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کلمه صد و هشتم: علویّات

علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 
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هشتمکلمه صد و : علویّات

ص-محبت نسبت به اهل بیت پیامبر 

، وفات -علیه الّسالم-زد اوچنین هنگامی َسْهُل ْبُن ُحنَْیٍف اْْلَْنَصاِري، که محبوب ترین مردم بود نهم 

اگر كوهى مرا دوست )" َهاَفتَ َلْو َأَحبَِّني َجَبٌل لَت َ "یافت در کوفه بعد از برگشتن از صفین، فرمود، 

ْلَبابا ْيتي فَ ْلَيْسَتعيدَّ ليْلفَ َمْن َأَحب ََّنا َأْهَل اْلب َ "، و هم چنین فرموده است(. بدارد، بی شّک فرو ریزد "  ْقري جي
(.۱۰۸، قصارکلمات ( )كسى كه دوستدار ما اهل بیت است باید درویشى را همچون لباس پذیرا باشد)

Sahl ibn Hunayf al-Ansari died at Kufah after his return from the battle of Siffin
and he was very much loved by Amir al-mu'minin, peace be upon him. On this
occasion Amir al-mu'minin said: Even if a mountain had loved me, it would
have crumbled down. Whoever loves us, members of the Household (of the
Prophet), should be prepared to put on poverty (lack) like a robe



هشتمکلمه صد و : ععلویّات

پیش درآمد

:۱موالنا، جالل الّدین محّمد بلخی، در دفتر دوم مثنوی، بخش •

ُمْهلَـتـی بـایِـْسـت تـا خــوْن شـیـر ُشدُمّدتی این َمثنوی تأخیر ُشد

ِشنوخون نگردد شیِر شیرین، خوش تا نَزایَـد بَخِت تو فرزنِد نو

:۱موالنا، جالل الّدین محّمد بلخی، در دفتر اّول مثنوی، بخش •

ای هــوا را تـازه کـرده در نَـهــانتازه ُکـن ایمـان، نی از گفِت زبان

کین هوا ُجز قُفِل آن دروازه نیستتا هوا تازه ست، ایمان تازه نیست

خـویش را تـأویـل ُکـن، نه ِذْکر راکـرده یـی تـأویـْل َحـرِف بِْکـر را

پَست و َکـْژ ُشد از تـو معـنّیِ َسنیبـر هـوا تـأویـِل قـرآن مـی ُکـنـی
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پیش درآمد

:Gadamer, Truth and Method (P.15-16)ترجمه بخشی از کتاب 

داوري، -۳عرف، -۲فرهیختگي، -۱: چهار مفهوم راهبردي را انسان گرایي بحث مي کندگادامر 

.  ذوق-۴

ت، و کیفیت ، کسي که حسي زیباشناسانه دارد مي داند که چه گونه تمییز دهد بین زیبا و زشبنابراین

ه عالي و پست، و هر که حسي تاریخي دارد مي داند که چه چیزي براي یک عصر ممکن است، و چ

.چیزي ممکن نیست، و حسي دارد از دیگریّت گذشته نسبت به حال
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ص-محبت نسبت به اهل بیت پیامبر 

، وفات -علیه الّسالم-زد اوچنین هنگامی َسْهُل ْبُن ُحنَْیٍف اْْلَْنَصاِري، که محبوب ترین مردم بود نهم 

اگر كوهى مرا دوست )" َهاَفتَ َلْو َأَحبَِّني َجَبٌل لَت َ "یافت در کوفه بعد از برگشتن از صفین، فرمود، 

ْلَبابا ْيتي فَ ْلَيْسَتعيدَّ ليْلفَ َمْن َأَحب ََّنا َأْهَل اْلب َ "، و هم چنین فرموده است(. بدارد، بی شّک فرو ریزد "  ْقري جي
(.۱۰۸، قصارکلمات ( )كسى كه دوستدار ما اهل بیت است باید درویشى را همچون لباس پذیرا باشد)

Sahl ibn Hunayf al-Ansari died at Kufah after his return from the battle of Siffin
and he was very much loved by Amir al-mu'minin, peace be upon him. On this
occasion Amir al-mu'minin said: Even if a mountain had loved me, it would
have crumbled down. Whoever loves us, members of the Household (of the
Prophet), should be prepared to put on poverty (lack) like a robe
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فروپاشی تعیّن ها

:خدای متعال در قرآن کریم می فرماید

عاا َلَرأَيْ َتهُ َجَبل  َعلىاْلُقْرآنَ هَذاأَنْ َزْلناَلوْ • َلَعلَُّهمْ ليلنَّاسي ْضريُُبانَ اْْلَْمثالُ تيْلكَ وَ اّللَّي َخْشَيةي مينْ عاا ُمَتَصد ي خاشي
وفروتنخداوندبیمازراآنفرستادیممىفروكوهىبرراقرآنایناگر)(الحشر۵۹:۲۱)يَ تَ َفكَُّرونَ 

(بیندیشندكهباشدزنیممىمردمبراىراهامثلاینودیدىمىفروپاشیده

ْلَنهاَأنْ َبْيَ َفأَ اْلْيبالي وَ اْْلَْرضي وَ السَّماواتي َعَلىاْْلَمانَةَ َعَرْضَناإيّنَّ • ْنهاَأْشَفْقنَ وَ ََيْمي ْنسانُ ََحََلَهاوَ مي اْْلي
هاكوهوزمینوآسمانهابرراامانتكردیمعرضهماكهبدرستى)(اْلحزاب۳۳:۷۲)َجُهولا ظَُلوماا كانَ إينَّهُ 

.(اننادستمكارباشداوكهبدرستىانسانبرداشتشوآنازترسیدندوراآنبردارندكهنمودنداباپس
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"او"برابر در "من"شکستن 

:سعدی•

ترازوسنگ کوچک در ندارد همه جان خواهد از عشاق مشتاق

قضا را جز رضا جوشن مکنتیرباران چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن

حریف آتشین را طوْف پیراُمن مکنگو هر که ننهاده ست چون پروانه دل بر سوختن

مکننمیری دست مهرش کوته از دامن تا مردن اندر کوی عشق از زندگانی خوشتر است

و طبعم خیره گشت از صنع رّبِ العالمینعقل صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یَِمین

نشینگفتا تو پیری با خردمندان کودکی با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد

چنین معشوق نتوان باخت عشق اال چنینبا گر سرش داری چو سعدی سر بنه مردانه وار

طفالن دامنش پرارغوان و یاسمینهمچو گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار
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ص-محبت نسبت به اهل بیت پیامبر 

:حنبلاحمدمسند•

ثَنَا دِ ْبنُ ُعثَْمانُ َحدَّ ٍد،ْبنِ ُعثَْمانَ ِمنْ نَاأَ َوَسِمْعتُهُ :هللاعبدقالَشْیبَةَ،أَبِيْبنِ ُمَحمَّ ثَنَا:قَالَ ُمَحمَّ َعْبدِ َعنْ فَُضْیٍل،ْبنُ دُ ُمَحمَّ َحدَّ

ْحَمنِ َعْبدِ ْبنِ ّللاَِّ  ثَنِي:قَالَ نَْصٍر،أَبِيالرَّ ،اْلِحْمیَ ُمَساِور  َحدَّ ِه،َعنْ ِريُّ ِ َرُسولَ َسِمْعتُ :ولُ تَقُ َسلََمةَ،أُمَّ َسِمْعتُ :قَالَتْ أُّمِ ّللاَّ

"ُمَنافيقٌ كَ َيُيب  َل وَ ُمْؤميٌن،يُ ْبغيُضكَ َل ":ِلعَِلّيٍ یَقُولُ -آلهوعلیههللاصلى-
:ابو سعید ابو الخیر•

گفتا خود را که من خودم یکتاییگـفـتــم که کـرایـی تـو بـدیـن زیبایی

بـیـنـاییهـم آیـنــه جـمــال و هـم هم عشقم و هم عاشق و هم معشوقم

ذرات جهان را همه نیکو بینیای دل اگـر آن عارض دلجـو بینی

خود آینه شو تا همگی او بینیدر آینه کم نگر که خودبین نشوی


