
 

 

 

 

 

 )ع(بهره ادبیات از سخنان علی
 

 دکتر سیدجعفر شهیدی 

 

 1چکیده
که  توان یافتدر مکتوبات ایرانیان از قرن چهارم به بعد کمتر اثری را می

السالم نباشد. قرآن کریم اولین ای از قرآن و کالم معصومین علیهمدر آن بهره

اند و ود تضمین کردههای خها و نوشتهرا در خطبهسندی است که فقراتی از آن

 اند.کار بردهیگر بهرا در قالب الفاظ دیا آن

 س ازپایرانیان که خود پیش از تشرف به اسالم، ادبیاتی پربار داشتند؛ 

ه ر آراستهرباآشنایی با این منبع فیاض کوشیدند تا کالم خود را با این مفاهیم گ

هره الم علی)ع( بکازة ای به اندنمایند. آنان پس از قرآن کریم از هیچ گفته

س از (، پنبردند. برحسب ظاهر توجه ایرانیان به فقرات کوتاه از سخنان علی)ع

نکته  از رشید وطواط اتفاق افتاده است. این« مطلوب کل طالب»تألیف کتاب 

ما االبالغه، گردآورده رضی در قرن چهارم است؛ قابل توجه است که گرچه نهج

البالغه ها پیش از نهجامام)ع( در اسنادی، قرنها و کلمات بسیاری از خطبه

 برداری ادبا بوده است.مورد بهره

                                                           
 البالغه )النهج( تهیه گردیده است.چکیده کلیه مقاالت استاد شهیدی توسط فصلنامه نهج .1
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ه بینیم که به کالم امام آراستپس از گسترش زبان دری کمتر اثری را می

 نباشد.

لهی، ا( در نظم شاهنامه بارها به صفات 416)م: حکیم ابوالقاسم فردوسی 

و  دگریاران، پیدایش انسان، داآفرینش آسمان و زمین، رستن گیاهان، ریزش ب

پرده پیداست که او در نظم خود فرجام ستمکاری اشارت داشته است. بی

 اشته است.های علی )ع( را پیش روی دخطبه

ندان که مذهب اسمعیلی داشته، و از ارادتمندان خا (482ـ394)ناصرخسرو 

 .استاهل بیت بود؛ در دیوان خود فقرات زیادی از کالم امام اخذ کرده 

ز یش ابنصراهلل منشی در ترجمة کلیله و دمنه به عربی؛ او که خود سرآمد 

 انشا و لفظخواهد استحکام از خود است، آنجا که میبیست تن از ادبای بعد 

 کند.ای از قرآن یا کالمی از علی)ع( استشهاد میرا به نهایت رساند به آیه

نامه و رواوینی ؛ مرزبانوضی معروف به چهار مقالهالنوادر نظامی عرمجمع

 رداربا نثر مصنوع در اوایل قرن هفتم، که از تضمین آیات و روایات برخو

 ز فقراتیاهلل، که در آن ااست؛ بختیارنامه به نثر مصنوع و به تصحیح دکتر ذبیح

گوی های امام )ع( استفاده شده است. همه نشان از بهرة ادبای پارسیاز حکمت

ست تبعی ااین مسئله قابل ذکر است که این رساله تدارد. از کالم امیرمؤمنان 

شته برگرفته از قرن پنجم تا هفتم هجری، که مذهب سنت در ایران رواج دا

ه فتار ائمدلیل آشنایی کم و یا رعایت مصالح، به گاست. لذا شاعران و ادبا یا به

یابیم که یمهمه کمتر کسی را درالسالم( چندان توجه نداشتند؛ با این)علیهم

 نیاز دانسته باشد.خود را از کالم امام )ع( بی
 

 واژگان کلیدی:
  البالغه، فردوسی،های امام، کلمات قصار، نهجقرآن، بالغت، خطبه

ینی ومنشی )کلیله و دمنه(، نظامی عروضی )چهار مقاله(، و را  ناصرخسرو،

  )بختیارنامه(اهللنامه(، ذبیح)مرزبان
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 مقدمه

های خود زمین تتبع و بحثشناسان مغربکه گروهی از شرقدر قرن اخیر 

رفت. هایی چند بین آنان پیکار درگرا به ادبیات عرب اختصاص دادند، بر مسئله

کرسی نشاندن سخن خود، تا آنجا خاطر روشنگری حقیقت، و یا بههر دو دسته به

 که توانستند برابر یکدیگر ایستادند.

اندک گروهی از رم نگاه داشتند، اندکار را گها این بازکه سالپس از آن

نان ادیبان و فاضالن مشرق زمین عرب یا جز عرب که نخست تماشاگر معرکه آ

 ای برخاستند.بودند خود نیز به میدان آمدند و هر یک به طرفداری دسته

های شاعران و خطیبان عرب پیش ها این بود که آیا گفتهیکی از این مسئله

فظی و های لز عصر پیغمبر و خلفا تا پایان حکومت امویان از صنعتاز اسالم و نی

د و معنوی برخوردار بوده است؟ آیا فرهنگ اسالمی پس از پیمودن دوران رش

 ها مخصوصاً فرهنگ یونان و ایران به چنین هنرهاییآمیختن با دیگر فرهنگ

 (1)آراسته شد؟

نگ جهانی و ر نتیجه دو جگذرد، دها سال میها و بلکه دهاز آن تاریخ سال

ای از های بزرگی که در زندگانی شرق و غرب پدید آمد، درهای تازهدگرگونی

های قدیمی برای محققان گشوده گردید، اما هنوز هم تنور آموزی و یا مجادلهعلم

تند د هساین جدال از گرمی نیفتاده است، و طرفداران هر دو نظر سرگرم کار خو

 تر، خصم خود را مغلوب نمایند.های تازهان دادن دلیلکوشند تا با نشو می

که گفته طرفداران نظریه نخست از تعصب و بدبینی آنچه مسلم است این

ها و ای از شکاکان و دیرباوران در اصالت قصیدهخالی نیست، چه اگر دسته

های منسوب به عصر جاهلی تردید کرده و آنها را محصول کوشش راویان قطعه
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اند، سندی اصیل از زبان عرب دردست است که مسلمان و دانسته قرن دوم

 اند و آن قرآن کریم است.را پذیرفتهنامسلمان قطعیت آن

صر عقرآن هرچند از لحاظ تاریخی سند دوره علم و آغاز اسالم است نه 

 جاهلی، اما به مصداق آیه کریمه:

 (4اهیم:)ابر «سان قَومِهِ لْنَا مِنْ رَسُولِ اِالَّ بِلوَ ما اَرْسَ»

ریش ترکیب آیات به زبان عرب پیش از اسالم و مخصوصاً تیره مضر از ق

هایی دانیم قرآن در عین بالغت معنی و فصاحت لفظ از صناعتاست و ما می

 چون سجع، موازنه، اطناب، ایجاز، کنایه و مانند آن برخوردار است.

ر در این آثا باری؛ آثارِ مانده از عرب جاهلی درست باشد یا نه، و

د و شهای لفظی دیده شود یا نه، آنچه مسلّم است، هنگامی که قرآن نازل صناعت

 قرارعرب در مقابل فصاحت و بالغت آن درماند و به بلندی لفظ و معنی آن ا

؛ ردیدگکرد، ترکیب آیات، معیاری برای رسایی گفتار خطیبان و گویندگان عرب 

ریق طمان نیز به حکم مؤانست و یا بر چندان که خلفای اسالم و ادیبان مسل

های خود ها و نوشتههای قرآن را در خطبهصناعت، کوشیدند تا کلمات و فقره

 ند.تضمین کنند، یا معنی آیات قرآن را در قالب الفاظی دیگر انشاء نمای

های بعض خلفای صدر ناگفته نباید گذاشت که این تأثیر را در خطبه

نان به هایی که از آابیم؛ یکی از آن جهت که شمار خطبهیاسالم به روشنی در نمی

چنان که سادگی و های اندک آنما رسیده چندان نیست و دیگر این که این خطبه

اده کند، توجه نداشتن گوینده به آراستن کالم و استفبساطت عمر را حکایت می

 دهد.های لفظی را نیز نشان میاز صنعت

ها عموماً به ه پایان نرسیده بود که خطبهاما هنوز قرن چهارم هجری ب
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تضمین آیات قرآن و تقلید از سبک این گفتار آسمانی آراسته گشت. نمونة هر 

تر این تأثیر را در ادبیات عصر عباسی، مخصوصاً پس از تدوین علم چه روشن

بینیم. اگر بالغت و معانی بیان و توجه خطیبان به استفاده از این صنعت، نیک می

ها بیاوریم، سخن طوالنی خواهد شد و سیاقت هایی از این خطبهاهیم نمونهبخو

ترین نوشته از دست خواهد رفت. تنها یک نمونه را که در یکی از شناخته

 شوم. نظامی عروضی نویسد:های مصنوع فارسی آمده است، متذکر میمتن

باهلل، المستظهر، المسترشدابنعباس، اما در روزگار ما از خلفای بنی»

ن رسید، الجنان رتبته ـ ... چون به کرمانشاهااهلل تربته و فع فیامیرالمؤمنین ـ طیّب

اهلل علیهم اجمعین ـ که ای کرد ... که بعد از صحابه ـ رضوانروز آدینه خطبه

لی بدین هیچ کس فص الحکم،جوامعتالمذه نقطة نبوت بودند و شارع کلمات 

 جزالت و فصاحت ندارد.

لوبهم ققست امورنا الی آل سلجوق فبرزوا علینا فطال علیهم االمد ف فوّضنا»

 (.37، 1300)نظامی عروضی، « و کثیر منهم فاسقون

 بینیم، مربوط به قرن پنجم و دورة بلوغ کاملاین نمونه، چنان که می

ر ر گفتاان دادبیات فارسی و عربی است و تقریباً دو قرن پیش از این تاریخ، خطیب

اند؛ اما این نمونه را هرچند متأخر است، کار بردهبهصنعت را فراوان خود نظیر 

های تنمفقط از آن جهت آوردیم که با ادبیات فراسی پیوند دارد و در یکی از 

 مصنوع این زبان آمده است.

نویسندگان و گویندگان ایرانی که پیش ار تشرف به دین مبین اسالم و 

نبوی و امثال عرب، خود از فرهنگی پخته و  هایآشنایی با قرآن کریم و حدیث

ها بارور شده بود، مند بودند و ادبیات آنان در بسیاری از شاخهپیشرفته بهره
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که با منبع فیاض قرآن و معدن پرمایة سخنان رسول اکرم و ائمه اطهار ـ همین

القالدة السالم ـ آشنا گشتند، کوشیدند تا این گوهرهای درخشان را درهعلیهم

های خویش سازند و آنان که در پروردن نثر فارسی و آراستن ها و نوشتهگفته

هرچه بیشتر این زبان به زیورهای لفظی و معنوی تعهدی داشتند، مخصوصاً 

 کردند.توجه بدین نکته را توصیه می

بن وشمگیر در ضمن بن اسکندر بن قابوس عنصرالمعالی کیکاوس

دهد و مجموع این اندرزها در کتابی شاه میناندرزهایی که به فرزند خود، گیال

و  ر باب آیین دبیریدفراهم آمده و مکرر به چاپ رسیده است، نامه قابوسنام به

 شرط کاتب چنین نویسد:

دار و تهو نامة خود را به استعارت و آیات قرآن و اخبار رسول )ص( آراس»

ه کری، د؛ خاصه پارسی اگر نامة پارسی بود، پارسی مطلق منبیس، که ناخوش بود

گفته  ر ازنه معروف بود. و آن خود نباید نبشت به هیچ حال، که خود ناگفته بهت

 (.208: 1300بن اسکند، )کیکاووس« بود

ی گوید و شرایط دبیرو نیز نظامی عروضی، آنجا که از فن دبیری سخن می

 شمارد، چنین نویسد: را برمی

 آثار و اخبار مصطفی و ةربّ العزّپس عادت باید کرد به خواندن کالم »

 (.1300:37)نظامی عروضی، « صحابه و امثال عرب و کلمات عجم

 قیقهاز جملة نویسندگان مشهور ایرانی در قرن چهارم هجری، که بدین د

الزمان همدانی را باید عباد و بدیعالعمید و صاحب ابناند، ابناهتمام خاص داشته

 خوانیم که:ب مینام برد. در ترجمة احوال صاح

چون مردی از خاصگان خود را زندانی کرد، فرمود تا او را در دارالضرب »
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که در همسایگی او بود، نگه داشتند. روزی صاحب بر فراز بام رفت و به 

 (.55)الصافات: « الحجیم فأطّلع فرآه فی سَواءِ »دارالضرب نگریست. زندانی ندا داد 

 .(108)المؤمنون: « والتکلمون اخسئوا فیها»صاحب خندید و گفت: 

ه بخود در وصف، مبالغت را مقامات ر الزمان همدانی هنگامی که دو بدیع

 گوید:رساند، چنین مینهایت می

لی اقون و أنتم یا مجوس هذه االمه تعیشون جبراً و تموتون صبراً و تسا»

 یل الالمقدور قهراً و لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القت

 (.281)«تنی...ث من ابلیس دیناً قال رب بما اغویمضاجعهم ... انّکم اخب

های تضمین و اقتباس و یا نقل به معنی ادیبان و اگر بخواهم نمونه

د ، خومترسالن ایرانی را در قرن سوم و چهارم هجری از قرآن کریم نشان دهم

لی سخن ما ای گسترده و بلکه کتابی مفصل خواهد شد و چون موضوع اصمقاله

، السالم استعلیهـ المؤمنین، علی و استفادة ادیبان از گفتار مولی امیرالبالغه نهج

 پردازیم.بدان می

ان توان گفت پس از قرآن کریم، گویندگان و نویسندگبا اطمینان خاطر می

ای را اند و هیچ زیور ارزندهنبرده اندازة گفتار علی بهرهای بهایرانی از هیچ گفته

 های خود سازند.ها و نوشتهاند تا آرایش گفتهچون سخنان او نیافته

ها و گفتارهای امیرالمؤمنین، علی ـ  هیچ تعصب باید اعتراف کرد که نامهبی

ترین نمونة نثر مصنوع عربی است. این پس از قرآن کریم، عالیالسالم علیه

از هزارسال پیش تا حقیقتی است که ادیبان و مترسالن در زبان و ادبیات عرب 

اند و آنچه سبب شد ادیبان عرب و جز عرب از قرن امروز بدان اعتراف کرده

های کوتاه سخنان امام توجه کنند، همین سوم هجری به گردآوری فقره
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 هاست.های لفظی و معنوی این گفتهزیبایی

کند و از که نثر فنی را در عصر اسالمی توصیف میزکی مبارک پس از آن

 نویسد: گوید، چنین میاز و اطناب سخن میایج

های او از نامه و عهدنامهها و وصیتطالب و خطبهبن ابیهای علینامه»

نویسد، گفتار را نامه میچنین صنعت برخوردار است. علی هنگامی که پیمان

ای را که حاکم بدانجا نامه دستورهای سیاسی منطقهسازد؛ چه، پیمانطوالنی می

نویسد، عبارت شود، دربر دارد؛ اما گاهی که برای خاصگان خود نامه مییاعزام م

گونه موارد موجبی برای طوالنی ساختن گفتار ها کوتاه است؛ چه، در ایننامه

 .(59 :)مبارک« نیست

ها و سخنان کوتاه امام را که شریف رضی خطبه ها و نامهها پیش از آنقرن

کوشیدند تا آن ادیبان و نویسندگان عرب میگرد آورد، البالغه نهجدر کتاب 

 ند.های دیگر بریزها را در قالب لفظسخنان را از بر کنند و معانی ابتکاری آن لفظ

بن محمد، آخرین خلیفة اموی، که بن یحیی عامری، کاتب مروانعبدالحمید

ز غااند کتابت با عبدالحمید آهجری قمری کشته شد و دربارة او گفته 132به سال 

هفتاد »های او در بالغت مثل است، گوید: عمید پایان یافت و نوشتهو با ابن

ای ها در ذهنم چون چشمهاز بر کردم و این خطبه (1)«های أصلعخطبه از خطبه

 (.8: الحدید)ابن ابیپی جوشید درپی

ابوعثمان عمر و بن بحرالجاحظ که به حق او را از ائمة ادب عرب 

ترین نویسندگان سلف دانسته در ذیل این ی وی را فصیحاند و مسعودشمرده

 فقره از سخنان علی )ع(:

 (2)«ءّ مایحسنهقیمه کل امری»
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 چنین نویسد:

و  سندهاگر از این نوشته جز همین کلمه نداشتیم، آن را شافی، کافی، ب»

و  دیدیم،را افزون از کفایت و منتهی به غایب مییافتیم؛ بلکه آنکننده مینیازبی

ن در نیاز سازد و معنی آنیکوترین سخن آن است که اندک آن تو را از بسیار بی

 .(83: جاحظ)« ظاهر لفظ باشد

الدوله حمدان بن اسماعیل، که به سیفبن محمدابن نباته عبدالرحیم

دارم، ها گنجی از بر کردم که هر چه از آن براز خطابه»بستگی داشت، گفته است: 

شود، و بیشتر آنچه از بر کردم، یک صد فصل از میکاهد و افزون نمی

 .(8الحدید، سال؟ : )ابن ابی« طالب استبن ابیهای علیموعظه

ریر در تح (3)هنگام بحث از سبک صابیالنثر الفنی، زکی مبارک در کتاب 

 :صابی سائل مختار ها، پس از ذکر این عبارت ازرساله
 صره قراره مکان و الیغیر مرورالجهات والتحالصفات والتحوزهالتحده»

ا مموات و القلوب بخواطرها. فاطرالسزمان. والتمثله العیون بنواظرها و ال تنخیله

االرض و ماتقل. الذی دلّ بلطیف صنعته علی جلیل حکمه و بین تظل و خالق

ن لغزه عی بابجلیّ برهانه عن خفی وجدانه. و استغنی بالقدره عن االعوان و استعل

ع. البعید عن کل معادل و مضارع. الممتنع علی کل مطاول و مقاراالقران 

و  ی الیضنالذی الیزول و الیحول. العادل الذی الیظلم والیجور. الکریم الذالدانم

ه ین لالیبخل. الحلیم الذی الیعجل و الیجهل. ذلکم اهلل ربکم فادعوه مخلص

  (.4)«الدین

 چنین گوید:

انند آن، که شریف رضی از گفتار علی ها را با هماگر ما این عبارت»
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رضی، هر دو از یک آبشخور سیراب بینیم صابی و شریفآورده، برابر کنیم، می

 (.296: )مبارک...« اند شده

، قالهکی مبارک و برای استفاضة بیشتر خوانندة این مدر تأیید نوشتة ز

بی با معنی آن های امیرالمؤمنین )ع( را که مضمون صاهایی از یکی از خطبهفقره

کتاب  کنیم تا خواننده بداند آنچه مؤلفهمانند و در الفاظ مغایر است، نقل می

 نوشته، درست است.النثرالفنی 
 

لم ته فر ما خلق فاحکم تقدیره و دبره فالطف تدبیره. و وجهه لو جهقدّ»

 یبالمض ذأمریبعد حدود منزلته و لم یقصر دون االنتهاء الی غایته و لم یستصعب إ

ال االشیاء بأصناف علی ارادته. فکیف و انما صدرت االمور عن مشیئته المنشی

ن ماضمر علیها والتجربه اقادها  ةوال قریحه غریز رویَه فکر آل الیها.

ره. و الدهور. وال شریک اعانه علی ابتداع عجائب االمور. فتّم خلقه بامحوادث

 (5)«اذعن لطاعته و اجاب الی دعوته ... 

 

 ی و صاحب ابن عباد دقت کند و یا شعرهای ابوالفتح بستی وخوارزم

ید هد دابوسعید رستمی و دیگران را به عین عنایت و دور از تعصب بنگرد، خوا

 ءالطبیعه و شناخت خدا و یا نشان از موعظت وکه هر جا سخن از بحث ماورا

ای لوهجت، سارشاد و یا گفتار در پند و اندرز و یا اثر از سیاست ملک و تدبیر ا

 ة معروفالسالم،  و اینک برای نمونه، چند بیت از نونیاست از گفتار علی ـ علیه

هایی از سخنان معروف است، با فقره« الحکمعنوان»ابوالفتح بستی را که به 

را پیش چشم دن قصیده آنهنگام سرو (6)السالم ـ که بستیامیرالمؤمنین ـ علیه

 نویسیم:داشته است، می
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 الی الناس تستعبد قلوبهم احسن  

 (7)طالما استعبد االنسان أحسانف  

 و ان اساء مسییی فلیکن لکن فی  

 (8)عروض زلته صفح و غفران  

 اهلل یحمد فی عواقبهمن یتق  

 (9)ویکفه شر من عزوا و من هانوا  

 للخیر مناعا فلیس لهمن کان  

 (10)علی الحقیقه خالن و اخدان  

 ل الناس قاطبهمن جاد بالمال ما  

 (11)الیه و المال لالنسان فتان  

 من کان للعقل سلطان علیه غدا  

 (12)و ما علی نفسه للحرص سلطان   

 من یزرع الشر یحصد فی عواقبه  

 (13)ندامه و لحصد الزرع ابان  

 هاالخیرات تطلبدع التکاسل فی  

 (14)فلیس یسعد للخیرات کسالن  

السالم ـ ی ـ علیهه از سخنان امیرالمؤمنین علهای کوتااینک در این فقره

ا ید تنیک بنگرید و هر فقره را با شعر بستی و ترجمة جاجرمی مقایسه فرمای

 دهندة بستی در آن قصیده سخنان امام است:معلوم شود که الهام

 (.24.9:طالببن ابی)علیـ من هان علیه بذل األموال توجهت الیه اآلمال 1

ان باالحسان و احتمل جنایات االخوان و الجیران فقد االحسمن اتبع -2
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 (.2012)همان: اجمل البر 

 ( 26.1)همان:  ـ من خاف اهلل آمنه من اهلل سبحانه کل شیء3

نه عـ من یقبض یده عن عشیرته فأنما یقبض یداً واحده عنهم و یقبض 4

 (568)همان:  أیدی کثیره منهم

 (.2517مان: )هالیه القلوب ـ من بذل معروفه مالت5

 (2370)همان:  ـ من استعان بالعقل سدّده6

 (2394)همان: العدوان حصدالخسران ـ من زرع7

 (1552)همان: ـ دع ما الیعنیک و اشتغل یمهمّک الذی ینجیک 8

های پس از آن که شریف رضی سخنان امام را، از خطبه و نامه و فقره

هاده ان و خطیبان و مترسالن نرس ادبیای غنی در دستکوتاه، گرد آورد، سرمایه

پس از  های کوتاه سخنان امام،شد؛ چنان که ظاهراً توجه ادیبان ایرانی به فقره

 وسیلة رشید وطواط است.بهمطلوب کل طالب من کالم علی بن ابی طالب تألیف 

ها و سخنان کوتاه )کلمات ها و نامهبحث در این که آیا همة این خطبه

السالم ـ گرد آمده، گفتار علی ـ علیهالبالغه نهجنام ی بهاقصار( که در مجموعه

ها پیش نام حضرت ثبت شده، از قرنهای دیگران نیز بهاست و با برخی از گفته

که در اند. آنانقدر کافی دربارة آن گفته و نوشتهآغاز گشته و تا امروز به

اند که این هی دادهشناسی و نقد ادبی نزد گویندگان عرب مکانتی دارند، گواسخن

الحدید در که ابن ابیبها، همه به یک گنجینه تعلق دارد؛ چنانگوگرهای گران

بن شیب واسطی و او از پایان شرح خطبة شقشقیه، از شیخ خود مصدق

پندارند بدو گفتم بسیاری از مردم می»بن احمد روایت کند که: خشاب عبداهللابن

ی کجا و چنین اسلوب سخن کجا؟ من که این خطبه از رضی است. گفت رض



 41  بهرة ادبیات از سخنان علي)ع(

هایی که دویست دانم ... به خدا سوگند این خطبه را در کتابسبک رضی را می

 (.69الحدید، سال ؟ : )ابن ابی« سال پیش از رضی نوشته شده، دیدم

های کوتاه سخنان علی ـ ها و یا فقرهآنچه مسلم است، بسیاری از خطبه

نوشته شده، البالغه نهجها پیش از گردآوری رنالسالم ـ در اسنادی که قعلیه

رایش و ادیبان و مترسالن، عرب مستقیم و یا غیرمستقیم، در آ (15)موجود است

برداری، اند. صدها سال این بهرهها بهره بردههای خود از آن خطبهها و گفتهنوشته

اه به معنی، خواه برای نویسندگان عرب و خواز تضمین، اقتباس و یا نقل 

رود های نخستین ونویسندگان و منشیان ایرانی، به زبان عربی بود؛ چه، در قرن

ن آکی از نوشتند؛ یاسالم در ایران، ادیبان ایرانی بیشتر آثار خود را به عربی می

خواستند مسلمانان که میجهت که زبان عربی زبان قرآن و دین بود، دیگر آن

 مند گردند.غیرایرانی نیز از حاصل فکر آنان بهره

 نثر پس از آن که زبان دری گسترش یافت و شاعران و نویسندگان، شعر و

 اعر یابینیم که شخود را بدین زبان آغاز کردند، کمتر دیوانی و یا کتابی را می

اده و هایی از سخنان امام زینت ندنویسندة آن، گفتار خود را به فقره یا فقره

 نظم و یا نثر خود نکشیده باشد. ر سلکهای کوتاه علی را چون گوهر دجمله

ری م هجناگفته نماند که زمینة بحث ما در این مقاله محدود به آغاز قرن هفت

ن دانیم که در این چند قرن تشیع در ایران رواج کافی نداشت؛ بدیاست و می

تی السالم ـ و ائمة معصومین برای بیشتر مردم ایران، حجهت سخنان علی علیه

را  جازة نقل آنان، چنان که باید، شناخته نبود و یا اوضاع وقت اآموختگدانش

 داد.نمی

چاپ نرسیده و های ادب فارسی هنوز بهمتأسفانه بسیاری از ذخیره
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. این بنده با قلّت وقت و ناتوانی  کس نیستهای خطی نیز در دسترس همهنسخه

ای از تأثیر و یا مونهمزاج با تتبع کوتاهی در چند کتاب منظوم و منثور، توانست ن

السالم را در تضمین و یا اقتباس ادیبان ایرانی از سخنان امیرالمومنین علی ـ علیه

مندان بگذارد. مسلماً متتبع پر حوصله که از وسعت زمان هم معرض مطالعة عالقه

 های بیشتری را بیابد:تواند نمونهبرخوردار باشد، می
 ق(.ه ه  416)م.  القاسم فردوسي طوسياستاد سخن، ابو

ا اند و تنها بفردوسی را نداشته شاهنامةتتبع و دقت در کسانی که فرصت 

اند، شاید آمیز این کتاب را خواندهنام آن آشنا هستند و یا چند داستان افسانه

ن جها چنین تصور کنند که تمام همت این شاعر بزرگ ایرانی بر ستودن معدودی

بینند فردوسی را در که میبوده است، و از این ای مقصور افسانهخوار ستمگر 

 منظوری ام، تجب نمایند. این مقاله برایآوردهالبالغه نهجکنندگان از شمار اقتباس

گونه تعهدی ندارم که بگویم فردوسی در سرودن شود و من هیچخاص نوشته می

فة ر وظیخواسته است یا مقام و دنیا را؛ این کا، خدا و حقیقت را میشاهنامه

تن ز نوششناسان و جای آن، تاریخ ادبیات فارسی است؛ اما در اینجا اشاهنامه 

ین سرایی نیست. در اسراپا افسانهشاهنامه یک نکته ناگزیرم و آن این است که 

ها و یا هنگام تشریح مضمون کتاب، خواه در آغاز داستان وخواه در سرفصل

ینش آسمان و زمین، ها به صفات خدا، آفریکدیگر، بارهای سران بهها و نامهپیام

ت و ها و ریزش باران، پیدایش انسان، دادگری و فرجام ستمگری اشاررستن گیاه

مندان از و بهره البالغهنهجبلکه تصریح شده است. در این موردهاست که آشنایان 

ها یابند که فردوسی در نظم چنین بیتخوبی در میسخنان پیشوای متقیان به

 ش چشم داشته است.السالم ـ را پیهای علی ـ علیهخطبه
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وسیلة شریف رضی به البالغهنهجباید توجه داشت که هرچند گردآوری 

هاست که استاد طوسی کتاب خود را به نظم آورده است، اما در همان سال

السالم ـ به خاطر جمال لفظ های امیرالمؤمنین علی ـ علیهکه نوشتیم، خطبهچنان

ف ها پیش از شریف رضی بین ادبیان و عالمان مشهور و معرومعنی، قرنو کمال 

ائل خود از سخنان آن ، صابی در رس(16)که زکی مبارک گویدبوده است و چنان

انی حضرت فراوان برده است. بنابراین به احتمال قوی و بلکه به ظن اطمین

نشان  توان گفت استاد طوسی، که خود شاعری شیعی مذهب است و برایمی

ن زما دادن عالقه و ارادت خود به موالی متقیان از جان نهراسید و در چنان

 پرتعصب گوید:

 خردمند گیتی چو دریا نهاد  

 برانگیخته موج از او تندباد  

 چو هفتاد کشتی درو ساخته   

 برآراسته همچو چشم خروس  

 پیمبر بدو اندرون با علی  

 همه اهل بیت نبی و وصی  

 خواهی به دیگر سرایاگر خلد   

 بنزد نبی و وصی گیر جای  

 گرت زین بد آید گناه من است  

 چنین دان و این راه، راه من است  

 برین زادم و هم برین بگذرم  

 یقین دان که خاک پی حیدرم  
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ینک اکمتر از ابواسحاق صابی به سخنان علی )ع( دلبستگی نداشته است. 

 یید:ست، توجه فرمااز سخنان امام گرفته شده هایی که ابه چند نمونه از مضمون

 که یزدان ز نا چیز چیز آفرید  

 بدان تا توانایی آمد پدید  

 وزو مایة گوهر آمد چهار  

 روزگاررنج و بیبرآورده بی  

 یکی آتش برشده تابناک  

 خاکمیان باد و آب از بر تیره  

 نخستین که آتش ز جنبش دمید  

 پدید ز گرمیش پس خشکی آمد  

 وز آن پس ز آرام سردی نمود  

 ز سردی همان باز تری فزود  

 جای آمدندچو این چار گوهر به  

 ز بهر سپنجی سرای آمدند ...  

 گهرها یک اندر دگر ساخته  

 ز هر گونه گردی برافراخته   

 پدید آمد این گنبد تیزرو  

 نو ...شگفتی نمایندة نو به  

 دها یک اندر دگر بسته شفک  

 بجنبید چون کار پیوسته شد   

 )فردوسی(
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 و اینک در این خطبه و یا ترجمة آن دقت فرمایید:

واءِ، فَاَجْری فِیها  کانِکَ الْهَ ، وَ سَاءِاالْرْج ثُمَّ اّنْشَاَ سُبحانَهُ فَتْقَ االْجْواءِ، وَ شّقَّ

، وَ الزَّعْزَعِ  الْعاصِفّهِلرَّیحِانِ ماءّ مُتاَلطِمّا تَیّارة، مُتَراکِما زّخٌارة، حَمَلَهُ عَلی مَتْ

تِیقّ، حْتِها فَلْهَواءُ مِنْ تَی حَدَّهِ، اها اِلرَنَالْقاصِقَه، فَاَمَرَها بِرَدّّّه. وَ سَلَّطَها عَلی شَدهِ، وَ قَ

عْصَفَ  اَدامَ مَرَبَّها، وَ اَوَا،  مَهَبَّتَقَمَاعْ اوَ الْماءُ مِنْ فَوقِها دَفِیقْ. ثُمَّ اَنْشَاَ سُبحانَهُ رِیحْ

تْهُ وْجِ الْبِحارِ، فَمَخَضَمَوَ إثارَهِ  خَّار،لزَّامَجْراها، وَ اَبْعَدَ مَنْشاها، فَاَمَرَها بِتَصْفِیقِ الْکاءِ 

ه وَ ساجِیَهُ عَلی  عَلی اخِرِ لَهُاَوَّ ضَ السَّقاءِ، وَ عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَها بِالْفضاءِ، تَرُدُّمَحْ

، فتِق، وَ جَوّ مُتْفَهِقی َهواء مُنْعَهُ فِرَفَحَتّی عَبَّ عُبابُهُ ، وَ رَمی بِالزَّبَدِ رُکامُهُ. فَمائِرهِ، 

فَّا مَحْفُوظا، وَ یاهُنَّ سَقْ عُلْوَ ا، نَّ مَوْجا مَکْفُوفْهُ سَبْعَ سَموات، جَعلَ سُفْالهُفَسَوّی مِنْ

 (17)«هاظِمُ سَمْکِّا مَرْفُوغا، بِغَیْرِ عَمَد یَدْغمُها، وَ ال بسار یَنْتَ

سرای ایرانی با این خطبه آشنا نبوده و توان گفت که سخنتا ببنیم آیا می

 داشته است؟نها به معنی آن توجه در نظم آن بیت

 ها:ین بیتو یا ا

 زنام و نشان و گمان برتر است  

 نگارندة بر شده گوهر است   

 به بینندگان آفریننده را  

 نبینی، مرنجان دو بیننده را  

 نیابد بدو نیز اندیشه راه  

 که او برتر از نام و از جایگاه  

 خرد را و جان را همی سنجد او  

 در اندیشة سخته کی گنجد او؟  
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 و جان و روانبدین آلت رای   

 ستود آفریننده را کی توان  
 )فردوسی(      

 

 که به نظر، استاد سخن هنگام نظم آن بدین خطبه توجه داشته است:

یْنُ مَنْ لَمْ یَرَهُ صِیر،فاَل عَ الْبَیْنِوَ ذلَّتْ عَلَیْهِ اَعاْلمُ الظُهُورِ، وَ امْتَنَعَ عَلی عَ»

ی بَ فِعْلی مِنْهُ، وَ قَرُال شَْیءَ اَفَلُوَّ لْعُاتَهُ یُبْصِرُهُ. سَبَقَ فی تُنْکِرُهُ، وَ ال قَلْبُ مَنْ أَثْبَ

هُمْ قِهِ، وَ القُرْبُهُ ساوایء مِنْ خَلْنْ شَعَهُ الدّنُوِّ فَال شَیْءَ اَقْرَبُ مِنْهُ. فاَلّ اسْتِغالوُهُ باعَدَ

نْ واجِبِ عَیَحْجُبْهل   لَمْوَ، هِ فِی الْمَکانِ بِهِ. لَمْ یُطْلعِ الْعُقُولَ علی تَحدِیدِ صِفَتِ

 (18)«مَعْرِفَتِهِ

نی مَنْ شَبَّهَهُ، وَ عَ ال إیَّاه وَلَهُ، ثَّ ما وَحَّدَهُ مَنْ کَیْفَهُ، وَ ال حَقیقَتَهُ اَصابَ مَنْ مَ»

 إِنَّما تَحُدُّعَدّ، وَ یُحْسَبُ بِال، وَ حَدّبِال صَمندَهُ مَنْ أشارَ إلَیْهِ َو تََوهَّمَهُ .... ال یُشْمَلُ 

قدَّرَهُ، وَ ال تُفَوْهامُ الْال تَنالة ا االْدَواتُ اّنْفُسَها، وَ تُشبیرُ االْالتُ إِلی نَظائِرِها ....

 (19)«تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ 

 

 ها:و نیز این بیت

 بیاورد گاو از چراگاه خویش  

 فراوان گیا برد و بنهاد پیش  

 ت مالید و گفتبپستانش بر دس  

 یار و جفتنام خداوند بیبه  

 تهی دید پستان گاوش ز شیر  

 دل میزبان جوان گشت پیر  
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 چنین گفت با شوی کای کدخدای  

 رایدل شاه گیتی دگر شد به  

 ستمکار شد شهریار جهان  

 دلش دوش پیچان شد اندر نهان  

 بدو گفت شوی از چه گویی همی؟  

 ویی همی؟به فال بد اندر چه ج  

 مایه شویبدو گفت زن کای گران   

 وگویمرا بیهده نیست این گفت  

 ز گردون نتابد بباست ماه  

 چو بیدادگر شد جهاندار شاه  

 ها دگر شود شیر خشک:به پستان  

 نبوید بنافه درون نیز مشک   

 زنا و ریا آشکارا شود  

 دل نرم چون سنگ خارا شود  

 خورد به دشت اندرون گرگ مردم  

 خردخردمند بگریزد از بی  

 شود خایه در زیر مرغان تباه  

 به هر آنگه که بیدادگر گشت شاه  
 )فردوسی(

 که شرحی است مفصل بر این فقره کوتاه از سخنان امام:

 (20)«اذا تغیّر السلطان تغیّر الزمان»
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 ق(، ه  481ـ394)م.  ناصرخسرو قبادیاني

دان که مذهب اسماعیلی داشته و به خانمتکلم، شاعر و نویسندة بزرگ، 

 ورزیده است.رسول و اهل بیت ارادتی خاص می

یا  وها و اندرزهای فراوان توان دید که ترجمة در دیوان این شاعر مضمون

ن به این موارد سخ مأخوذ از کالم مولی امیرالمؤمنین است. چون با نوشتن همة

 کتر مهدی محقق، استاد دانشگاهه آقای دککشد، تنها چند مضمون را دراز می

 :یادآور شده است، ثبت می کنیم تحلیل اشعار ناصرخسروتهران، در کتاب 

 قیمت هر کس به قدر علم اوست  

 ست امیرالمؤمنینهمچنین گفته  

 که مأخوذ است از این سخن:

 (21)«قِیمَهُ کُلْ امْرِیء ما یُحْسِنُهُ»  

*** 
 

 گر طالقی بدهی این زن رعنا را  

 دان که چون مردان کاری بکنی کاری  
 (417)ناصرخسرو، 

 که متأثر است از این عبارت:

، کَینُـحِ حـانَ ؟ التِوقْشَتَ یَّلَإ مْاَ تِضْرِّعَی تَبِی ! اَیا دُنْیا یا دُنْیاء إلَیْکِ غَنِّ»

البالغـه، )نهج «یهاه فِعَجْا ال رَالثک ثَتُقْلَّطَ دْ، قَیکَی فِه لِی، ال حاجَرِیْی غَرِّ! غُهاتَیُهَ

99.) 
*** 
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 چند ناگاهان به چاه اندر فتاد 

 که او مر دیگران را چاه کندآن    
 ( 122 )ناصرخسرو،

 که مأخوذ است از این عبارت:

  (22)«وقع فیه راُالمؤمن بئمن حفر الخیه»

 کارها به شکیباییه بررس ب  

 زیرا که نصرت است شکیبا را  
 (16 )همان:

 است از این فقره: که مأخوذ

 (.153البالغه، ق: نهج) «الیَعْدَمُ الصِّبُورُ الظِّفَرَ وَ إنْ طالَ بِهِ الزَّمانُ»

*** 

 بر طریق راست رو، چون باد گردنده مباش  

 گاه با باد شمال و گاه با باد صبا  
 (50)ناصرخسرو، 

 که مأخوذ است از این عبارت:

 (147البالغه، ق: )نهج«لِّ ریحکُلِّ ناعِق یَمِیلُونَ معَ کُ، وَ هَمَجّ رَعاعّ، اَتْباعُ »... 

*** 

 روی نیارم سوی جهان که نیارم  

 کاین به سوی من بتر ز گرسنه مار است  

 هر که بدانست خوی او ز حکیمان  

 همراه این مار صعب رفت نیارست   
 (50)ناصرخسرو، 
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 که مأخوذ است از این عبارت:

 وْفِهل. یَهْوِی إلَیْهَاناقعُ فِی جَلسمُ الثلِ الْحَیِّه لَیْتِّ لَیْنّ مَسُها وَ امَثَلُ الدِّنْیا کَمَ»

 (.111البالغه، نهج)«الْغِرُ الْجاهِلُ، وَ یَخْذَرُها ذُواللبِّ العاقِل

 مرا بر سخن پادشاهی و امر  

 ز من نیست، بل کز رسول است و آل  
 (50)ناصرخسرو، 

 

 :که مأخوذ است از این فقره

 (124البالغه، )نهج« وَ إنّا ألمَراءُ الْکالمِ»

 

 کلیله و دمنة بهرامشاهي

ابن محمدبن عبدالحمید، منشی بهرامشاه غزنوی، که  تألیف خواجه نصراهلل

هجری نوشـته  540ـ538عربی. این کتاب به سال کلیله و دمنة ای است از ترجمه

 شده است.

نوشته است )نصراهلل منشـی،  یلهکلکه مرحوم مجتبی مینوی در مقدمة چنان

یک( بیش از بیست تن از نویسندگان پس از نصراهلل منشی کتاب خود را به تقلید 

اند و این تأثیر و قـدرت نویسـنده را بـر انشـای او نوشته و از نثر وی متأثر بوده

دارد. اما این منشـی دستی او را در تحریر نثر مصنوع مسلم میمعانی بدیع و چیره

خواهد استحکام معنی و لفظ را در انشای خود به نهایت رسـاند آنجا که می توانا

ای از قـرآن کـریم و یـا را در ذهن خواننده هرچه مؤثرتر سازد، به آیـهو وقع آن

کند، و اینک چنـد السالم ـ استشهاد میای از سخنان امیرالمؤمنین علی ـ علیهفقره
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 های این کتاب:مورد از تضمین

اقعه و صـورت حادثـه پیـدا آمـد، در آن غافـل و جاهـل و چون نقش و»

ور دوربین و عاقل یکسان باشند و زبان نبـوی از ایـن معنـی عبـارت کننـد: االمـ

 (.90همان: )«ها العاقلتشابهت مقبله فادا ادبرت عرفها الجاهل کما یعرف

 عبارت فوق را به رسول اکرم نسبت داده است؛ ولی عبـارتکلیله مترجم 

 زیر:

 « األامُورَ إذا اشْتَبّهتِ اعْتُُّبِرَ اخرُها باَوَّلهاإنَّ»

 (.98البالغه، )نهجالسالم ـ است از کالم علی ـ علیه

 و نیز نویسد:

 ای حاصل آمد و نه او به خردنه از عقل و کیاست او )زاغ( ایشان را فایده»

 ـوجهه  و حصافت خویش از این بال فرج یافت ... و امیرالمؤمنین علی ـ کرّم اهلل

 (.111البالغه، ؛ نهج236، )نصراهلل منشی« گوید: ال رأی لمن الیطاعمی

 و در جای دیگر چنین آورده است:

اقل م : العبوزینه را ریبتی افتاد که پیغامبر گفته است ـ صلی اله علیه و سل»

 (.248)همان:  «یبصر بقلبه ماال یبصره الجاهل بعینه

یـن اه پیغمبر )ص( منسوب دانسته است؛ اما نصراهلل منشی این عبارت را ب

 السالم ـ است:مضمون بدین عبارت کالم علی ـ علیه

 (.325البالغه، )نهج« العالم ینظر بقلبه و خاطره و الجاهل ینظر بعینه و ناظره»

در این کار تعجیل باید کرد تـا فرصـت فـوت نشـود؛ فـانّ الفـرص تمـرّ »

 (23)«مرّالسحاب
 

 چهار مقاله 
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احمدبن عمربن علی نظامی عروضی سمرقندی. نام اصلی این کتاب  تألیف

یـر گردیـده و مشهور شده. کتاب بـا نثـر فنـی تحرچهار مقاله و به  النوادرمجمع

ری، مشتمل بر مقدمه و چهار مقاله به شرح زیر است: فن دبیری، فن شعر و شاع

ی نوشـته هجری قمر 550در حدود سال  چهار مقالهعلم نجوم، علم طب. کتاب 

 شده است.

آن ربو در عنوانات ... به هر کس آن نویسد که اصل و نسب و ملت ... او »

ر را ضوع دبیدلیل باشد، اال یکی که در این باره مضایقتی نموده باشد ... در این مو

یشان ـ ادستوری است ... که قلم بردارد و قدم در گذارد، که اکمل انسان و افضل 

 « فرماید که: التکبّر مع المتکبّر صدقهعلیه ـ میاهلل و سالمه صلوات

 (.21)نظامی عروضی، 

 

شود این گفتار را منسوب به پیغمبـر می، چنان که دیده چهارمقالهنویسندة 

 السالم:)ص( دانسته است؛ ولی مأخوذ است از کالم علی ـ علیه

 (550الحدید، )ابن ابی« التکبر علی المتکبر هوالتواضع بعینه»

 سیاقت سخن آن طریق گیرد که الفاظ تابع معانی آید و سـخن کوتـاهدر »

 (.21)نظامی عروضی، « م ما قلّ و دلّاند: خیرالکالگردد؛ که فصحای عرب گفته

 این عبارت مأخوذ است از سخن امام رضا )ع(:

 (.1492البالغه، )نهج« خیر الکالم ماال یمل وال یقل»

 

 مرزبان نامه

های پندآمیز بـا نثـری مصـنوع. اصـل کتـاب استاناست مشتمل بر دکتابی 
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بن شروین، از شاهزادگان طبرستان است. این کتـاب بن رستمتألیف اسپهد مرزبان

وسیلة سعد اسدالدین وراوینی که از منشیان و در اوایل قرن هفتم هجری قمری به

رسـی از مالزمان یکی از وزیران اتابک آذربایجان بود، از زبان طبری بـه زبـان فا

ادبی روز که از تضمین آیات و احادیت و امثال عرب برخوردار بـود، برگردانـده 

آمیز امیرالمـؤمنین علـی ـ شده در این کتاب نیـز چنـد فقـره از سـخن حکمـت

 السالم ـ آمده است. علیه

چـه اند زمانه در دل پادشاه نگرد تا خود او را چگونه بیند؛ به هر آنو گفته»

 .(24)ل گردد. ادا تغیرالسلطان تغیرالزماناو را میل باشد، مای

*** 

 و از خود به هر آنچه کنی، راضی مشو تا مردمت دشم نگیرند. من رضـی»

 (.35)وراوینی، « عن نفسه کثرالساخطون علیه

 چنین است: نهج البالغهاین عبارت در 

 (.83البالغه، خ: )نهج «و من رضی عن نفسه کثرالساخط علیه»

داشـتن، راهـی باریـک آن گفتم تا دانی کـه عـدالت نگاه این فسانه از بهر»

راه نتوان کرد. عقل است که اندازة امور عرفی است که جز به آلت عقل سلوک آن

الرفق شـیء ما دخل»و شرعی در فواید دین و دنیا مرعی دارد و اسارت نبوی که 

 .نی، ؟:؟()وراوی« کار بنددا االشانه بهالخرق فی شیء قطاالزانه و ما دخلقط

بینیم، مؤلف این فقره را نیز به پیغمبر )ص( نسبت داده اسـت؛ که میچنان

السالم ـ ثبت اسـت. و جزء کلمات امیرالمؤمنین علی ـ علیهالتواریخ ناسخولی در 

 2722، ص غررالحکمنیز رجوع شود به 

*** 

کردند و حصول نظارگیان قدر که از پی یکدیگر تهافت آن قوم مطالعه می»
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یان است که به معاول های بغی و طغگفتند که حفرهدیدند، میفذلک ایشان می

 (.214)وراوینی،  «اکتساب مسمّا کنده آمده

 (25)«من حفر بئراً الخیه وقع فیه»

*** 

خنک کسی که مرغ اندیشة او بیضة طمع، و اگر خـود زریـن یـا سـیمین »

 وه و سـواد دل نزنـد باشد، ننهد و نقش سپیدی و زردی آن بیضه بر بیاض دیـد

بیضی و چون از پردة فریب روی بنماید، آستین استنکاف بر روی گیرد: یا بیضاء ا

 (205)همان:  «یا صفراء اصفری و یا غبرا اغبری

اند؛ اما هبه قدر طاقت در تصحیح فقرة اخیر کوشید نامهمرزبانمصححان 

 ست:السالم ااند که این جمله از سخن علی ـ علیهتوجه نداشته

 «با صفراء یا بیضاء غری غیری»

  المال بصره پس از پایان جنگ جمل بر زبان راند.که هنگام گشودن بیت

این فقره  در بحث از صنعت اشتقاق،السحر حدائقرشید وطواط در کتاب 

 را چنین ضبط کرده است:

غری  واهلل عنه ـ : یا حمراء یا بیضاء احمری و ابیضی از کالم علی ـ رضی

 (.12)و طواط، « غیری

 

 بختیارنامه

اهلل صفا، مصصح کتاب، کتابی است ادبی به نثری مصنوع. آقای دکتر ذبیح

الدین محمد دقایقی مروزی، عالم و دهد که این اثر نوشتة شمساحتمال می

خطیب قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. در این کتاب نیز چند فقره از 



 55  بهرة ادبیات از سخنان علي)ع(

 زینت عبارات گشته است:السالم ـ گفتار امام ـ علیه

دست آمد دمار از وی برآورم و باران عذاب بر سر وزیر گفت فرصت به»

 (46)دقایقی مروزی،  «الدهر فرص واالفغصص»او ببارم مثل 

 و این عبارت مأخوذ است از کالم علی )ع(:

 (.21البالغه، ق: نهج)«الفرصه تمر مرالسحاب فانتهزوا فرص الخیر»

ند و ای از این بهار و نوروزی مطالعت ک... در هر لحظهد که عاقالن دانن»

 ر:(. الخی53)دقایقی مروزی، وزی مشاهدت نماید های از این دی و تمدر هر لمح

 «ازلهیه نبل دوم الَحدِ علی حال. اما نعمه زائله اوتالدنیادار زوال وال»

 این فقره ظاهراً مأخوذ است از فرمودة علی )ع(:

 (83البالغه، خ: )نهج «و سراب زائل و سناد مائل الدنیا غرور حائل»

*** 

از  یکی گفت روزی انباردار شوم بود. دیگر گفت انتظار قحط و گرانی»

 (56)دقایقی مروزی، ؟ : « ملعون السالم ـ المحتکرغایت لؤم بود. قال علیه

 السالم:جملة اخیر مأخوذ است از گفتار علی ـ علیه

 «.الفجاراالحتکار شیمه »

*** 

وار به من یزید لطف الهی چنان تقدیر کرد که این فرزندان را یوسف»

ل من ؛ مثآوردند، و آن عیال حالل را زلیخا صفت به مقام تشدید و تهدید بردند

 (.114ـ  113)دقایقی مروزی،  (26)«حفر بئراً الخیه یقع منکبار فیه

*** 

جل ـ الرحمن، گفت ... شرف آدمی به قوت بیان است. قال اهلل ـ عزو»

(، و شنیدن سخن از کمال عقل 3ـ1)الرحمن: « البیاناالنسان علّمهالقرآن خلقعلم
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 السالم ـ :و احسان است. قال ـ علیه

 .(149)دقایقی مروزی،؟ : « استماع کالم الملهوف صدقه»

ظام من کفارات الذنوب الع»و این فقره مأخوذ است از کالم علی )ع(: 

 (.24البالغه، ق: )نهج« المکروبنفیس عناغاثه الملهوف والت

*** 

یقی )دقا« کاردار را گفت راست بگوی، که: الحق ابلج و الباطل لجاج»

 (201مروزی، 
 جملة اخیر مأخوذ است از سخن علی )ع(:

 البالغه، کلمات قصار(.)نهج «ةوالمراما ة و المحاماالحق منزه عن»
 

 نامة تنسر

هلوی مقفع آن را از پز اسالم است؛ لیکن ابننامه مربوط به پیش ااصل این 

انده گرد به عربی ترجمه کرده و سپس ابن اسفندیار در آغاز قرن هفتم به فارسی

 است.

های ادبی قرن پنجم و ششم، مصنوع و دیگر کتابهمچون  ،نامة تنسر نثر

امه ین نآراسته به آیات قرآن و امثال عرب و شعرهای فارسی و عربی است. در ا

ه بالسالم ـ استشهاد شده است؛ یک بار ـ علیه بار به سخنان امیرالمؤمنین علی دو

کند و در دیگری گفته را به حکما و اوایل نسبت نام آن حضرت تصریح می

 دهد:می

و معلمان و قضات و سدنه را که به تذکیر و تدریس مشغولند، مرتب »

ها ابناء قتال به رها و روستاقگردانیده و همچنین معلم اساوره را فرمود تا به شه

اند: سالحشوری و انواع آداب آن مشغول دارد ... که حکمای اوایل گفته
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، 4الحدید، ج )ابن ابی« الفارغ یسبحث عن السوء و الید الفارغه تنازع الی الئماغلب

52.) 

بع آن است که دل فارغ خالی از کار پیوسته تفحص محاالت و تتمعنی »

)ابن « ها آویزدصنعت در بزهکند و از آن فتنه زاید و دست بیخبرهای اراجیف 

 (.61اسفندیار، 

 آن مرد قصة گوسفند و کنیزک و آتش و سوختگان و مداوات طبیعت و»

نچه کشته شدن صیاد ... حکایت کرد ... آب در چشم آورد و گفت راست است آ

لعالم اناصح الشفیق السالم ـ گوید: واال وان معصیه الامیرالمؤمنین علی ـ علیه

یحت مشفق و تعقبُ الندامه معنی آن است که هر کس نص ةالحشرالمجرب تورث

 آزموده را فرو گذارد، جز حسرت و پشیمانی نبیند.دانای کار

 أمرتکم أمری بمنعرج اللّوی   

 (83همان: )«قلم تستبینوا النصح االضحی الغذ  

ران، چون مذهب سنت در ایباید توجه داشت که از آغاز نشأت زبان دری، 

ان خصوص در شرق این کشور، که مهد این زبان بوده، رواج داشته است، شاعربه

تار ه گفبو نویسندگان، یا به خاطر قلت آشنایی و یابه علت رعایت مصالح وقت، 

را « شکم»اند. با آن همه، به مصداق ائمة معصومین، چنان که باید، توجه نداشته

نشی و بینیم، کمتر م، چنان که می«ندند بوی آن پراکنده شودهر چند در خریطه ب

دانسته است؛ نیاز مییا شاعری در آرایش سخن خویش خود را از سخنان امام بی

ها را در بضاعت با قلت وقت توانست چنین نمونهتا آنجا که این طالب علم بی

یشتر وسعت وقت بهای فارسی بیابد و چنان که نوشتیم، متتبع، با معدودی از متن

 نمونة فراوان خواهد یافت.
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توان یپس از آن که مذهب تشیع در ایران رواج یافت، با اطمینان خاطر م

 ماند.نالسالم خالی و گفتار علی ـ علیهنهج البالغه گفت که شعر و نثر از تأثیر 
 

 :هایادداشت
لسـالم اسـت چـه پـیش سـر آن اته است. و مقصـود او علـی علیهکه موی پیش سر او ریخاصلع آن .1

 حضرت مو نداشت.

 داند.را نیگو می. ارزش هر انسان همان است که آن2

قـرن  بن زهرون از بزرگان نویسندگان و از بلیغان نثر عربی است. تولد وی در آغاز. ابواسحاق ابراهیم3

ی بود و چون درگذشت شریف رض 380چهارم هجری بعد از سیصت و بیست و مرگ او به سال 

ای غرا که شهرتی بسزا دارد ستوده و آغـاز آن قصـیده تعقیب علویان در عصر خویش را به قصیده

 این است:

 أرأیت کیف خباضیاء النادی  أعلمت من حملوا علی آال عواد     

 من وقعه متنابع اال زیاد البحر اغندی جبل هوی لو خرفی    

 االطواد ...علو علیالثری یان الثریما کنت اعلم قبل حطلک فی    

 1307دیوان چاپ مطبعة ادبیه بیروت 

ها )تابوت( برداشتند؟ دیدی شمع جع چگونه خاموش شـد؟ کـوهی دانستی چه کسی را بر چوب»

آن که تو در  آورد. پیش ازدرپی کف بر میآمد از صدمت آن پیدریا فرود میفرو ریخت که اگر به

این قصیده در هشـتاد و سـه «. گیردهای بزرگ به زیر میدانستم خاک کوهدل خاک نهان شوی نمی

ن تـو، بیت است و مضمون هر بیت از دیگری بهتر. و چون بر او خرده گرفتند که شریفی عالم چو

 ستودم. ستاید؟ گفت علم او راچگونه مردی صابی را این چنین می

در مکان گنجـد و نـه گذشـت  سازد. نهها او را محصور نمیکند و جهتها او را محدود نمی. صفت4

ها بـا خیـال خـویش او را صـروت ها او را بیند و نه دلزمان او را دگرگون نماید. نه مردمک دیده

ها بدان سایه افکنده و پدیدآورنده زمین و آنچـه زمـین ها و آنچه آسمانتواند بندد. آفریننده آسمان

دهنـد و بـا برهـان آشـکارش نشان میهای هنر عظمت حکمتش را کاریدربر گرفته. آن که باریک

نیاز است و بـا عـزت از همتـا گـرفتن کاران بیسازد. با قدرت از کمکهستی پنهانش را هویدا می

ای کـه از برتر. از هرگونه همتا و هماورد بدور است  و از هر پنجه افکن نبردجو مهجـور، پیوسـته

رود. دارد و از راستی به یکسو نمینمیشود. دادگستری که ستم روا گردد و دگرگون نمیجای نمی



 59  بهرة ادبیات از سخنان علي)ع(

گرایـد و بـه نـادانی ورزد و بردبـاری کـه شـتاب نمیکنـد. و بخـل نمـیای که رفتـی نمیبخشنده

 گراید. این خدای شماست او را از روی اخالص بخوانید و دین را برای او پاک نگاهدارید.نمی

ست و آن و تا پایان کار هر چیز را نگری. سنجید آنچه را آفرید و چون سنجید نیک استوارش ساخت 5

که از پایه انرا بر لطف تدبیر بیاراست. هر آفریده را بدانچه برای آن آفریده شده گسیل داشت و چن

ان ای را که به عهده داشت به نهایت برد و به پایقدر خود قدمی فراتر نتواند گذاشت. هریک وظیفه

افرمـانی نشمرد و چون کارها با اراده اوست چگونـه پـای رساندن آنچه را بدان مأمور بود دشوار ن

ای بکـار آیـد و یـا در که در خلقت آنها اندیشـهآنگون چیزها بیتوانند فشرد؟ نوپدیدآورنده گونه

تو آفرینـی  آفرینش چیزها به میل و طبیعت، گراید یا از گردش روزگار تجربت اندوزد و یا انبازی،

پاسـخ  فرینش را به امر خویش پایـان داد، و آفریـده دعـوت او راچیزهای شگفت را بدو آموزد. آ

 گفت و انگشت اطاعت بر دیده نهاد.

 هجری. 400بن یوسف، شاعر مشهور، متوفی به سال بن حسینبن محمد. ابوالفتح علی6

 شیخ جلیل»اند و دولتشاد در تذکره نویسد ابن خلکان و یاقوت و سمعانی او را به فضل و ادب ستوده 

 وبه عربی  ابوالفتح پستی از اکابر روز و مالی روزگار است و در زمان محمود سبکتکین بود. بستی

 گوید.دولتشاه نویسد: اشعار فارسی را به غایت متین و مصنوع  می« . فارسی شعر سروده است

وشـته هـا در ذیـل نجاجرمی این قصیده را به شعر فارسی ترجمه کرده است و ترجمة این بیت . بدر7

 شود:می

 کادمی بنده لطف و کرم و احسانست  کس نکوبی که بدل خلق ترا بنده شوند   

 جرم او عفو بفرمای که او نادانست  . گر کسی با تو کند به تو بدانایی خویش 8

 بازدارنده بدها ز پیش یزدانست  . هر که ترسد ز خدا عاقبتش محمودست 9

 کس نبود اگر چند که با اخوانست هیچ او را. وانکه او مانع خیر است به تحقیق 10

 مال فتنه است چنین فتنه شدن خذالنست . همه کس مایل مال است و هودار سخی11

 عقل سلطان بودش با خردش پیمانست. حرص سلطان نشود بر تن آنکس کر را12

 ترسد از عاقبت آنشحص که او دهقانست . هر که او تخم بدی کشت ندامت بدرود13

 نیک بخت آن که بخیرات تش کالنست ک کن کاهلی اندر ره خیرات که نیست. تر14

 شود. البیان والتبیین های جاحظ، مخصوصاً . رجوع به کتاب15

 . رجوع به صفحات قبل این مقاله شود.16
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ر های کافته و هواهای درهم تافته را آفرید. و د. سپس خدای پاک ارهربدی فضاهای شکافته و کرانه17

ر های آن برهم زننده. آن آب و ابـبی روان ساخت که موج آن بر یکدیگر کوبنده بود و  کوههآنها آ

د آمـدن بادی سخت و زنده و هر پایدار را درهم شکنند، روان ساخت. و بفرمـود تـا آن را از فـرو

کـه بـاد بـه آب پیوسـته باشـد و هریـک از دیگـری گراییـدن نگـذارد. چنان هواسوی بازدارد و به

یافریـد و آب بر زیر آن ریزنده و توفنده. پس بادی وزان اما نازا ب ته، هوا در زیر آن شکافندهناگسس

فـرازین  ... سپس از این جمله هفت آسمان ساخت فرودین آسمان، موجی باز ایستاده و ناریزان، و

 آسمان سقفی باال رفته و آویزان.

ا رتواناست. چشم بینا او  روشنگر وجود آن قادرهای آشکار و . خدایی که به پنهانی داناست و نشانه18

ب اش بدل نشیند. خردها را از شناسایی صفاتش نیاگاهاند و دیده عقل را در وجـوببیند و اگر دیده

 شناختش نپوشاند.

که او را همانندی انگارد حقیقـتش نشـناخته و آن که به چگونگی او پرداخته و آن. یکتایش نداند آن19

ر خـاطر زی همانند کند یا دیگری نرد محبت باخته و هر که بدو اشـارت کنـد یـا دکه او را به چی

ا ون خـودی رانگارد یا چون خودی ساخته، نه به اندازه درآید نه در شمار بیاید. چه اندازه گیـر چـ

یـرد گا اندازه محدود کند و شمارکننده همانند خود را محدود سازد ... پندارها بدو در نرسد تا او ر

 یابد تا نقش وی را در اندیشه پذیرد.ها او را در نمییافتو در

 (.188الحکم ص السلطان تغییرالزمان )غرر. اذا تغیرت نیه20

 شود( 2036الحکم ص . این بیت ظاهراً ترجمة این فقره است. قیمه کل امری، مایعلم )رجوع به غرر21

 بل این مقاله شود.قصفحات ای دیگر است. رجوع به فقره« قیمه کل امره ما یحسنه»و 

 ر.کلمات قصار ... اوقعه اهلل فی یئ . ناسخ،22

 .16، 6، ج البالغهنهجالخیر: الفرصه تمرمرالسحاب فأنتهز و فرض

 . رجوع به صفحات پیشین این مقاله شود.23

 . به صفحات پیش این مقاله رجوع شود.24

 . به صفحات پیش این مقاله رجوع شود.25

 ح بیشتر به صفحات قبل همین مقاله رجوع شود.. برای توضی26

 

 
 


