
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 مؤمن چون آب است 

 

یکی از جاذبه های ادبی، تمثیالت و تشبیهات است که در فرهنگ گفتاری و نوشتاری مردم دیده می شود. چرا که این روش  

گی های چهار گانه باشد تا آن را  کند. بدون شک در »مَثَل« باید ویژکمک فراوانی به ادای مقصود و شفافیت مراد می 

 زیبایی بخشد 
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آن مثیا  هیای زیبیا و آموزنیده ای وجیود دارد و یکیی از رشیته هیای نلیوم  رآنیی ربر همین اساس است که حتیی در  ی 

 را » امثا   ران « تشکیل می دهد.

دیده می شود که جا دارد محققان و  همین تمثیل و تشبیه در کلمات نورانی پیامبر )ص( و پیشوایان معصوم شیعه)ع( نیز 

 اندیشمندان، کتاب هایی مستقل را تدوین کنند. 

 امام صادق)ع( به نقل از پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید 

 » مَثُل المُؤمِنِ الخَالِصِ کَمَثَلِ المَاء« 

 1ص همانند آب است«لمؤمن خا»   

شناسایی کرده   (بر )ص( آب است مکه در مثا  پیا  )هٌ بهویژگی های بارز مُشَبّبرای رسیدن به مراد گوینده در هر تشبیه باید 

 و آن گاه با فرد مؤمن خاص )مُشَبّه( همسو کنیم. 

 درآب ویژگی های ظاهری فراوانی وجود دارد از جمله آن ها :

 ر ظرف بدون تغییر هویت.ی،  رار گرفتن در ه، حیات بخشی، روانی و ر ت، صافی و زاللی، رحمت نام خداوند پاک کنندگی

 ایجاد کند.  د دست کم این شش ویژگی را در خود انسان با ایمان که می خواهد در ردیف شایستگان  رار گیرد بای

 در مرحله او : 

باشد، از ننصر مهم امر به معروف و نهی از منکر برای تطهیر جامعه   باید برای هر محیط آلوده ای حالت پاک گنندگی داشته 

 ان خود بهره گیرد. از هیچ منکری چشم پوشی نکند و هر معروفی را در جامعه رواج بخشد. و اطرافی

 در مرحله دوم: 

 سعی در ایجاد و توسعه حیات طیبه برای افراد و جوامع دارد، آنگونه که آب مایه حیات است.
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 در مرحله سوم:  

ر یق است و بانث می شود تا گرفتگی از حلق و گلو بر طرف  همانگونه که اب برجسته ترین و با ارزش ترین مایع روان و 

گردد انسان مؤمن نیز از همین ویژگی برخوردار است و نه تنها وجودش موجب خفگی انسان ها نمی شود که موانع موجود  

 بر سر راه تنفس انسان ها را محو می سازد  و این فداکاری شخص مؤمن را نیز می رساند.

 در مرحله چهارم:

ص وجودش از بیرون و درون یکی است و آن چنان صاف و زال  است که همگان از نگاه به صورت و سیرت او لذت  لمن خامؤ

 او دیده نمی شود. در می برند و به دیگر سخن به هیچ وجه رگه های نفاق و دو رنگی  

 در مرحله پنجم: 

مؤمن   وجودات از آن بهره می گیرند، انسانآب رحمت نام خداوندی است که در دسترس همگان  رار گرفته است. همه م 

نیز باید چونان ننصر آب نشانه رحمت خداوندی باشد به این معنی همگان باید به او دسترسی داشته باشند تا از جلوه های  

 صاف و زال  او بهره گیرند. 

 در مرحله ششم:

ل ها و شمایل گوناگون موجب از دست رفتن  آب با حفظ هویت در هر ظرفی  رار می گیرد و  رار گرفتن در ظرف ها با شک

 هویت با ارزش آب نمی شود. 

مؤمن نیز ممکن است در شرایط گوناگون و ظرف های متنونی  رار گیرد اما تغییر شرایط نباید او را از هویت دینی و ایمانی  

 دور کند. 

دست بر داشتن از هویت اصیل  اره ای جز لوده ای در اطراف خود می بینند چآ برخی از مردم بر این پندارند که چون محیط 

 ایمانی خود ندارد اما این فکر و منش از دیگاه پیامبر )ص( کامالً بی منطق و بی ارزش است.

 در پایان الزم است تا به پنج نکته دیگر اشاره شود: 

  مؤمن نیز چون آب  تصفیه کامل می رسد. ی است که با گذر از مراحل سخت و حساس به گ نس  نکته او  : آب ننصر گران 

باید از مراحل دشوار و حساس زندگی نبور کند تا به درجه ایمان کامل دست پیدا کند. بدیهی است همانگونه که آب به هر  

دار خواهد بود و ارزش بیشتری را پیدا  میزان از گذرگاه های تنگ و تصفیه کننده نبور داده شود از صافی بیشتری برخور

 زال  و صفای باطن باید از گذر گاه های گوناگونی نبور کند و پرورش یابد.خواهد کرد، مؤمن نیز برای رسیدن به ایمان 

 پس اوالً: همانگونه که آب نیاز به تصفیه دارد، ایمان مؤمن هم نیاز به تصفیه دارد. 

با نبور از تنگنا ها و شداید و سختی هاست، تصفیه و زاللی ایمان مؤمن هم نیاز به تنگناها و  و ثانیاً: همانگونه که تصفیه آب 

 نبور از آن ها را دارد. 



ارزش باالیی دارد و نباید در هر جایی هزینه کرد و در مصرف آن باید د ت نظر را به کار گرفت   آب نکته دوم: همانگونه که 

نباید خود را در هر جایی هزینه کند بلکه در مرحله او ، این خود مؤمن است که باید   مؤمن از ارزش باالیی برخوردار است و 

مرا ب رفت و آمدهای خویش باشد و در مرحله دوم، انسان ها هستند که باید مرا بت آبرو و حیثیت مؤمن و در نهایت 

 شخصیت ایمانی او باشند. 

ان منطقه مفید تر است، مؤمن نیز ابتدا باید نسبت به اطرافیان خود  نکته سوم: آب هر منطقه ای برای گیاهان و حیوانات هم

باشد و با زبان محلی خود برای جامعه پیرامونی اش هدایتگری « 2وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ »توجه کرده و به فرموده  رآن 

 و روشنگری و حیات بخشی داشته باشد  رآن می فرماید:

 3   لَعَلَِّهُْم يَحْذَرُونَنَفَرَ مِنْ کُلِِّ فِرْقَةٍ مِنْهُْم َطائِفَةٌ لِیَتَفَقَِّهُوا فِي الدِِّينِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُْم إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِْمفَلَوْلَا 

پیدا کنند و  نمی کند)و طایفه ای بماند( تا در دین)و معارف و احکام اسالم( آگاهی  از آنان کوچ چرا از هر گروهی،طایفه ای 

 به هنگام بازگشت به سوی  وم خود آنها را انذار نمایند.

ؤمن و چهره او نیز برای دیگران  روح  صدای آب و نگاه به  آن، آرام بخش و روح افزاست، صدای منکته چهارم: همانگونه که 

انقالب و دفاع   آن صدای امام راحل)ره( است که در دوران های سخت پیروزی  نمونه روشن. افزا و آرام بخش خواهد بود

 مقدس، روح افزا و آرامش بخش جامعه و ملت و فادار ایران بود. 

 :فروغ فرخزادگوید  نکته پنجم:

 نرا شکوفا می کند،لقت آب، اگر با درخت همنشین شود آدر حیرتم از خ

 کند،د آن را خاموش می اگر با آتش تماس بگیر

 پاکی برخورد کند آنرا تمیز می کند، اگر با نا 

 اگر با آرد هم آغوش شود آنرا آماده طبخ می کند،

 اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود. 

 ولی اگر تنها بماند رفته رفته گنداب می گردد. 

 در تنهایی مرده و گرفته می شود.  ما نیز بسان آب است، و تی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است، و د  

 با هم بودن هایمان را  در بدانیم.  
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