همان معناى معروف ان است که شامل اوقات کوتاه و طوَلنى مى شود; ولى از انجا که زمان در اين
دنيا همراه با حوادث گوناگون تلخ و شيرين است ،اين واژه گاه اشاره به همين معناست و « ُالم ِق نر ِللزمان» اشاره به کسى
است که قبول دارد دنيا دار حوادث است ولى در عمل با ان هماهنگ نيست.
در بسيارى از متون و شروح نهج البالغه بعد از اين وصف صفت ديگرى نيز به عنوان « ن
الذام ِل نلد ْنيا; نکوهش گر دنيا»
امده است که با توجه به ان ،هفت وصف مى شود .
«الظ ِاعن» به معناى کوچ کننده از ريشه «ظعن» بر وزن «طعن» به معناى کوچ کردن گرفته شده است .
«غرض» به معناى هدفى است که به سوى ان تيراندازى مى شود .
«رهينة» به معناى گروگان است .

«رمية» تعبير ديگرى از «غرض» و «هدف» است

«حليف» به معناى هم پيمان از ريشه «حلف» بر وزن «حرف» به معناى سوگند و پيمان گرفته شده است .
« ُج ُموح» به معناى سرکشى کردن و « َج ُموح» بر وزن «قبول» در اصل به معناى حيوان چموش است .سپس به انسان
هاى سرکش و حتى حوادث و برنامه هاي ى که در اختيار انسان نيست اطالق شده است .
« َي َزع» از ريشه «وزع» بر وزن «وضع» به معناى باز داشتن گرفته شده است .
«ما َوراىئ» اشاره به مردم دنيا ،مقامات ،ثروت ها و امثال ان است و هدف امام(عليه السالم) بيان اين حقيقت است که
توجه به قرب انتقال از دنيا مرا از امور دنيوى باز داشته و متوجه سرنوشت اينده ام ساخته و جاى تعجب است که بعضى
از شارحان نهج البالغه« ،ما َوراىئ» را به معناى اخرت گرفته اند در حالى که مفهوم جمله در اين صورت چنين مى شود:
توجه به پايان عمر مرا از اهتمام به امر اخرت باز داشته و اين تفسيرى است نادرست .
«صدف» از ريشه «صدف» بر وزن «حذف» به معناى اعراض کردن و روى گرداندن از چيزى است .
« َا ْفضى» از ريشه «افضاء» و «فضا» گرفته شده و به معناى وصول به چيزى است گوي ى در «فضا»ى او وارد شده است .
«مستظهرا» از ريشه «استظهار» به معناى طلب پشتيبانى از کسى يا از چيزى است
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