
 

 

 

 

 

 

 

 تواضع
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛واخفض جناحک ّلمن اتبعک من اّلمؤمنين

 .کنند بگستر ود را برای مؤمنانی که از تو پیروی میبال و پر خ

 شناسی مفهوم

تواضع در لغت به معنای فروتنی کردن، خود را کوچك يا کم مايه نشان دادن به نشانة 

و در  5و به معنای خود را نيست انگاشتن در برابر خداوند نيز آمده است. احترام به مخاطب است

ای که برای خود هيچ برتری و  گونه نی نفس است؛ بهاصطالح علم اخالق، شكستگی و فروت

 3.امتيازی بر ديگران قائل نبوده، در رفتار و گفتار، ديگران را بزرگ و گرامی دارد

 آیه تفسیر

بپرداز و آنان را دور خود جمع کن و پر و بال رأفت و اند  به کسانی که به تو ايمان آورده
اين تعبير، . گيرند های خود را زير پر و بال می جوجه چنان که طيور رحمت برايشان بگستران؛ آن

 7.جا اطاعت است منظور از پيروی نيز در اين. کنايه از تواضع همراه با مهربانی و عطوفت است

 های آیه پیام

 .تواضع در برابر ياران و پيروان و زيردستان، از صفات الزم برای رهبر و مبلّغ است. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 8شعراء، .  

 .22 ، ص 4، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .423، ص  ، ج جامع السعاداتنراقی، . 4

 .452، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 3
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 .دهد س که خداوند پيامبر را به آن فرمان میدر اهميّت تواضع همين ب. 3

 .شود مأمور به فروتنی در برابر آنان می مؤمنان به قدری مقام دارند که رسول اهلل. 9

 1.(واخفض جناحک)تواضع تنها با زبان نيست، فروتنی در عمل نيز الزم است . 0

 ارزش تواضع

ت در ارزش آن بسيار است که تواضع از صفات شريف و ملكات کريم است و اخبار و روايا
 .کنيم برخی از آنها را بيان می

که در حديث  در برخی از روايات، خداوند تواضع را زمينة پذيرش عبادات قرار داده است؛ چنان

من نماز کسی را که از برای عظمت من تواضع کند و »: وحی کرد قدسی به حضرت موسی

 5.«کنم بر مخلوقات من تكبّر ننمايد، قبول می

که  برخی از روايات، رفعت و برتری انسان را مشروط به تواضع و فروتنی دانسته است؛ چنان

 3.«که خداوند او را بلند گردانيد کس تواضع نكرد، مگر اين هيچ»: فرموده است پيامبر اکرم

روزی حضرت رسول . بر اساس برخی از احاديث حالوت عبادت در تواضع نهفته است

: عرض کردند« بينم؟ چرا من حالوت عبادت را در شما نمی»: ود فرمودبه اصحاب خ اکرم

 7.«تواضع»: حالوت عبادت چيست؟ فرمود

آن حضرت فرموده  ترين عبادت شمرده شده است؛ تواضع بزرگ از نگاه اميرالمؤمنين علی

 0.«ترين عبادت است بر تو باد به فروتنی؛ زيرا آن از بزرگ»: است

نماز »: فرمايد می که حضرت امير تواضع دانسته شده است؛ چنان فلسفة بعضی از عبادات
های  و اندامهای شريف و بزرگوار فروتنانه به خاك ماليده شوند و اعضاء  شود چهره باعث می

ها برای اظهار خضوع و ذلّت  شود که شكم ارجمند از روی ذلّت به زمين چسبند و روزه سبب می

 6.«ها برسند به پشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، سورة شعراء5 8، آیة تفسیر نورقرائتی، .  

 .882، ص 1ء، ج المحجة البیضانی، فیض كاشا. 8

 .82 ، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .888، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 3

 .2  ، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، . 5

 .28 ، ص  ، خطبة البالغه نهج. 1
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هرکس »: فرمايد تواضع کننده را از صدّيقان و از شيعيان دانسته، می سكریامام حسن ع
در دنيا برای برادر مؤمن خود تواضع کند، او در نزد خدا از جملة صدّيقان است و حقّاً که او از 

 1.«است طالب شيعيان علیّ بن ابی

 موارد تواضع

است، موارد فراوان دارد که تواضع و فروتنی که خود را کوچك کردن يا کوچك نشان دادن 
 :به بعضی از آنها تصريح شده است

فروتنی آن است که از مجلس به جايی کمتر از مقام و موقعيّت خود راضی باشی . 1

 5(.اّلتواضع اّلرضا باّلمجلس دون شرفه)

و إن تّسلّم علی من ... اّلتواضع)فروتنی آن است که به هر کس برخوردی، سالم کنی . 3

 3.(ّلقيت

 7.تنی آن است که مشاجره را رها کنی، هرچند حق با تو باشدفرو. 9

ّلمّا سئّل عن حدّ ) با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود. 7

 0.(اّلتواضع، إن تعطی اّلناس من نفّسک ما تحب أن یعطوک مثله

معرفته  حّسب اّلمرء من تواضعه)انسان را از فروتنی همين بس که اندازة خود را بشناسد . 5

 6.(بقدره

ثالث هن رأس )طلبی را دوست نداشته باشد  فروتن آن است که خودنمايی و شهرت. 0

 7.(ویکره اّلریاء وسمعه... اّلتواضع

 2.فروتن آن است که دوست نداشته باشد او را به پرهيزگاری بستايند. 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1  ، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .22، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 8

 .همان. 4

 .همان. 3

 .83 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 5

 .22، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1

 .5183، ص كنز العمّالفاضل، . 1

 .2  ، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، . 2
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 1.خريدن کاال و حمل کردن آن به خانه برای خانواده. 9

و جزئی را خود انجام دادن، چون وصله کردن پيراهن و پينه کردن کفش کارهای معمولی . 3

 5... .غذا شدن و روی زمين نشستن و و دوشيدن شير و با اعضای خانواده بلكه با ديگران هم

 تواضع آری، ذلّت نه

در اخالق بيان شده که نيكويی هر صفتی در وسط بودن و تعادل آن است و دو طرف افراط 
بنابراين تواضع، حدّ وسط است و طرف افراط آن، صفت کبر . الك کننده استو تفريط آن، ه

که تكبّر مذموم است، ذلّت و خواری هم  پس همچنان. است و طرف تفريطش، ذلّت و پستی است
مثالً دانشمندی که مشغول . و برای مؤمن جايز نيست که خود را ذليل و خوار کند. مذموم است

يا بزّازی وارد شود و او درس را به احترامش ترك کند و از جا  دوزی تدريس است، اگر پينه
وگو نشيند و موقع رفتن، همراه او برود و او را  برخيزد و او را در کنار خود قرار دهد و با او به گفت

 3.بدرقه نمايد، وی از راه مستقيم تجاوز کرده، خود را خوار کرده است

ار او باشد و به وی مهربانی نمايد، اگر حاجتی دارد و تواند در کن اين عالم، پس از تدريس می
 .که خود را بيش از اندازه و در انظار شاگردان کوچك نمايد در توان اوست برآورده سازد، نه اين

 آثار تواضع از دیدگاه قرآن و روایات

 7.تواضع در برابر حق، سبب قرار گرفتن انسان در زمرة نيكوکاران است. 1

هرکه بتواند لباس زيبا بپوشد، امّا از سر فروتنی اين کار را نكند، »: فرمود پيامبر اکرم. 3

 0.«خداوند جامة کرامت بر او بپوشاند

 6.برخورداری از روحيّة تواضع در برابر خدا، ماية ايمان به آيات الهی است. 9

 7.پذيری آنان شد تواضع برخی از مسيحيان عصر بعثت، ماية حق. 0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 82، ص  ، ج تنبیه الخواطرورّام، .  

 .44 8، ص  ، ج ثواب االعمالصدوق، . 8

 .811، ص معراج السعادهنراقی، . 4

 .23ـ  28مائده، . 3

 .385، ص  1، ج بحاراالنوارمجلسی، . 5

 .5 سجده، . 1

 .24ـ  28مائده، . 1
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 1.شود بر مؤمنان، ماية جلب محبّت خداوند میتواضع در برا. 5

 5.برخورد کريمانه در برابر گفتار جاهالنة افراد نادان، برخاسته از روح فروتنی است. 0

 3.«فروتنی، زيور شرافت خانوادگی است»: فرمود امام علی. 7

 7.«شود فروتنی باعث انتشار فضايل می» :فرمود امام علی. 9

« است( شنيدن)ثمرة فروتنی، دوستی است و ثمرة تكبّر، ناسزا »: فرمود امام علی. 3

 0.(ثمرة اّلتواضع اّلمحبة اّلثمرة أكبر اّلمّسبّة)

 6.(اّلتواضع یکّسبک اّلّسالمة)« بخشد فروتنی، به تو سالمت می»: فرمود امام علی. 10

اّلتواضع یکّسوک )« پوشاند فروتنی، جامة ابهّت بر قامت تو می»: فرمود امام علی. 11

 7.(اّلمهابة

هر کس دلش برای خدا کرنش کند، بدنش از طاعت خدا خسته »: فرمود امام علی. 13

 2.(من تواضع قلبه هلل ّلم یّسأم بدنه من طاعة اهلل)« شود نمی

کس بر  خدای متعال به من وحی فرمود که فروتن باشيد، هيچ»: فرمود پيامبر اکرم. 19

تواضعوا حتّی الیبغی أحد )« ويی و تجاوز نكندديگری فخر نفروشد و احدی به ديگری زورگ

 1.(علی أحد

. رويد رويد و روی تخته سنگ نمی همانا زراعت در خاك می»: فرمود امام کاظم. 10
شود؛ زيرا  شود، ولی دل انسان متكبّر آباد نمی دل شخص فروتن آباد می. حكمت نيز چنين است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53مائده، .  

 .14فرقان، . 8

 .22، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .12، ص  ، ج غرر الحکمآمدی، . 3

 .همان. 5

 .82 ، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1
 .821، ص 11، ج همان. 1

 .همان. 2

 .5188، ش نز العمّالكفاضل، . 2
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إنّ اّلزرع بنبت فی اّلّسهّل ) «تكبّر را ابزار نابخردیرا ابزار خرد قرار داده است و خداوند فروتنی 

وال ینبت فی اّلصفا فکذّلک اّلحکمة تعمر فی قلب اّلمتواضع وال تعمر فی قلب اّلمتکبر 

 1(.اّلجبّار ألن اهلل جعّل اّلتواضع آّلة اّلعقّل وجعّل اّلتکبّر من آّلة اّلجهّل

 یابی به تواضع های دست راه

 پاکی دل. 9

کمك نتوان ( و دل پاك)دن به فروتنی جز از سالمت سينه برای رسي»: فرمود امام علی

 5.«گرفت

 علم. 2

درخت پر بار، سر به زير : اند از قديم گفته 3.«فروتنی، ثمرة دانايی است»: فرمود امام علی

 .است

 یاد عظمت خدا. 3

را بزرگ شمارد؛ شناسد خود  سزاوار نيست کسی که بزرگی خدا را می»: فرمود امام علی
شناسند در اين است که در برابر او فروتن و  رفعت و بزرگی کسانی که عظمت خدا را میزيرا 

 7.«متواضع باشند

ای و  ای است و فرجامش الشه در شگفتم از آدميزاد، که آغازش نطفه»: فرمود امام علی

 0.«ورزد اين احوال، تكبّر می در اين ميان انبان نجاست و با

 ری شخصیّتگی های شکل توجه به ریشه. 4

هيچ مردی تكبّر نكرد، مگر به سبب احساس خواری و حقارتی که »: فرمود امام صادق

 1.«در خود يافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 4، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .1، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 8

 .غرر الحکمآمدی، . 4

 .31 ، خطبة البالغه نهج. 3

 .843، ص 14، ج بحاراالنوارمجلسی، . 5
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 کارهای خود و خانواده را انجام دادن. 5

حالی و افتخار چيزی را با  به راستی که خوش دارم مرد با خوش»: فرمود پيامبر اکرم

 5.«کبر را از خود دور کنددست خودش برای خانواده ببرد و بدين وسيله 

کند و کفشش را پينه زند و  اش را وصله هرکه خودش جامه»: فرمود و امام صادق

 3.«کااليش را حمل کند، هر آينه از کبر به دور است

 در برابر چه کسانی تواضع نکنیم؟

  .کافران معاند و محارب. 9

 .متکبّران. 2

  .ثروتمندان به خاطر ثروتشان. 3

  .کنند گناه می اه آشکارکسانی ک. 4

توان بلكه الزم است فروتنی شود، که از ميان همه،  به همه می 7و از موارد استثنايی گذشته،

طور  به 13مؤمنان. از ويژگی خاصّی برخوردارند 11و استاد 10، پدر و مادر(ع)امامان 3،پيامبر 9خدا،

                                                                                                                   
 . 82، ص  ، ج تنبیه الخواطرورّام، .  

 .4 8، ص  ، ج ثواب االعمالصدوق، . 8

 .53مائده، . 4

 .8 4، ص 8، ج كافیكلینی، . 3

« كسی كه به ثروتمندی به خاطر ثروتش فروتنی كند دو سوم دینش را از دست داده است»: فرمود امام علی. 5
 (.832، حکمت البالغه نهج، باب تواضع و میزان الحکمه)

 . 34، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 1

 .2 لقمان، . 1

 .4هود، . 2

 .48 ، ص 18، ج نواربحاراالمجلسی، . 2

 .83اسراء، . 2 

 . 3، ص 8، ج بحاراالنوارمجلسی، .   

 .22حجر، . 8 



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    116

 9سفر و هم 3يا مهمان 1زندطور کلّی و آنها که هميشه يا گاهی با انسان همراهند چون زن و فر به
 .نيز بايد در برابرشان تواضع داشت

 حکایت

 احترام به پدر و پسر. 9

حضرت برايشان . خدمت ايشان رسيدند پدر و پسری از برادران مؤمن اميرالمؤمنين علی

سپس دستور داد . نها نشستبلند شد و با احترام آن دو را در باالی مجلس نشاند و خود مقابل آ

آفتابه و لگنی (  غالم حضرت علی)پس از غذا قنبر . آوردند و آن دو، غذا خوردندغذايی 

. هايشان آورد و جلو آمد که روی دست مرد آب بريزد ای برای خشك کردن دست چوبی و حوله

از جا پريد و آفتابه را گرفت تا بر روی دست مرد آب بريزد، امّا مرد خودش را به  اميرالمؤمنين

ريزيد؟  خدا مرا ببيند که شما روی دست من آب می! يا اميرالمؤمنين: عرض کرد خاك افكند و

بيند که برادرت که بر تو امتياز و  بنشين و بشوی؛ زيرا خداوند عزّوجلّ تو را می»: حضرت فرمود

کند و قصدش از اين خدمت آن است که خداوند در بهشت ده برابر  فضيلتی ندارد خدمتت می

تو را به بزرگی حقّ من که »: به او فرمود مرد نشست و علی. «ش فرمايدجمعيّت دنيا عطاي

جای آوردی و برای خدا فروتنی کردی تا جايی که خداوند در  تو آن را شناختی و حرمتش را به

داد که مرا مأمور کرد تا جامة تشريف خدمت خود را بر قامت تو برابر آن اين پاداش را به تو 

گونه که اگر قنبر  همان شويم کامالً آسوده باشی، که وقتی دستانت را می دهم بپوشانم سوگند می

وقتی حضرت دست او را شست، آفتابه را به محمّد . مرد اطاعت کرد. «ريخت به دستت آب می

شد، خودم  اگر اين پسر بدون پدرش بر من وارد می! فرزندم»: داد و فرمود( پسرش)بن حنفيه 

باشند وند عزّوجلّ خوش ندارد که وقتی پدر و پسری در يك جا جمع شستم، امّا خدا دستش را می

. «ميان آنها برابری نهند؛ بلكه بايد پدر روی دست پدر آب بريزد و پسر روی دست پسر آب بريزد

کسی که در اين زمينه »: فرمود امام حسن عسكری. محمّد بر دست پسر آن مرد آب ريخت

 7.«حقيقی استپيروی کند، شيعة  از علی( تواضع)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .2  ، ص 18، ج همان. 8

 .512، ص 8، ج سفینة البحارقمی، . 4

 .1  ، ص 15، ج بحاراالنوارمجلسی، . 3
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 اکتفا به یک نوع غذا .2

: فرمود. شنبه شبی برای افطار در مسجد قبا بود پنج رسول خدا: فرمود امام صادق
. اوس بن خولی انصاری قدحی دوغ آميخته به عسل خدمت حضرت آورد« آيا نوشيدنی هست؟»

اينها دو : دآن را در دهان گذاشت و چشيد، از نوشيدن خودداری کرد، فرمو چون پيامبر
آشامم، ولی  من اين را نمی. شود نيازی حاصل می نوشيدنی است که با يكی از آنها از ديگری بی

 .«کنم کنم، بلكه برای خدا فروتنی می تحريم هم نمی

 (ع)تواضع امام رضا. 3

شناخت  در حمّام فردی که امام را نمی. به حمّام رفت روزی حضرت علیّ بن موسی الرضا

درنگ برخاست و به  بی امام رضا. قاضا کرد تا آن حضرت بر بدن او کيسه بكشداز ايشان ت
پس از دقايقی برخورد محترمانه افرادی که در حمّام بودند با آن حضرت، . بدن او کيسه کشيد

عذرخواهی  را بشناسد، همان دم با کمال شرمندگی از امام موجب شد که آن شخص امام

 1.خود ادامه دادر نكشيد و با کمال ميل به کيسه کشيدن دست از کا کرد؛ امام رضا

 ها در کنار جذامی .4

اين . کردند مردم با تنفّر و وحشت از آنها دوری می. در مدينه چند بيمار جذامی بودند

بردند، از لحاظ روحی از  چارگان بيش از آن اندازه که از لحاظ جسمی از بيماری خود رنج می بی

ديدند ديگران از آنها تنفّر دارند، خودشان با هم  کشيدند و چون می دم رنج میتنفّر و انزجار مر

خوردند، امام  يك روز هنگامی که دور هم نشسته بودند و غذا می. کردند نشست و برخاست می

معذرت  امام. به سر سفره خود دعوت کردندرا  آنها امام. جا عبور کرد از آن سجّاد

آمدم؛ ولی در عوض از شما  اگر چنين نبود از مرکب پايين می. ه دارممن روز»: خواست و فرمود

روز موعود فرا رسيد؛ . حضرت اين را گفت و رفت. «کنم که فالن روز مهمان من باشيد تقاضا می

مهمانان جذامی طبق وعدة قبلی . نداش غذايی بسيار عالی بپز دستور فرمود تا در خانه امام

آنها غذای خود را خوردند و امام سجّاد نيز . انه برايشان گسترده شدای محترم سفره. حاضر شدند

 5.ر کنار همان سفره، غذای خود را صرف کرد و به هر کدام از آنها مقداری پول نيز عنايت کردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .418، ص 3، ج طالب مناقب آل ابیمازندرانی، .  

 . 3 ـ  32 ، ص 8، ج داستان راستانطهّری، م. 8
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 پوست و مرد سیاه امام کاظم .5

رد حضرت به او سالم ک. رو عبور کرد پوست و زشت از کنار مردی سياه روزی امام کاظم
برای برآورده کردن : سپس به او فرمود. و کنارش نشست و مدّتی طوالنی با او گرم صحبت شد

ای پسر : برخی از حاضران از روی تعجّب به آن حضرت عرض کردند. نيازهايت آماده هستم
! کنيد رو صحبت می پوست زشت گونه با يك سياه اينشما با آن همه مقام و منزلت ! رسول خدا

چرا چنين برخوردی نكنم؟ او برادر و همسايه ![ چنين نگوييد]»: در پاسخ فرمود امام کاظم
ميان ( اسالم)و بهترين اديان [ پس در پدر مشترك هستيم]ماست و پدر ما و او حضرت آدم است 

 1.«پيوند يگانگی برقرار کرده است ما و او

 پایین آمدن از منبر .6

يك . ديگر صميمی بودند قة دوستی داشت و با هممالّ عبّاس تربتی با شيخ عبّاس قمی ساب
ای از مجلس  افتد که در گوشه روز شيخ عبّاس قمی از باالی منبر، چشمش به مالّ عبّاس می

تشريف جناب مالّ عبّاس ! ای مردم: گويد همان وقت می. دهد نشسته و به سخنانش گوش می
خواهد که تا پايان ماه  از مالّ عبّاس می آيد و دارند از ايشان استفاده کنيد و از منبر پايين می

 5.رمضان به جای ايشان منبر برود و در آن ماه، ديگر منبر نرفت

 شعر

ــاه  ــود نگــ ــد در خــ ــان نكردنــ  بزرگــ
 

ــواه    ــين مخـ ــتن بـ ــدابينی از خويشـ  خـ
 

 بزرگــی بــه نــاموس و گفتــار نيســت    
 

 بلنـــدی بـــه دعـــوی و پنـــدار نيســـت  
 

ــرازدت    ــت افــ ــر رفعــ ــع ســ  تواضــ
 

 انـــدر انـــدازدت  تكبّـــر بـــه خـــاك   
 

ــان    ــون خس ــن چ ــد مك ــاه باي ــرت ج  گ
 

 بـــه چشـــم حقـــارت نگـــه در کســـان  
 

 ای بــــر مقــــام بلنــــد چــــو اســــتاده
 

ــد    ــمندی مخنـ ــر هوشـ ــاده گـ ــر افتـ  بـ
 

 بســــا ايســـــتاده در آمــــد زپـــــای  
 

ــای    ــد جــ ــانش گرفتنــ ــه افتادگــ  کــ
 

 گــرفتم کــه خــود هســتی از عيــب پــاك
 

 نـــاك تعنّـــت مكـــن بـــر مـــن عيـــب  
 

ــ  ــه دارد بـ ــه کعبـ  ه دســـتيكـــی حلقـ
 

 يكــــی در خرابــــاتی افتــــاده مســــت 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 3، ص تحف العقولحرّانی، .  

 .82ـ  82، ص حاج شیخ عبّاس قمی مرد تقوا و فضیلت: ، به نقل از54 ، ص 4، ج سیمای فرزانگانمختاری، . 8
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ــذاردش؟  ــه نگـ ــد، کـ ــر آن را بخوانـ  گـ
 

ــاز آردش؟    ــه بـ ــد، کـ ــن را برانـ  1ور ايـ
 

**** 
 يكــی قطــره بــاران ز ابــری چكيــد    

 

ــد      ــا بدي ــای دري ــو پهن ــد چ ــل ش  خج
 

 ســت مــن چيســتمکــه جــايی کــه دريا
 

ــتم     ــن نيس ــه م ــا ک ــت حقّ ــر او هس  گ
 

ــد   ــارت بدي ــه چشــم حق ــود را ب ــو خ  چ
 

ــدف در  ــد   ص ــان پروري ــه ج ــارش ب  کن
 

ــار  ــانيد کـ ــه جـــايی رسـ  ســـپهرش بـ
 

ــؤ     ــامور لؤلـ ــد نـ ــه شـ ــاهوار 5کـ  شـ
 

ــد    ــت ش ــو پس ــت ک ــدی از آن ياف  بلن
 

 درِ نيســـتی کوفـــت تـــا هســـت شـــد 
 

ــزين  ــع گــ ــد، تواضــ ــديْت بايــ  بلنــ
 

 جـز ايـن   3که ايـن بـام را نيسـت سُـل م     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص بوستانسعدی، .  

 .مروارید. 8

 .نردبان. 4




