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 دانشمند و درخت نخل

ْخَلِة ُيْنَتَظُر ِبَها َمَتی َيْسُقُط َعَلْیَك ِمْنَها َشيْ َمَثُل  اْلَعاِلِم  َثُل : مَ امام علی   ء؛النَّ

َمثل دانشمند همچون درخت نخلی است که بايد به انتظار بنشینی تا چیزی از آن بر تو 

 1.فروافتد

 2خست استاد بايد آنگهی کارن                         بود هر کار بی استاد دشوار                    

در جواب سؤال تو گويد، مانند درخت میوه  ازآنچهتر است اگر عاِلم، خود سخنی گويد، پخته

 و تر خواهد بود و اگر تو چینی، خام و پخته درهم استکه اگر از آن، میوه خود فرود آيد، پخته

 کرد. را عوض اد خوداست عجوالنه دينباتحصیل علم و دانش بايد صبوری نمود و  درراه

                                                                        
 .11، ص 2. الكافی، ج 1

 .992المثل فارسی، ص . دوازده هزار ضرب2
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 و نخل مؤمن

َخذَت  :خدا  رسول
َ
خَلة، ما أ  مانيباا؛ انسان ٍء َنَفعكَشي ِمنها ِمن َمَثُل المؤِمن َمَثُل النَّ

 1و سودمند است. همانند درخت نخل است که هر چیزی از آن برگیری مفید

 نخل با انسان. زیانگشگفت یهاشباهت

 .دهدمیو ثمر  شودمیسالگی بالغ  21نخل در 

 است.« نفر»واحد شمارش نخل 

 .رودمیبرای قطع درخت نخل به کار  ،«ُکشتن»اصطالح 

 کنند. را قطعآن « سر»بايد  حتما  نخل  برای قطع درخت

 ندارد.« زغال»نخل ر ا بسوزانیم  درختاگر چوب 

 .شودمی« خفه»رود  رآبيزاگر 

 شود.میعاشق يكديگر  هانخل درختی عاشق است.

 زنبورعسلیعیان و ش

َما َمَثُل امام علی  ْحِل  ِشیَعِتَنا َمَثُل  : ِإنَّ ْیِر َلْیَس َشيْ ِفي النَّ ْیِر ِإالَّ َو ُهَو َيْسَتْضعِ الطَّ ُفَها ٌء ِمَن الطَّ

ْجَواِفَها ِمَن اْلَبَرَکِة َلْم َتْفَعْل ِبَها َذِلَك؛
َ
ْیَر َتْعَلُم َما ِفي أ نَّ الطَّ

َ
 َو َلْو أ

او  هکآنی نیست مگر اپرندهدر میان پرندگان است، هیچ  زنبورعسلشیعیان ما همچون َمثل 

که چه برکاتی در شكم او نهفته است با او چنین  دانستندیم؛ اما اگر پرندگان شماردیمرا حقیر 

 2.کردندینمرفتار 

                                                                        
 .1111. نهج الفصاحه، ح 1

 .11، ص 11. ِبحاراْلنوار، ج 2
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ندن اسود و منفعت رس نیست. بلكه به به قد و قامت و شكل ظاهری عظمت و بزرگی چیزی

 آن است.

 مردی که دو زن دارد

ْنَیا َو اْلِْخَرَة َکَرُجٍل امام علی   َتاِن  َلهُ  : ِإنَّ الدُّ
َ
ْخَری؛ اْمَرأ

ُ
ْسَخَط اْْل

َ
ْرَضی ِإْحَداُهَما أ

َ
 ِإَذا أ

مثل دنیا و آخرت مثل مردی است که دو زن دارد زمانی که يكی را راضی کند ديگری 

 1شود.خشمگین می

و  مبخواهی آخرتدنیا را برای  یمتوانیم. ولیكن بخواهیم و هم آخرت را هم دنیا را یمتوانینم

ا خود به را ب ایدناين ثروت اندک  یمتوانینمبرای رسیدن به آخرت.  موسیله و پلی قرار دهی را ایدن

آن با ی که به شرط را به آخرت از پیش بفرستیم چندين برابر آن یمتوانیمولیكن آخرت حمل کنیم 

اد ی را امیدوار و شاشكستهدل، ی را پوشاندهابرهنه، ی را سیر کردهاگرسنه، آوردهدلی را به دست 

تا در  میمهربانی و بخشندگی را در دنیا پهن کنی را آباد کرده... پس سفره محبت، امدرسه ،کرده

 .ملطف خدای مهربان باشی کرانیب مهمان آخرت

 درخت برگ واستغفار 

ُك َفَیَتَناَثر؛ َوَرٍق  ااِلْسِتْغَفاِر َمَثُل  : َمَثُل رضا امام   َعَلی َشَجَرٍة ُتَحرَّ

و توبه به درگاه خداوند( همچون برگ روی درخت است که چون درخت تكانی )َمثل استغفار 

 2شوند.و پراکنده می زنديریم هابرگخورد می

                                                                        
 .1111ح . تصنیف غررالحكم و درر الكلم، 1

 .11، ص 1. الكافی، ج 2
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د: داست که استغفار چهار مرحله دارناگفته پی ؛ وشودیمباعث ريزش گناهان  استغفار و توبه

 گشت به گناه.، عمل، عدم بازقلب، زبان

 الناسقح؛ عملم شودیمو ياد خدا آشنا به ذکر استغفار  گناه کند؛ زبانم خواهدینم گريدقلبم 

 .گرددیبرنمبه جاده لرزان گناه  گريدو  کندمیرا جبران 

 1اگر توبه شكستی باز آ صدبار                       اين درگه ما درگه نومیدی نیست             

 دین و درخت

يِن َکَمَثِل َشَجَرٍة َثاِبَتةٍ  :رسول خدا  اَلُة ُعُروُقَها َو  2ِإنَّ َمَثَل َهَذا الدِّ ْصُلَها َو الصَّ
َ
يَماُن أ اْْلِ

ْوُم َسَعُفَها َو ُحْسُن اْلُخُلِق َوَرُقَه  َکاُة َماُؤَها َو الصَّ ا َو اْلَكفُّ َعِن اْلَمَحاِرِم َثَمُرَها َفاَل َتْكُمُل َشَجَرٌة ِإالَّ الزَّ

يَماُن اَل َيْكُمُل ِإالَّ ِباْلَكفِّ َعِن اْلَمَحاِرم َمِر َکَذِلَك اْْلِ  ؛ِبالثَّ

هايش و زکات آبش مثل اين دين همچون مثل درخت ثابت بوده که ايمان پايه آن و نماز ريشه

باشد و اش میآن و خودداری از محارم میوه یهابرگو ُحسن خلق هايش و روزه شاخه

گردد مگر با نگهداری ايمان کامل نمی طورهمانشود مگر با میوه که درخت کامل نمی یطورهمان

 3از محارم.

و با عمل  مانيبااهمانند درخت خشک و بی ثمره است. انسان  عملیبو  مانيایبانسان 

 است و همواره در حال رشد و شكوفايی است. پرثمرو  پرطراوتمیشه همانند درختان سرسبز ه

                                                                        
 . ابوالخیر.1

 به معنی رشد، نمو و پرورش است.« نابتة»ها . در برخی نسخه2

 .119، ص 2. علل الشرايع، ج 3
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 زیبا مار دنیا و

ْنَیا َمَثُل  : ِإنَّ َمَثَل امام کاظم  َجاُل  الدُّ مُّ اْلَقاِتُل َيْحَذُرَها الرِّ ٌن َو ِفي َجْوِفَها السَّ َها َلیِّ ِة َمسُّ اْلَحیَّ

بْ  ْيِديِهمَذُوو اْلُعُقوِل َو َيْهِوي ِإَلْیَها الصِّ
َ
 ؛َیاُن ِبأ

مثل دنیا همچون مار است که ظاهر آن و تماس با آن نرم است ولی درون آن زهر کشنده است. 

 1کنند.ی آن دست دراز میسوبه هابچهکنند ولی مردان عاقل از آن حذر می

يبا و کند و شیفته می خود جذب دارد و کسانی را به فريبنده و باطنی خطرناک دنیا ظاهری ز

گاه توجهیبه همچون کودکان ک  کارند. از عواقب و ناآ

 2مپیچ درهیچهیچای هیچ! ز بهر                              دنیا همه هیچ           کار ودنیا همه هیچ 

 دنیا و لباس پاره

نیا َواالَخَرِه َکَمَثِل َثوٍب ُشقَّ ِمن َاَوِلِه ِالی آِخِره فَ : رسول خدا  َق ِبَخیٍط ِمنها َفما َمثُل الدُّ َتعلَّ

 َلِبَث َذاِلک الَخیُط َان َينَقِطَع؛

مثل دنیا نسبت به آخرت، همانند لباسی است که از اول تا آخرش پاره شده و به نخی آويزان 

 3چیزی نمانده که آن نخ نیز قطع شود. شده و

 ه است که از فردایاعتماد نیست خطرات چنان انسان را احاطه کرددنیا اعتباری ندارد و قابل

 پس از مرگ عاقالنه نیست. وزندگیخبر است پس دل بستن به آن و غفلت از مرگ خود بی

                                                                        
 .191. ُتَحف الُعُقول، ص 1

 . جامی.2

 .1122. کنزالُعمال، ح 3
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 دست دوو  مؤمن

ی احدهما االخری؛: خدا رسول   َمَثُل الُمومِن َو أخیه َکَمَثِل الَكفین ينقِّ

 1کند.و پاک می ديشویماست که يكی ديگری را  دست دوو برادرش مثل  مؤمنمثل  

بزدايد و او را  مؤمنشهر انسان مؤمن بايد تالش کند که عیوب و اوصاف ناپسند را از برادر 

 کنندرا پاک می گريكدی يهابیعدوستان حقیقی  ؛ وکند هایآلودگپیراسته از 

 فرزند ناخلف و انگشت زائد

 َو إن َقَطَعت آلمت؛ َکاْلصبِع الزائدِة إن َتَرکَت شاَنت : الَوَلُد العاِق منسوب به امام علی 

بريده شود  و اگرفرزند نافرمان همانند انگشت زيادی است که اگر آن را وانهی عیب است 

 2شود.سبب درد می

انسان اگر فرزند ناشايست خود را از خود دور کند مايه غم و غصه است و اگر به حال خودش 

 مايه آبروريزی و خجالت است. رها کند

 اگر وقت والدت مار زايند        شیار                        زناِن باردار ای مرد ه

 3که فرزندان ناهموار زايند        دمند                  از آن بهتر به نزديک خر

 بریشمحریص و کرم ا

يِص  َمَثُل  :باقر امام  َما اْزَداَدْت  َعَلی اْلَحِر ْنَیا َکَمَثِل ُدوَدِة اْلَقزِّ ُکلَّ ا  َکاَن الدُّ َعَلی َنْفِسَها َلفَّ

؛ ا  ی َتُموَت َغمَّ ْبَعَد َلَها ِمَن اْلُخُروِج َحتَّ
َ
 أ

                                                                        
 .1111. نهج الفصاحه، ح 1

 .111، ح 12البالغه، ابن ابی الحديد، ج . شرح نهج2

 . سعدی.3
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را از  او تندیمحريص بر دنیا همچون کرم ابريشم است که هر چه بیشتر بر اطراف خود تا ر 

 1بمیرد. از غصه کهنياتا  داردیبازمبیرون آمدن 

           2که برِگرد طمع گردد آيدمیُنَقط را شرم                   ط ايجاد کردند        َق طمع را سه حرف بی نُ 

 حرص به مال باز زیتدنداندنیا با  یهاگرهکه تمام  کنندیمحريص گمان  بشرِ یبنبرخی 

گی زند یهاگرهد نهر چه بیشتر به دنبال آن باش چراکه؛ اندماندهسخت در ِگل  آنكهحال .شودیم

نیست جز  اين حريص رایب. پايانی رودیمفرو  انيپایبگردد و در اين باتالق  یترممحكمبیشتر و 

 مرگ و تنهايی قبر.

 اعضای یکدیگر آدمیبن

ِهْم َو َتَراُحِمِهْم َو َتَعاُطِفِهْم َکِمْثِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكی َتَداَعی َلُه باقر امام  : اْلُمْؤِمُنوَن ِفي َتَبارِّ

یَساِئُرُه ِبالسَّ   ؛َهِر َو اْلُحمَّ

مثل مؤمنین در دوستی و رحمت و عطوفت ورزيدن به يكديگر، همانند يك پیكر است 

 3.شوندناله می همآنبا بیداری و تب با که عضوی از آن به درد آيد ساير اعضا هنگامی

 گوهرند که در آفرينش ز يک                                            اعضای يكديگر آدمیبن

       4دگر عضوها را نماند قرار                                        چه عضوی بدرد آورد روزگار

                                                                        
 .211، ص 1. همان، ج 1

 . ال ادری.2

 .111، ص 12. بحار االنوار، ج 3

 . سعدی.4
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 دانشمند و چراغ

ِذي َمَثُل : خدا رسول  َراِج ُيِضي الَّ اِس َو ُيْحِرُق َنْفَس َيْعَلُم اْلَخْیَر َو اَل َيْعَمُل ِبِه َمَثُل السِّ  ؛هُء ِللنَّ

 1.سوزاندیمرا  و خود افشاندیمهمانند چراغی است که به ديگران نور  عملیبدانشمند  

          2باِر گوهر بری و کاه خوری                   دان که خری            و عمل نه داریعلم 

 و ايمان عشق و امید. بخشدیمعلم به ما روشنايی و توانايی 

 و ايمان مقصد. سازدیمعلم ابزار 

 و ايمان جهت. دهدیمعلم سرعت 

 علم توانستن است و ايمان خوب خواستن.

 که چه بايد کرد. بخشدیمکه چه هست و ايمان الهام  دينمایمعلم 

 علم انقالب بیرون است و ايمان انقالب درون.

 .سازدیمو ايمان روان را روان آدمی  کندمیعلم جهان را جهان آدمی 

 .بردیمو ايمان به شكل عمودی باال  دهدیمافقی گسترش  تصوربهعلم وجود انسان را 

 .سازانسانعلم طبیعت ساز است و ايمان 

 ايمان نیروی متصل. و دهدیمعلم به انسان نیروی منفصل 

يبايی روح. يبايی عقل است و ايمان ز  علم ز

 و ايمان امنیت درونی. دهدمیعلم امنیت بیرونی 

 انسان را با خودش. و ايمان کندیمعلم جهان را با انسان سازگار 

گاهی عمیق از تشريع است.  علم ضامن شناخت بهتر تكوين است و ايمان ضامن آ

                                                                        
 .121، ص 1. مجموعه ورام، ج 1

 . سنائی.2
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 و ايمان از هست ها در قلمرو کل ديگویمعلم از هست ها در قلمرو محسوسات سخن 

 هستی.

 1و دين از بايدها. کندمی گفتگو ودهابعلم از 

 راندازیتدعا و 

ِذي َمَثُل : رسول خدا  ِذي َيْرِمي ِبَغْیِر َقْوٍس؛ الَّ  َيْدُعو ِبَغْیِر َعَمٍل َکَمَثِل الَّ

ت کند مثل کسی استالش نمی اشخواستهرسیدن به  درراهکند ولی ی که دعا میکسآنمثل 

 2ی کند.راندازیتکه از کمان بدون زه 

تنها دست  ارادهیب تنبل و یهاانسانولیكن  موفق اهل عمل و امید و دعا هستند یهاانسان

 .خدابرکتاز تو حرکت از  معروفقولبه همت و پشتكار نیستند. به دعا دارند و اهل تالش و

 3ایکردهگمسوراخ دعا  لیک،                                            ایبرکردهنیک وردی را تو از 

 کودکی و دانش

ِذي َمَثُل : خدا  رسول ُم الْ  الَّ ْقِش َعَلی اْلَحَجِر َو َمَثُل َيَتَعلَّ ِذي ِعْلَم ِفي ِصَغِرِه َکالنَّ ُم َيَتَعلَّ  الَّ

ِذي َيْكُتُب َعَلی اْلَماء اْلِعْلَم ِفي  ؛ِکَبِرِه َکالَّ

، چون نقش بر روی سنگ باشد و کسی که در بزرگی ردیمثل کسی که در کودکی علم فراگ

 4دانش آموزد همچون نوشتن بر آب باشد

                                                                        
 .12. شهید مطهری، انسان و ايمان، ص 1

 .22. ُتحف العقول، ص 2

 . شیخ بهائی.3

 .111. ُمنیه المريد، ص 4
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ارتر ی او ماندگبرابه تحصیل علم و دانش تالش کنند اين دانش  ترنيیپار سنین هر کس د

شود و ماندگاری زيادی از حافظه پاک می سرعتبهدر سن بزرگی  دانش آموختناست. ولكن 

 ندارد.

 1آوری چرخ نیلوفری را زير به                       درخت تو گر بار دانش بگیرد               

 و کشتی نوح  بیتاهل

َف َخ ن تَ مَ  بها نجا َو کِ ن َر مَ  نوحٍ  سفینةِ  ثِل َم یتی کَ بَ  هِل اَ  ُل ثَ مَ : خدا  رسول  لمث ؛قرِ عنها َغ  لَّ

ت، هر کس بر آن سوار شود نجات يابد و هر که تخلف ورزد اس نوح کشتی همانند من تیباهل

 2غرق گردد.

ها سرپیچی کس از دستورات آن است و هر افتهينجاتباشد   بیتهر کس همراه اهل

کافی نیست بلكه اين   بیتاهله تنها عشق و عالقه به ناگفته پیداست ک شود.کند هالک می

 پیوند و عالقه بايد در گفتار و رفتار نمايان شود.

: کسی که در زبان و سخن ادعای پیروی از ما را نمايد ديفرمایم در اين زمینه امام صادق

است که در زبان  یماکسشیعیان ما نیست. شیعه  عمال و آثار ما مخالفت ورزد ازو در عمل، با ا

 3و قلب و عمل از ما پیروی کند.

                                                                        
 . ناصرخسرو.1

 .11212کنزالعمال، ح  .2

ْعَماِلَنا َو آَثاِرَنا َو َلِكْن ِشیَعُتَنا َمْن َواَفَقَنا ِبِلَساِنِه َو  َو َخاَلَفَنا ِفي ِبِلَساِنهِ  : َلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا َمْن َقاَل امام صادق .3
َ
أ

وَلِئَك ِشیَعُتَنا. وسائل الشیعه، ج 
ُ
ْعَماِلَنا أ

َ
َبَع آَثاَرَنا َو َعِمَل ِبأ  .111ص ، 21َقْلِبِه َو اتَّ
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 دانشمند و گنج

ذي َيكِنُز الكنَز فال ُينِفُق منه؛: خدا رسول  ُث به َکَمثل الَّ ُم العلَم ُثمَّ ال ُيَحِدَّ ذي َيَتعلَّ  َمَثُل الَّ

سخن نكند چون کسی است که گنجی نهد و از آن خرج  کسی که علم آموزد و از آن حكايت

 1نكند.

زکات دانش نشر آن است و اگر فردی دانش را آموخت و آن را آموزش و نشر نداد مانند کسی 

 برد.که گنجی را پنهان کرده و از آن بهره نمی

 2خلق و خود نكند نه بگويد به                         بَود که بد نكند                کسآنعالم 

 و عطر فروش مؤمن

اِر إن جاَلسَته َنَفَعك َو إن َمَشیَته َنَفَعك و إن شارکَته : خدا رسول  َمَثُل المؤمِن َکَمَثِل العطَّ

 َنَفَعك؛

مؤمن چون عطر فروش است اگر با او نشینی سودت دهد اگر با او همراه شوی سودت  حكايت

 3د.دهد و اگر با او مشارکت کنی سودت ده

. رساندیمرفاقت و دوستی با چنین دوستانی است که آدمی را به نوک قله موفقیت و سعادت 

 است. روبرکتیختمام وجودش  چراکه

 و عطار نینشهم

يِحِه؛: خدا رسول  اريَّ إن لم َيِجدك ِمن ِعطِره َعَلَقك ِمن ر الِح َمَثُل الدَّ  َمَثُل الَجلیِس الصَّ

                                                                        
 .1111. نهج الفصاحه، ح 1

 . سعدی.2

 .1111. همان، ح 3
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است که اگر از عطر خويش به تو ندهد بوی خوش آن در خوب مثل عطار  نینشهمحكايت 

 1تو آويزد.

او چیزی نگويد ولكن عمل  هرچند. گذاردیمدر تو اثر  نینشهمبخواهی يا نخواهی کمال  چه

 .یآموزیمو  ینیبیمو رفتار او را 

 دانشمند و سنگ

ْوِء َمَثُل َصْخَرٍة َوَقَعْت  : َمَثُل حضرت عیسی  َهِر اَل ِهيَ َتْشَرُب اْلَماَء  ُعَلَماِء السَّ َعَلی َفِم النَّ

ْرع  ؛َو اَل ِهيَ َتْتُرُك اْلَماَء َيْخُلُص ِإَلی الزَّ

آب  گیرد که نه خودَمَثل دانشمندان ناشايسته َمَثل سنگ بزرگی است که بردهانه رود قرار می

 2دهد تا آب به کشتزار برسد.و نه مجال می آشامدیم

 چراکهشويم. ن غفلت تبديل به چنین سنگ وحشتناکی براثرد نگاه کنیم تا شايسته است به خو

و هم ديگران را از زندگی و حیات حقیقی  میکنیممحروم راه و رسم صحیح زندگی هم خويش را از 

 .میکنیم بهرهیب

 دنیا و سایه

َك  : َمَثُل  یعلامام  ْنَیا َکِظلِّ  ْبَتُه َبُعَد؛ِإْن َوَقْفَت َوَقَف َو ِإْن َطلَ  الدُّ

 3د.شوو اگر دنبالش کنی دور می ستديایممثال دنیا مانند سايه توست، اگر بايستی 

                                                                        
 .1122. نهج الفصاحه، ح 1

 .11، ص 2. مجموعه ورام، ج 2

 .9212. عیون الحكم و المواعظ، ح 3
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ها ام آن: به تما  یثانی نیست و شدنتمام: اوال  ی دنیايی خود برود هاخواستهانسان هر چه دنبال  

 وند.شها از او دورتر میشود و آنمی ترسختها : رسیدن به آنثالثا  رسد و نمی

 منافق و حنظل

ْوَراُقَها اْلُمرِّ َمَذاُقَها؛ اْلُمَناِفِق  : َمَثُل  یعلامام 
َ
 َکاْلَحْنَظَلِة اْلَخِضَرِة أ

 1ی آن سبز است و طعمش تلخ.هابرگکهمثل منافق مانند میوه حنظل است  

که هندوانه ابوجهل است؛  ی و باطنش به گونه ديگر است ماننداگونهبهظاهرش  منافق 

 تلخ است. اشمزهظاهرش سبز ولی 

يِش سیاه و دل ُمنیر بساای                           ريِش سفید و دل چو قیر                بساای  2ر

 چراغعقل و 

َراِج ِفي َوَسِط اْلَبْیت َکَمَثِل  اْلَقْلِب  ِفي اْلَعْقِل  : َمَثُل امام علی   ؛السِّ

 3همانند چراغ در میان خانه است. در قلبمثل عقل و خرد  

ی از خانه باشد بعضی اگوشهکند ولی اگر در جای خانه را روشن می همهچراغ در وسط خانه 

شود که انسان موجب می مسئله کند. استفاده از عقل در هرروشن نمی کامال  ی آن را هاقسمتاز 

 ار دهد.قر یموردبررسروشن  طوربهرا  مسئلههمه جوانب و اطراف آن 

                                                                        
 .22112. تصنیف غررالحكم و درر الكلم، ح 1

 . مولوی.2

 .99، ص 2. ِبحاراْلنوار، ج 3
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 و گرگ یروتک

اُکمامام علی  ئِب  َو الُفرَقَة َفإنَّ  : إيَّ اذَّ ِمَن الَغَنِم ِللذِّ یطاِن َکما أنَّ الشَّ اذَّ َعن أهِل الَحقِّ ِللِشَّ  ؛الشَّ

از اهل حق نصیب  جداشده، پس همانا شخص (یروتکو شدن )از جدا  شمارا دهمیمحذر 

 1شود.)از گله( نصیب گرگ می جداشدهشیطان است همچنان که گوسفند 

هاست. مراقبت از قلب ايمان آن و قوتهمفكری و همدلی آنان  سازنهیزم مؤمناناجتماع 

ی روکتگیرد کسی که در اين اجتماعات شكل می هایبدی ها و ترک خوببهيكديگر و تواصی 

ر خود را هموار کرده و فوائد آن محروم نمايد زمینه نفوذ شیطان د اجتماع کند و خود را از اين

 است.

 گندم انفاق و ساقه

ْمواَلُهْم فيقرآن کريم: 
َ
ذيَن ُيْنِفُقوَن أ ْنَبَتْت َسْبَع َسناِبَل في َمَثُل الَّ

َ
ٍة أ ِه َکَمَثِل َحبَّ ُکلِّ  َسبیِل اللَّ

ُه واِسٌع َعلیٌم  ُه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاُء َو اللَّ ٍة َو اللَّ  ؛ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبَّ

ای است که از آن هفت خوشه دانه مانندبهکنند خدا انفاق می درراهمثل آنان که مالشان را 

و خدا  و خداوند از اين مقدار نیز برای هر که خواهد بیفزايد برويد و در هر خوشه صد دانه باشد

 2.( داناستچیزهمهمنتهاست و )به را رحمت بی

 . اوستداندینمفاق را کسی جز خالق بشر الهی، شمارش پاداش ان وکتابحسابدر دفتر 

ه چنین لطفی کند. اوست که کاهی را اوست که دوست دارد به انفاق کنندو  دهدمیکه روزی 

 است. تينهایبو  انيپایبدريای رحمت و مهربانی او  ؛ وبخشدیمکوهی 

                                                                        
 .1111. غررالحكم، ح 1

 .112. بقره/2
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 1چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش                  و بخشنده باش            ویُخ وشُخ جوانمرد و 

 ریا و سنگ صاف

ذیقرآن کريم: 
َ
ذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َو اْْل َها الَّ يُّ

َ
ا يا أ ذي ُيْنِفُق ماَلُه ِرئاَء النَّ ِس َکالَّ

ِه َو اْلَیْوِم اْلِْخِر َفَمَثُلُه َکَمَثِل َصْفواٍن  صاَبُه واِبٌل َفَتَرَکُه َصْلدا  ال َيْقِدُروَن َو ال ُيْؤِمُن ِباللَّ
َ
َعَلْیِه ُتراٌب َفأ

ُه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرينَشيْ َعلی ا َکَسُبوا َو اللَّ  ؛ٍء ِممَّ

خود را با منت و آزار، باطل نسازيد! همانند کسی  هایبخششايد! ای کسانی که ايمان آورده

 آورد؛کند؛ و به خدا و روز رستاخیز، ايمان نمیبه مردم، انفاق میکه مال خود را برای نشان دادن 

است که بر آن، )قشر نازکی از( خاک باشد؛ )و بذرهايی در آن  سنگیقطعه)کار او( همچون 

و بذرها را بشويد،( و آن را صاف )و  هاخاکافشانده شود؛( و رگبار باران به آن برسد، )و همه 

آورند؛ و اند، چیزی به دست نمیاز کاری که انجام داده هاآنند. خالی از خاک و بذر( رها ک

 2.کندخداوند، جمعیت کافران را هدايت نمی

و هر چیز را در کنار خدا قرار دادن، توهین به مقام الهی است. اگر کسی به شما  هر کس

که دارم، اين توهین به شماست. اگر بگويد: از غذايی  را دوستبگويد: من شما و سنگ 

 ، توهین است.خوردیم امگربهشما بخوريد و هم  هم ،امکردههیته

ک بود تخلیه کردند و گفتند: ي شدهبستهيک روز تمام مسافران هواپیما را پیاده و باری را که 

 مسافر و بار به خاطر يک موش بايد پیاده شود؟ همهنيااست. پرسیديم:  شدهدهيد مایدر هواپموش 

 ؛را بُجود و رابطه خلبان با فرودگاه قطع شود هامیسممكن است اين موش يكی از زيرا  بلهگفتند: 

                                                                        
 سعدی. .1
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بنده با خالق را  رابطه و جودیماخالص را  موش شرک، سیم یآر موجب سقوط هواپیما شود. و

 1.کندمیقطع 

 مردم و معدن

ِة؛: رسول خدا  َهِب َو اْلِفضَّ اُس َمَعاِدُن َکَمَعاِدِن الذَّ  النَّ

 2معادنی هستند مانند معادن طال و نقره. هاانسان

و ناشناخته که بايد همچون معدن استخراج شود و  باارزشحقیقت انسان، حقیقتی است 

دوگانگی هر يک ارزشی مخصوص  نیدر عاست که  و نقرهمانند تفاوت طال  هاانسانتفاوت میان 

 .خوددارندبه 

 3ده انگشت با يكِدگر راست نیست                    به يک خوی و يک خاست نیست    کسهمه

 زنگار قلب

َحاِس : رسول خدا   َکَصَدِإ النُّ
ٌ
 َفاْجُلوَها ِباالْسِتْغَفاِر َو ِتاَلَوِة اْلُقْرآِن؛ ِإنَّ ِلْلُقُلوِب َصَدأ

رآن تالوت ق واستغفار  را با هاآنپس  ؛آهن؛ همانند زنگار گرفتن رندیگیمزنگار  هاقلبهمانا 

 4جال دهید.

 یاهگ گاهی تنبلم و شاد نیستم، ببخشم و بگذرم، توانمینم یگاه ،ديآینمگاهی دلم به رحم 

 نیشندلصاف نیست تا صدای  گريد زدهزنگبرای اينكه قلب من  هانيا... خوب باشم خواهمینم

                                                                        
 .12. تمثیالت، قرائتی، ص 1

 .11، ص 11. همان، ج 2

 . اسدی.3
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 یریردگگَ ز به تمیزی و تنها جسم و وسائل خانه و ماشین که نیست نیا و گوش نوازش را بشنوم.

 جان انسان نیز نیاز به پاکیزگی و تمیز شدن دارد. روح وبلكه  داشته باشد.

 و قطره دریا وفرمعامربه

ْعَماُل امام علی 
َ
ْهيِ َعْن  : َما أ ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِه ِعْنَد اْْل َها َو اْلِجَهاُد ِفي َسِبیِل اللَّ اْلِبرِّ ُکلُّ

ي ِإالَّ َکَنْفَثةٍ  اْلُمْنَكرِ   یو نه معروفامربهخدا در برابر  درراه و جهادی نیک کارهاتمام؛ ِفي َبْحٍر ُلجِّ

 1است. و پهناوری در برابر دريای مواج اقطره چونان از منكر،

ق مصادي از .شودیمامر به نیكی و نهی از بدی، شامل هر چیز خوب و نیک و هر چیز شر و بد 

زش کردن، تغذيه سالم، خوب صحبت کردن، مدارا کردن، اهل گذشت بودن، ور :معروفامربه

ز ا و هزاران کار نیک ديگر. و... ، حجابترهابزرگنیكی به پدر و مادر، احترام به سالم کردن، 

 هر هزار کار بد و ...، ربا،یبداخالق، سوءظن، تهمت، بتیاز غ بازداشتنمصاديق نهی از منكر: 

 ديگر.

اس محكمی که بر لب یضربهبا  غباردوده.  یو گاه ندینشیمروی لباس شما  گردوغبارگاهی 

ه به وهم دود شودیمسیاه  دستتانهماگر همین ضربه را به دوده بزنید،  اما شودیم برطرف دیزنیم

غبار با ضربه، پس هر منكری را بايد  فوت است و برطرف کردن دوده با برطرف، رودیملباس فرو 

 2خاص برطرف کرد. یاگونهبه

                                                                        
 .112البالغه، ح . نهج1

 .11. تمثیالت، قرائتی، ص 2
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 نمک وصدقه 

َهاِر َتِمیُث  :امام صادق  ْیِل  ِإنَّ َصَدَقَة النَّ اْلَخِطیَئَة َکَما َيِمیُث اْلَماُء اْلِمْلَح َو ِإنَّ َصَدَقَة اللَّ

بِّ َجلَّ َجاَلُلُه؛  ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّ

و همانا صدقه  کندمیرا ذوب  نمک آب، همچنان که کندمیهمانا صدقه ی روز، گناه را ذوب 

 1.نشاندیفرومآتش( غضب پروردگار را شب )

کردن،  شاددل، است همسر و مادر ، پدر،مؤمناز مصاديق صدقه: انفاق، لبخند زدن به روی 

، انو ناتوکمک و ياری به مظلوم نیک گفتن،  سخن گره از کار ديگران باز کردن، سالم کردن،

 ...و، پرداخت زکات واجب و دانشآموزش علم 

 2برای دگر روز، چیزی بنه                     بده                  ببخش و بنوش و بپوش و

*** 

 3يكی مردم خودخوریکه يكی                          گندم                یدانهزان دو نیم است 

 نمک وتهمت 

َهَم صادق امام  َخاهُ  اْلُمْؤِمُن  : ِإَذا اتَّ
َ
يَماُن ِمْن َقْلِبِه َکَما َيْنَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء؛اْنَم  أ  اَث اْْلِ

شود همانند ذوب شدن نمک مؤمن به برادر خود تهمت زند، ايمان در قلب او ذوب می هرگاه

 4در آب.

                                                                        
 .111. امالی )صدوق(، ص 1

 . سعدی.2

 . مكتبی.3

 .112، ص 1. همان، ج 4
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واقعی کسی است که آن را نگه  مؤمن نیست بلكه یو کافمهم  ،تنها به دست آوردن ايمان

 ارد.د

 غربال و سخن

ْنُتْم  اَل َتُكوُنوا َکاْلُمْنُخِل : امام کاظم 
َ
َخاَلَة َکَذِلَك أ َب َو ُيْمِسُك النُّ یِّ ِقیَق الطَّ ُيْخِرُج ِمْنُه الدَّ

ْفَواِهُكْم َو َيْبَقی اْلِغلُّ ِفي ُصُدوِرُکم
َ
 ؛ُتْخِرُجوَن اْلِحْكَمَة ِمْن أ

 ساننيبد. داردیمسبوس( را نگه ه )نخالدهد و مانند غربال نباشید که آرد خوب را بیرون می

 1ماند. جابه تانيهادلو ناخالصی در  نهیو کشما نیز از دهانتان حكمت بیرون شود 

ر شود ولی دو هدايت می کنندیمزبانشان حكمت دارد و ديگران استفاده  هاانسانبعضی از  

 اخالقی ليرذانند و کاز آن حكمت خبری نیست؛ و خودشان به گفتارشان عمل نمی شانيهادل

 دارندیمکنند ولی خودشان به آن مبتال هستند. ديگران را از کینه بر حذر را برای ديگران بیان می

 .اندانباشتهولكن خود در دل، کینه 

يان است بايک                        بس سر که ُفتاده زبان است             2نقطه، زبان ز

                                                               *** 

 3ِنكو گو، اگر دير گويی چه غم                     ر َدم                 َمَزن بی تامل به گفتا

 دارو و صابون

 ؛َو لكن ُيخِلُقه  ُيَنقیه ِللثوِب  : ُشرُب الَدواِء ِللَجَسِد کالصابوِن منسوب به امام علی 

                                                                        
 .122. ُتَحف الُعُقول، ص 1

 ا.. ايرج میرز2

 . سعدی.3
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لی آن را و ديزدایمهمانند صابون در جامه که چرک را  گذاردیمخوردن دارو در بدن اثر سوء 

 1.کشاندیمبه فرسودگی 

مكن م ؛ واست زابیآسشود ولكن مصرف زيادی آن نیز گاهی دارو برای سالمتی بدن نیاز می

 اعضا تأثیر منفی بگذارد. گريبر داست 

 شکستهیکشتدانشمند و 

ُة اْلَعاِلِم  : امام علی  ِفیَنِة َتْغَرُق َو ُتْغِرق َزلَّ  ؛َکاْنِكَساِر السَّ

شود و هم باعث غرق اهی دانشمندان همچون شكستن کشتی است که هم خود غرق میگمر 

 2ديگران است.

ا علم بدون عمل و تقو شايسته است همواره شخص دانشمند با دو بال علم و تقوا پرواز کند.

 خود و ديگران است. ینابودباعث 

 درخت بدون میوه

  َثَمر؛: ِعْلٌم ِباَل َعَمٍل َکَشَجٍر ِباَل امام علی 

 3علم بدون عمل همچون درخت بدون میوه است. 

 پوشاندینمی عمل جامهاين علم را  برد واز علم خود نمی یابهرهاگر کسی علم دارد ولی 

نیست بلكه عمل آن انسان را نجات  بخشنجاتزيرا علم به تنهائی ؛ مانند درختی است بدون ثمر

                                                                        
 .111، ح 12. همان، ابن ابی الحديد، ج 1

 .11، ص 1. ِبحاراْلنوار، ج 2
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زشی ندارد. بهترين نسخه اگر توسط مريض به کار گرفته دهد. بهترين قوانین اگر اجرا نشود ارمی

 نیست. شفابخشنشود 

 و سراب گودروغ

هُ سجاد امام  اِب َفِإنَّ اَك َو ُمَصاَحَبَة اْلَكذَّ َراِب  : ِإيَّ ُب َلَك اْلَبِعیَد َو ُيَباِعُد َلَك  ِبَمْنِزَلِة السَّ ُيَقرِّ

 ؛اْلَقِريب

بپرهیز چراکه او همچون سراب است که دور را برايت  گودروغبا  ینینشهماز مصاحبت و 

 1دهد.نزديک و نزديک را برايت دور جلوه می

قیقت کند حکند که انسان گمان میی و با کلمات بازی میزباننيریشچنان گو آنشخص دروغ

 دهد.کند که دور را نزديک و نزديک را دور جلوه میچنان جذاب صحبت میکند و آنرا بیان می

 دهد.همانند سراب که هیچی و پوچی را نشان می

 2کج جاهمهآخر قدمی راست بیا، ای                  خلق خدا کج      با وخود کج  با وبا ما کج 

 شرور و شمشیر

هُ امام علی  يِر، َفِإنَّ ِر اَك َو ُمَصاَحَبَة الشَّ ْیِف  : ِإيَّ َثُرُه؛اْلَمْسُلوِل، َيْحُس  َکالسَّ
َ
 ُن َمْنَظُرُه َو َيْقُبُح أ

که  شمشیریبرهنه )با انسان شرور بپرهیز، زيرا او همچون شمشیر  ینینشهماز مصاحبت و 

 3ی شوم به دنبال دارد.اجهینتاز غالف کشیده شده است( است که ظاهرش زيباست ولی 

                                                                        
 .111، ص 1. الكافی، ج 1
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يبا دارند بسا اموچه شود واشیاء و افراد محدود  ظاهربههمیشه نبايد نگاه ما  ری که ظاهری ز

ُکِتَب َعَلْیُكُم اْلِقتاُل َو ُهَو ُکْرٌه »فرمايد: قرآن کريم می ولی در باطن شری را به دنبال دارند. خداوند

ْن َتْكَرُهوا َشْیئا  َو ُهَو َخْیٌر َلُكْم َو َعسی َلُكْم َو َعسی
َ
ُه  أ وا َشْیئا  َو ُهَو َشرٌّ َلُكْم َو اللَّ ْن ُتِحبُّ

َ
ْنُتْم َيْعَلُم َو أ

َ
 أ

 .121/بقره .«ال َتْعَلُمون

 قلب و زراعت

ُروِع ِإَذا َکُثَر  اَل ُتِمیُتوا اْلُقُلوَب  : رسول خدا  َراِب َفِإنَّ اْلُقُلوَب َتُموُت َکالزُّ َعاِم َو الشَّ ِبَكْثَرِة الطَّ

 َعَلْیِه اْلَماء؛

ياد نمیرانید همانا  را با خوردن هادل همچون زراعتی که آب بر آن  رندیمیم هالدو نوشیدن ز

 1زياد شود.

    2جانت برآيد نه چندان که از ضعف،         بخور، کز دهانت بر آيد                     چنداننه

ال ا دادی و بشریبنکوچک به  یامعدهخدا را شكرت که حس سیری را به ما عنايت کردی و 

 معلوم نبود سرنوشت ما چگونه بود.

گهی                             3که ُپر معده باشد ز حكمت ُتهی                    ندارند تن پروران آ

 برتری ماه شب چهارده بر ستاره سُهی

هی َعَلی العاِقِل  : َفضُل امام علی   ؛الجاِهِل َکَفضِل الَبدِر َعَلی السُّ

                                                                        
 .212. مكارم االخالق، ص 1

 . سعدی.2

 . سعدی.3
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شب چهارده است بر ستاره  همچون برتری ماه خردیببرتری شخص خردمند بر شخص 

 1ُسهی.

 است. دهشواقع که در مجموعه ستارگان ُدب اکبر هاستستاره نينورترکمستاره ُسهی يكی از 

 عبادت و شن زار

ْکِل  اْلِعَباَدُة َمَع : رسول 
َ
ْمِل؛ أ  اْلَحَراِم َکاْلِبَناِء َعَلی الرَّ

 2شنزار است. ی همچون ساختمانی بر زمینخوارحرامعبادت همراه با  

ويران  بستیپای که از اخانهپايه عبادت، لقمه حالل است. عبادت با لقمه حرام همچون 

 است.

 و مگس سنگتخته

ْن َتَقَع َعَلْیِه َو ِإنَّ اْلَكاِفَر َيَری َذْنَبُه  َذْنَبهُ  َلَیَری اْلُمْؤِمَن  ِإنَّ : رسول خدا 
َ
ُه َصْخَرٌة َيَخاُف أ نَّ

َ
َکأ

هُ  نَّ
َ
ْنِفه َکأ

َ
 ؛ُذَباٌب َمرَّ َعَلی أ

افر به روی او بیفتد و ک ترسدیمکه  ندیبیمبزرگی  سنگتختههمانا مؤمن گناه خود را همچون 

 3رد شود. اشینیبکه از جلوی  ندیبیمگناه خود را مانند مگسی 

ر سیاب و اثراتکسی که حقیقت گناه  و امايكی از عوامل ارتكاب گناه کوچک شمردن آن است 

 کند.از ارتكاب آن دوری می شناسدیمی خوببهمخرب آن را 

                                                                        
 .121ح . همان، 1

 شده است.ثبت« قیل علی الماء؛ به قولی بر روی آب است». ادامه روايت 111، ص 12. ِبحاراْلنوار، ج 2

 .112. مكارم االخالق، 3
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 ادب و باران

ْرُع ِإَلی اْلَمَطر؛ ِمَن  اْلُعُقوِل  ِبَذِوي : ِإَن امام علی   الزَّ
ُ
َدِب َکَما َيْظَمأ

َ
 اْلَحاَجِة ِإَلی اْْل

 1همانا نیاز صاحبان خرد به ادب همچون نیاز زراعت به باران است.

آب کافی ندارد. محصوالتش به  کهچونورزی از هر لحاظ آماده است امام گاهی زمین کشا

 و اخالقشايسته است فرد دانا، خودش را به آداب  گونهنیهم دهد.ی نمیاثمرهو  ندینشینمبار 

بر اساس ادب است که انسان مورد  ؛ ودهدمی و عزتزينت دهد. چراکه ادب به انسان شخصیت 

 .ردیگیمقضاوت قرار 

 حیوان ادب است فرق ما بین بنی آدم و            ی خوبان ادب است     ادب باش که سرمايهبا

 2آيه آيه همه جا سوره قرآن ادب است              راحت روح زنان زينت مردان ادب است         

 و باد بد نینشهم

ْشَراِر َتْكِسُب امام علی 
َ
رَّ َکالرِّ  : ُصْحَبُة اْْل ؛الشَّ ْتِن َحَمَلْت َنْتنا  ْت ِبالنَّ  يِح ِإَذا َمرَّ

 3مصاحبت با بدان بدی بار آورد، همچون باد که اگر بر چیز گنديده بورزد بوی بد با خود آورد.

لباس بدی و شرارت به تن ما  وناخواهخواهناشايست،  هایانساندوست و همراهی با 

 .پوشاندیم

 بد و مسافر دریا نینشهم

ْشَراِر َکَراِکِب  : ُمَصاِحُب  امام علی 
َ
 ؛اْلَبْحِر ِإْن َسِلَم ِمَن اْلَغَرِق َلْم َيْسَلْم ِمَن اْلَفَرق اْْل

                                                                        
 .121. تصنیف غررالحكم و درر الكلم، ح 1

 . نسیم شمال.2

 .9111. تصنیف غررالحكم و درر الكلم، ح 3
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برد از ترس در  سالمتبهبدان همچون مسافر درياست که اگر از غرق شدن جان  نینشهم

 1امان نباشد.

طومار زندگی آدمی را  ممكن است هرلحظهشرور اين آسیب را داد که  هاانسانبا  ینینشهم

ن در اما بازهماگر از هالکت نجات يابد.  ؛ وی را نصیب شخص کنندشربپیچند و عاقبت به 

 دائم در معرض تهمت قرار دارد. رونيازا شناسندیمنیست چراکه آدمی را با دوستانش 

 اثریبعلم و داروی 

 ؛: ِعْلٌم اَل َيْنَفُع َکَدَواٍء اَل َيْنَجعامام علی 

 2نباشد. اثربخشلمی که نفعی نبخشد؛ مانند دارويی است که ع

 ؟ثروت یاعلم بهتر است 

 :فرمايدمیچنین  در اين رابطه امام علی 

 و انسان مال را. کندمیحفظ  راعلم انسان 

 .گرددمیولی بر علم افزوده  شودمیبا ا نفاق از مال کم 

که از  ولی کسی رودمیزوال مال از بین  با اشبزرگیکه با مال و ثروت بزرگی يافته،  کسی

طاعت  بکس علم، وسیلهبهانسان  هرگز از بین نخواهد رفت. اشبزرگیرهگذر علم بزرگی يافته، 

 دنبال دارد. بهمرگ ستايش مردم  که پس از کندمی

 علم حاکم است و مال محكوم.

 فانی. اندوزانمالعلما باقی هستند و 

                                                                        
 .9111. همان، ح 1

 .211لكلم، ح . تصنیف غررالحكم و دررا2
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زياد داشتن علم و عمل، به  آنكهحال و هاستقلبو قساوت  فراوانی مال موجب فساد دين

 است برای رسیدن به بهشت. ایوسیلهصالح دين و 

 ولی شخص ثروتمند بايد از مال خود حفاظت کند. کندمیعلم صاحب خود را محافظت 

 علم میراث پیامبران است ولی مال میراث قارون و فرعون و شداد است.

با بخیل، َپست معروف  مالصاحبولی  شودمیعظمت ياد  بزرگواری وبه صاحب علم 

 .شودمی

 علم ترس و بیم سرقت نیست ولی در مال ترس و بیم سرقت هست.

 فرسوده و زمان کهنه باگذشتزمان همواره تازه است و طراوت دارد ولی مال  باگذشتعلم 

 .شودمی

و او  ماند می ديگرانبرای  ولی مال شودمیو با او داخل قبر  شودمیعلم از صاحبش جدا ن

 .گذاردمیرا تنها 

 .آوردمیولی مال قساوت قلب  کندمیقلب را نورانی  علم

 داندوزمیکه مال  کسی به افزايش است. همواره تواضع او رو اندوزدمیکسی که علم و عمل 

 همواره تكبر او رو به افزايش است.

دشمنان او رو به  اندوزدمیکه مال  کسی .دانافزايشدوستان او رو به  آموزدمیکسی که علم 

 1.اندافزايش

                                                                        
. انتشارات پیام 211ها، محمود اکبری، ص ها و تفاوتهای معنوی تشابه. به نقل از پندها در مقايسه1

 .2111مهدی.
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 مردگان انیم درزنده 

ْمَواِت : رسول خدا 
َ
اِل َکاْلَحيِّ َبْیَن اْْل  ؛اْلَعاِلُم َبْیَن اْلُجهَّ

 1در میان مردم چون زنده در میان مردگان است. دانشمند 

       2که نادان مرده و داناست زنده                              و بنده                 ُبَود معلوِم هر آزاده

افرادی که به دنبال تحصیل علم و دانش نیستند در  ؛ وحقیقی انسان به دانش است حیات

 مرده نیز هیچ خاصیتی بر او مترتب نیست. ؛ وآيندیم حساببهحقیقت مرده 

 قلب نوجوان و زمین خالی

َما قَ امام علی  ْرِض  اْلَحَدِث  ْلُب : ِإنَّ
َ
ْلِقيَ ِفیَها ِمْن َشيْ َکاْْل

ُ
 ؛ ٍء َقِبَلْتهُ اْلَخاِلَیِة َما أ

 3.رديپذیمدل نوجوان همانند زمین خالی است که هر چه در آن افكنده شود آن را  

زمین خالی و حاصلخیزی که آماده  مانند ترندآمادهنوجوانان برای دريافت مطالب و هدايت 

 .بذر و نهال است ونههرگپذيرش 

 دریا شورآبدنیا و 

ْنَیا َمَثُل  : َمَثُل کاظم امام  ی َيْقُتَله الدُّ َما َشِرَب ِمْنُه اْلَعْطَشاُن اْزَداَد َعَطشا  َحتَّ  ؛َماِء اْلَبْحِر ُکلَّ

يی که شود تا جامی ترتشنهی از آن بیشتر بنوشد اتشنهمثل دنیا همچون آب درياست، هر چه  

 4رساند.را به هالکت میاو 

                                                                        
 .211، ص 2. إرشاد القلوب، ج 1

 . جامی.2

ْن َيْقُسَو قَ ». در ادامه روايت چنین آمده 12. ُتَحف الُعُقول، ص 3
َ
َدِب َقْبَل أ

َ
كَفَباَدْرُتَك ِباْْل  «.ْلُبَك َو َيْشَتِغَل ُلبُّ

 .191. ُتَحف الُعُقول، ص 4
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داشته باشد بازهم در حال دويدن  آنچهثروت و مال و مقام دنیا تمامی ندارد. فرد حريص هر 

آسايش به سر ببرد غافل از اينكه اين دوندگی خط پايان ندارد و آينده  آينده در است. تا شايد در

 و خودش را غرق یودزبهنباشد  روشن نیست و چنین شخصی اگر اهل قناعت کسچیهنیز بر 

 .رساندیمبه هالکت 

 و وصله نینشهم

اِحُب : امام علی  ِخْذُه ُمَشاِکال؛ الصَّ ْقَعِة َفاتَّ  َکالرُّ

 1مانند وصله است پس همانند آن را انتخاب کن. نینشهم 

ی استفاده کرد که با جنس و رنگ لباس تناسب داشته باشد اپارچهبرای وصله لباس بايد از 

مانند همسر  نینشهمموجب ناهماهنگی است بايد در انتخاب  و ؛آيدن وصله به چشم میوگرنه آ

خصوصیات اخالقی و رفتاری او را در نظر گرفت و کسی را انتخاب کرد که با انسان  و دوست نیز

 خواهیم بود. روابطشاهد عدم تفاهم و ناهماهنگی در  وگرنهسنخیت داشته باشد 

 مانند آفتاب و ماه

ْو 
َ
ُه ِإَلی ِعیَسی أ ْن ُکْن َحی اللَّ

َ
اِس  : أ َخاِء َکاْلَماِء  اْلِحْلِم  ِفي ِللنَّ ْرِض َتْحَتُهْم َو ِفي السَّ

َ
َکاْْل

ُهَما َيْطَلَعاِن َعَلی اْلَبرِّ َو اْلَفاِجر؛ ْمِس َو اْلَقَمِر َفِإنَّ ْحَمِة َکالشَّ  اْلَجاِري َو ِفي الرَّ

زمین زير پای  مانند ود: در بردباری نسبت به مردم،وحی فرم  یسیعبه حضرت  خداوند

باش زيرا اين دو بر نیكوکار  و ماهسخاوت مانند آب روان و در مهربانی مانند آفتاب  و درها باش آن

 2.تابندیميكسان  و بدکار

                                                                        
 .9121. همان، ح 1

 .12، ص 2. مجموعه ورام، ج 2

www.takbook.com



 41 ( تیباهلاز تمثیالت و تشبیهاتی ) نخلستان مَثَل 

بور و ص و متواضعی مردم مانند افتاده هایبدرفتاردر برخورد خود با مردم و صبوری در مقابل  

سخاوت مانند آب جاری باشیم  در ؛ وکندولی همه را تحمل می کوبندیمیم که همه بر آن پا باش

در مهربانی مانند  ؛ وکندی طراوت وزندگی ارزانی میداشتچشمبگذرد بدون هیچ  هر جاکه به 

ار و به نیكوکار و تبهك کنندینمدريغ  کسچیهخورشید و ماه باش که مهربانی و لطف خود را از 

 .تابندیم

 سخن و شمشیر

 َکاْلُحَساِم؛ َکاَلٍم  : ُرَب امام علی 

 1ُبرنده ( است.) ریشمشبسا سخنی که همانند 

     2کاين خورد بر تن، آن خوَرد به جگر                          تیِغ  بَـَتر                  هست تیِغ زبان زِ 

دارد. می تواند با سخن و گفتارش آتشی را آدمی زاد همواره شمشیری دو لبه به همراه خود 

 کشاند و می را به شادی خاموش کند؛ قهری را به آشتی کشاند؛ جدايی را به وصل برساند؛ غم

 تواند برعكس باشد.

 انسان و ظرف سفالی

واني : َکما ُتعَرُف  یعلمنسوب به امام 
َ
ِحی أ صواِتها َفُیعَلُم الصَّ

َ
اِر ِبامِتحاِنها ِبأ ا ِمَن ُح ِمنهالَفخَّ

 المكُسوِر کذلَك ُيمَتَحُن اِْلنساُن ِبَمنطِقِه َفُیعَرُف ما ِعنَدُه؛

                                                                        
 .1219. تصنیف غررالحكم و دررالكلم، ح 1

 . مكتبی.2
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و سالم را از شكسته تشخیص  نديآزمایم شانيصداهای سفالین را با هاظرفکه  طورهمان

 1گردد.شود و آنچه نزد اوست معلوم میدهند انسان نیز با سخنش آزموده میمی

نه به ُپست و مقام و ثروت و ظاهر و خاندان  سخنان او است. دن انسان،معیار عاقل يا نادان بو

 او.

 که مرا گفت نكو خود نیكوست کسآن و              که بدم گفت، بدی سیرت اوست کسآن

   2اوستاز کوزه همان برون تراود که در                               حال متكلم از کالمش پیداست 

 کشنده دارو و

َواِء َقِلیُلُه َيْنَفُع َو َکِثیُرُه َقاِتل : اْلَكاَلُم  یعلامام   ؛َکالدَّ

 3و بسیارش کشنده است. بخشدیمسخن چون داروست، اندکش سود 

 نیاز باشد. اندازهبهنیاز بايد مصرف کرد؛ سخن هم بايد  اندازهبهدارو را 

ز بايد در موقع و زمان مناسب مطرح مناسب مصرف کرد؛ سخن را نی دارو را بايد در وقت

 نمود.

 بعضی شیرين است؛ سخن نیز گاهی تلخ و گاهی شیرين است. وبعضی داروها تلخ 

 ؛ سخن( مانند کپسولد هند ) یقرارمکه داروی تلخ را در لفاف يا لعاب شیرين  گونههمان

 4ذيرای آن باشد.جان شخص پ مانند سخن حق( بايد در لفاف مطرح نمود و تارا )تلخ  ظاهربه

                                                                        
 .111. شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ح 1

 . شیخ بهائی.2

 .1212. همان، ح 3

 .112ها، محمود اکبری، ص تفاوت ها و. پندها در مقايسه معنوی تشابه4
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 سخن و هیزم در شب

 ؛ِفیَما ُتوِرُد َکَحاِطِب َلْیٍل َو ُغَثاِء َسْیل َتُكْن  اَل :  یعلامام 

 1و کف و خاشاک روی سیل مباش. در ايراد سخن چون هیزم چین شب

خوب و بدی را جمع نمايد  ی ممكن است هر چیزکاف ديدجمع کنند هیزم در شب در اثر عدم 

فرمايد حديث توصیه می نيو ارا با خود بیاورد  ارزشیبيا  باارزشمكن است هر چیز و نیز سیل م

مراقب باشد و فقط کالم صحیح و مفید بر زبان جاری کند و مانند اين دو خوب  که سخنگو بايد

 در هم نگیرد. و بد را

 آسیاب عبادت و االغ

ُد َعَلی : امام علی  اُحوَنِة َيُدوُر َو اَل َيْبَرحَکِح  َغْیِر ِفْقهٍ  اْلُمَتَعبِّ  ؛َماِر الطَّ

گردد و خالصی و رهايی بدون دانش چون االغ آسیاب است که به دور خود می کنندهعبادت

 2ندارد.

گاهی به احكام و ضوابط آن می ترکينزدبه کمال الهی  انسان را عبادتی کند که با بصیرت و آ

 باشد.

 و آب سرد مؤمن

ْمآُن ِإَلی اْلَماِء اْلَباِرِد؛ اْلُمْؤِمِن  ِإَلی اْلُمْؤِمَن َلَیْسُكُن  : ِإنَّ صادق امام   َکَما َيْسُكُن الظَّ

 3شود.يابد، همچنان که انسان تشنه با آب سرد آرام میدر نزد مؤمن آرامش می مؤمن

                                                                        
 .22919. همان، ح 1

 .111. االختصاص، 2

 .111، ص 1. الكافی، ج 3
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و آرامش برخوردار است و  نهیطمأنمؤمن به دلیل ايمان واقعی که به خداوند دارد از يک 

حیح با سخنان ص گذاردیمآرامش قلبی او در ديگران تأثیر  آن افرادی که با او در ارتباط هستند.

 را در قلب دارد آرامشکه  ی و حتی نورانیت و صفای باطنیادوارکنندهیامو عمل درست و روحیه 

صرف  زین گیرد.دلش آرام می نوشدیمسرد  از آبکه وقتی  تشنهکند مثل انسان می ديگران وارد

 است. و آرامشوجود مؤمن باعث برکت 

 ساختمان و مؤمن

؛ َکاْلُبْنَیاِن  ِلْلُمْؤِمِن  اْلُمْؤِمُن : رسول خدا   َيُشدُّ َبْعُضَها َبْعضا 

و نگه  بخشدیممؤمن برای مؤمن مانند ساختمان است که قسمتی از آن ديگر را قوت  

 1.داردیم

اشد. ی داشته بشتریببا بودن او امنیت و آرامش  مؤمنش ای باشد که برادرگونهمؤمن بايد به 

 .دارندیمهمانند ساختمان که اجزای يكديگر را نگه 

 و آیینه مؤمن

 ؛ِمْرآُة اْلُمْؤِمن : اْلُمْؤِمُن  یعلامام 

 2مؤمن آيینه مؤمن است فرد 

  3روی او ز آلودگی ايمن بود                                         ی مؤمن بودينهآمؤمن  کهچون

يبا  شود آموخت:نكته ظريف می 11 از اين حديث و گوهربار و ز

                                                                        
 .11. جامع االخبار )َشعیری(، ص 1

 .211. همان، ص 2

 . مولوی.3
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صدا یب .گويد نه با کنايه و ابهامبا وضوح تمام می .گويدمو میموبه .گويدآينه عیب را می

گويد محسوسات را می گويدخوب و بد را باهم می .گويدبیند و میغرض میعیب را بی .گويدمی

 گويد(آنچه را ديده می)

 در گفتن خجالت .نمايی آينه از روی خیرخواهی است نه به هدف تنقیص و ضربه زدنعیب 

ه همه ب .تا مگر دوباره ببیند کندعیب را که ديد در حافظه نگه نداشته فراموش می .کشدنمی

آشكار . يندهآ گذشته ياگويد نه حال را می گويدبیشتر نزديک شوی بهتر می هر .گويديكسان می

 کند(برای ديدن من کنجكاوی نمی) بیندو واضح می

 .بیند دوست و دشمنهمه را می. گويدوقت میهمه .شرط ديدنش صافی صداقت است 

کمک  .شودکس از آيینه آزرده نمیهیچ .شوداز نشان دادن خسته نمی گويديقین ترين چیزها را می

) به نقل از مرحوم حسن عرفان(. دهدمی شد بازنشاناگر شكسته  .کندبه اصالح می
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 مثل پنجه آفتاب

يبا و دلربا.  کنايه از آدم بسیار ز

 .مثل آبی که روی آتش بریزند

در  ایناامیدکنندهدر موردی که بسیار سريع اثر کند مانند خوردن دارو برای بیمار و يا پاسخ 

 کسی. سؤالیپاسخ به 

 قعل  جل مُمثل ا

 به ناگاه وارد شدن يا رسیدن.

 پی آتش آمده نکهیامثل

 برگردد. خواهدمیبسیار عجله و شتاب دارد، هنوز نیامده 
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 وآتشآبمثل 

 وآتآبکجا دمساز باشد          کی بود خوش              نادان ودانا  هم به

(ناصرخسرو)   

 اهللمثل جن و بسم

 نزديک هم نیايند و از يكديگر فراری باشند.دو چیز يا دو کس که هرگز 

 مثل سیبی که از وسط نصف شده

 دو چیز يا دو شخص که دقیقا  و کامال  مثل هم باشند، شباهت فراوان دو چیز يا دو نفر.

 و حالل. پاک مثل شیر مادر،

 .میکنیممثل استفاده  نيا از میکناشارهو پاک بودن مالی يا غذايی  وقتی بخواهیم به حالل

 .شودمیمثل قالی کرمان است؛ هر چه پا بخورد، بهتر 

، هنوز زندگی یفشارهاتعريف کنیم که در اين  نشاط و شادابی کسی بخواهیم از کهیهنگام

ثل اين م از شودیم ترشادابو  ترجواننیز  هرروز خم به ابرو نیاورده و پژمرده و پیر نشده و حتی

يباتر  تربادوام ،ترمحكممان که هر چه رويش راه بروند . همانند قالی کرمیکنیماستفاده  و ز

 .شودمی
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 کبک سرش را زیر برف کرده! مثل

ن هم که ديگرا کنندیمو گمان  رندیگیماست که عیب و نقص خود را ناديده  يیهاآدماشاره به 

 یْلل وبه نفعش نباشد خودش را به کری  یزیچو نیز هر وقت کسی  نندیبینمآنان را  یهابیع

 که گويا من نه ديدم نه شنیدم و نه گفتم. زندیمو کوری 

 !ماندیممثل کشتی بی لنگر 

ی به دنبال کاری يا کس هرلحظه ندارد و سكون وو آرامش  نیست قدمثابتاشاره به کسی که 

 .شودمیهمراه باد  يد او هموز طرف هرتعبیری جز اصحاب باد است. باد به  به .رودمی

دوغ است؛ بخوری  کنی ماست است؛ بخری نگاه ختارالسلطنه است،مثل ماست م

 آب است.

يبا و مفید و مطلوب است ولی بعد معلوم  دروغ و بی ا ساس بوده که  شودمیدر نگاه اول ز

 است.

 وخالخطخوشمثل مار 

 دارد. بدذاتکسی که ظاهری خوب و فريبنده اما باطنی زشت و پلید و 

 مثل شیر و شکر

 شدند. گريكديکه محو  اندختهیآمهمو عشق به  محبتبا چنانآن

 مثل مرغ سرکنده

 آرام و قرار، پريشان و مظطرب.کالفه، بی
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 مثل بازار شام

 يا مكانی است. یزیچ بودن و درهم ینظمیب اشاره به

 مثل بازار مسگرها

اين ز کس را نشنوی ا نيترکينزدصدای  کهیطوربه. باشد سروصداوقتی جايی شلوغ و پر 

 .کنندیممثل استفاده 

 وو نقش  ظريف و زياد است تا ظرف شكل یکارچكشبرای ساختن ظروف مسی نیاز به 

 گیرد. نگار

 .رودمیوِل کنی در  تا مثل بند تُنبان کوتاه است

 ؛ وهستند طرفآنو  طرفنياحرکت و  حال رباشند و دائم د كجاي توانندینم هاآدمبرخی 

 .ندکنیمر فرا و جمعی گروهی تیمسئولو از زير بار  روندیمشخصی خود  دنبال کارهای معموال  

 مثل پیاز هفت پوست دارد

 .و مرموز است رازدانو بسیار  زندیمحرف  ترکمخودش  از و توداری است. گرادرون آدم

 سالههفتمثل سرکه 

 اخمو وو بداخالق  ترشنهايتبی

 ینیزمبیسمثل 

 .غیرتبیو  رگبی
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 ه جوی است.مثل ریگ تَ

ته آب باقی  یهازهيرسنگ؛ اما رودمیو  گذردیمدارد و هم آب. آب  جوی آب، هم سنگ

ن او اطرافیا کهیدرحاليا در پست و موقعیتی باقی بماند؛  يیدرجا هامدت. اگر شخصی ماندیم

 1.کنندیممثل در مورد او استفاده  نياز امدام تغییر کنند و بیايند و بروند 

 ن در انباره کاه!مثل سوز

و  نندکیمو شلوغ گم شود از اين مثل استفاده  وسیع يیدرجايک شی ء کوچک  کهیهنگام

 .رودمیبه کار  ترمهمموضوعات  در کنار بودن يا کوچک بودن موضوعی ارزشکم نیز به

 در مَثَل مناقشه نیست

 وقتآن و ؛کنیممیده کنیم از مثال استفا آشكارو  وقتی بخواهیم مطلبی را برای کسی روشن

 ه خود نكند.ب و برداشت نگیرد خودبه  تا اگر مثلی خوبی نزده باشیم شنونده آن را گويیممیمثل را 

 ***      پیشتر از عمر به پايان رسید       شكر که اين نامه به پايان رسید          

 )نظامی(

  

                                                                        
 .921، ص 1گری، ج . فوت کوزه1
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 نامهکتاب
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 .2111، قم،الحديثدار ، علی،اسعدی آسمانی، هایمثل

 .2111، امیرکبیر، تهران، اکبرعلی دهخدا، وحكمامثال
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