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 تاثیر نهج البالغه در ادب فارسی وعربی
 

 

 اعظم یزدی پوران

 

 مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

 

 

بالغای ادباای   و  از سر چشمه هاای مهام فیاری    پس از قرآن کریم نهج البالغه :چکیده

زباان پاس از قاران    هردو شااعران و نویساندنان  .بسیاری ازپارسی زبان بوده است عرب و

کریم ،از هیچ نفته ای به اندازه نفتار امام علی )ع( بهره مناد نشاده اناد و سا نان او را     

حاکی از تأثیرنذاری س نان حضرت علای)ع(  که رده اند.زینت کالم خود استفاده کبرای 

را برمای دارد و   فاصاله زماان و تااری    ات نورانی است که این بیانو دلیلی بر تازنی  است

مثا  هاا ییای از ب شاهای     مانع نشستن غبار کهنگی و زمان برنهااج البالغه مای نردد، 

نحوی از این مثا  هاا    پرمعنی و بیداری ب ش نهج البالغه است شاعران و نویسندنان به

ویر خیالی که خاود خلاک کارده    با تصاو که در نظر آنها بلیغ و حییمانه بوده بهره نرفتند

 صورت شعر و نثر عرضه کرده اند. اند به

 : نهج البالغه، فصاحت وبالغت،ادب فارسی وعربی، مضامین مشترکواژه های کلیدی

 

 

 

 مقدمه  

 

 اعران عرب زباان و ایرانای  تأثیر نهج البالغه با وجود بعضی موانع سیاسی ، در آثار نویندنان و نویسندنان و ش        

شاعران و نویسندنان عرب و فارسی ناه تحت تأثیر مستقیم کالم امام علی)ع( به صورت نسترده جلوه نر شده است.

در نهج البالغه بوده اند، بدین معنی که ناه مضامین و تصاویر نهج البالغه آشیارا در نثر و شعر آنان دیاده مای شاود.    

م حضرت را که در نظر او بلیغ و حییمانه جلوه می کرده است و مورد توجه او قرار نرفتاه  شاعر یا نویسنده معنی کال

است را با تصاویر و صور خیالی که خود خلک کرده  به صورت شعر و نثر عربی یاا فارسای عرضاه مای کناد. مثا  و       

اناد تاا باا اساتفاده از ایان       کوشیدهو نویسندنان  حیمت از دیگر فراز های کالم بلیغ امام علی )ع( است که شاعران 

ویزنی ایجازی کالم، م اطبان خود را از این اندیشه های حییمانه که صورتی مث  نونه به خود نرفته است سایراب  

سازند. از جمله شاعران و نویسندنان عرب،که به سرچشمه بالغت و هدایت امام علای)ع( راه یافتاه اناد ،و مضاامین     

 است. چون:  "المتنبی  "آثار منظوم و منثور خویش ساخته اند ،شاعر مشهور عرب فراوانی را از حضرت زینت ب ش 

 الرّأی ُ قَب َ شُجاعه الشجعان        هو االول و هی المح  الثانی  "          

 (224،صق7041) دیوان متنبی،  "ِک  میان ِ مِن َ العلیاء   بلغت  فاذا هما اجتمعا لنفس حره ٍ                         
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)نهاج البالغاه،حیمت   "رَأْیُ الشَّیْ ِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلَامِ "که متأثر از عبارت زیبای امام )ع( است، آنجا که فرمود:

 (؛رأی و تدبیر پیر را ،از توانمندی و دلیری جوان،دوست تر دارم.68

معتز، ابن السیره الهاشمی،أخنف،ابو نواس،اباو  شاعران و نویسندنان دیگر عرب ،چون: أخط ، أبو العالی معری،ابن ال 

خلی  بن أحمد،بشار بن برد،زم شری، و. . . نیز هر یک به نوعی ،کالم خویش را به نوهر های مضاامین   ،الفتح بستی

 .نهج البالغه آراسته اند

 

 جایگاه امثال وحکم در نهج البالغه ونفوذ آن در ادب عربی وفارسی

نران آسمانی ،از جایگاه بلنادی برخاوردار اسات وزماانی کاه مای        هره جویی از مَثَ  ،همواره در شیوه ی دعوتب    

خواستند برای جلونیری از اطاله کالم ،س ن را موجز بیان کنند یا برای خوش نشستن و تأثیر بیشتر کالم ،مطلبای  

د. امام علی )ع( نیز از این شیوه س ن بهره ها جسته حییمانه را بیان نمایند ،س ن خویش را در لفافه مَثَ  می نفتن

اند واز آنجا که امام علیه السالم ،خداوند فصاحت و بالغت است ،کاربرد این تمثیالت چنان هنرمندانه صورت نرفتاه  

است که نویی جزئی از کالم اویند،واین خود ،اوج بالغت است و مصداق کام  خاوب سا ن نفاتن و سا ن خاوب      

ان نفت که نهج البالغه از حیث ساختار،مَثَ  نمایشی است  از تجربه ها و حیمت ها که در زباان هاای   می تو نفتن.

عوام و خواص جاری است؛ که خواص و س ن شناسان ،در بدنه واژه ها وژرفای معانی آن ها ،درخشش هنر و بالغات  

ساااختارها ،برخااوردار از   را از یااک سااو،وفرون دانااش وهاادایت را از سااوی دیگرمشاااهده ماای کننااد. ناااه ایاان    

تشبیه،استعاره،کنایه،لطایف معانی ونازکی های بیانی است،وناه به صورت تمثی ؛یعنی تشبیهی کاه وجاه شابه و دو    

سویآن ،برنرفته از عناصری متعدد،یا مرکب است.مث  ها ییی از ب شهای پرمعنی و بیداری ب ش نهج البالغه اسات  

کدام پیامی حیات ب ش دارد که در اص  ،پیاام قارآن   هرذاشته شده است که که در لباس مث  و تمثی  به نمایش ن

زم شاری آن را در میاان امثاال    "نوید: غروی می.کریم و حیمت و سنّت نبی اکرم  صلی اهلل علیه وآله وسلم است 

االمثاال ذکار   عرب ذکر نیرده است، به دلی  نریز از استناد آن به امیرالمومنین)ع( ولای نیشاابوری آن را در مجماع   

 (272، صق 7041. )غروی  ،"کرده است

امام علی)ع( در این خطبه، حوادث زندنی خود را پس از پیامبر)ص( و جریان خالفت پیش از خود را با حرارت و 

ای به حضرت داد و فرمود، که در میان خطبه، مردی از اهالی اطراف کوفه از میان مردم برخاست، نامهشور بیان می

ی خود را از همان جا ادامه عباس به حضرت نفت: ای کاش خطبهقطع کرد. پس از خواندن نامه، ابنخطبه را 

ای بود که با سروصدا (شقشقه3البالغه، خطبه )نهج"شقشقه هدرت قم قرّت"دادی. حضرت در پاس  او فرمود: می

 ای آرمید. ی غم بود که سرکشید و تفت بازنشت و در جبیرون ری ت، سپس آرام نرفت.شعله

 

 "نگ:""

 و در تیمله امثال و حیم آمده است:    

           

 (آخرین درمان، دان نهادن است781) نهج البالغه ،خ"آخر الدواءُ الیَیُّ"
ایان مَثَا  را    ای ساه  را اثار نباشاد.   ناه به کار برناد، کاه چااره   مراد آن است که وسای  س ت و صعب را آن 

شود، نه با نرمای؛ زیارا در معالجاات قادیم هرنااه      کنند که با شدت و خشونت اصالح میی کاری استعمال میدرباره

امام علی)ع( در جواب .کنندو امروزه با برق معالجه می کردندب شید، با آتش و دان نهادن معالجه میدرمان سود نمی

نیست بایاد صابر نماود، تاا کارهاا       این کار ممین"فرماید:خواستند قاتالن عثمان را مجازات کنند، میکسانی که می

ای دارم، مادامی که مدارا ممین است؛ و انر چااره برقرار شده و حیومت مستقر شود. کار را، با نذشت و مدارا نگه می

 (781. ) نهج البالغه ،خ"پیدا نشود، آخرین درمان، دان نهادن است

 عنااااااادلیبی، غاااااااراب هااااااام قفساااااااش 
 

 

 ناااااه عجاااااب نااااار فااااارو رود نفساااااش    
 

 (گلستان، باب هشتم،سعدی)              
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های عامه است؛ زیرا دان نهادن، درد نیسات تاا   د، و از غلطمردو"آخِرُ الدّاءِ الیَیِّ"نوید: باره میغروی نیز در این 

 7047باود. )غروی،االمثاال و الحیام،    « لقماان بان عااد   »برای آن آخری باشد. و اولین کسی که این مَثَ  را نفات،  

 (78ق،

 المث ، چنین بهره نرفته است؛ از این ضرب "الحقیقةحدیقة"سنایی غزنوی در  

 چو تو مرهم نهی، ندارد سود  دفرمو بایدت   هرکجا، دان
(741،ص7711 ، الحقيقةة حديقةة )سننيا، ، 

 و در امثال و حیم آمده است:

 ( 261 ،ص7386)رازی  ،  ".بِالحُسْنِوَ رُبَّ مُستَحسَنِ ما لَیسَ " 

 چه بسیار کس تحسین کند، چیزی را که ُحسنی ندارد.                                                                                                   

این جمله از بیانات حضرت است، هنگام ترغیب یاران به جهاد، غرض از این مَثَ ، عدم اجتمااع دو امار متضااد     

أمْ حَسِبْتُم أنْ تَدخُلُو الجَنَّةَ وَ لَمّایَأتِیُم مَثَا ُ الاذَّینَ خَلَاوا مِان     "شوند. چنان که کفر وایمان با هم جمع نمیآن است؛

)ساوره   ".هللِ قَریاب.. نَصَارا قَبْلِیُمْ مَسَتْهُمُ البَأساءَ والضَّراءَ وَزُلزِلُوا حَتّی یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الذَّینَ آمَنوا مَتای نَصُاراللّهِ اال إنَّ   

 ( 270بقره، آیه

اند، به ساران  ها که پیش از شما بودهشوید، در حالی که هنوز سرنذشت آناید که داخ  بهشت میآیا پنداشته 

شما نیامده است؟ به آنان س تی و زیان رسید و به تزلزل افتادند، تا آن جا که پیاامبر و مممناان هماراهش نفتناد:     

این ییی از سه مَثَلی است کاه اماام)ع( از خاودش اختاراع کارده و      "نوید: الحدید مید؟ابن ابیرسیاری خدا کی می

البالغه، )شرح نهج ".اندها را دیگران نیز نفتهکسی پیش از آن حضرت آنها را نگفته است؛ نرچه معنی و مضمون آن

 (700، ص77الحدید، جابن ابی

 عربی فارسی، تأثیر نهج البالغه درادب 

او کاه  ین علی )ع( کااری دشاوار اسات.زیرا    ی کلّی تفیّرات ش صیت بزرنی چون امیرالمممنیدا کردن زمینهپ 

ی خاویش غوطاه   خود سرآمد غوّاصان دریای وجود است، هرناه لب به س ن نشوده چنان ماهرانه در درون اندیشاه 

س ن روان و بیان نیرومناد باا هماه    رد. ی نمایش نذاخورده که توان آن را یافته تا حقیقت لع  وجودی را به عرصه

ی شرایط طبیعی و هنری که باید در آن موجود باشد در نزد امیرالمممنین )ع( جمع بوده و از عناصر تشیی  دهناده 

 آمد. عالوه بر این خداوند همه عوام  و وسای  تیمی  کننده خطابه را در امام به ودیعت نهاد.   شمار میش صیت او به

هنر تنها در ابداع معانی نیست بلیه نییویی لفظ و نغز و زیباا باودن   "نوید: می سیری در کتاب الصّناعتینابوهالل ع

هاا از سساتی و ضاعف از    ها به همراه صاحت ترکیاب و دوری آن  کلمات، پاکی و بی آالیشی، آراستگی و شیرینی آن

 (.02ص ***********،73)ابوهالل عسیری، ".شرایط اصی  است.

وش بالغی امام از فیر و خیال و عاطفه، آیاتی به دست داده که تا انسان هست، تاا خیاال و عاطفاه و    سبک و ر 

فیر انسانی وجود دارد با ذوق بدیع ادبی و هنری وی پیوند خواهد داشت. آیات به هم پیوسته و متناسب جوشاان، از  

ت با می  به شناخت ماورای این حقیقات  حسّی عمیک و ادراکی ژرف بیان شده با شور و شوق واقعیت و نرمی حقیق

دارد. بیان آمی ته با ادب و بالغت امام، بیانی اسات کاه انار بارای انتقااد      و واقعیت، آدمی را به تحیّر و تعجّب وا می

های سهمناک و پر غارّش  چون آتشفشانباشد؛ نویی تندباد خروشانی است و انر فساد و مفسدین را تهدید کند؛ هم

دهد و راه ها و احساسات و ادراکات بشری را مورد توجّه قرار میو انر به استدالل منطقی بپردازد؛ عق  کشدزبانه می

کناد. بیاان الماممنین )ع( اسات کاه در هار       بندد و عظمت منطک و برهان خود را ثابت مای هر دلی  و برهانی را می

  است که این کالم آسمانی آن حضرت داللت ی خود جای داده است و به همین دلیصورت ادب و بالغت را در واژه

وَ انَّ لَاُمَراءُ الیَاالمِ، وَ  "نیرد که: بر حقیقتی واال دارد؛ ادّعایی حقیقی و به دور از هر نونه آالیش بر همگان تابیدن می
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 علایم ماا  ریشاه دوانیاده و     یعنای ماا امیاران نفتااریم، سا ن  باه ت      "فِینَا تَنَشَّبَت عُرُوقُاهُ وَ عَلَینَاا تَهَادَّلَت غُصُاونُهُ.    

 (282 ص،7386،) نهج البالغه، ترجمه سیّد جعفر شهیدی، "های خود را بر ما تنیدهشاخه

    (27ات قصار)نهج البالغه ،کلم"وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْ َیْر قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْ َیْبَةِ وَ الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ"

هاى نیاک را غنیمات   نذرند، پس فرصتها چون ابرها مىرس با ناامیدى، و شرم با محرومیّت همراه است، و فرصتت

 .شمارید

تشابیه شاده اسات. مقصاوداز ایان تصاویرمعقول باه         ابار  در ناپایداری، نذرا بودن و سارعت در حرکات باه    فرصت

حسین و تاکید است تا م اطبان فرصت ها را غنیمت شامارند.  محسوس،مدح و توصیف فرصت )مشبه(برای تزیین، ت

عبارت زیر رابیان فرموده اند. این عبارت درزبان عربی و فارسی به صورت مث   امیر المومنین علی )ع( در باره فرصت

 (01، 7301) ،ادیب برومند، "فی التاخیر آفات"درآمده است که : 

 نهر بار را چنین اقتباس کرده است : حییم ابوالقاسم فردوسی مضمون این عبارت 

 از امروز کاری به فرداممان                           که داند که فردا چه زاید زمان "

 "نلستان که امروز باشد به بار                            تو فردا چینی ن  نیاید به کار

 (237، 7367) شاهنامه فروسی.

مضمون هایی اسات کاه در ادب فارسای و عربای باه طاور نساترده مشااهده مای          از جمله  فرصت غنیمت دانستن

 : شودوناهی به صورت مث  سائره درآمده است ، به عنوان مثال سعدی شیرازی نوید

 سعدیا دی رفت وفردا همچنان معلوم نیست       در میان این وآن فرصت شمر امروز را

 (77، 7381)سعدی، غزلیات ،

سنگ حوادث و بال بر شما ببارد، چنانیه اثری از شما بااقی  (21نهج البالغه،خطبه«)، وَالَ بَقِیَ مِنْیُمْ آثِرٌصَابَیُمْ حَاصِب.اَ

وقدحت الحمیة فی قلبه من نار الغضب، ونف  الشیطان فی انفه من ریح الیبر الذی اعقباه اهلل باه   " درعبارت: د.نگذار

او روشن کرد و شیطان باد کبر در دمان وی دمید. خدا کیفار   حمیت آتش در دل (230)نهج البالغه،خطبه "الندامة،

باد تشبیه شده است.مقصود ازاین  تصویرمعقول به محسوس تقبایح   کبر ون وت به در این عبارت او را پشیمانی داد.

کبردرآثاار بزرناان ادب فارسای فاراوان اسات.حییم       برای مضموننماد باد کبردر نظر سامع است تا از آن حذر کند.

 ابوالقاسم فردوسی این تصویررا بدینسان بیان کرده است:

 سپاه انجمن کردوجوشن بداد                             دلش پرز رزم وسرش پرز باد

 پاس  نداد                             دلش خیره بینیم وسر پرز باد فراوان شنید هیچ 

 (138/(0) شاهنامه فردوسی، تصحیح نفیسی                                                                                 

چون رسول به غزنین رسید،باد ت ت وملاک در ساربرادرما شاده    "کبردر تاری  بیهقی چنین آمده است: بادبرای نماد

) تاری  بیهقی، " ید.بودو دست به خزانه ها دراز کرده ودادن نرفته وشب و روز به نشاط مشغول شده، راه رشد را بند

 (7/81شرح خطیب رهبر

 کبرنرفته است :را استعاره مصرحه از حییم ناصر خسرو نیزباد

 چونیه نه مشغول کار خویش بوی                   باد عم  چون زسر برون نهی 

 (247 ص،7321ی و محقک ، )دیوان ناصر خسرو، مینو                                                                   

نَ حَاوْمَ الريیَااحِ، یُصِابْنَ بَلَادا      نّ الْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهِتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، یُنْیَرْنَ مُقْبِالَت، وَیُعْارَفْنَ مُادْبِرَات، یَحُمْا   اِ"

 (12)نهج البالغه ،خطبه"وَیُ ْطِئْنَ بَلَدا .
نردبادهاا   هاا چاون  نیرناد، فتناه  نذرند، مورد شناسایی قارار مای  شوند،و چون میاخته نمیآیند شنها چون میفتنه

   نذرند.ازبرخی شهرها میو آفرینندکنند،دربعضی از شهرها حادثه میچرخند، از همه جا عبور میمی
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از این تصویرمعقول  مانند شده است ومرادنردنردان  بادهای درایجاد خرابی و نابودی وتارییی به«فتنه"دراین عبارت

آورده شده، ازجهتی بیان حال مشبه )فتنه( و از جهت دیگرزشت نمودن آن درذهن  به محسوس که به شی  تشبیه 

 :  اینگونه دیده است  بادرا بسان  فتنه م اطب برای اهانت و تحقیراست .خواجه حافظ شیرازی

 ان چشم و ره انتظاردوستنر بادفتنه هر دو جهان را به هم زند               ماو چر

 آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست       کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی

 (61، 7386)دیوان حافظ،

ثم جع  فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لاک فیاه مان مساالته، فمتای شائت اساتفتحت بالادعاء اباواب نعماه،           "

 (37)نهج البالغه نامه "واستمطرت شآبیب رحمته،

ترجمه: پس کلید ننج های خود را در دو دستت نهاده که بر تو رخصت سوال از خود را داده تاا هار نااه خواساتی      

 درهای نعمت او را با دعا بگشایی،و باریدن باران رحمتش را طلب نمایی.

تشاابیه شااده اساات از جملااه خصااائ   باااران در لطااف، فراواناای و حیاتب شاای بااه در ایاان عبااارت رحماات الهاای

تازهنرتصویر آفرینی امیر المومنین )ع( شناخت دقیک تناسب های نونانون بین عناصرساازنده تصویراسات.ارتباط   مم

میان تصویرو مضمون درتصویرهای نهج البالغه یک بعدی نیست بلیه این ارتباط چندجانبه است و درابعااد م تلاف   

 .توجاه باه دیگاری کااری باس مشای  اسات        چون تاروپود ،آن چنان درهم آمی ته شده اند که تمایز هریک بادون 

در عبارت زیبای  رحمت الهیبرای مضمون  دربسیاری ازس نان امیرالمومنین )ع( به وضوح دیده می شود.نماد باران

 : دیگری از نهج البالغه چنین پرتوافینده است

به ما قد ماات ، وتارد باه ماا      وانشرعلینا رحمتک بالسحاب المنبعک،والربیع المغدق، والنبات المونک.سحاوا بال تحیی"

  "قدفات 

ورحمت خود رابرما بگستران به ابر بسیار باران، و بهار پرآب ،ونیاهان خوش نمای شاداب؛ باارانی درشات قطاره کاه     

در اشاعار   رحمت الهیبرای  باران تصویر .زنده سازی بدان،آنچه مرده است ؛وبازنردانی بدان، آنچه از دست شده است

 :نگونه جلوه نموده استسعدی شیرازی ای

 ببار مدار                          به فضلت که باران رحمت  نا تربت  آن  برا  خدای

          (21ص،7360، )بوستان سعدی

 عَلَی سُنَّةٍ مِنْ آلِ مَعَادِنُ کُ ي خَطِیئَةٍ، وَأَبْوَابُ کُ ي ضَارِبٍ فِی غَمْرَةٍ. قَدْ مَارُوا فِی الْحَیْرَةِ، وَذَهَلُوا فِی السَّیْرَةِ، "

 (724)نهج البالغه،نامهفِرْعَوْنَ: مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَی الدُّنْیَا رَاکِنٍ، أَوْ مُفَارِقٍ لِلدِّینِ مُبَایِنٍ.

جو را درناه و )پناهگاه( شادند، کاه سارانجام در سارنردانی فارو رفتاه، و در       آنان کانون هر خطا و نناه، و هر فتنه   

غفلت و مستی به روش و آیین فرعونیان درآمدند، یا از همه بریده و دل باه دنیاا بساته، یاا پیوناد خاود را باا دیان         

 نسستند

و موج ها هم در دریا پدید می آیناد، بناابر    «موج زدند»یعنی «ماروا»ا فع تصویر شده است. زیر«دریا »دراین عبارت

این نتیجه می نیریم که حیرت در وسعت و هالکت به دریا تشبیه شاده اسات . مقصاود از ایان تصاویر معقاول باه        

یر محسوس که به صورت استعاره مینیه آمده بیان حال ومقداروسعت حیرت )مستعارله( می باشاد.مولوی ایان تصاو   

 راچنین اقتباس کرده است :

 خیره نشتم، خیرنی هم خیره نشت                        موج حیرت عق  را، از سر نذشت

 آنیه کف را دید سر نویان بود                       وآنیه دریا دید او حیران بود

 بفرستدمبرده در دریای حیرت ایزدم                           تا ز چه فن پر کند، 

 (18، ص7383)مثنوی معنوی،
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 عربی متأثر از نهج البالغهوفارسی مضامین مشترک دراشعار 

نونه که در فصاحت و بالغت س ن و بیاان تاأثیر بسازایی     البالغه همانها و نامه های نهجحفظ و ممارست بر خطبه

های امام علای  ها و نامها مرهون خطبهدارد و بسیاری از خطبای برجسته عرب مهارتهای بیانی و زیبایی نفتار خود ر

در آماوختن  را ، نیز رمز موفقیت خویش درامر نگارش ونویسندنی  عربی وفارسی)ع( هستند، بسیاری از نویسندنان 

دیبان و پیشاوایان داناش   ااناد. برداری نمودهالبالغه بهرهالبالغه یافته و بیش از هر اثر دیگری، از نهجکتاب خدا و نهج

ها و نامه ها و کلمات قصاار اماام علای )ع(    امامان بالغت و فصاحت از جمله سید رضی )ره( برآنند که خطبهکتابت و 

شناسان،نویندنان و نویسندنان ازآن الگو وسرمشک نرفته و باآن توانایی ادبی خود را محک می منبعی است که ادب

   نویسد:البالغه میاند.سید رضی )ره( درمقدمه خویش بر نهجزده

های فصااحت و نوهرهاای عربیات و کلماات نغاز دینای و       س نان آن حضرت، متضمّن عجایب و بالغت و شگفتی "

الماممنین )ع( سرچشامه   دنیوی است که در هیچ س نی دیده نشده و در کتابی نارد نیاماده اسات، زیارا کاه امیار      

ای به روش او راه رفته و هار  ر نویندهفصاحت و بالغت است و فصاحت و بالغت و قوانین آن از او نرفته شده است. ه

 (1صالبالغه.مقدمه سید رضی )ره( بر نهج). "واعظ بلیغی از س نان آن حضرت استعانت جسته است

 حق وباطل

هذا، فَجَمَاعَ اَصاابِعَهُ وَ وَضَاعَها بَایْنَ      اَمَا اِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ اَلْحَکي وَالْباطِ ِ اِالّ اَرْبَعُ اَصابِعَ. ]فَسُئِ َ عَلَیْهِ السَّالمُ عَنْ مَعْنی قَوْلِهِ 

 (707اُذنِهِ وَ عَیْنِهِ ثُمَّ قالَ:[ اَلْباطِ ُ اَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ، وَاَلْحَکُّ اَنْ تَقُولَ رَاَیْتُ. )نهج البالغه، خ

معنای   هان! بدانید که میان حک و باط  جز چهار انگشت نباشد، ]از آن حضرت، درود بار وی، پرسایدند کاه    - 

ناه نفت[: باط  آن است کاه  این س ن چیست؟ انگشتان خود را جمع کرد و باال برد و میان نوش و چشم نهاد، آن

 بگویی شنیدم و حک آن که بگویی دیدم.

 مولوی در ترجمه و تفسیر این کالم نهربار می نوید:

 کرد مردی از س ندانی سوال 

 حک و باط  چیست ای نییو مقام

 و نفت این باط  استنوش را بگرفت 

 چشم حک است و یقینش حاص  است

 کرد مردی از س ندانی سوال

 نسبت است اغلب س نها ای امین

 زآفتاب ار کرد خفاش احتجاب

نیست محجوب از خیال آفتاب
(3/842)مثنوي معنوي    

 

 چیرگی فنا و نیستی بر حیات وزندگی

 (732)نهج البالغه ،ح واجمعُوا للفناءِ وابنُوا لل رابِ. إنَّ هللِ ملیا  ینادی فی ک َّ یومٍ: لِدُو للموتِ 

دهد: بزایید برای مردن و نرد آورید برای نابود نشاتن و  ای است که هر روز ندا سر میخدای تعالی را فرشته - 

 بنا کنید برای ویران شدن.

 جامی با اقتباس از این حدیث شریف نوید: 

 نااد اوآن ییاای خواهااد بااه شااهوت زن کااه تااا فرز  

 بعااد ماار  از وی بمانااد در جهااان نایااب مناااب    

 وان دنااار ساااازد سااارا و خاناااه تاااا زآفاااات دهااار

 یاااک زماااان فاااارن نشااایند کامیاااار و کامیااااب  

 جملااه زیاان غافاا  کااه هاار ساااعت زآناهااان غیااب 

 رساااد باناااگ لِااادوا للماااوتِ وَابناااوا لل َااارابمااای
 (733ش: 7731،)د،وان جام                                                                                                                                  
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 پرهیز از دوستی با نادان

 (36)نهج البالغه ، ح ایّاکَ و مصادقةَ اِالحمکِ فانَّهُ یریدُ أنْ ینفعَکَ فیضرَّکَ 

 کارت نرداند.زیان از دوستی نادان بپرهیز، چه او خواهد به تو سود رساند، لیک - 

 خوانیم:در سعادتنامه می 

 ببر از جاه  ارچه خویش باشد

 که رنج وی ز راحت بیش باشد

 ز نادان و زناجنس و زناکس

 به شب بگریز و منگر هیچ بر پس

 مین دل خوش به سود بییرانش

که صد سودش نیرزد یک زیانش
 (741 ،7741،)د،وان ناصرخسرو

 معناست: مولوی را ابیات زیر در این

 دوستی ابله بتر از دشمنی است"

 او به هر حیله که دانی راندنی است

 مهر ابله مهر خرس آمد یقین

 کین او مهر است و مهر اوست کین

 عهد او سست است و ویران و ضعیف

 نفت او زفت و وفای او نحیف

 رنج نابرده کجا ننج به دستت آید

 "درد نادیده کجا روی مداوا بینی
 (737ش ، 7747،صور حالج)د،وان مي

 تالش وکوشش

 (220)نهج البالغه ، ح باحتمالِ الممَنِ یجبُ السمدهُ. 

 توان یافت.با تحمّ  رنجها سروری می - 

 (20م، 7161)ابن عبد ربه االندلسی،"ال تُدرَکُ الراحةُ إالّ بالتعبِ"در امثال عربی آمده است: 

 مانند ابیات زیر از ابو الفتح بستی:

 بیات معروف ذی  از ابوالفتح بستی:نظیر ا 

 هیهاتَ  نی ُ  العلی  عفوا   بال  تعبِ               و بعضُ الحلمِ عندَ الجه ِ لِلذيلَّةِ اِذعانٌ

 حوی نصیبَ العلی مِنْ غیرِ مانصبٍ               أحدا  إجدْ  لَمْ   نّی إ لجدِّ  با  علیکَ
 (14،ص 7337،سوع  لو،س شیخو،)                                                                                 

ای کسی که راحت و بی رنج می خواهی به بزرنی برسی .هرنز !رسیدن به بزرنی با راحتی وبدون تحم  رنج ممین 

 شیده باشد.نیست.بر تو باد کوشش ،من هیچ کس را نیافتم که بهره ای از بزرنی داشته باشد بی آنیه رنج ک

 

 مضامین مشترک درآثارمنثور عربی و فارسی متأثر از نهج البالغه

  اعتماد نکردن به دیگران

 (1)نهج البالغه کلمات قصار، ش ،.هِإِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِ

هااى او را  هاى دیگران را به او عاریت دهد، و چون از او روى برنرداند خاوبى ن دنیا به کسى روى آورد، نییىچو

 موید الدین خوارزمی با تأسی از این کالم نهر بار امیر المومنین علیه السالم می نوید:نیز برباید.

کاه آن نیسات نشاود، و چاون روی از تاو      چون دنیا روی به تو آرد از آن نفقه کن؛ "علی رضی اهلل عنه  نفت:  

اذا اقبلَت عَلیک الدُّنیا فأنفِک منها، فانّهاا ال تَفتای، فااذا أدبارَت عناکَ      "«: برنرداند از آن نفقه کن؛ که آن باقی نماند.

 (028، 7322غزالی ،احیاء علوم الدین، ) "فأنفِک منها، فانّها ال تَبقی.

 شایستگبی برای کسب علوم

وما  جَمَّةلو وجدتُ لها حمَله. دانش ها انباشته شده اند ،انرفرانیرانی بارای آن هاا مای یاافتم )نهاج      إنَّ هیهُنا عل

 (701البالغه،کلمات قصار ،ش
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 "اِنَّ هیهُنا علوما  جَمَّة لو وجَدتُ لهاا حَمَلاة.    "شاید که دست را بر سینه نهادی و نفتی که علی بوطالب را می 
 (7314)عین القضاه همدانی ،

 

 احسان ونیکی

 با تأسی از این س ن امام می نویسد: 24ق( در لطائف االمثال /213رشید الدین وطواط)م:

بالبِري یُستَعبَدُ الحُرُّ . به نییویی کردن بنده شود مردم آزاد.این مَثَ ، علی بن ابی طالاب  رضای اهلل عناه و کارَم      

  "االنسانُ عبیدُ االحسانِ."ن مَثَ  آن است که نویند اند. و مانند ایوجهَه  نفته است، و در صد کلمه آورده

 ابوالطَیِّب مَتنبّی این معنی نرفته است و نظم کرده، و بیت او این است:  

  (72ص، 7136)متنبّی  و مَن وجَدَ اإلحسانَ قیدا  تقیَّدا                 و قیَّدتُ نفسی فِی ذراکَ محبَّة 

 شودقیم شدم و هر کس که دام احسان را ببیند نرفتار میات ممن با محبّت تو بر آستانه
 "اإلنسانُ باالحسانِ یستَحِکُّ الشُّیرَ و یَسترِقُّ الحُرَّ.»و در رسائ  بعضی متأخران دیدم:  

این مَثَ  آن جا باید نفت که کسی از کسی نییویی دیده باشد و روی باه مادحت و ثناا و خادمت و دعاای او       

 (10 ص، 7368، آورده بود. ) وطواط

 

 سرانجام مال

 (71/227البالغه ؛ شرح نهج12)مطلوب ک  طالب/ بَشِّر مالَ البخیلِ بحادثٍ أو وارثٍ 

 رشید الدین وطواط در ادامه مطلب فوق با تأسی از این سخن امام می گوید:

 د، یا به وارثی که آن را ب ورد. ای که آن را ببربَشير مالَ الب ی ِ بحادثٍ أو وارثٍ: مژده ده مال ب ی  را به حادثه 

 ام، و ییی از شعرای متأخّر امیرالمممنین علی بن ابی طالب  رضی اهلل عنه  خوانده یاین مَثَ  در صد کلمه 

 پاداش مناسب وبجا

سنگ را از همان جایى که دشمن پرت کرده، بااز   (370رُدَّ الحجرَ مِن حیثُ اَتاکَ،.)نهج البالغه،کلمان قصار، ش 

 ردانید،گ

 .ق( در تفسیر روض الجنان با تأسی از این سخن امیر المومنین می فرمایند555ابوالفتوح رازی)م:

  

کرد، و آن مرد کرد و بر او سفاهت میدر خبر است که رسول  علیه السّالم به مردی بگذشت که با کسی خصومت می

ن نفسِکَ عُذرا  فاذا عَجَزتَ فقُ  حَسبِیَ اهلل، اول از خویشتن ب ِ مِ"نفت: حَسبِیَ اهلل رسول  علیه السّالم او را نفت: می

 "اِبالی عذری کن، چون عاجر شوی آن نه بگو حسبی اهلل.

 "سنگ هم به آن راه که آمده باشد باز فرست که شرّ را دفع نیند الّا شّر."نفت:  

 ن است: و نویند عنصری این را ترجمه نفت، چنان که تقدیم و تأخیر بیرد. آن ای  

     و اندر بد بود رستن چو نرهاند نیوکاری              و بهری بردباری نزد نادانی بود خواری

 (78ص، 7312)ابو الفتوح رازی،                                                                                                                     

 شعلم معیار ارز

(ارزش هر کس به اندازه کاری است کاه آن را نییاو مای    67قصار، ش  ت)نهج البالغه )کلما قیمةُ ک ي امرِءٍ ما یُحسِنهُ

 کند.

 ق( در کتاب التصفیه فی احوال المتصوفه  می نویسد:201قطب الدین عبّادی)م:
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م صاوص نردانیاد باه صافتی کاه       بدان که هر چیز از اجناس م لوقات که باری  عزَّ اسمُه  ابداع کرد، آن را» 

مطلوب خاص از آن جنس، آن صفت بود؛ چنان که زر را سنگ و رنگ، و مشک را بوی خوش، و آدمی را نطک و علم؛ 

 تر.  تر بود قیمتش بیشتر بود، هر آدمی که عالمتر بود صرفش بیشچنان که هر زر که سرخ

 

 نتیجه گیری 

ره ییی از سر چشمه های مهام فیاری، بالغای و حیمای ادباای عارب و خاصاه        پس از قرآن کریم نهج البالغه هموا

پارسی زبان بوده است. بدون تردید می توان ادعا کرد که نهج البالغه ییای از  میاراث هاای عظایم فیاری و بالغای       

ان پاس  شاعران و نویسندنان بوده است . با اطمینان خاطر می توان نفت که شاعران و نویسندنان عرب و پارسی زب

از قران کریم ،از هیچ نفته ای به اندازه نفتار امام علی )ع( بهره مند نشاده اناد و سا نان او را چاون زیاوری بارای       

در مورد مث  ها موجود در نهاج البالغاه و تاأثیر آن در ادبیاات عارب و      . آرایش و زینت کالم خود استفاده  کرده اند

رمعنی و بیداری ب ش نهج البالغه است که در لباس مثا  و تمثیا    فارسی  باید نفت که مث  ها ییی از ب شهای پ

کدام پیامی حیات ب ش دارد که در اص  ،پیام قرآن کریم و حیمت و سنّت نبای  که هربه نمایش نذاشته شده است.

 .اکرم  صلی اهلل علیه وآله وسلم است 
و فارسی باید نفت که نهج البالغه آیاتی اسات  در مورد تأثیر بالغی س نان امیرالمممنین علی )ع(در آثار ادبای عرب 

اناد. در اسالوب و   ها و معنا در ییدیگر ادغام شاده و باه هام آمی تاه    ها و آهنگها زیبایی صور خیال، نغمهکه در آن

آوری نرد آمده اسات. واز ایان   سبک امیرالمممنین )ع( آشیاری معنا، بالغت بیان ،سالمت ذوق هنری به طور شگفت

نهج ر ادبا نویسندنان  عرب و فارسی زبان از ان متأثر نشته و تحت تأثیر بالغت امیر المومنین باوده اناد.  طریک بیشت

پایاان ساده چهاارم     در نیاز از هنگاام پیادایی   ادب فارسی عربی تأثیر نذاشته، بر  ادبهمانگونه که از آغاز بر البالغه،

ای بر ادبیات عربی و فارسی نذاشته تأثیر ژرف و نسترده نهج البالغه و از این طریک ته استشدا زیادیهجری، تأثیر 

ادبای عرب و فارسی مفاهیم و مضامین نهج البالغه را که در نظر آنها بلیغ و حییمانه بوده را باا تصااویر خیاالی    است.

نان باه  که خود خلک کرده اند به صورت شعر و نثر عرضه کرده اند. و تأثیر نهاج البالغاه در آثاار شااعران و نویساند     

غالب در مفاهیم و مضامین نهج البالغاه و   وجهمشاهده شده است که  همچنینصورتی نسترده جلوه نر شده است.  

.و این تأثیر هم بصاورت  مذهبی، اخالقی و اجتماعی است پند و موعظه، حیمت وتوصیه های ادبای عرب و فارسیآثار

موضوع سبب شده است تا بسیاری از شاعران تاازی و  لفظی و هم به صورت ضمنی دیده می شود.وجود این جامعیت 

پارسی از جنبه های نونانون کالم امام در نهج البالغه سود برند و در خالل آثار منظوم و منثورشان آن مفاهیم را به 

کار نیرند.بسیاری از موضوعات طرح شده در نهج البالغه که سرشار از مفاهیم فیری، حیمای و الهای اناد چناان باا      

نی بلیغ و شیوا بیان شده اند که این نحوه بیان، به تبع خود، ذهن و زبان شاعران را تحت تااثیر قارار داده اسات و    زبا

بدین سبب شاهد آن هستیم که در نذر زمان، از دیرباز تا کنون، بسیاری از شاعران تازی و پارسی، از کاالم اماام در   

تاثیر و ردّپای بسیاری از نفتارها و اندیشه های واالی اماام در نهاج   نهج البالغه، اثر بپذیرند.و بدین سبب نشانه های 

 نشان داد.م ترین زمان  پس از خلک نهج البالغه تا کنون البالغه را می توان در اشعار و آثار شاعران از قدی

 

 

 ابع وماخذنم

 قرآن کریم  -

 ش. 7307اشم رضی،تهران، پیروز،جامی،نور الدین عبد الرحمن،دیوان جامی،ویراستار ه -
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