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1. Introduction 

Humility is one of the highest human values that has been 

recommended in the Qur'an and many hadiths. This virtue is often 

used against arrogance. In most religious, moral and mystical books, 

humility is mentioned as one of the most desirable human traits. 

Apologizing and relieving resentment has also had its own etiquette 

among Sufis and mystics, and often in this relieving resentment and 

turbidity, it has been emphasized that this forgiveness is from the 

heart, not just in appearance. In some forms of apology or respect and 

humility, there is a connection between the head of the apologetic or 

respectful person (as the highest point of the body) and the foot of the 

person being apologized for or respected (as the lowest point of the 

body). 

One of these customs is a rare custom in which a person puts one side 

of his face on the ground to pay his respects and humility or to 

apologize and relieve resentment and asks the other person to put his 

foot on his face. This action - especially if performed by a high-

ranking and respected person - is considered a sign of the peak of 

humility. 

 

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using library 

research. One of the etiquettes that has been mentioned in many texts 

is the etiquette related to humility, which is one of the most important 

and practical social and moral etiquettes. In this article, we will try to 

study one of the rare customs of humility and apology and examples 
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of its reflection in historical and mystical texts, and then express 

evidences of Persian poetry and prose that are somehow related to this 

tradition. However, this custom has been mentioned in many books, 

but so far no research has been done on the specific types of etiquette, 

humility, and apology discussed in this article. 

 

3. Discussion 

In ethics books, the topic of humility is often mentioned after the 

topic of arrogance and as a practical way of treating this mental 

illness.The main philosophy of many moral teachings, especially 

humility, is to fight the self. In classical texts, especially mystical and 

religious prose texts, it is officially mentioned a rare custom that in 

which a person falls on the ground in front of someone for purposes 

such as humility, apology, removal of turbidity, etc., and one side of 

his face falls to the ground. He asked the other person to put his foot 

on his face. Since in most cases related to this custom, there is no 

mention of surprise of the other party, it becomes clear that this 

method of humility and apology was a well-known method. 

 Of course, in this method, usually a person has been inferior - who 

has put his face under the feet of a person with a higher position and 

rank, and that is why whenever a person with a high position and 

status puts his face under the feet of person has been subordinated to 

him, he has refused to do so, and finally he has been satisfied with 

this insistence. 

In some mystical and moral books about humility, the story that 

happened between two companions of the Holy Prophet is mentioned. 

Although in some sources the names of them are not mentioned, but 

in most sources, the insulting person is Abuzar Ghaffari and the 

person being insulted is Belal. Although insulting Abuzar was an 

indecent act and the Prophet considered it a sign of arrogance and the 

morality of ignorance, but his way of apologizing shows the peak of 

his humility and politeness and is an effective but very difficult 

method in removing arrogance. 

In the most important mystical books, there is a story about Abu Bakr 

Kattani, One of the mystics. He feels resentment to his friend in his 

heart. To treat it, asks his friend to put his foot on his face and with 

this method, resentment is eliminated. 

Another example of this method of humility is the anecdote 
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mentioned in the Qushayriyah treatise about Abu al-Abbas ibn 

Masruq, according to which Ibn Masruq asks an uninvited guest who 

has come to his house to put his foot on his face and The guest puts 

his foot on Ibn Masruq's face.  

Another example of this method of humility and apology is a very 

famous story that happened during the time of Imam Kazem between 

two of his Shiites, Ali ibn Yaqteen and Ibrahim Jammal. Ali ibn 

Yaqteen refused to meet Ibrahim Jammal. Some time later, Imam 

Kazem refused to meet Ali ibn Yaqteen. Ali ibn Yaqteen realized his 

mistake and He went to Ibrahim Jammal's house and put his face on 

the ground and asked him to put his foot on his face. 

It is also narrated about Muhammad ibn Munkader (nicknamed 

Sajjad of the Sunnis), one of the famous ascetics and worshipers of 

the time of Imam Muhammad Baqir, who had such a humble 

behavior towards his mother. This behavior of Muhammad ibn 

Munkader with his mother is considered a prominent example of 

humility towards parents.   

This way of expressing humility and apology is in fact a combination 

of several rituals, each of which is reflected separately in the texts. 

Since burying the face is a sign of humiliation and trampling is also a 

sign of humiliation and belittling, the combination of the two in the 

drawing discussed in this article shows humility. Expressions such as 

putting one's head, putting one's head on the ground, putting one's 

head on one's foot, falling on one's foot, etc., which have been used in 

the texts are related to some extent with this custom. 

 

4. Conclusion 

Humility is one of the moral virtues that is strongly recommended in 

the Qur'an and hadiths. One of the rituals related to bowing and 

apologizing is a rare custom in which a person puts his face on the 

ground to apologize, relieve resentment, pay homage, humility, etc. 

asks the other person to put his foot on his face. This action is 

considered a sign of humility and humility, especially if it is done by 

a high-ranking and respected person. Since there is no surprise in the 

anecdotes that refer to this custom, it is clear that this custom was 

officially recognized. Although this custom has been mentioned 

several times in a number of mystical and moral texts such as Resaleh 

Qoshayriyeh, Mesbah ol Hedayat, Alloma’, Tazkerat ol Oliya, 
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Kimiyay e Sa’dat and etc., but in the description and comments of 

these works, there is no explanation about it.  

According to the anecdotes that have been narrated about this custom, 

Abuzar used this method to apologize to Bilal, and Ali ibn Yaqteen 

used this method to apologize to Ibrahim Jammal, and thus destroyed 

their wonder and arrogance. Ibn Masruq has resorted to this method 

to honor the guest and humility towards him and Abu Bakr Kattani to 

remove the hate of all his friend from his heart. Muhammad ibn 

Munkader also humbly put his face under his mother's feet.  

 

Keywords: mystical prose  texts, morality, modesty, apologize. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  1400بهار و تابستان ، 49شمارة  دورة جديد، ،24سال 

 
 يكی از رسوم نادر تواضع و عذرخواهی در متون منثور عرفانی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 مريم حقیدکتر 

 چكیده
 

از صفات حسنة اخالقی است كـ  در قـر ن و روايـات بسـیار بـ   ن سـفار   تواضع و فروتنی
 هـايی از  ن  مـدهها،  ثار و نیز نمون است و در بسیاري از كتب اخالق، تعريف تواضع، نشان شده

بـ   ءاالولي اةت كر  و ةالهداي مصباح، قشـیري  ةرسال، اللمعاست. در برخی متون نثر عرفانی همچون 
است ك  گاه نیز بـراي عـخرخواهی، رفـع ي نشان دادن تواضع و فروتنی اشاره شدهرو  نادري برا

اي از فرهنـ  و اسـت. از  نجـا كـ  متـون عرفـانی بدـش عمـدهرفت رنجش و كدورت ب  كار می
دهند، شناخت بهتر اين قبیل  داب و رسـوم، بـ  درب بهتـر ادبیات كالسیك فارسی را تشکیل می

در اين رسم نادر، فردي يك طـر  صـورت خـود را بـر روي زمـین  اين  ثار كمك خواهد كرد.
خواهد ك  پاي خود را بر صورت او بگخارد. اين عمل ب  ويـژه اگـر گخارد و از طر  مقابل میمی

 دهندة اوج تواضع و فروتنی او قلمـداد شـدهتوسط شدصی واالمقام و محترم صورت پخيرد، نشان
اسـت ابتـدا اسـت، سـعی شـدهی و تحلیل محتوا نگاشت  شدهاست. در اين مقال  ك  ب  رو  توصیف

 وري و تحلیـل گـردد و ترين شواهد و كاربردهاي اين رسم در متون نثر عرفانی و دينی جمـعمهم
هايی از نظم و نثر فارسی ك  ب  نحوي با اين رسـم در ارتبـاه هسـتند، اشـاره سپس ب  تعابیر و نمون 

 شود. 
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 22 49شماره                                          نشريّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 مقدمه-1

هاي واالي انسانی است ك  در قر ن و احاديث فراوان ب   ن تواضع يکی از ارز 

در معناي لغوي اين »رود. است. اين فضیلت غالباً در مقابل تکبر ب  كار میسفار  شده

براي وضع در جمل  با حر  جر  وجود دارد و تا زمانی ك  مکانی« پايینی»واژه مفهومی از 

 شکار نشده « وضع»مشدص نشده باشد و يا با قرين  ديگري معناي خاصی براي « علی»

باشد غالباً مقصود از  ن گخاشتن بر روي زمین خواهد بود. اگر اين واژه درباره انسان ب  

ي مرد پَست، و ب  معنا« رجل وضیع»شود. مثالً كار رود نوعی معناي پايینی از  ن فهمیده می

ة تواضع ب  معناي اظهار فروتنی،   معناي مرد فروتن است و اما واژب« رجل متواضع»

 (403: 1389)فرامرز قراملکی، « كوچکی و خواري است.

است. مرحوم نراقى در از تواضع شده در كتب اخالقی و عرفانی نیز تعاريف متعددي

ت  نفسى ك  نگخارد  دمى خود را تواضع عبارت است از شکس»گويد: تعريف تواضع مى

باالتر از ديگرى ببیند و الزم  ن كردار و گفتاري چنديست ك  داللت بر تعظیم ديگران و 

تواضع را  اخالق ناصري(. خواج  نصیر طوسی در 211تا: )نراقی، بی« كنداكرام ايشان مى

 ن بود ك  تواضع »نويسد: شمارد و در تعريف  ن میزيرمجموع  فضیلت شجاعت برمی

  (113-112: 1364)طوسی، « تر باشند.خود را مزيتی نشمرد بر كسانی ك  در جاه ازو نازل

ترين  نها عبارتند از: است ك  مهمهاي فراوانی براي تواضع ذكر شدهدر روايات نشان 

 غخا خوردن با فقرا، تواضع در راه رفتن، تواضع در نشستن، پخيرفتن پیشنهاد و انتقاد ديگران

و قبول حق، خوشرويی، نشستن در قسمت پايین مجالس، پیشی گرفتن در سالم و بلند سالم 

كردن، پرهیز از خودنمايی، تعريف نکردن از خود، رعايت تساوي در احترام ب  ثروتمند و 

فقیر، مقدم داشتن ديگران در صف نماز و در مسیر راه و در نشستن در مجالس بر خود، و 

نگام جدايی، پخيرفتن حق از زبان هركسی ك  سدن او حق و مطابق با بدرق  كردن افراد ه

واقع باشد، خود را در مجامع و محافل بر ديگران مقدّم نداشتن، قبول دعوت فقیران، 

 .ديگران را ب  كارهاي شدصی خود نگماشتن و... 

 لهئبیان مس -1-1

ترين صفات نديدهپس در اغلب كتب دينی، اخالقی و عرفانی ب  تواضع ب  عنوان يکی از

ان و عرفا  داب خاص است. عخرخواهی و رفع رنجش نیز در میان صوفیانسان اشاره شده



 23 یدر متون منثور عرفان یواضع و عذرخواهاز رسوم نادر ت یيك            1400 بهار و تابستان

است ك  اين است و غالباً در اين رفع رنجش و كدورت، تأكید بر اين بودهخود را داشت 

هاي عخرخواهی يا بدشش از صمیم قلب باشد ن  فقط ب  شکل ظاهري. در برخی از شیوه

گخارنده )ب  عنوان بلندترين و تواضع، ارتباطی میان سر فرد عخرخواهنده يا احترام احترام

وان پايینة جسم( و پا )يا كف پاي( فرد مورد عخرخواهی يا احترام واقع شونده )ب  عننقط

شود؛ تعابیري چون سر در قدم نهادن، روي بر كف پا نهادن و... ة جسم( ديده میترين نقط

ها و شرح متون گون  رسوم هستند ك  البت  در اغلب فرهن دهنده ايناناي نشتا اندازه

 است.  معنی كنايی  نها اشاره شدهبیشتر ب

در باب « جدال سعدي با مدعی در بیان توانگري و درويشی»ب  عنوان مثال در حکايت 

، سعدي و مدعی پس از بحثی طوالنی در خصوص قیاس توانگري و گلستانهفتم كتاب 

« ب  مقتضاي حکم قضا»شی و برتري هر كدام بر ديگري، سرانجام با وساطت قاضی دروي

و جبران خطا، سر بر قدم « تدارب»گخرند و ب  رسم درمی« از ما مضی»دهند و رضا می

بعد از مجارا طريق مدارا گرفتیم و سر ب  »نهند و بوس  بر سر و روي هم: يکديگر می

(. 168: 1384)سعدي، « م و بوس  بر سر و روي هم داديمتدارب در ]بر[ قدم يکديگر نهادي

( در 512: 1384اند )سعدي، را جبران و دريافتن خطا معنی كرده« تدارب»شارحان گلستان 

در اينجا اشاره ب  رسمی است براي « سر بر قدم يکديگر نهادن»رسد حالی ك  ب  نظر می

 و رنجش خاطر. « ماجرا»رفع 

م، رسم نادري است ك  در  ن شدصی براي اداي احترام و يکی از اين  داب و رسو

گخارد و تواضع يا عخرخواهی و رفع رنجش، يك طر  صورت خود را بر روي زمین می

ب  ويژه اگر  -خواهد ك  پاي خود را بر صورت او بگخارد. اين عمل از طر  مقابل می

اضع و فروتنی قلمداد دهندة اوج تونشان -توسط شدصی واالمقام و محترم صورت پخيرد 

 است.شده

 

 تحقیق پیشینة -1-2

، اللمع، قشیري  ةرسال، المحجوبكشفدر بسیاري از متون عرفانی همچون 

و ... ب   داب و رسوم رايج میان اهل تصو  اشاره  اآلداباوراداالحباب و فصوص

 ه  داب و رسوم متصوف  نگاشت  شدهها و مقاالت متعددي نیز درباراست. كتابشده
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بررسی »( و 1389)كیانی: تاريخ خانقاه در ايران توان ب  كتاب ست ك  از  ن جمل  میا

( اشاره كرد؛ مقاالتی 1394)طهماسبی و جبّاري: «  داب صحبت و خلوت در تصو 

چیستی تواضع: بررسی تطبیقی ديدگاه هاي اخالقیون مسلمان و فیلسوفان »نیز چون 

 -ساخت و اعتباريابی مقیاس اسالمی تکبر» (،1394)كاوندي و جاهد: « اخالق غربی

( 1395)مصباح: « عیان واقعیمنش فروتنان  شی»( و 1392)هراتیان و همکاران: « تواضع

ة خاصی از  داب تواضع، احترام گون ةاست ولی تا كنون دربارنوشت  شدهة تواضع دربار

 است.نگرفت است، تحقیقی صورت و عخرخواهی ك  در اين مقال  ب   ن پرداخت  شده

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ  -1-3

هاي پیشین است و از همین رو، متون گخشت  هر سرزمین،  يین  فرهن  و  داب نسل

انجامد.  شنايی با  داب و رسوم ب  درب بهتر متون و كسب لخت بیشتر از خواندن  نها می

  تواضع و است،  داب مربوه ببسیاري از متون ب   ن اشاره شده از جمل   دابی ك  در

شود. ترين  داب اجتماعی و اخالقی محسوب میترين و كاربرديصحبت است ك  از مهم

هاي بازتاب طلبی و نمون در اين مقال  سعی خواهد شد يکی از رسوم نادر تواضع و پوز 

 ن در متون تاريدی و عرفانی بررسی گردد و سپس شواهدي از نظم و نثر فارسی ك  ب  

 در ارتباه هستند بیان شود. نحوي با اين رسم

 

 بحث  -2

در كتب اخالق غالباً مبحث تواضع پس از مبحث تکبر و ُعجب و ب  عنوان طريق  

از براي مرض كبر معالج  عملی نیز هست ك  »است. عملی معالج  اين مرض روحی  مده

 بايد بر  ن مواظبت نمود تا صفت كبر زايل شود و  ن اين است ك  خود را بر ضد  ن ك 

ندواهی از براي خدا و خلق شکستگی و فروتنی كند و تواضع است بدارد و خواهی

ة كبر از شجر ةايد تا تواضع ملک  او شود و ريشمداومت بر اعمال و اخالق متواضعین نم

 .(206تا: )نراقی، بی« مزرع دل او كنده شود
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زه با نفس است. ة اصلی بسیاري از تعالیم اخالقی ب  ويژه تواضع و فروتنی، مبارفلسف

هاي مدتلف و جنب « خودي در اخالق ةلئمس»ب  « فلسف  اخالق»شهید مطهري در كتاب 

تناقض میان كرامت نفس انسان در اسالم  ةلئاست مسنفس در اسالم پرداخت  و سعی كرده

از طرفی و مبارزه با نفس از طرفی ديگر را تبیین كند:  نجا ك  با نفس بايد مجاهده كرد، 

یوانی است ك  در واقع ناخود است ن  خود؛ يعنی تمام جنگهاي درون انسان، خود ح

هايی است ك  انسان در درون روح خود  دارد از نظر اخالقی و ضداخالقی، در مبارزه

-139: 1389)ر.ب: مطهري، « خود»با « خود»است ن  مبارزه « ناخود»با « خود»واقع مبارزه 

140). 

تواند ب  افراه صفت خوبی در حد تعادل قرار دارد و می اگر بپخيريم ك  هر فضیلت و

و تفريط نیز كشیده شود،  نگاه صفت تواضع، حد وسط تکبر و خواري خواهد بود. اسالم 

داند، تکبر و همچنین خواري را براي ك  عزت را از  نِ خدا و رسول خدا و مؤمنان می

جتماعی  نچ  را میرفتارهاي ادر شمارد و پسندد، بلک  مؤمنان را عزيز میمؤمنان نمی

(. اظهار تواضع با همنوعان گاهی نسبت 412: 1387پسندد، همانا تواضع است. )رضوانفر، 

ب  كسی است ك  حقیقتاً از مرتب  و منزلت باالتري نسبت ب  فرد متواضع برخوردار است و 

و در واقع اين گاهی صرفاً ب  خاطر اظهار ادب و محافظت از كرامت انسانی صورت گرفت  

: 1389فرد متواضع است ك  از مرتب  و جايگاه باالتري برخوردار است. )فرامرزقراملکی، 

418) 

است ك  در ويژه متون نثر عرفانی و دينی ب  رسمی نادر اشاره شدهدر متون كالسیك ب 

 ن شدصی ب  مقاصدي همچون اداي تواضع، عخرخواهی، رفع كدورت و...  مقابل كسی 

و از طر  مقابل  استگخاشت افتاده و يك طر  صورت خود را بر خاب مین میبر زمی

است ك  پاي خود را بر صورت او بگخارد. از  نجا ك  در اغلب موارد كردهدرخواست می

است مشدص ی طر  مقابل ب  میان نیامدهمربوه ب  اين رسم، سدنی از تعجب و شگفت

در است. البت  معموالً شده بودهاي شناخت شیوه رخواهی،شود ك  اين شیوه تواضع و عخمی

قام و مرتب  است ك  صورت خود را زير پاي شدصی با متر بودهاين شیوه، شدص فرودست

است و ب  همین سبب است ك  هر گاه شدصی با مقام و منزلت باال دادهباالتر قرار می
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ا ابا و سرپیچی او از اين است، بدادهتر قرار میصورت خود را زير پاي شدصی فرودست

 است. شدها اصرار، راضی ب  اين كار میشده و سرانجام بعمل مواج  می

 

 هايی از اين رسم در متون عرفانی و دينینمونه  -2-1

در برخی از كتب عرفانی و اخالقی در باب تواضع و يا عالج كبر ب  ماجرايی ك  میان 

است. يکی از صحاب  پیامبر تاده، اشاره شدهكرم )ص( اتفاق افدو تن از صحاب  رسول ا

خواند. پیامبر )ص( زاده میكند و او را سیاه)ص(  ب  يکی ديگر از ياران ايشان اهانت می

خوانند. سپس شدص كنند و ِكبر او را خُلقی جاهلی میكننده را مالمت میشدص توهین

رود و از او میشده میكننده براي عخرخواهی ب  سراغ شدص مورد توهین واقع توهین

خواهد ك  پايش را بر صورت او بگخارد )ضِع رِجلكَ عَلى َخدّي(. هر چند در برخی از 

است ولی در اغلب منابع، فرد توهین كننده، ابوذر منابع ب  نام اين اشداص اشاره نشده

 (.253: 1421)ن.ب: الفوزان،  استدانست  شده غفاري

، اسباب مدتلفی را براي كیمیاي سعادتدر « و عالج اسباب كبر»محمد غزالی در باب 

شمارد مانند: كبر در علم، كبر در زهد و عبادت، كبر ب  نسب و... . سپس در كبر برمی

كند: ب  حکايت ابوذر و رو  او براي شکستن اين كبر اشاره می« كبر ب  نسب»توضیح 

اي سیاه بچ . رسول « اءالسوديکی با من جن  كرد، گفتم يا ابن»ابوذر )رض( گفت: »

بچ  فضل نیست مگر  نک  ب  تقوي فرا ر مشو ك  هیچ سپیدبچ  را بر سیاهب  س»)ص( گفت 

نگاه «. كف پاي بر روي من ن »بدفتم و  ن مرد را گفتم: »بوذر )رض( گفت: « پیش باشد

، الی)غز« كن ك  چون وي را معلوم شد ك  اين كبر است چ  تواضع كرد تا  ن كبر بشکند.

ة پايانی عبارت صريحاً داللت بر اين دارد ك  ابوذر اين عمل را ( جمل263-264: 1387

 است. شکستن كبر خود انجام دادهبراي ابراز تواضع و 

فَانظُر كَیَف نَبَّهُ  رَسوُل اهلِل »نويسد: پس از ذكر اين ماجرا چنین می احیاءالعلومغزالی در 

بَیضاء وَ انّ ذلِك خَطَأ وَ جَهل؟ وَ انظُر كَیفَ تابَ وَ قَلََع َکونِ  اِبنِ )ص( انّ ُ رَأي ِلنَفِس  فَضالً بِ

مِن نَفسِ  شَجَرَةَ الکِبرِ بَاخَمصِ َقدَمِ مَن تَکَبَّرَ عََلی ِ ِاذ عَرَ َ اَنَّ الِعزّ اليَقمَع ُ اِلّا الخُّلّ؟ )غزالی، 

و خود را بدانچ  مادر  سفید ( پس بنگر چگون  پیغامبر وى را تنبی  فرمود ك  ا360: 2018

دانست، و  ن خطا و جهل است. و بنگر ك  او چگون  توب  كرد و چگون  از است فضلى مى
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نفس خود درخت كبر را ب  كف پاى كسى ك  بر او تکبر كرده بود بركند، چ ، دانست ك  

 (736:  1368عزت را جز خوارى نکند. )غزالی، 

جب ب  حسب و نسب همین در باب عالج عُ ةادالسعمع اجمال احمد نراقی نیز در 

روزي حضرت رسول )ص( حضور داشتند اباذر ب  مردي »است:  وردهحکايت را چنین 

زائیده فضیلتی زائیده. حضرت فرمود: اي اباذر! سفیدزائیده را بر سیاهگفت ك  اي سیاه

تا: ن ن . )نراقی، بینیست. اباذر بر زمین افتاد ب   ن مرد گفت بیا پاي خود را بر رخسار م

195 .) 

است. ر واقع شد، بالل حبشی دانست  شدهدر برخی از منابع شدصی ك  مورد توهین ابوذ

نام « در خشوع و تواضع»ك   قشیري  ةرسال( در باب پانزدهم 198: 1404الحديد، )ابن ابی

تو سیاهی،  میان بوذر و بالل لجاجی رفت. بوذر بر بالل سرزنش كرد ك »است:  مده دارد،

بالل گل  پیش رسول صلی اهلل علی  و سلّم برد، رسول صلوات اهلل و سالم  علی  گفت يا باذر 

ندانستم كی اندر دل تو بقیتی از كبر جاهلیتت ماندست. بوذر روي بر زمین نهاد و سوگند 

ت تا خورد ك  از  نجا برنگیرم تا بالل پاي بر روي من نهد و اندر زمین بمالد، روي برنداش

 (223: 1379)قشیري، « بالل  ن چنان نکرد

ل از ب  است و  ن را مربوه ب  قبامینی دو طر  اين ماجرا را ابوذر و بالل خوانده ةعالم

ابوذر قبل از اوج خود در مراحل عرفان، روزي با بالل »است: كمال رسیدن ابوذر دانست 

. بالل دلگیر شد و شکايت ب  كردند. ابوذر گفت: اي فرزند زن سیاهحبشی بگو مگو می

پیامبر برد. حضرت فرمود: از خُلق جاهلی هنوز در تو باقی است. ابوذر صورتش را بر 

دارم تا بالل پاي خود را بر صورت من بگخارد. اين خاب نهاد و گفت صورتم را برنمی

عملی  (. هرچند توهین ابوذر95: 1358)امینی نجفی، « است اخالق فرزند ربخه  ن بزرگوار.

ة معخرتاند ولی شیواخالق جاهلیت دانست ة كبر و از است و پیامبر  ن را نشانند بودهناپس

دهندة اوج فروتنی و ادب اوست و روشی است مؤثر ولی بسیار دشوار در خواهی او نشان

 رفع تکبر.

ب   داب تصو   مصباح الهداي عزّالدين محمود بن علی كاشانی در باب ششم 

  ن چنین نوشت  ةاست و دربارسرّ و عالنیت دانست و يکی از  داب را استواء  استپرداخت 

بايد ك  همچنانک  ظاهراً با صاحب خود ب  صفا و تردد بود، باطنًا هم ب  صفا و »است: 
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ة اي ك  رابطقابل بود... پس طايف محبت باشد تا ظاهر و باطنشان با يکديگر متوافق و مت

و  ، الزم باشد ك  دلهاي ايشان از غلّود ن  حظوظ مالی و جاهیصحبت ايشان محبت الهی ب

 (399: 1389)كاشانی، « غش صافی بود و ظاهر و باطن متقابل.

هر گاه ك  مکروهی از صاحب »است: سپس در تأيید كالم ابوحفص حداد ك  گفت 

گر كدورتی خود در دل  رد، بايد ك  او را بر  ن تنبی  كند تا ب  ازالت  ن مشغول گردد و ا

و ثقلی از وي در خود بیابد، پس نفس خود را در  ن متهم دارد و ب  تدارب و ازالت  ن 

از ابوبکر كتّانی نقل »است: صحبتش استناد جست ، ب  حکايت ابوبکر كتّانی و هم«برخیزد

يافتم. بعد از است ك  وقتی شدصی ب  صحبت ما پیوست و من او را بر دل خود گران می

ت ازالت  ن ثقل، وي را چیزي بدشیدم و  ن ثقل از دل برنداست. روزي ب   ن ب  نی

خلوت گفتم بیا و قدم بر روي من ن . محافظت حرمت را ابا نمود، بعد از مبالغت قدم بر 

 (399: 1389)كاشانی، « روي من نهاد و  ن ثقل زايل شد.

نمی« ت حرمتمحافظ»صحبت ابوبکر كتّانی ابتدا ب  خاطر مطابق اين حکايت، هم

دهد پخيرد ك  پا بر صورت ابوبکر بگخارد و سرانجام با اصرار ابوبکر، اين كار را انجام می

و نکت  قابل توج ، اثربدشی سريع اين شیوه و برطر  شدن ثقل مصاحب از دل ابوبکر 

است  مده اللّمعب  نقل از « در صحبت»با عنوان  رسال  قشیري است. در باب چهل و پنجم 

-صحبتش از دلش بیرون نرود، همكند تا وقتی ثقل و گرانی همابوبکر كتّانی نیت میك  

ابونصر سراج گويد از دُقّی شنیدم ك  گفت »صحبت پايش را از روي صورت او برندارد: 

از كتانی شنیدم ك  گفت مردي با من صحبت كرد و بر دلم گران بود من او را چیزي 

د، نشد، او را ب  خان  خويش بردم و روي خويش بر بدشیدم تا مگر بر دل من سبك شو

زمین نهادم و او را گفتم پاي بر روي من ن . ]ننهاد. گفتم چاره نیست بربايد نهاد[ و اعتقاد 

كردم ك  پاي از روي من برنگیرد تا  ن گرانی از دلم بنشود. چون از دلم بشد گفتم اكنون 

  (216: 1388سراج طوسی، و نیز ر.ب:  505: 1379)قشیري، « پاي بردار.

هاي اندكی در بسیاري از كتب مربوه ب  صحبتش با تفاوتماجراي ابوبکر كتانی و هم

اي برجست  از رعايت  داب صحبت تصو  و اخالق در باب  داب صحبت، ب  عنوان نمون 

 ةتكر ( عطار نیز در باب شصت و نهم 255: 1415است. )ابن عساكر، مدهو همنشینی  
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است )عطار، اره كردهك  ب  ذكر ابوبکر كتانی اختصاص دارد، ب  اين ماجرا اش ءاالوليا

1384 :551). 

درباره  قشیري  ةرسال« تفتوّ »ة ديگر از اين شیوة تواضع، حکايتی است ك  در باب نمون

اي ك  ب  ان ناخواندهمسروق از مهماست و بر طبق  ن، ابنابوالعباس بن مسروق  مده

خواهد ك  پايش را بر صورت او بگخارد و مهمان پايش را بر صورت می استمنزلش  مده

 :نهدمسروق میابن

: دَعانا أبوالعَبّاسِ بنِ مَسروق لَیلَ ً إلى بَیتِ ِ، -رَحمَ ُ اهلل  -وَ قالَ أبو محمّد الجُرَيري 

فَقالَ إنَّ ُ لَم يَدعُنِی. َفقُلُت فَاسَتقبَلنا صَديقٌ لَنا، فَقُلنا ارجِع مَعَنا فََنحنُ فی ضِیافَ ِ الشَّیخِ. 

اصطَحَبناه  -بِعايِشَ . فَرَدَدناهُ  -صَلَّى اهللُ عَلَی ِ وَ سَلَّم -نَحنُ نَستَثنی كَما اِستَثنى رَسولُ اهللِ 

فَلَمّا بَلَغَ بابَ الّشیخ أخبَرناهُ بِما قالَ وَ قُلنا لَ . َفقالَ جَعَلَت مَوضِعی مِن قِبلكَ أن  -مَعَنا 

جیَء إلى مَنزِلی مِن غَیرِ َدعوَه. عَلَىَّ كَخا َو كَخا إن مَشیتَ إلى المَوضِعِ الَّخي تَقعُدُ فیِ  إلّا ت

عَلى خَدّي وَ ألَحَّ وَ وَضَعَ خَدّهُ عَلَى األرضِ وَ حَمَلَ الرَّجُلَ، وَ وَضَعَ قَدَمَ ُ عَلى خَدِّهِ مِن 

 لَى األرِض إلى أن بَلَغَ مَوضِعَ جُلوسِ ِ.غَیرِ أن يُوجَِع  وَ سحب الشّیخُ َوجَه ُ عَ

جريري »است: چنین  مدهتصحیح عالم  فروزانفر  قشیري  ةرسالاين حکايت در ترجم  

گويد ابوالعباس بن مسروق شبی ما را دعوت كرد ب  خان  خويش، دوستی پیش ما باز  مد، 

ست، گفتیم ما استثنا اهمان اين شیدیم. گفت مرا ندواندهوي را گفتیم بازگرد ك  ما م

كنیم چنانک  رسول )ص( كرد ب  عايش . او را بازگردانیديم. چون ب  در سراي شیخ همی

نان رسیديم، او را خبر داديم از  نچ  رفت  بود بازان مرد. شیخ گفت مرا در دل خويش چ

از خداي عزوجل عهد ك  تو از  ة من  مدي، بر من استجاي كردي ك  ناخوانده ب  خان

ة من نروي ب  خان  خويش اّلا بر روي من، و الحاح بسیار بکرد و روي بر زمین نهاد و خان

ة د نکرد تا ب  خان ن مرد برگرفتند ب  دو كس، تا پاي بر روي وي نهاد چنانك روي وي در

 (364: 1379)قشیري، « او.

ي، يعنی مگر اينک  قدم بر روي من گخاري و بروي. )شهباز« الّا بر روي من»عبارت 

وي را گفتیم »دهد ك  در اين ترجم  عبارات (. دقت در متن عربی نشان می219: 1393

 تواند صحیح باشد، چون مهمان ناخوانده ب  خان  ابننمی« او را بازگردانیديم»و « بازگرد

دهد. مرحوم مسروق براي احترام ب  او صورت خود را زير پاي او قرار میمسروق رفت  و ابن
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«. اِرجَع مَعَنا: با ما برگرد»است: چنین  ورده رسال  قشیري ز در پاورقی ترجم  فروزانفر نی

است ن  « محل نشستن»نیز ب  معناي « موضِعِ جُلوس»و « موضِع(.  »364: 1379)قشیري، 

ب  اين نکت  اشاره  رسال  قشیري ك  مرحوم فروزانفر نیز در پاورقی ترجمة همچنان«. خان »

اِلی اَن بَلَغَ »و « المَوضِعِ الَّخي نَقعُدُ فی ِ يعنی تا بدانجا ك  خواهیم نشستاِلَی »است: كرده

 ( 364: 1379)قشیري، « مَوضِعَ جُلوسِ  يعنی تا بدانجا ك  بايد بنشیند برسید.

ب  معنی « سَحب»از مصدر « سَحََب الشّیُخ وَجهَُ  عَلَى األرضِ»در عبارت « سََحبَ»فعل 

است اين است ك  دهماست و معنی اين عبارت ك  در ترجم  نیاكشیدن چیزي بر زمین 

هاي ديگر مسروق( صورت خود را بر زمین كشید. تفاوتی ك  اين ماجرا با نمون شیخ )ابن

ك  پاي مهمان بر صورتش قرار دارد، صورت خود مسروق در حالیدارد اين است ك  ابن

 ن نشانگر اوج تواضع و فروتنی ابنرسد و ايكشد تا ب  محل نشستن میرا بر زمین می

درنظر اهل فتوت »مسروق در مقابل مهمان است. اين حکايت بیانگر اين نکت  است ك  

ارز  وجودي انسان ب  عنوان مدلوق خدا ك  روح الهی دارد، بسیار مورد توج  قرار 

ر گرفت  و ب  دلیل انتساب مقدس روح انسان ب  حق تعالی است ك  شیخ در حکايت مخكو

 (. 171: 1395)ابوالقاسمی و فدیمی، « نهد تا میهمان قدم بر چشم او نهدروي بر زمین می

جريري گويد »است:  اين حکايت بدين شکل  مده ةترجم در تصحیحی ديگر

ابوالعباس مسروق شبی ما را ب  دعوت خواند. دوستی در راه پیش  مد، از وي موافقت 

 -صلی اهلل علی  و سلّم -تیم: استثنا كنیم چنانک  رسول است. گفخواستیم. گفت: مرا ندوانده

بر عايش .  ن دوست بازگرديد و موافقت كرد. چون ب  خان  شیخ رسیديم، از حالِ موافقت 

اي ب  خان  ما  مد منزلت او كردن  ن با وي حکايت كرديم. شیخ گفت: چون ناخوانده

در اين معنی سوگند خورد و الحاح  نزديك چنان است ك  نرود الّا قدم بر روي من نهد و

 (353: 1396نمود بسیار و روي بر زمین نهاد تا او پاي بر روي او نهاد. )قشیري، 

ة تواضع و عخرخواهی، ماجراي بسیار معروفی است ك  در ديگر از همین شیو ةنمون

روي زمان امام كاظم )ع(، میان دو تن از شیعیان ايشان، علی بن يقطین و ابراهیم جمّال 

است. ابراهیم جمّال )شتربان( ك  يکی از شیعیان موسی بن جعفر )ع( بود، روزي داده

الرشید( برسد ولی علی بن خواست خدمت علی بن يقطین )از ياران امام و وزير هارون

يقطین ب  او اجازه نداد. در همان سال علی بن يقطین ك  ب  حج مشر  شده بود خواست 
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م )ع( برسد ولی امام او را ب  حضور نپخيرفتند. وقتی دلیل را از در مدين  خدمت امام كاظ

امام جويا شد، امام فرمودند چون ابراهیم جمّال را ب  حضور نپخيرفتی من هم تو را ب  

حضور نپخيرفتم و خداوند عمل تو را قبول ندواهد كرد مگر  ن ك  ابراهیم جمّال تو را 

 ببدشد. 

ن  ابراهیم جمال رسانید و ماجرا را براي او تعريف كرد پس علی بن يقطین خود را ب  خا

گردم و از او عخرخواهی كرد. ابراهیم گفت تو را بدشیدم. علی بن يقطین گفت من برنمی

براي اينک  نفس مغرور و  علی بن يقطین،مگر اينک  پايت را بر صورت من بگخاري. 

ديگر اسیر باد ندوت قدرت سركشش را تأديب نمايد تا هم موجب  مرز  او گردد و هم 

پايش را روي  پو ، ن ساربان ژنده، صورت روي زمین گخاشت تا ابراهیم نگردد،

اما با اصرار وزير پا روي  رفت،در مرحل  ندست زير بار نمی ابراهیم،. صورت او گخارد

 خدايا، گفت:علی بن يقطین، متواضعان  و ملتمسان  چنین  صورت او نهاد و در  ن حال،

كشی را جبران نمودم و بدين ترتیب از مستی حق د با  ك  من غرور خود را شکستم،شاه

ب  مدين  بازگشت تا با جلب رضايت امام موسی  پس از اين ماجرا، قدرت رهايی يافتم. وي،

و صادقی  85: 1403، 48. )ن.ب: مجلسی، ج راهی مک  و حج گردد بن جعفر)ع(

 (29: 1388اردستانی، 

از زاهدان و عابدان معرو  زمان  محمد بن منکدر )ملقب ب  سجاد اهل سنت( ةدربار

   داشت را در مقابل مادر اياست ك  چنین رفتار متواضعان امام محمد باقر )ع( نیز  مده

وَ رُوِىَ جَعفَر بن سُلَیمان عَن مُحمّدِ بنِ الُمنکدِر أنّ  كانَ َيضع خَدّهُ عَلى األرضِ، ثُّم »است: 

)جعفر بن سلیمان از محمد بن منکدر روايت « ول لِأُمِّ  قومی ضِعی قَدمَكِ عَلى خَدّييَق

گفت: برخیز پايت را بر گخاشت، سپس ب  مادر  میكرد ك  او صورتش را بر زمین می

( اين رفتار محمد بن 58: 1394و نیز ر.ب: الحمد،  356 :1417)الخهبی،  صورتم بگخار(.

 ]1[است. شدهوتنی در مقابل والدين دانست اي برجست  از تواضع و فرمنکدر با مادر  نمون 
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 شواهدی مشابه در متون نظم و نثر  -2-2  

اظهار تواضع و عخرخواهی در حقیقت تركیبی از چندين رسم است ك  هر  ةاين شیو

و ی اند. از  نجا ك  چهره بر خاب گخاشتن نشانة فروتنكدام جداگان  در متون نمود يافت 

ة تحقیر و كوچك شمردن است، تركیب اين دو در رسم تخلل و پايمال كردن نیز نشان

دهد. اي مضاعف، تواضع و تحقیرالنفس را نشان میمورد بحث در اين مقال  ب  گون 

تعابیري چون سر نهادن، سر )روي( بر خاب نهادن، سر )روي( بر پا )قدم( كسی نهادن، در 

اند تا حدودي با اين رسم در ارتباه یز ك  در متون ب  كار رفت پا )قدم( كسی افتادن و... ن

 هستند. 

تسلیم شدن، اطاعت »در لغتنام  « سر نهادن»: يکی از معانی سر نهادن -2-2-1

(. افالكی در 13628: 1377است )دهددا، « كردن، سر بر زمین نهادن اطاعت و تسلیم را

نا میة تواضع موالاست و درباره كردن  وردهناي سجدرا ب  مع« سر نهادن» العارفینمناقب

زنی ة  ن حضرت  ن بود ك  ب  هر  حادي و طفلی و بیوهاز بعض اخالق حمید»نويسد: 

كنندگان را سجده كردي... روزي تواضع كردي و تخلل نمودي و دعاها فرمودي و سجده

ديدند ب  يکبار كردند چون از دور موالنا را گخشت و طفلکان خرد بازي میاز محل  می

 (79: 1386)افالكی، « دوان  شده سر نهادند خداوندگار نیز سر نهاد.

  از نهايت چهره بر خاب نهادن يا مالیدن كنايروی بر خاک نهادن:  -2-2-2

همراه  است ك  البت  گاه نیز در متون ة اظهار فروتنی و فرمانبرداريتعظیم و احترام، نشان

جمل  پیران ب  يك بار برخاستند و روي سوي خراسان »ت: اساستغفار و عخرخواهی  مده

 (236-235: 1366)میهنی، « كردند و روي بر زمین نهادند تعظیم حالت شیخ را.

 (190: 1386روي بر خاب نهادند و مستغفر شدند. )افالكی، 

گون  ك  دهد و هماناين كار ب  خصوص در نزد عرب نهايت ادب و عجز را نشان می

است فلسفة سجده در نماز نیز همین تمرين تواضع و فروتنی  ورده احیاءالعلوم غزالی در

افتاد عرب حتی از خم شدن پشت نن  داشتند و هر گاه تازيان  كسی از دستش می»است: 

شد براي بستن  ن سر فرود نمیشد و اگر بند كفشش پاره میبراي برداشتن  ن خم نمی

نمود ب   ن امر شدند تا خواري و پستی می  ورد. چون سجود در نزد عرب نهايت
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: 1368)غزالی، « غرورشان بشکند و كبرشان نابود گردد و فروتنی در دلهايشان جاي گیرد

754) 

در میان واجبات دينی، نماز و ب  ويژه ركن سجده در نماز بیشترين رابط  را با تواضع 

و سجود حاصل  يد ك  روي بدانک  يکی از اسرار نماز تواضع است ك  بر ركوع »دارد: 

ترست تا كبر بیفکند و در عرب چنان بود ك  پشت خم ك  عزيزست بر خاب نهند ك  ذلیل

(. امیرمؤمنان علی 269: 1387)غزالی، « ندادندي؛ پس اين سجده قهري عظیم است بريشان

ين جاي فرمايد: در سجده، بهترة فلسف  عبادتها چنین میالبالغ  دربارنهج 192در خطب   )ع(

صورت را ب  خاب مالیدن، فروتنی  ورد و گخاردن اعضاي پرارز  بدن بر زمین، اظهار 

هاي درخت تکبر را در هم كوچکی كردن است... ب   ثار عبادات بنگريد ك  چگون  شاخ 

 (. 279: 1384البالغ ، كند. )نهجشکند و از رويیدن كبر و خودپرستی، جلوگیري میمی

ة تواضع و فروتنی زمین و سايیدن  نها بر خاب نشان ها برگخاشتن گون عالوه بر پیشانی، 

البالغ ، پیامبران را چنین تعريف است چنانچ  امیرمؤمنان علی )ع( در نهجشدهمحسوب می

خُدوَدهُم، وَلکنَّ  َسبحانَ  كَرَّهَ اَِلیِهمُ التَّکابُرَ، وَ رَضِیَ َلهُُم التَّواضُعَ، فَاَلصَقوا بِاالَرضِ »كند: می

وَ عَفَّروا ِفی التُّرابِ ُوجوهَُهم: خداي سبحان تکبر و خودپسندي را نسبت ب   نان ناپسند و 

ها بر خاب گخارند و صورتتواضع و فروتنی را براي  نان پسنديد، ك  چهره بر زمین می

 (275-274: 1384مالند. )می

: بر احوال بندگان خود است ك  خداوند خطاب ب  موسی )ع( فرموددر روايتی  مده

ك  تر باشد ب  درستیمطلع شدم در میان ايشان كسی نديدم ك  نزد من نفسش از تو ذلیل

گخاري؛ ب  همین دلیل تو شوي دو طر  روي خود را بر خاب میچون تو از نماز فارغ می

 و نیز ر.ب: 1015: 1386را برگزيدم و از میان خلق تو را كلیم خود گردانیدم. )قمی، 

 (. 200-199: 1403، 83مجلسی، جلد 

گخاشتن دو طر  صورت بر خاب در سجده شکر سنت و مستحب دانست  شده و نشان  

شانی را بر زمین بگخارد، پس سنت است ك  اول پی» است:تواضع و خشوع قلمداد شده

طر  راست رو را پس طر  چپ رو را، پس باز پیشانی را بر زمین بگخارد و ب  اين سبب 

 (1015: 1386)قمی، « گويند.سجده شکر می دو
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ها بر زمین را براي از بین بردن خشم پیامبر اسالم )ص( در حديثی گخاشتن گون 

پس هر ك  از «: فَمَن وَجَدَ مِن ذلِكَ )الغَضَب( شَیئاً فَلیَلصَق خَدَّه بِاالَرضِ»اند: پیشنهاد كرده

ن. و اين اشارتى است ب  سجده. و  ن )خشم( چیزى يابد، گو رخسار خود بر زمین رسا

عزيزترين عضوى را بر خوارترين موضعى ن ، و  ن خاب است، تا نفس بدان، خوارى 

 .(360: 1368خود بداند، و از عزت و كبر ك  سبب خشم است جدا شود )غزالی، 

سر بر پا نهادن ب  معنی تعظیم كردن است سر )روی( بر پا )قدم( نهادن:  -2-2-3

گاه تنها « سر )روي( بر پا )قدم( كسی نهادن»( و با توج  ب  متون 13564: 1377)دهددا، 

 است:گرفت براي خدمت و اداي احترام و تواضع صورت می

 پرستاران ب  دستش بوس  دادند كنیزان روي بر پايش نهادند

 (606: 1386)جامی،  

 تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست اي يار  شنا علم كاروان كجاست

 (188: 1374)سعدي،  

مالید و داد و روي بر قدمها  میها میكنان هر دو پايش را در كنار گرفت  بوس سجده

 (69: 1386گريست. )افالكی، می

شمارد ك  ارز  مولوي در ابیات زير سر بر پا نهادن و بوسیدن پا را نوعی خدمت می

 [:2بوسی كمتر است ] ن از دست

 شاه    دست بوسش چون رسید از پاد

 

 گر گزيند بوس پا باشد گنــاه

 

 گرچ  سر بر پا نهادن خدمت است      

 

 پیش  ن خدمت خطا و زلت است 

 

 (71: 1379)مولوي،  

و ب  صراحت همراه توب  « در پاي كسی افتادن»و « سر در قدم كسی نهادن»گاه نیز تعبیر 

اي موالنا سر نهاد، عخرها پروان  مسکین ب  پ»است: عخرخواهی و از  داب  ن ذكر شده

 (98: 1386)افالكی، « خواست  از امتحانی ك  كرده بود مستغفر شد.

 (281: 1386سر بر قدم مباركش نهادم و استغفار كردم. )افالكی، 
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گاه مريد )يا عاشق( عالوه بر اينک  در پاي مراد )يا سر بر کف پا نهادن:  -2-2-4

 است ك  نشاننهادهاي او میوي خود را بر كف پاست سر و رافتادهممدوح و معشوق( می

ة نهايت تواضع و احترام و گاه از  داب عخرخواهی و استغفار و گاه نیز براي تبرّب دهند

 است:بوده

 زان ك  مبارب است سر بر كف پاي كاملی اي تبريز مشتهر بند ب  شمس دين كمر

 (898: 1379)مولوي،  

 تا بر سر من پا نهد يا سر نهم بر پاي او اي اوخواهم فکندن خويش را پیش قد رعن

 (159: 1368)هاللی،  

 ك  سر نهم ب  كف پاي پادشاهی را گداي شهرم و در سر هواي  ن دارم

 (7: 1389) فروغی بسطامی،  

 سر نهاديم تو را بر كف پا گرچ  ما بی سر و پايیم و گدا

 (701: 1380)فراهانی، 

 سر در كف  ن پاي ك  تا دير مغان رفت گخاريمرندان  ب  میدان  خرامیم و 

 (146: 1380)قا نی،  

 تا نگويی تو ك  اين طايف  بی پا و سرند پاي بر فرق جهان سر ب  كف پاي حبیب

 (105: 1379)نشاه،  

 (309: 1386 ب  پايان پاي ايشان  مده و روي خود بر كف پاي ايشان نهادم. )جامی،

الدين ماردينی و مريد موالنا شدن ي استغفار كردن شمسدر ماجرا العارفینمناقبدر 

چون »است: وي، روي بر كف پا مالیدن و بوسیدن كف پا همراه با رسم پايماچان  مده

در مدم در پايماچان ايستاده استغفار كردم، پیش رفت  ب  صد هزار الب  و شفاعت ياران 

: 1386)افالكی، « د مدلص شدمكف پاي موالنا را بوسیدم و بر روي خود مالیدم و مري
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داند و ب  روي (. جامی در بیت زير روي مالیدن بر كف پاي محبوب را ترب ادب می166

 كند:بر خاب قدم گخاشتن اكتفا می

 قدر بس ك  ب  خاب كف پايت سودماين چهره سودن ب  كف پاي تو ترب ادب است

 (531: 1390)جامی،  

 كند پا بر روي و سر  بگخارد:است میگاه شاعر از معشوق يا ممدوح درخو
 چون نهم بر خاب پايی را ك  جايش ديده باشد  لود من نِ  پاي گفتاگفتمش بر روي خاب

 (168: 1340)اوحدي، 

 پامال خويش كن سر اهل نیاز را بدرام باز و جلوه ده  ن سرو ناز را

 (130: 1390)جامی،  

 ون بر سر منبیا و پا نِ  اكن نهادي پا بکوبی دلبر من

 (300: 1368)هاللی،  

 شمارد:و عاشق اين پامال شدن توسط محبوب را سبب سربلندي و سرفرازي خود می

 كف بر سرم نهاد و مرا سرفراز كرد  افتادمش ب  پا ز ره عجز و مسکنت            

 (219: 1367)فیض،  

 اين ب  ك  پايمال تو باشم  چ  سربلندي از چو پايمال تو گشتم سرم بلند شد  ري          

 (114: 1368)هاللی،  

 پا بر سر ما هر ك  نهد تاج سر ماست دهد  خر بر دولتپامال شدن می

 (82: 1359)واعظ قزوينی،  

هاي اين رسم ك  مضمون اشعار بسیاري در ادبیات فارسی ترين نمون يکی از معرو 

  سر خود را زير پاي غالم خود، است ماجراي سلطان محمود غزنوي است كقرار گرفت 

 سايید:داد و چهره ب  كف پاي اياز میاياز قرار می

 رخساره محمود و كف پاي اياز است باردل مجنون و خم طرّه لیلی

 (98: 1362)حافظ، 

 تاج سر محمود و كف پاي اياز است شور دل فرهاد و شکرخنده شیرين

 (32: 1389)فروغی بسطامی،  
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 ك  اياز از دو جهان جز سر محمود نداشت بود كف پاي اياز سر محمود از  ن

 (44: 1344)اهلی،  

ست. بر طبق روايت اب  اين داستان اشاره كرده نام مصیبتعطار در مقالت سی و دوم 

پاي او را با گالب در طشت   ورد،عطار، يك شب سلطان محمود كفش از پاي اياز درمی

 گخارد:كف پاي اياز میشويد. سپس صورتش را بر زر می
 شناس يك شبی محمود، شاه حق

 
 افشاند بر روي اياس...اشك می 

 روي،  خر بر كف پايش نهاد   
 

 پس ز دست عشق در پايش فتاد 

 تا ب  روز از پاي او سر برنداشت   
 

 
 

 پاي او از ديده تر برنداشت...
 

 وي عجب ش  در چنان عیشی تمام    
 

 پاي غالممالید در روي می 
 

شود و اياز همچنان پايش را بر صورت سلطان سلطان محمود در اين حال بیهو  می

 داردنگ  می

 چون نگ  كرد  ن غالم از سوي او  

 

 ديد پاي خويشتن بر روي او

 

 پاي از روي شهنش  برنداشت            

 

 سرنداشت زانک  او در خويش، مويی،

 

بیند، او را  يد و پاي اياز را بر صورت خود میمی هنگامی ك  سلطان محمود ب  هو 

 كند:حرمتی متهم میب  بی

 «حرمتی ست اين، اي غالم؟چ  بی»گفت:  مقامچون ب  هو   مد ش  عالی

 

 گويد:اياز خطاب ب  سلطان محمود چنین می

 بايدتسركشی، افکندگی می بايدتزانک  شاهی بندگی می

 

 (383-382: 1386)ر.ب: عطار،   
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 گیرینتیجه-3

 تواضع يکی از فضايل اخالقی است ك  در قر ن و احاديث مؤكداً ب   ن سفار  شده

است. يکی از  داب و رسوم مربوه ب  تعظیم و عخرخواهی رسم نادري است ك  در  ن 

شدصی براي عخرخواهی، رفع رنجش، اداي احترام و تواضع و... يك طر  صورت خود 

رت او خواهد ك  پاي خود را بر صوخارد و از طر  مقابل میگرا بر روي زمین می

است ب  ويژه اگر توسط شدصی اوج تواضع و فروتنی قلمداد شده ةبگخارد. اين عمل نشان

است ك  ب  اين رسم اشاره شده واالمقام و محترم صورت پخيرد. از  نجا ك  در حکاياتی

است. در رسمی شناخت  شده بوده شود ك  اين رسم،مشدص می سدنی از تعجب نیست،

ست اخود را بر صورت شدصی ك  خوابیدهكند ك  پاي اغلب موارد طر  مقابل قبول نمی

شود، ب  بگخارد ولی با اصرار و الحاح فراوان او، سرانجام راضی ب  انجام اين كار می

است از نظر رتب  و ی ك  صورت خود را بر زمین گخاشت خصوص در مواردي ك  شدص

 ةرسالهر چند در متون نثر عرفانی و اخالقی همچون  جايگاه اجتماعی، باالتر قرار دارد.

و... چندين بار ب  اين رسم  كیمیاي سعادت، االولياء ةتكر ، اللمع، ةالهدايمصباح ،قشیري 

است. با توج   ن نیامده ةتوضیحی دربار تعلیقات اين  ثار،است، ولی در شرح و اشاره شده

است، ابوذر براي عخرخواهی از بالل حبشی، کاياتی ك  در خصوص اين رسم  مدهب  ح

اند و بدين هكردابراهیم جمال از اين رو  استفادهعلی بن يقطین براي عخرخواهی از 

مسروق براي گرامیداشت مهمان و تواضع در اند. ابنوسیل  عجب و تکبر خود را از بین برده

صحبت خود از دلش ب  اين شیوه متوسل براي از بین بردن ثقل هممقابل او و ابوبکر كتانی 

داد. اند. محمد بن منکدر نیز با تواضع بسیار صورت خود را زير پاي مادر  قرار میشده

تعابیري چون سر نهادن، روي بر خاب نهادن، ، سر بر پا )قدم( نهادن، سر بر كف پا نهادن، 

است تا حدودي با اين رسم نظم و نثر فراوان ب  كار رفت  بر پا )قدم( افتادن و... ك  در متون

 در ارتباه هستند.

 

 هايادداشت

اند ك  روزي الت و العظمی اصفهانی گفت اهللمرحوم  يت ةمعاصر نیز دربارة در دور -1

ترين العظمی اصفهانی ك  بزرگاهللپیش مرحوم  يت ؛مشکل مالی پیدا كرده بود ،چاقوكشی



 39 یدر متون منثور عرفان یواضع و عذرخواهاز رسوم نادر ت یيك            1400 بهار و تابستان

گار نجف و ايران و هند و پاكستان بود  مد و از درخواست كمك مالی كرد. مرجع  ن روز

 سالگی خیلی  رام ب  او گفت: پول ندارم! او شروع كرد ب  داد زدن و بی 84-83مرحوم سید در 

وقتی داد و بیدادهايش  ؛العظمی اصفهانی سر  را پايین انداختاهللاحترامی كردن. مرحوم  يت

اي العظمی اصفهانی نیم  شب ب  خان   ن شدص رفت و كیس اهللرفت.  يت تمام شد، پشت كرد و

پول ب  او داد و گفت: شما صبح ك  تشريف  ورديد، واقعاً من پول نداشتم؛ اما بعد ك  شما رفتید، 

خواهی پولت را قبول خواهم؛ اگر میهم سهم امام! الت گفت: نمی پولی براي من رسید،  ن

طرفی خوابم و صورتم را يك. ايشان فرمودند: چ  شرطی؟ گفت: من میبکنم، يك شره دارد

گخارم، برو كفشت را دم در اتاق بپو  و داخل بیا، پايت را با كفش روي صورت روي خاب می

تربیت هستم، من احترام تو را نگ  نداشتم! ادب هستم، من بیمن بگخار تا من  دم بشوم. من بی

ين كار را قبول نکرد ولی با اصرار فراوان  ن شدص مجبور ب  اين كار العظمی اصفهانی ااهلل يت

 (1397شد. )انصاريان: 

اي از ارادت و تواضع و يا از است و نشان گاه در پاي كسی افتادن با بوسیدن پا همراه بوده -2

شدصی ب  در سراي ابوحاتم عطار شد. در بزد. گفت »است:  داب توب  و عخرخواهی بوده

گويد اهلل. ابوحاتم در باز كرد و بیرون افتاد و روي بر خاب گفت درويشی است ك  می كیست؟

 (50: 1386)جامی، « گويد اهلل.نهاد و بوس  بر پاي وي داد و گفت كسی مانده ك  می

 ندارم غیر لطفش عخرخواهی نهادم سر ب  پايش بوس  دادم

 (612: 1382اهلل ولی، )شاه نعمت 

 است:یات زير  شکارا بوسیدن كف پا را براي عخرخواهی ب  كار بردهامیر معزّي در اب

 در دوستی  نجا ك  تو را پاي مرا سر در بندگی  نجا ك  تو را حلق  مرا گو 

 عــخرم بپخيــري و مـرا داري بـــاور صد بوس  دهم بر كف پاي تو من امروز

 د بر لب كوثــرفردا  علی بوس  ده  ن لب ك  كف پـاي تو امـروز ببوســد

 (365-364: 1385)امیر معزّي،  

 هايی نیز در متون از مالیدن موي و محاسن در پاي كسی وجود دارد:نمون 

 (391: 1386مالید. )افالكی، پروان  در قدم چلبی سر نهاد. محاسن خود را بر پاي مبارب او می

شابور ب  مهین  رفت. شیخ ب  نقل است ك  يك بار بوالقاسم روباهی از شوق شیخ پابرهن  از ن

استقبال او بیرون  مد. شیخ گفت پايت را بیار تا ب  موي روي پاب كنم ك  گردي ك  در راه 

كرد. شیخ خداي بر پاي طالبی نشست  باشد جارُب  ن جز محاسن بوسعید نشايد. ابوالقاسم رها نمی

 (188: 1385سوگند  داد تا راضی شد. )شفیعی كدكنی، 
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صري( گفت پیشین كسی ك  موي سفید در پاي من مالید احمد چشتی بود... چشتی )ذوالنون م

 (30: 1386مالید. )جامی، در پاي من افتاد و موي سفید در پاي من می
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