
 

 

 

 

 

 

 

 ت نفسعزّ
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛وهلل اّلعزّة وّللرسوّله وّللمؤمنين

 .عزّت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنان است

 شناسی مفهوم

بار خداوند با صفت  33در قرآن  5.ستناپذير ا عزّت و عزيز در لغت به معنای قدرت شكست

عزّت در مورد انسان نيز از همين . ياد شده استناپذير مطلق است،  که به معنای شكست« عزيز»
گيرد و به معنای حفظ آبرو و شخصيّت و عدم کرنش و دريوزگی در برابر  ريشه سرچشمه می

 .آنهاستناپذيری در برابر  صاحبان زر و زور و تزوير است که نوعی شكست

 آیه تفسیر

و از  شود، دستور داده شده در اسالم به عواملی که موجب عزّت و کرامت و شرافت می
گردد، به شدت نهی شده است؛ مثالً در قرآن  هرگونه عاملی که باعث ذلّت و زبونی می

 :خوانيم می

  ً؛وّلن یجعّل اهلل ّللکافرین علی اّلمؤمنين سبيال

 .به مؤمنان راه تسلّطی قرار نداده استخداوند هرگز برای کافران نسبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2منافقون، .  
 .321، ص مصباح المنیرفیومی، . 8
 . 3 نساء، . 4
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بيگانگان و کسب عزّت  فقيهان و محقّقان اسالم همواره در طول تاريخ، برای نفی سلطة
 .کنند اسالمی، به اين آيه استدالل کرده و می

پذيری  بخشد و آنها را دعوت به مبارزه با سلطه که به مسلمانان، اميد می اين آيه در ضمن اين
و قاطع، مسلمانان را به حفظ عزّت و استقالل فرا  کند، با بيانی هشداردهنده گانگان میدر برابر بي

 .خواند می
يكی از کارهای منافقان اين بود که با دشمنان رابطه برقرار کنند و از طريق بيگانگان به 

، که آنها را به عذاب شديد هشدار داده خداوند پس از آن. اسالمی آسيب برسانند عزّت جامعة
 :کند روش آنان را چنين افشا می

نّ إیبتغون عندهم اّلعزّة فأوّلياء من دون اّلمؤمنين أاّلّذین یتّخذون اّلکافرین 

  ؛اّلعزّة هلل جميعاً

گزینند آیا  جای مؤمنان دوست خود می که کافران را به[ منافقان]ها  همان
مخصوص  ها که همة عزّت خواهند از کافران کسب عزّت و آبرو کنند، با این می

 .خداست

پرستی عبداهلل بن أبی است، که در دهندة تاريخ، ماجرای توطئة منافقان به سر از حوادث تكان
ای که ميان مهاجران و  المصطلق، بر اثر حادثه سال ششم هجرت پس از بازگشت از جنگ بنی

ر پرداخت و انصار در کنار چاه رخ داد، عبداهلل بن أبی از فرصت سوءاستفاده کرده، به کمك انصا
يعنی )وقتی به مدينه رسيديم، ما عزيزان، ذليالن را » :گفتار زشتی بر زبان راند؛ از جمله گفت

 .«کنيم از مدينه اخراج می( و مؤمنان را پيامبر
منافقان : خوانيم منافقين نازل شد، که در آية هشتم اين سوره می در ردّ او و پيروانش، سورة

در حالی که عزّت مخصوص ) کنند ون میزگرديم، عزيزان ذليالن را بيراگر به مدينه با: گويند می

وهلل اّلعزّة وّلرسوّله وّللمؤمنين وّلکنّ » .(دانند خدا و رسولش و مؤمنان است، ولی منافقان نمی

 .«اّلمنافقين الیعلمون

؟ ای از توطئة منافقان آگاه شد و برای عبداهلل بن أبی پيام داد که آيا تو چنين گفته پيامبر
سرانجام وقتی که سپاه اسالم به مدينه شد، پسر عبداهلل بن أبی که ... او از ترس منكر شد

 رسول خدا سوگند به خدا، جز به اجازة»: مسلمانی قاطع بود، سر راه پدر را گرفت و گفت
عبداهلل بن أبی از طريق  «فهمی که عزيز و ذليل کيست؟ توانی وارد مدينه شوی و امروز می نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42 همان، .  
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پيام فرستاد و با کمال ذلّت، از آن حضرت خواست که از دست پسرش  ، برای پيامبرشخصی

او نيز با . «بگذار پدرت وارد شهر شود»: برای پسر عبداهلل بن أبی پيام داد پيامبر. نجات يابد

عبداهلل بن أبی با حالت ذلّت و دريوزگی وارد شهر شد و از اين حادثه . اجازه داد پيامبر اجازة

 1.ز دنيا رفتند روزی گذشت که دق مرگ شد و اچ

اين ماجرا بيانگر آن است که . به اين ترتيب، عزّت مسلمانان و ذلّت منافقان آشكار گرديد
مسلمانان همواره بايد از حريم عزّت و شرافت خود دفاع کنند و ماية ذلّت معاندان و دشمنان 

 .بدخواه گردند

 های آیه پیام

 .ماندن تضمين کرده است عزّت مؤمنان را به شرط مؤمنخداوند پيروزی و . 1
 .عزّت در انحصار خدا، پيامبر و مؤمنان است. 3
ترين مردم و پيامبر را سرايی دشمن پاسخ دهيد و به کسانی که خود را عزيز به ياوه. 9

 5.عزّت تنها برای خدا و پيامبرش و مؤمنان است و بس: پندارند بگوييد ترين می ذليل

 عناوین مرتبط آیات و

؛ (9ـ  7غافر، : )؛ اجابت دعا(303ـ  309بقره، : )؛ اتّحاد(119مائده، : )آمرزش :آثار عزّت
و  11احزاب، : )؛ امداد خدا(09انفال، : )؛ الفت(9ـ  7بروج، : )؛ استقامت(5ـ  0ممتحنه، : )استغفار

 (.19ـ  13تغابن، : )؛ انفاق(35
ـ  05يونس، : )؛ شرك(90نمل، : )؛ سلطة شاهان(193نساء، : )دوستی کافران :موانع عزّت

 (.193ـ  199نساء، : )؛ واليت کافران(00
؛ (13شوری، : )؛ رازقيّت(5زمر، : )؛ خلقت(0ـ  5عمران،  آل: )تدبير جهان :های عزّت نشانه

 3(.3فاطر، : )رحمت

 مرزشناسی

رو، بايد مرزها  اين از. های ارزشی و ضدّ ارزشی بسيار باريك و ظريف است مرز ميان خصلت
هی، عزّت را با جا نشود؛ برای نمونه، برخی بر اثر ناآگا را شناسايی کرد تا ارزش و ضدّ ارزش جابه

 .دهند بار انجام می گيرند و يا به جای تواضع، کارهای ذلّت تكبّر اشتباه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس823، ص 2، ج مجمع البیانطبرسی، .  
 .قون، سوره مناف2، آیه تفسیر نورقرائتی، . 8
 .412و   41، ص 82، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 4
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! بينم یدر روش تو نوعی تكبّر م: عرض کرد يكی از ناآگاهان به امام حسين: روايت شده

گاه اين آيه را تالوت  آن. ؛ بلكه در من عزّت وجود دارد«بّل فیّ عزّة»: حضرت در پاسخ فرمود

 .عزّت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنان است 1؛«فللّه اّلعزّة وّلرسوّله وّللمؤمنين»: فرمود

 اند که پيش از انجام کارها، بايد رذايل و از اين روست که به اين موضوع هشدار شديد داده

 :فرمايد در اين باره می اميرمؤمنان علی. فضايل و مرز ميان آنها را شناسايی کرد

  ؛رأس اّلعلم اّلتمييز بين االخالق، واظهار محمودها وقمع مذمومها

های  علم و آگاهی، تشخیص و جدایی انداختن بین خوی ریشه و سرچشمة
 .تنیک از بد و آشکارساختن صفات نیک و نابود کردن صفات زشت اس

 الگوهای عزّت

عزّت و شرافت و معلّم بزرگ عزّتمندی و پرهيز از عالی  به عنوان نماد و نمونة امام حسين
هرگونه ذلّت و خواری شناخته شده است؛ نهضت عظيم کربال و بيعت نكردن او با يزيد و يزيديان و 

 .مطلب استتا سر حدّ شهادت، شاهدی گويا، عينی و فراموش نشدنی بر اين  اش ايستادگی

 :فرمايد می در شأن امام حسين رسول خدا

مام خيرٍ ویمنٍ وعزٍ إمصباح اّلهدي وسفينة نجاة و... اّلحّسين بن علی نّإ

  ؛وفخرٍ

چراغ هدایت و کشتی نجات و پیشوای سعادت و  حسین بن علی
 .خجستگی و امام عزّت و افتخار است

يارانش را پذيرفت و با  در شديدترين شرايط، شهادت سخت خود و امام حسين
 :بار با يزيد را رد کرد و فرمود ، بيعت ذلّتگيری قاطع موضع

  ؛موت فی عزّ خيرٌ من حياة فی ذلٍ

 .بار است مرگ باعزّت بهتر از زندگی ذلّت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص 33، ج بحاراالنوارمجلسی، .  
 .4 3، ص  ، ترجمة محمّدعلی انصاری، ج غرر الحکمآمدی، . 8
 .12، ص  ، ج (ع)عیون اخبار الرضاصدوق، . 4
 .28 ، ص 33، ج بحاراالنوارمجلسی، . 3
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 :رحم، فرمود فرسای دشمن بی در روز عاشورا در برابر فشار شديد و طاقت امام
مرا میان دو راهی مرگ و پذیرفتن ذلّت بیعت،  آگاه باشید فرومایه پسر زنازاده،

؛ حاشا از ما که زیر بار ذلّت برویم، خدا و هیهات منّا الذلّةمخیّر ساخته و 
های  چنین مؤمنان و پرورده هم اند؛ پذیری نهی کرده رسولش ما را از ذلّت

اند  های بزرگ و غیور، نخواسته های بلند و شخصیّت های پاک و اندیشه دامن
گاه  شدن شرافتمندانه در قربان بار فرومایگان پست را بر کشته ما اطاعت ذلّتکه 

 1.مردان بلندهمّت، ترجیح دهیم و لباس ذلّت بپوشیم
 :زد و عزّت، در روز عاشورا فرياد می شرف آن زادة

 5واّلعار أوّلی من دخول اّلنار   اّلموت خير من ركوب اّلعار
بهتر از ورود به آتش ( ظاهری شكست)ست و ننگ مرگ بهتر از ننگ ذلّت در برابر يزيد ا

 .باشد دوزخ می
 :فرمود داد و می به عزّت مسلمانان بسيار اهميّت می( قده)حضرت امام خمينی

جمهور آمریکا، که آن  وقتی عکس محمّدرضا شاه معدوم را در برابر فالن رئیس
و تلخی این طور ذلیالنه در مقابل او ایستاده بود دیدم، بسیار ناراحت شدم، 

منظره هنوز برای من باقی است که شاه مملکت اسالمی در برابر کافر 

 3.خدانشناس، این طور اظهار کوچکی کند
، که به دستگيری و تبعيد ايشان 09در قم در سال ( ره)ترين سخنرانی امام خمينی کوبنده

ت ايران و ايرانيان بار کاپيتوالسيون بود؛ اليحة ننگينی که عزّ منجر شد، بر ضدّ اليحة ذلّت
امام عزّتمند در برابر اين قانون ننگين . داد ديكتاتوری آمريكا قرار می چكمة مسلمان را زير

 .دان تاريخ افكند يب شود و آن را به زبالهای تصو بپاخاست و سرانجام نگذاشت چنين اليحه

 عوامل و موجبات عزّت

 اطاعت خدا. 9

من پروردگار عزيز شما هستم؛ پس : فرمايد ر روز میخدای تعالی ه»: فرمود پيامبر اکرم

 7.«هرکه خواهان عزّت دو جهان است بايد که از خدای عزيز فرمان برد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .845، ص 1، ج تاریخ طبریطبری، .  
 .12، ص 3، ج طالب مناقب آل ابیشهر آشوب،  ابن. 8
 .845، ص 8، ج پای آفتاب پابهستوده، . 4

ری شهری، )« إنّ اهلل تعالی یقول كلّ یوم أنا ربّکم العزیز ممّن أراد عزّ الدّارین فلیطع العزیز»: قال رسول اهلل. 3
 (.4142، ص 8242 ، ش 2، ج میزان الحکمهترجمة 
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 ترک گناه .2

که ايل و تباری داشته باشد عزّتمند باشد، بايد  آن خواهد بی هرکه می»: فرمود امام صادق

 1.«از خواری گناه به عزّت اطاعت خدا درآيد

 ع به مردم نداشتنچشم طم .3

ای درآيد که اهل آن  به خانهکه  کند تا آن قراری می عزّت، پيوسته بی»: فرمود امام صادق

 5.«شود جا مستقر می چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن

 انصاف .4
بدانيد هر کس با مردم با انصاف رفتار کند، خداوند جز به عزّت او »: فرمود امام علی

 3.«دنيفزاي

 نفسی تواضع و شکسته .5

افزايد؛  سه چيز است که خداوند به سبب آنها جز به خير و خوبی نمی»: فرمود پيامبر اکرم
نفسی، که خداوند به سبب  شكسته. افزايد نمیافتادگی، که خداوند به سبب آن جز به بلندمرتبگی 

 7.«افزايد نيازی نمی ز به بیافزايد و مناعت طبع، که خداوند به سبب آن ج آن جز به عزّت نمی

 توکل .6

ای که در آن  چون به نقطهنيازی و عزّت، در دل مؤمن در حرکتند و  بی»: فرمود امام باقر

 0.«شوند جا مستقر می توکّل است رسيدند، در آن

 داری زبان نگه .7

 6.«دار تا عزيز شوی زبانت را نگه»: فرمود امام کاظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أراد عزّاً بال عشیرة وغنی بال مال وهیبة بال سلطان فلینقل من ذلّ معصیة اهلل إلی عزّ »(: ع)قال اإلمام الصادق.  

 (.4142، ص 8232 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« طاعته
 .4132، ص 8253 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 8
، 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« ه لم یزده اهلل إلّا عزّاأال إنّه من ینصف الناس من نفس»(: ع)قال اإلمام علی. 4

 (. 413، ص 8252 ش 
 .4134، ص  821 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 3
ری شهری، )« الغنا والعزّ یجوالن فی قلب المؤمن فإذا وصال إلی مکان فیه التوكل أوطناه»(: ع)قال اإلمام الباقر. 5

 (.4134، ص 8218 ، ش 2، ج کمهمیزان الحترجمة 
 .4134، ص 8214 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 1
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 در اختیار خود بودن .8

 1.«شوی دست مردم مسپار که ذليل می زمام اختيار خودت را به»: فرمود م کاظماما

 ط بر خشمتسلّ .1

که خداوند عزّوجلّ بر  ای خشم خود را فرو نخورد مگر اين هيچ بنده»: فرمود امام صادق

 5.«آخرت افزودعزّت او در دنيا و 

 صبر .91

ورزد، خدای عزّوجلّ بر عزّتش  هرکه در برابر مصيبتی شكيبايی»: فرمود امام باقر

 3.«بيفزايد

 پاکی .99

 7.«هرکه از بدی پاك شد، به عزّت دست يافت»: فرمود امام صادق

 قناعت .92

 0.«انجامد قناعت به عزّت می»: فرمود امام علی

 دوری از مواهب دنیا .93

 6.«های دنيا دست شست، عزّت يافت هرکه از دهشت»: فرمود امام علی

 جهاد .94

 7.و جهاد را برای عزّت بخشيدن به اسالم واجب فرمود... خداوند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4134، ص همان.  
 .4134، ص 8211 ، ش همان. 8
 .4134، ص 8211 ، ش همان. 4
 .4134، ص 8212 ، ش همان. 3
 .4134، ص  821 ، ش همان. 5
 .4134، ص 8212 ، ش همان. 1
 .4134، ص 8213 ، ش همان. 1
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 تحکای

 نصیحت زاهد. 9

ها و مزارع اطراف مدينه به شدّت  آفتاب بر مدينه و باغ. شدّت کرده بود تابستان گرمی هوای
دانست، تصادفاً به  در اين حال مردی به نام محمّد بن منكدر که خود را تارك دنيا می. تابيد می
اندامی افتاد که معلوم بود در اين وقت  ناگهان چشمش به مرد درشت. احی بيرون مدينه آمدنو

به مزارع خود بيرون آمده و به سبب چاقی و خستگی به کمك چند نفر  برای سرکشی و رسيدگی
 .رود از بستگانش که اطرافش هستند راه می

! د را مشغول ساخته است؟اين مرد کيست که در اين هوای گرم خو: با خود انديشيد گفت

ديگر اين مرد ! است م باقراين مرد محمد بن علی بن الحسين، اما! تر شد، عجب نزديك
 .الزم شد نصيحتی بكنم و او را از اين روش بازدارم! کند؟ جويی می شريف چرا دنيا را پی

محمّد بن . ريزان پاسخ سالم او را داد زنان و عرق نفس امام باقر. نزديك آمد و سالم کرد
هم در چنين آيا سزاوار است مرد شريفی چون شما در طلب دنيا بيرون بيايد، آن : منكدر گفت

اگر خدای ! با اين اندام که حتماً بايد متحمّل رنج فراوانی بشويد؟ويژه  وقتی و در چنين گرمايی، به
شايستة ! د آمد؟نخواسته در چنين حالی مرگ، شما را فرا رسد، چه وضعی برای شما پديد خواه

شما نيست که دنبال دنيا برويد و با اين تن در اين روزهای گرم متحمّل رنج و زحمت بشويد؛ نه، 
 .شما نيست نه، شايستة

اگر مرگ »: ها را از دوش کسان خود برداشت و به ديوار تكيه کرد و فرمود دست امام باقر
کار عين طاعت و  ام؛ زيرا اين دنيا رفته من در همين حال برسد، در حال عبادت و انجام وظيفه از

من زندگی و خرج . ذکر و نماز و دعاستای که عبادت منحصر به  خيال کرده. بندگی خداست
من در . دارم، اگر کار نكنم و زحمت نكشم، بايد دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم

قتی بايد از فرارسيدن مرگ، و. روم که احتياج خود را از کس و ناکس سلب کنم طلب رزق می
هستم، نه در چنين حالی  کاری و تخلّف از فرمان الهی ترسان باشم که در حال معصيت و خالف

که در حال اطاعت امر حق هستم که مرا موظّف کرده باری بر دوش ديگران نباشم و رزق خود 
! کرده بودم عجب اشتباهی: با خود گفت( محمّد بن منكدر)زاهد . «را خود به دست آورم

ام و احتياج به نصيحت  خواستم او را نصيحت کنم، اکنون متوجّه شدم که خودم در اشتباه بوده می

 1.ام داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ـ  22، ص  ، ج داستان راستانمطهّری، .  
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 اسکندر و دیوژن. 2

به فرماندهی و پيشوای کلّ يونان در لشكرکشی به ايران ( پادشاه مقدونی)که اسكندر  همين
، حكيم معروف يونانی (ديوژن)ند؛ امّا ديوگنس طبقات برای تبريك نزد او آمد انتخاب شد، از همة
ديوژن که از . اسكندر شخصاً به ديدار او رفت. توجّهی نكردبرد، به او  سر می که در کورينت به

در برابر ( شعار اين دسته، قناعت، استغنا، آزادمنشی و قطع طمع است)حكمای کلبی يونان بود 
آيند، کمی برخاست و چشمان  وانی به سوی او میچون حس کرد جمع فرا. آفتاب دراز کشيده بود

آمد، خيره کرد؛ امّا هيچ فرقی ميان اسكندر و يك  پيش میخود را به اسكندر که با جالل و شكوه 
اسكندر به او . اعتنايی را حفظ کرد آمد، نگذاشت و شعار استغنا و بی مرد عادی که به سراغ او می

يك تقاضا بيشتر ندارم؛ من : ديوژن گفت. اری، بگواگر از من تقاضايی د: سالم کرد و گفت
 !تر بايست ای، کمی آن طرف ، تو اکنون جلوی آفتاب را گرفتهکردم داشتم از آفتاب استفاده می

عجب مرد ابلهی : با خود گفتند. اين سخن در نظر همراهان اسكندر خيلی حقير و ابلهانه آمد
ا اسكندر که خود را در برابر مناعت طبع و استغنای کند؛ امّ است که از چنين فرصتی استفاده نمی

که به راه افتاد، به همراهان خود که  پس از آن. انديشه فرو رفتنفس ديوژن حقير ديد، سخت در 

 1!خواست، ديوژن باشم به راستی اگر اسكندر نبودم دلم می: کردند، گفت فيلسوف را ريشخند می

 !پناهندگی به پرچم بیگانگان. 3

شهيد شيخ فضل اهلل نوری در پاسخ سعدالدوله که نصب پرچم سفارت هلند  آیةاهلل: تنقل اس

آقای : کرد، فرمود ماندن شيخ شهيد از خطر پيشنهاد می ايشان برای در امان را بر فراز خانة
بزنند، چه طور ممكن است صاحب ( بيگانه)ما را بايد روی سفارت اجنبی ( پرچم)بيرق ! سعدالدوله

من که يكی از مبلّغان احكام آن هستم، اجازه فرمايد به خارج از شريعت آن پناهنده شريعت به 

وّلن یجعّل اهلل ّللکافرین »: فرمايد محكمات است، می[ آيات]ايد؟ جزء  م، مگر قرآن نخواندهشو

ايد؟  را فراموش کرده 3«التتخذوا اّليهود واّلنصاري أوّلياء» مگر آية 5،«علی اّلمؤمنين سبيالً

کنند و ( قطعه قطعه)هستم که صد مرتبه زنده شوم و مسلمانان و ايرانيان مرا مُثله من راضی 

 7.بسوزانند؛ ولی پناهندة اجنبی نشوم و برخالف امر شارع مقدس اسالم رفتار نكنم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21ـ  25، ص 8، ج داستان راستانمطهّری، .  
 (. 3 نساء، )« .و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است». 8
 (. 5مائده، )« .انتخاب نکنید[ گاه خود دوست و تکیه]یهود و نصارا را ولی ». 4
 .418، ص 8، ج ها پیرامون شیخ شهید مکتوبات و اعالمیه: ، به نقل از448، ص 3 ، جمردان علم در میدان عمل. 3
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 شعر
ــاحبدالن  ــد ز صــ ــب آمــ ــی را تــ  يكــ

 

 شـــكّر بخـــواه از فـــالن: کســـی گفـــت 
 

ــت ــردنم : بگفــ ــی مُــ ــر تلخــ  ای پســ
 

ــور روی تُــــ    ــه از جــ ــردنمبــ  رُش بــ
 

ــورد   ــس نخ ــت آن ک ــل از دس ــكر عاق  ش
 

 کـــه روی از تكبّـــر بـــر او ســـرکه کـــرد 
 

ــه دل خواهــــدت  ــرو از پــــی هرچــ  مــ
 

 کــه تمكــين تــن نــور جــان کاهــدت      
 

 کنــــد مــــرد را نفــــس امّــــاره خــــوار
 

ــدار    ــزش مــ ــمندی عزيــ ــر هوشــ  اگــ
 

ــوری    ــرادت خـ ــد مـ ــه باشـ ــر هرچـ  اگـ
 

 ز دوران بســـــی نـــــامرادی بـــــری   
 

ــكم دم  ــور شـــ ــه تنـــ ــ بـــ  افتندم تـــ
 

 مصـــــــيبت بـــــــود روز نايـــــــافتن 
 

ــگ  ــدت روی رنــ ــی بريزانــ ــه تنگــ  بــ
 

ــگ      ــده تن ــی مع ــی کن ــت فراخ ــو وق  چ
 

 کشــــد مــــرد پرخــــواره بــــار شــــكم
 

ــم    ــار غــ ــد بــ ــد کشــ ــر درنيايــ  وگــ
 

 شـــكم بنـــده بســـيار بينـــی خجـــل    
 

ــه دل    ــر ک ــگ بهت ــن تن ــيش م ــكم پ  1ش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 81، ص بوستانسعدی، .  




