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ُوصيك بِت ْقوى اللَّ ِه أَي ب ني و لُز ِ
وم أ َْم ِرهِ و ِعمارةِ قَ ْلبِ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ِام بِ َح ْبلِ ِه َو أَي ََبٍَ أ َْوَ ُ ُ
ْ َُ َّ َ ُ
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َ ََ
فَِإنِّي أ َ َ َ
ت أَ َخ ْذ َ ِ
ك بِال َْم ْو ِعظَ ِة َو أَِم ْتهُ بِ َّ
َح ِي قَ لْبَ َ
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الد َْ ِر َو فُ ْح َ
َْ
ب ال َ َ
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ِ
ك َعن قَلِيل قَ ْد ِ
اك.
ك بِ ُدنْ يَ َ
آخ َرَ َ
ص ْر َ َ ْ ْ
ْ
َيار الْغُ ْربَة َو َكأَنَّ َ ْ
َصل ْح َمثْ َو َ َ
َو َحلوا َ
فرهنگ نهج البالغه (رحیمی نیا)
قَ ِّرْرهُ بِالْ َفنَ ِاء :از آن اقرار به فناء را طلٍ كن به پذيرفتن فناء واَارش َاز .
الْ َفجائِع :جمع « ِ
فج َيعة» مصائٍ َرَناك.

ص ْرهُ :او را بصير و بينا كن .
بَ ِّ

واژه های نهج البالغه (عمران علی زاده)
قَ ِّرْرهُ بِالْ َفنَ ِاء :از آن اقرار به فناء را طلٍ كن به پذيرفتن فناء واَارش َاز .
ص ْرهُ :او را بصير و بينا كن .
بَ ِّ

ِأمتهُ :او را بكَ

َذلّل هُ :آنرا رام و مطيع كن

قَ ِّررهُ :آنرا َثبيت كن

َحلّوا :حلول نموَند وارَ شدند

َمثوى :خوابگاه (قبر)

ترجمه دشتی

 -2مراحل خوََازی
پسرم َمانا َو را به َرس از خدا َفارش مى كنم كه پيوَته َر فرمان او باشى و َلت را با ياَ خدا زنده كنى و به ريسمان او
چنگ زنى چه وَيله اى مطمئن َر از رابطه َو با خداَت اگر َر رشته آن را َر ََت گيرىَ .لت را با اندرز نيكو زنده كن
َواى نفس را با بى اعتنايى به حرام بميران جان را با يقين نيرومند كن و با نور حكمت روشنائى بخَ و با ياَ مرگ آرام كن

به نابوَى از او اعتراف گير و با بررَى َحوِلت ناگوار َنيا به او آگاَى بخَ و از َگرگونى روزگار و زشتى َاى گرَش شٍ
و روز او را بترَان َاريخ گذشتگان را بر او بنما و آنچه كه بر َر پيشينيان آمده اَت به ياَش آور .
َر َيار و آَار ويران رفتگان گرَش كن و بينديَ كه آنها چه كرَند از كجا كوچ كرَه و َر كجا فروَ آمدند از جمع َوَتان
جدا شده و به َيار غربت َفر كرَند گويا زمانى نمى گذرَ كه َو َم يكى از آنانى پس جايگاه آينده را آباَ كن آخرت را به
َنيا مفروش

.

شرح و تفسیر آیت اهلل مکارم شیرازی
محکم ترین وسیله نجات:
َر اين بخَ از نامه امام(عليه السالم) اندرزَاى روح پرور و َازنده خوَ را آغاز مى کند و َر عبارات کوَاه چهار ََتور به
فرزندش مى ََد; ََتوراَى که عصاره َمه فضيلت َاَت.
َفارش به َقوا َمان َفارشى اَت که َمه انبيا و اوصيا َر آغاز برنامه َاى خوَ بعد از ايمان به پرورَگار قرار َاَه اند; َمان
َقوايى که زاَ و َوشه راه آخرت و مالک فضيلت و برَرى انسان َا بر يکديگر و کليد َر بهشت اَتَ .قوا به معناى خداَرَى
َرونى و پرَيز از َرگونه گ ناه و احساس مسئوليت َر پيشگاه پرورَگار که َد محکمى َر ميان انسان و گناَان ايجاَ مى کند.
مرحله اَناى آن عدالت و مرحله اعالى آن عصمت اَت.
به التزام به اوامر الهى اشاره مى کند َمان که َر قرآن مجيد به عنوان (اطيعوا اهلل) آمده و از ميوه َاى َرخت پربار َقوا َت.
َعبير به « ِعمارةِ قَ ْلبِ َ ِ ِ
اَميّت ذکر اهلل اَت که بدون آن خانه قلٍ ويران مى شوَ و جوِلنگاه لشکر شيطان.
ک بِذ ْک ِره» اشاره به ّ
ََ
ِ ِ ِ
وب)(رعدَ )22/م آباَى َل َا و َم آرامَ آن َر َايه ذکر خداَت نه َنها
قرآن مجيد مى فرمايد( :أَِلَ بِذ ْک ِر اهلل َط َْمئن الْ ُقلُ ُ
ذکر لفظى َرچند ذکر لفظى َم بسيار مهم اَت بلکه ذکر عملى آن گونه که َر روايات وارَ شده و آن اَت که چون
َصميمى بر معصيت مى گيرَ خداوند عز و جل را ياَ کند و ياَ خدا ميان او و آن معصيت حائل شوَ و اين َمان چيزى اَت
ِ ِ
ص ِام بِ َح ْب ِل ِه» اشاره به چنگ زَن به قرآن مجيد اَت که َمه برنامه َاى َعاَت َر آن َست و َرخوَ قرآن
و َعبير به «اِل ْعت َ
صموا بِح ْب ِل ِ
ِ
اهلل َجميعاً َوِل َ َف َّرقُوا); و َمگى به ريسمان خدا (قرآن و َرگونه وحدت الهى)
به آن اشاره شده اَتَ (« :وا ْعتَ ُ َ
چنگ زنيد و پراکنده نشويد»(.آل عمران )301/

مفسران آن را اشاره به قرآن بعضى اشاره به
مى َانيم براى حبل اهلل َر آيه شريفه مزبور معانى بسيارى ذکر کرَه اند; بعضى از ّ
اَالم و بعضى گفته اند که منظور خاندان پيغمبر و اَل بيت(عليهم السالم) اَت ولى َر ميان اين َفاَير اختالفى نيست زيرا

«حبل اهلل» به معناى ارَباط با خداَت که َمام اينها را شامل مى شوَ.
به َمين َليل امام(عليه السالم) َر اَامه مى فرمايد« :و کدام وَيله مى َواند ميان َو و خداوند مطمئن َر از حبل اهلل باشد
َعبير به حبل (ريسمان و طناب) اشاره به اين اَت که چون انسان بدون َربيت الهى َر قعر چاه طبيعت گرفتار اَت ريسمانى
محکم ِلزم اَت که به آن چنگ زند و از آن چاه َر آيد و اين ريسمان َمان قرآن و اَالم و عترت اَت.
دل را با اندرز زنده کن:
امام(عليه السالم) َر اين بخَ َوازَه اندرز مهم که َبٍ َکامل روح و جان و پيدايَ حيات معنوى َر انسان اَت بيان
می کند و از احياى قلٍ شروع مى کند قلٍ که َر اين گونه موارَ به معناى روح و عقل و اَراک اَت َا زنده نشوَ َيچ قدمى
به َوى َکامل و َعالى برَاشته نخواَد شد و َير الى اهلل َر َمان جا متوقف مى گرََ .آنچه مايه حيات قلٍ اَت موعظه َا
و اندرزَايى اَت که از َوى خداوند َر قرآن و پيامبر اَالم(صلى اهلل عليه وآله) و امام معصوم(عليه السالم) َر رواياَشان و
َمچنين از َوى حواَث روزگار و َاريخ بشر بيان مى شوَ.
حقيقت موعظه و اندرز َوصيه به نيکى َا و خوبى َا و پرَيز از بدى َا و زشتى َاَت که َرگاه با َِليل و شواَد َمراه باشد
و از َل بر آيد و آميخته با خيرخواَى و َلسوزى باشد بر َل مى نشيند.
اَةِ; َل را با زَد بميران» منظور قلبى اَت که اَير َوا و َوس َا باشد .چنين قلبى بايد با زَد بميرَ و حياَى
جمله «أ َِم ْتهُ بِ َّ
الزََ َ
با موعظه از َر بگيرَ .اين َعبي ِر بسيار جالبى اَت که امام(عليه السالم) نخست به احياى قلٍ ََتور مى ََد و بعد به اماَه

و ميراندن او; ََتور نخستين ناظر به جنبه َاى مثبت عقل و روح و ََتور َوم ناظر به جنبه َاى منفى و اَير بوَن عقل َر
چنگال شهوات اَت.
بع د از آنکه قلٍ با موعظه زنده شد و عوامل مزاحم با زَد حذف گرَيد نوبت به َقويت آن مى رَد .امام(عليه السالم) َر
جمله « َوقَ ِّوهِ بِالْيَ ِقي ِن» از َقويت آن به يقين َخن مى گويد يقينى که از مطالعه اَرار آفرينَ و يا عباَت و بندگى خدا حاصل
مى شوَ و به َنبال َقويت به نورانى کرَن َل مى پرَازَ و َر جمله «ونَ ِّورهُ بِال ِ
ْح ْک َم ِة» طري ُ نورانى َاختن آن را که فزونى علم
َ ْ
و َانَ اَت نشان مى ََد.

از آنجا که روح آَمى ممکن اَت َرکشى کند راه مهار کرَن آن را َر عبارات «وذَلِّلْهُ بِ ِذ ْک ِر الْمو ِ
ت َوقَ ِّرْرهُ بِالْ َفنَ ِاء» نشان مى
َْ
َ

ََد زيرا ياَ مرگ و اقرار به فنا َر انسان َرکَ و چموشى را واَار به َسليم مى کند.

و بعد می فرمايد پرَه َاى غفلت و َوا و َوس چنان بر قلٍ انسان فرو مى افتد و آن را از َرک حقاي ُ مربوط به زندگى و
َعاَت خويَ باز مى َارَ  .براى کنار زَن اين پرَه َاى غفلت و بينا َاختن َل چيزى بهتر از آن نيست که انسان حواَث
َلخ َنيا و آفات و بالَا و َگرگونى َاى ناگهانى مورَ َقت قرار ََد و بينايى را به َل باز گرَاند.
َعبير به «فَ َجائِ َع الدنْيَا» اشاره به فجايع مرَم َنياَت که َمواره َگرگونى َايى را به َنبال َارَ يا اشاره به حواَث َلخى که
ناخواَته َر زندگى انسان َا رخ مى ََد.
ص ْولَةَ َّ
ص ْولَة» به معناى حمله قاَرانه اَت خواه اين حمله از َوى حيوان َرنده اى باشد يا
الد َْ ِر» با ّ
َوجه به اينکه « َ
جمله « َ
ِ
نيرومند ظالم اشاره به آفات و بالَا و بيمارى َا و ناکامى َا َت که َمچون حيوان َرنده اى به انسان حمله مى کند
انسان
َر حالى که َر مقابل آن قاَر به َفاع از خويشتن نيست.
ِ
َ َ َقل ِ
َوجه به اينکه فحَ به معناى َرگونه کار زشت و ناخوشايند اَت اشاره به اين َارَ که
ٍ اللَّيَالي َواِلْ ََيَّ ِام» با ّ
فقره «فُ ْح َ
با گذشت روزَا و شٍ َا َگرگونى َاى ناخوشايندى َر زندگى فرَ و جوامع بشرى رخ مى ََد و فضاى زندگى را َيره و َار مى
َازَ .اگر انسان َر اين امور َقت کند بر بينايى او نسبت به حقاي ُ اين جهان و مسير صحيح زندگى مى افزايد.
آن گاه امام(عليه السالم) به شرح اين مطلٍ مى پرَازَ و می فرمايد َر زمين گرَش نماييد و از حواَث آن عبرت بگيريد.
مهم اين اَت که َر گوشه و کنار اين کره خاکى َر بسيارى از شهرَا و روَتاَا آَارى از پيشينيان َيده مى شوَ; آَارى خاموش
که گذشت روزگار آنها را به ويرانى کشيده; ولى َر عين خاموشى َزار زبان َارند و با ما َخن مى گويند و َرانجام زندگى َنيا
را به َمه ما نشان مى ََند َر حالى که اگر از آنها َرس عبرت بگيرند َزاوارَر اَت
امام(عليه السالم) َر اَامه اين َخن شرح بيشترى بيان کرَه مى فرمايد :آرى َر َر چيز َرَيد کنيم َر اين حقيقت که َمه ما
بدون اَتثنا َمان مسير پيشينيان را خواَيم پيموَ َرَيد نخواَيم کرَ .روزى فرا مى رَد که با َمسر فرزند َوَتان اموال
مقامات و وَايل زندگى وَاع خواَيم گفت َمه را مى گذاريم و مى رويم.
موسسه فرهنگی قرآن و عترت غدیر گچساران
گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویر احمد

