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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
)33( 

 2016 -04 - 04؛ 1395 -01 - 16 ؛1437 -06 - 25دوشنبھ 
I. فیض االسالم ،5 خطبھ 
	: 5خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
 لھ یبایعا أن في َحْرب بنِ  سفیانَ  أبو و العباس خاطبھ و -وآلھ علیھهللاصلى -هللا رسولُ  قُبِضً  لّما -الّسالم علیھ -لھ كالم من و

 :بالخالفة
ُجوا وَ  النََّجاةِ  بُِسفُنِ  اْلفِتَنِ  أَْمَواجَ  ُشقُّوا النَّاسُ  أَیُّھَا  اْستَْسلَمَ  أَوِ  بَِجنَاحٍ  نَھَضَ  َمنْ  أَْفلَحَ  اْلُمفَاَخَرةِ  تِیَجانَ  َوَضُعوا اْلُمنَافََرةِ  طَِریقِ  َعنْ  َعرِّ

اِرعِ  إِینَاِعھَا َوْقتِ  لَِغْیرِ  الثََّمَرةِ  ُمْجتَنِي وَ  آِكلُھَا بِھَا یَُغصُّ  لُْقَمةٌ  وَ  آِجنٌ  َماءٌ  ھََذا فَأََراحَ   َعلَى َحَرصَ  یَقُولُوا أَقُلْ  فَإِنْ  أَْرِضھِ  بَِغْیرِ  َكالزَّ
ِ  وَ  الَّتِي وَ  اللَّتَیَّا بَْعدَ  ھَْیھَاتَ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َجِزعَ  یَقُولُوا أَْسُكتْ  إِنْ  وَ  اْلُمْلكِ  ھِ  بِثَْديِ  الطِّْفلِ  ِمنَ  بِاْلَمْوتِ  آنَسُ  طَالِبٍ  أَبِي َالْبنُ  هللاَّ  بَلِ  أُمِّ

 اْلبَِعیَدِة. الطَِّويِّ  فِي اْألَْرِشیَةِ  اْضِطَرابَ  َالْضطََرْبتُمْ  بِھِ  بُْحتُ  لَوْ  ِعْلمٍ  َمْكنُونِ  َعلَى اْنَدَمْجتُ 
 حضرت و، فرمود احتجاب دنیا از -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلی -هللا رسول كھ ھنگامی است -الّسالم علیھ -او كالم جملھ از و

 . خالفت بھ او با نمایندمی بیعت کھ گفتند او بھ خطاب حرب بن سفیان أبو و المطلب عبد بن عباس
 فخر ھاىتاج بردارید و، نمایی بزرگ خود راه از روید بیرون و، نجات ھاىكشتي با را ھافتنھ ھاىموج بشكافید مردمان اى

 است ايلقمھ و است ايلقمھ و، گندیده است آبى این. آرمید راحت و شد تسلیم یا، پرید بال با كھ كسى یافت نجات، را فروشی
 پس. است دیگری زمین در است کشاورزی چون ھم رسیدن وقت غیر در میوه چیننده و، کندمی گیر اشخورنده گلوی در کھ
 خدا بھ، این و آن از بعد! دورباد. ترسید مرگ از گویندمى، کنم سكوت اگر و؛ ُملك بھ است حریص كھ گویندمى، بگویم اگر
 اگر كھ پوشیده علمی با امشده پیچیده بلكھ. مادرش پستان بھ طفل از مرگ بھ است تردارنده انس طالب أبو پسر آینھ ھر، قسم

 .دراز و دور چاه در ریسمان إضطراب چون ھم شوید مضطرب آینھ ھر، را آن نمایم آشکار
II.  1( 5شرح خطبھ( 
، َشقَّ " از" ُشقُّوا! "نجات ھاىكشتي با را ھافتنھ ھاىموج بشكافید مردمان اى: النََّجاةِ  بُِسفُنِ  اْلفِتَنِ  أَْمَواجَ  ُشقُّوا النَّاسُ  أَیَُّھا .1

 جمع" اْلفِتَنِ ، "زمین از گیاه آوردن بر سر اّولین مثل، ظھور مرحلھ اّولین در است دریدن و كردن پاره"، ُشقوقا، یَُشقُّ 
 . کشتی یعنی"، سفینھ" جمع" ُسفُن، "است" موج" جمع"، امواج، "است" فِْتنَة◌ْ "

 ناپاک نیّت کھ آن خاطر بھ آمدند -الّسالم علیھ -او نزد بیعت پیشنھاد با ابوسفیان و عباس کھ آن با مردم ھمھ بھ فرمود خطاب
 راه در کھ ھاییفتنھ امواج در را آنان و گوید سخن مردم ھمھ با تا فرمود استفاده فرصت آن از ولی دانستمی را ابوسفیان

 . نجات ھاکشتی بھ باشد فرموده ھدایت بود
، -علیھ الّسالم -ت امامارزشی قائل ھستند بھ خود، و تبعیّ  در این دعوتی است از اھل ایمان و مردمی کھ برای حّق و حقیقت

لیھ و صلی هللا ع -کھ طرد ابو سفیان و بیعت نکردن با او بھ خاطر نفاق و خیانت پیشگی او، و دشمنی او با خدا و رسول خدا
فرصت طلبي سیاسی بود، وگرنھ ھیچ امامی مومنان و  -ھ الّسالمعلی -بود، و این کھ اظھار تمایل او بھ امام علی -آلھ و سلّم

 کند.متابعان صادق را از خود طرد نمی
 در شود ھالک و مغلوب شخص کھ آن از پیش جستن نجات راه و، بودن فّعال بھ است تحریض و تشویق!" بشكافید" فرمان
 افنکدن فتنَھ بھ و، است، آزمود و تجربھ طریق از یافتن خبر یعنی"، اختِبار" "فِْتنة، "اندگفتھ لغت اھل چنانچھ. ھافتنھ امواج
 ". إضالل" بھ نزدیک" فتنھ"" معنای اندگفتھ، ھمین برای، عمل در آزمودنش با اوست شناختن معنای بھ کسی

ھای سخت دشوار با خبر فرموده بود، و راه نجات در آن و فتنھ آزمایشاتدن یرس خدای تعالی خود آنان را پیشتر از فرا
 ھا را نیز بھ آنان آموختھ بود:فتنھ
ُ  كانَ  ما ُ  كانَ  ما وَ  الطَّیِّبِ  ِمنَ  اْلَخبیثَ  یَمیزَ  َحتَّى َعلَْیھِ  أَْنتُمْ  ما َعلى اْلُمْؤِمنینَ  لِیََذرَ  هللاَّ َ  لِكنَّ  وَ  اْلَغْیبِ  َعلَى لِیُْطلَِعُكمْ  هللاَّ  ِمنْ  یَْجتَبي هللاَّ

ِ  فَآِمنُوا یَشاءُ  َمنْ  ُرُسلِھِ   )آل عمران 3:179( َعظیمٌ  أَْجرٌ  فَلَُكمْ  تَتَّقُوا وَ  تُْؤِمنُوا إِنْ  وَ  ُرُسلِھِ  وَ  بِا�َّ
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 آن بر خدا و. كند جدا پاك از را پلید آنكھ تا، واگذارد، ھستید آن بر شما كھ] حالى[ این بھ را مؤمنان كھ نیست آن بر (خدا
 پیامبرانش و خدا بھ، پس. گزیندبرمى بخواھد را كھ ھر فرستادگانش میان از خدا ولى، گرداند آگاه غیب از را شما كھ نیست
 ).بود خواھد بزرگ پاداشى شما براى، كنید پرھیزگارى و بگروید اگر و؛ بیاورید ایمان

خود را جسماني شیطاني کند ناپاکی کھ جدا می ی کسی استمؤمن حقیقپس، با استشھاد بھ این آیھ کریمھ، گفتھ شده است کھ 
 .خود كيروحاني ملَ از سرشت 

َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم َوَكاَن َعْرُشھُ َعلَى اْلَماء لِیَ و ھم چنین فرمود، "  11:7" (ْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َوھَُو الَِّذي َخلَق السَّ
 )ھود

 یككدام كھ بیازماید را شما تا، بود آب بر او عرش و آفرید ھنگام شش در را زمین و آسمانھا كھ كسى اوست و(
 ).نیكوكارترید

از خلق عالم جسمانی اشانی در تفسیر این آیھ کریمھ  سوره مبارکھ ھود، بر آب بودن عرش خدا را قبل مولی عبدالّرّزاق ک
دھد کھ موجودات قبل از پیدایش معلوم خدا داند، و این نشان میاشاره بھ علم خدای تعالی بھ مخلوقات قبل آفرینش آنھا می

فرماید، "شما آفریدیم تا بیآزماییم کھ کدام یک نیکوکارتر ھستید." این شناخت دومبا آزمون و تجربھ اند. با این حال، میبوده
گویند. برای ھمین، شیخ ابن عربی فرمود، "علیم" با است، و آن را علم ذوقی نیز در اصطالح اھل عرفان نیز می و ذوق 

 "خبیر" فرق دارد.
الخبیر" نامیده می شود، خدای تعالى  از ابتالء. صاحب چنین علمی "عبد شود بعد [دارنده] ھر علمی است کھ حاصل "خبیر"

از  شود بعد فرقان) (پس، بپرس از او، کھ خبیر است!) آن ھر علمی است کھ حاصل 25:59( "بیراً خَ  بِھِ  فَْسئَلْ " می فرماید،
و  محّمد) (و بھ درستب کھ بیآزماییم شما را تا بدانیم)؛  47:31" (نَْعلَمَ  َحتَّى لَنَْبلَُونَُّكمْ  وَ می فرماید، " ابتالء، خدای تعالى

الملک)  67:2" (َعَمًال  أَْحَسنُ  أَیُُّكمْ  لِیَْبلَُوُكمْ فرمود،" محّمد) (و بیآزماییم اخبار شما را)؛ و 47:31(" أَْخباَرُكمْ  نَْبلَُوا وَ فرمود، "
حجت است  این برای إقامھ مرگ و زندگی، و (تا بیآزماییم شما را کھ کدامتان نیکوکارتر است) تا مبتلی سازد شما را با خلق

 خاص تعلق خبره علم نیست. پس، تعلق الھي این ذوق ھر کسی را در علم دنش ... واز بو زیرا او می داند ھمھ چیز را قبل
کسی نیست مگر آنکھ  نباشد مبتال نگردد، و است از ھرکس کھ باشد. پس، ھر کس را کھ دعوى دعوى ابتالء أصل است، و

و آن را کھ  کھ را ادعایی کند،از دعوى است، و گاه فرا گیرد آن عام است و أصلش ابتالء تكلیف  و او را دعویی باشد،
ادعایی ندارد، یعنی کسی کھ او را دعویی نیست. پس، باکی ندارد آنکھ او را دعویی نیست، و محشور می شود با کسی کھ 

نفس خود، کھ جزاء داده می  بر تكلیفی بر او نمی باشد، مانند مغصوب و و او نیست، یعنی در وجود، أصال دعویی ندارد،
می کند خود  کسی کھ وصف و باشد اختبار نیز ھست، پس، ھر جا دعوىشود بھ نیتش، نھ بھ آنچھ از او ظاھر شده است ... 

 را بھ چیزی بھ سوی او آید اختبار...
 موالنا دفتر سوم مثنوي:
    امتحان ھایسنگ ره در ھست  دھان مگشا یافتی نقدی تو گر

    خویش احوال در ھست ھاامتحان  پیش نیز را متحانا ھایسنگ
    مرتین عامٍ  کلّ  یُْفتَنُون  بھ حین تا والدت از یزدان گفت
   مخر را خود امتحان کمتر بھ ھین  پدر ای امتحان است در امتحان

 موالنا دفتراّول مثنوي:
 بدبھر آن است امتحان نیك و بد             تا بجوشد بر سر آرد زر زَ 

 حافظ:
    باشد آتش مستوجب کھ خرقھ بسا ای  باشد غشبی صافی ھمھ نھ صوفی نقد

    باشد سرخوش کھ باش نگران شامگاھش شدی مست سحری ورد ز کھ ما صوفی
    باشد غش او در کھ ھر شود روی سیھ تا  میان بھ آید تجربھ محک گر بود خوش
    باشد منقش خونابھ بھ کھ رخ بسا ای آب بر نقش زند گونھ این از گر ساقی خط
    باشد بالکش رندان شیوه عاشقی  دوست بھ راه نبرد تنعم پرورد ناز
    باشد مشوش کھ دانا دل باشد حیف  بخور باده خوری چند دنی دنیی غم
   باشد وش مھ ساقی کف ز شرابش گر  فروش باده ببرد حافظ سجاده و دلق
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 و آلھ و علیھ هللا صلی -هللا رسول جانشینی و خالفت مسئلھ کھ این بھ است إشارتی -الّسالم علیھ -علی حضرت بیان این در
 قبلھ تعیین در چنانچھ، ذوقی علم بھ است اشاره عرفان اھل اصطالح در این. مردم ایمان از اختبار برای آزمایشی -سلّم

ةً  َجَعْلناُكمْ  َكذلِكَ  وَ ، "فرمود تعالی خدای -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلی -محّمدی ً  أُمَّ  یَُكونَ  وَ  النَّاسِ  َعلَى ُشھَداءَ  لِتَُكونُوا َوَسطا
ُسولُ  ُسولَ  یَتَّبِعُ  َمنْ  لِنَْعلَمَ  إِالَّ  َعلَْیھا ُكْنتَ  الَّتي اْلقِْبلَةَ  َجَعْلنَا ما وَ  َشھیداً  َعلَْیُكمْ  الرَّ  إِالَّ  لََكبیَرةً  نَتْ كا إِنْ  وَ  َعقِبَْیھِ  َعلى یَْنقَلِبُ  ِممَّنْ  الرَّ
ُ  ھََدى الَّذینَ  َعلَى ُ  كانَ  ما وَ  هللاَّ َ  إِنَّ  إیمانَُكمْ  لِیُضیعَ  هللاَّ  میانھ امتى را شما گونھ بدین و) (البقرة 2:143" (َرحیمٌ  لََرُؤفٌ  بِالنَّاسِ  هللاَّ
 براى جز نكردیم مقرر، بودى آن بر] چندى[ كھ را اىقبلھ و. باشد گواه شما بر پیامبر و باشید گواه مردم بر تا، دادیم قرار
 كسانى بر جز] كار این[ البتّھ و بازشناسیم گرددبرمى خود عقیده از كھ كس آن از، كندمى پیروى پیامبر از كھ را كسى آنكھ
 مردم بھ] نسبت[ خدا زیرا، گرداند ضایع را شما ایمان كھ نبود آن بر خدا و بود گران سخت، كرده] شان[ ھدایت خدا كھ

 .)است مھربان و دلسوز
 و، باشدمی نایاب غایت بھ حقیقی تسلیم و تحقیقی ایمان زیرا است ھالکت بر اصل ھاآزمون این در بفرماید تا خواست، پس
آن  از ھم بویی مردم اکثر و، باشندنمی بدان محقّق ،اندشده گردانده رھا ھااسارت انواع ھمھ از کھ ،اندکی آزادگانِ  جز
 . اندشده سوار نجات ھایکشتی بر کھ آنان مگر گرداند خواھند ھالک را ھمھ امواج این فرمود، پس. اندنبرده

 نوحٍ  َكَسفینَةِ  فیُكمْ  بَْیتى اْھلِ  َمثَلُ " را بھ مردم کھ فرمود، -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -با این تعبیر، یاد آور شد قول رسول هللا
 شود سوار آن در كھ كسى است نوح كشتى مانند شما میان در من بیت اھل " (مثالَغِرقَ  َعْنھا تََخلَّفَ  َمنْ  وَ ، نَجا َرِكبَھا َمنْ 

  )شد خواھد غرق ورزد تخلّف كھ كسى و یابد نجات
 بوده مراد نوعی کثرت اگر. آنھا فردی یا و نوعی کثرت بھ باشد بوده اشارتی است ممکن) ھاکشتی" (ُسفُن" اوردن جمع
 عبارت بھ. شودمی سوار آن بر شخص کھ اییکشتی نوع با متناسب است نجات مختلف مراتب و درجات مقصود، باشد
 از خاصّ  میزانی بھ را شخص معرفت و علم متصاعد درجات از کدام ھر و، تقوا و ایمان متفاوت مراتب از ھریک، دیگر
 را جویندگان توّسل آنھا ھمھ بلکھ، نیست نجات درجات و مراتب تفاوت، باشد بوده فردی کثرت مراد اگر. رسانندمی نجات
 واحد نوری ھمگی کھ -الّسالم علیھم -بیت اھل معصوم امامان مثل، رسانندمی استعدادشان درخور نھایی و کامل نجات بھ

 تعالی خدای معصوم غیر اولیاء مورد در، بدانیم درجات و مراتب تفاوت بھ اشاره ھم را" ھاکشتی" تعبیر است بھتر. ھستند
 . آنھا فردی کثرت بھ اشاره را آن، معصوم امامان مورد در و، معرفت ایمان درجات و

 ) چنین روایت فرموده است:19در مجلس پنجم امالی خود (ص  -رحمة هللا علیھ -محّدث جلیل القدر، شیخ صدوق
َضا ُموَسى ْبنِ  َعلِيِّ  اْلَحَسنِ  أَبِي ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  -ع -آبَائِھِ  َعنْ  أَبِیھِ  َعنْ  الرِّ  یَْستَْمِسكَ  وَ  النََّجاةِ  َسفِینَةَ  یَْرَكبَ  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ  ص هللاَّ

ِ  بَِحْبلِ  یَْعتَِصمَ  وَ  اْلُوْثقى بِاْلُعْرَوةِ  ً  فَْلیَُوالِ  اْلَمتِینِ  هللاَّ هُ  ْلیَُعادِ  وَ  بَْعِدي َعلِیّا  أَْوِصیَائِي وَ  ُخلَفَائِي فَإِنَّھُمْ  ُوْلِدهِ  ِمنْ  اْلھَُداةِ  بِاْألَئِمَّةِ  ْلیَأْتَمَّ  وَ  َعُدوَّ
ِ  ُحَججُ  وَ  تِي َساَدةُ  وَ  بَْعِدي اْلَخْلقِ  َعلَى هللاَّ ِ  ِحْزبُ  ِحْزبِي وَ  ِحْزبِي ِحْزبُھُمْ  اْلَجنَّةِ  إِلَى اْألَْتقِیَاءِ  قَاَدةُ  وَ  أُمَّ  ِحْزبُ  أَْعَدائِِھمْ  ِحْزبُ  وَ  هللاَّ

 .الشَّْیطَانِ 
بھ  و بچسبد، محكم بھ حلقھ و شود، سوار نجات كشتى بر خواھد كھ ھر فرمود: -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -خدا رسول(

 از رھبر امامان بھ كند اقتداء باید و باشد، دشمن او دشمن با و باشد، على دوستدار من از پس باید آویزد در خدا رشتھ
بھ  تقوا با پیشوایان و من، امت سروران و من از پس او خلق بر خدا ھاىحجت و منند، اوصیاء و خلفا آنھا زیرا فرزندانش
 ).شیطان است حزب دشمنانشان حزب و خداست حزب من حزب و من است حزب حزبشان بھشت سوى

ُجوا وَ  .2 ُجوا" و، نمایی بزرگ خود راه از روید بیرون و: اْلُمنَافََرةِ  طَِریقِ  َعنْ  َعرِّ جَ " از" َعرِّ جُ ،  َعرَّ  حرف با" تَْعریج، یَُعرِّ
 و دیگری برابر در است نازیدن خود نسب و حسب بھ" اْلُمنَافََرةِ ، "است چیزی از گرفتن کناره و کردن میل" عن" اضافھ
 .آن مورد در خواندن داوری بھ را دیگری
 منافع و، نژادی تعّصبات و، گروھی تعلّقات، ھاآزمون و ھافتنھ این در مردم اکثر ھالکت سبب کھ آن بھ است اشارتی این در

 تعّصبات خاطر بھ مبادا کھ آن از آنھا داشت برحذر -الثناء و التّحیة آالف علیھ -متّقیان امام آن، پس. است مادی و طبقاتی
 خود ننگ را نجات ھایکشتی این بھ توّسل و، کنند محروم جاودانھ سعادت از را خود، دنیوی فانی و موھوم منافع  و، کور

ا یُریُدونَ  ال لِلَّذینَ  نَْجَعلُھا اْآلِخَرةُ  الدَّارُ  تِْلكَ ، "فرمود تعالی خدای چھ، دیگران بر نمایند جویی برتری یا و، بشمارند  فِي ُعلُّوً
 زمین در كھ دھیممى قرار كسانى براى را آخرت سراى آن) (القصص 28:83" (لِْلُمتَّقینَ  اْلعاقِبَةُ  وَ  فَساداً  ال وَ  اْألَْرضِ 
 .)است پرھیزگاران آنِ  از] خوش[ فرجام و، نیستند فساد و برترى خواستار
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 زمین خود ذلیل و رام است، و عبودیّت نیز برتری جویي بر ضعیفان و ھم نوعان منافات دارد. 
 :مثنوی چھارم دفتر در موالنا

 آدمست از عشق و ابلیس ز زیرکی  محرمست و بختنیک کو او داند
 کار پایان او غرقست رھد کم   بحار در آمد سباحی زیرکی
 این دریاست جو نیست جیحون نیست  کین و کبر کن رھا را سباحت ھل

 کاه چو را دریا ھفت رباید در   پناهبی ژرف دریای وانگھان
 خالص اغلب بود آفت بود کم  خواص بھر بود کشتی چون عشق
 نظر حیرانی و ظنست زیرکی  بخر حیرانی و بفروش زیرکی
 کفی امهللا کھ گو هللا حسبی  مصطفی پیش بھ کن قربان عقل
 زیرکش نفس داد غرورش کھ  مکش وا کشتی ز سر کنعان چوھم
 کشید باید چرا نوحم منت   مشید کوه سر بر برآیم کھ
 خدا گوید منتش و شکر چونک  ما جان بر منتش از رمی چون
 کشدمی ھم خدا را او منت  حسد پر یِغراره ای دانی چھ تو

 دوختی کشتی و نوح در طمع تا   ناموختی آشنا او کاشکی
 زدی مادر در چنگ طفالن چو تا  بدی جاھل حیل از طفل چون کاش
 ولی از ربودی دل وحی علم   ملی بودی کم نقل علم بھ یا

 و، است" تاج" جمع" تِیَجانَ " و، است نھادن زمین بر" َوَضع. "را فروشی فخر ھاىتاج بردارید و: اْلُمفَاَخَرةِ  تِیَجانَ  َوَضُعوا .3
. است ھشدار و تحذیر ھمان ادامھ. مورد آن در جستن سوم شخص از داوری و دیگر یک بھ است فروختن فخر" ُمفَاَخَرةِ "
 اگر حتّی، یعنی. است بیشتر ھایاولّویت و منافع از برخورداری برای واقع در کھ، فروشی فخر از کنید دوری فرمایدمی

 و خدا برابر در و، ندھید قرار مادی مقامات و منافع بھ نیل و، دیگران از خواھی باجی آویزدست را آنھا دارید ھم کماالتی
 قدرتی و، اجتماعی فخری و، اکتسابی کمالی ھیچ و، است موھبت باب از خالفت و والیت امر این چھ، باشید محض عبد حقّ 

 .  بخشدنمی آن برای شایستگی را کسی مادی و سیاسی
ً  َجَعْلناُكمْ  وَ  أُْنثى وَ  َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقناُكمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَیُّھَا یا، "فرمایدمی تعالی خدای ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لِتَعاَرفُوا قَبائِلَ  وَ  ُشُعوبا  أَْتقاُكمْ  هللاَّ

َ  إِنَّ   قبیلھ قبیلھ و ملّت ملّت را شما و، آفریدیم زنى و مرد از را شما ما، مردم اى) (الحجرات 49:13" (َخبیرٌ  َعلیمٌ  هللاَّ
 خداوند، تردیدبى. شماست تقواترین با خدا نزد شما ترینگرامی حقیقت در. كنید حاصل متقابل شناسایى یكدیگر با تا گردانیدیم
 .)است آگاه داناى
وا فََال ، "فرمایدمی چنین ھم و  چھ داند مى بھتر او كھ نستایید را خویشتن پس) (النّجم 51:32" (اتَّقَى بَِمنِ  أَْعلَمُ  ھُوَ  أَنفَُسُكمْ  تَُزكُّ

 )است تقوا با كسى
 را کماالت از یک ھیچ آن بھ ندھید نسبت و، نکنید نگاه خود نفوس بھ رضایت چشم با یعنی نستآیید را خود است شده گفتھ
 مجذوب کھ کسی زیرا است شخص بودن محجوب عالمت خودستایی: فرماید می قشیري ابوالقاسم شیخ. یافتنش صفاء از قبل
 .ستآید نمی را خود ربّش شھود در است مستغرق و حقّ  بقاء از است

 حافظ:
 این در بھ آفتاب رود سایھکسی ز   گدایی در جانان بھ سلطنت مفروش

 قرآن کریم بھ تواضع و خضوع و خشوع إشاره دارد. از آن جملھ، است: آیات مختلفی درقرآنی در تواضع:  اشارتی .4
ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى األَْرِض ھَْونًا َوإَِذا َخاطَبَھُُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسالًما  الفرقان) 25:63( َوِعبَاُد الرَّ

ند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دھند بھ دارگام برمىا تواضع اند كھ روى زمین ببندگان خداى رحمان كسانى(
 )دھندمالیمت پاسخ مى

 اإلسراء) 17:37( َوالَ تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا إِنََّك لَن تَْخِرَق األَْرَض َولَن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل طُوالً 
 )توانى رسیددى بھ كوھھا نمىتوانى شكافت و در بلنو در زمین بھ نخوت گام برمدار چرا كھ ھرگز زمین را نمى(

َ ال یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ  ْر َخدََّك لِلنَّاِس َوال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ  لقمان) 31:18( َوال تَُصعِّ
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 )داردو از مردم رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو كھ خدا خودپسند الفزن را دوست نمى(
ا فِي األَْرِض َوال فََساًدا َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِینَ  تِْلَك الدَّارُ   القصص) 28:83( اآلِخَرةُ نَْجَعلُھَا لِلَِّذیَن ال یُِریُدوَن ُعلُّوً

 )است متّقیناز آن عاقبت دھیم كھ در زمین خواستار برترى و فساد نیستند و آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى(
ْنھُْم َوالَ تَْحَزْن َعلَْیِھْم َواْخفِْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِینَ الَ تَُمدَّنَّ   الحجر) 15:88( َعْینَْیَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِھ أَْزَواًجا مِّ

ایم چشم مدوز و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش براى مؤمنان ھایى از آنان را بدان برخوردار ساختھو بھ آنچھ ما دستھ(
 )فرو گستر

بِّ اْرَحْمھَُما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ  اإلسراء) 17:24( َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّ
 )و از سر مھربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكھ مرا در خردى پروردند(

 الشعراء) 26:215( بََعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ َواْخفِْض َجنَاَحَك لَِمِن اتَّ 
 )اند بال خود را فرو گسترو براى آن مؤمنانى كھ تو را پیروى كرده(

 یوسف) 12:76( َوفَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِیمٌ 
 (و فوق ھر دارای علمی است، علیمی است)

َن ّهللاِ لِنَت لَھُْم َولَْو ُكنَت فَظًّا غَ  وْا ِمْن َحْولِكَ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ  آل عمران) 3:159(  لِیظَ اْلقَْلِب الَنفَضُّ
پس بھ [بركت] رحمت الھى با آنان نرمخو [و پرمھر] شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراكنده (
 )شدندمى

 فرماید:مرحوم عالمھ طباطبایی در تفسیر آیھ کریمھ سوره مبارکھ فرقان می
در آیھ قبلى استكبار و خودخواھى كفار بر خداى سبحان و اھانتشان نسبت بھ اسم كریم و رحمان را ذكر كرد، در بعد از آنكھ 

دانند كند، بلكھ خود را بنده رحمان مىكند كھ نھ تنھا بھ اسم رحمان اھانت نمىاین آیھ در مقابل آن رفتار مؤمنین را ذكر مى
 بودند و نفرت داشتند.ھمان رحمانى كھ كفار از لفظ آن گریزان 

ً "، در این آیھ دو صفت از صفات ستوده مؤمنین را ذكر كرده، اول اینكھ مؤمنین كسانى " (الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض ھَْونا
بنا  .و" ھون" بھ طورى كھ راغب گفتھ بھ معناى تذلل و تواضع است )،روندھستند كھ روى زمین با وقار و فروتنى راه مى

رسد كھ مقصود از راه رفتن در زمین نیز كنایھ از زندگى كردنشان در بین مردم و معاشرتشان با آنان این، بھ نظر مىبر 
 باشد.

پس مؤمنین، ھم نسبت بھ خداى تعالى تواضع و تذلل دارند و ھم نسبت بھ مردم چنینند، چون تواضع آنان مصنوعى نیست، 
و نھ در زندگى  ،ورزندرند و چون چنینند ناگزیر، نھ نسبت بھ خدا استكبار مىواقعا در اعماق دل، افتادگى و تواضع دا

تر از خود بدانند و ھرگز براى بھ دست آوردن عزت خواھند كھ بر دیگران استعالء كنند و بدون حق، دیگران را پائینمى
س خضوع و تذللشان در برابر مؤمنین كنند. پبینند در برابر آنان خضوع و اظھار ذلت نمىموھومى كھ در دشمنان خدا مى
این در صورتى است كھ بھ گفتھ راغب كلمھ" ھون" بھ معناى تذلل باشد. و اما اگر آن را  ،البتھ. است نھ كفار و دشمنان خدا

 شود كھ: مؤمنین در راه رفتنشان تكبر و تبختر ندارند.بھ معناى رفق و مدارا بدانیم معناى آیھ این مى
كنند و یا سخنانى زشت و ناشى براى مؤمنین آورده این است كھ، چون از جاھالن حركات زشتى مشاھده مىصفت دومى كھ 
گویند، شاھد اینكھ كلمھ سالم بھ این دھند، و بھ سخنى سالم و خالى از لغو و گناه جواب مىشنوند، پاسخى سالم مىاز جھل مى
ً ال یَْسَمُعوَن فِیھا لَْغواً َو "، معنا است آیھ ھیچ سخنى آنجا  در ]بھشتیانالواقعة)  ([ 56:  25-26(" ال تَأْثِیماً إِالَّ قِیًال َسالماً َسالما
باشد، پس حاصل و برگشت معناى این كلمھ بھ این است كھ: مى )شنوند سالم است و سالمشنوند، ھر چھ مىلغو و گناه نمى

 كنند.بندگان رحمان، جھل جاھالن را با جھل مقابلھ نمى
و این صفت، صفت عباد رحمان در روز است كھ در میان مردمند و اما صفت آنان در شب ھمان است كھ آیھ بعدى بیان 

ً ، "فرمایدنموده مى داً َو قِیاما و معناى آیھ این است كھ: بندگان رحمان كسانى الفرقان)  ...  25:64(" َو الَِّذیَن یَبِیتُوَن لَِربِِّھْم ُسجَّ
یعنى پشت سر ھم  -كنند در حالى كھ براى پروردگار خود سجده كنندگان و یا بھ پا ایستادگاننددرك مىھستند كھ شب را 

 ، ممكن ھم ھست كھ مراد تھجد بھ نوافل شب باشد.-خیزندكنند و برمىسجده مى
 فرماید:مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ کریمھ، می
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ـٰنِ " ْحَم ً  ٱلَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَٰى ٱألَْرضِ صون بھ قبول فیض این اسم بھ خاطر سعھ استعداد، "" یعنی، مخصوَوِعبَاُد ٱلرَّ " یعنی، ھَْونا
سری بھ مقتضاى طبیعت، آنھا اند از سبککسانی کھ إطمینأن یافتھ است نفوسشان بھ نور سكینھ، و باز نگھداشتھ شده

" أھل سفاھت، نرمی َوإَِذا َخاطَبَھُمُ بھ ھیئت طمأنینھ، "باشند در حركات بدني تا ورزیده شوند أعضاءشان متواضع می
کنند بھ خاطر پر بودنشان از رحمت، و دور بودنشان از ظھور نفس با ورزند در برابر گفتارشان، و معارضھ با آنھا نمیمی

 سفاھت و كبر نفوسشان با تقّویت بھ نور قلب از اینکھ متأثر شوند از إیذاء و مضطرب گردند.
ین جنید رحمة هللا علیھ نقل شده است کھ "عباد" صفتی است مھمل، و"عبادى" صفت حقیقت، و"عباد الرحمن" صفت ھم چن

 حقیقت حقیقت.
و ابن عطاء رحمھ هللا گفت: آنھا خواص از عباد ھستند، بھ خاطر إضافھ حق آنھا را بھ اسم خاص خود، کھ "الرحمن" باشد، 

ن عبادش إختصاص داد آنھا را بھ خصائص والیت، و آن ھمان است کھ رزقشان داد و بدین ترتیب، آموخت تو را کھ از بی
شفقت بر عاّمھ عبادش، و آراستشان بھ أخالق شریفی کھ از نتائج أخالق مصطفى، صلى هللا علیھ و سلم، است با قول او، 

 القلم) (و تو بر ُخلقي عةیم ھستي!) 68:4" (َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلٍُق َعِظیمٍ "
 


