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چکیده:
پس از قرآن و سخن پیامبر(ص) ،تعالیم اهل بیت(ع) بیشترین تأثیر را بر متون عرفانی داشته است.
محتوای عمیق کالم اهل بیت(ع) و نیز جنبههای بالغی کالم ایشان ،عوامل مهمی بوده تا شعرا و
نویسندگان آن را مورد استفاده قرار دهند .استفاده متون عرفانی از تعالیم اهل بیت(ع) ،با اغراض
گوناگون و به شیوه های مختلف انجام گرفته است .در ایـن مطالعه سعی میشود بشیوه نقلی-استنادی،
شیوه های بازتاب کالم اهل بیت(ع) در آثار برجسته عرفانی ادب فارسی تا پایان قرن ششم هجری،
مورد بررسی قرار گیرد .بدیهیست تبیین پیوند ناگسستنی این متون با تعالیم اهل بیت(ع) ،از نکات
مهمی ست که این پژوهش را بیش از پیش مورد توجّه قرار میدهد.
واژه های کلیدی :بازتاب ،اهل بیت(ع) ،تعالیم ،متون عرفانی ادب فارسی

 1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان.گروه زبان و ادبیات فارسی
 2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان.گروه زبان و ادبیات فارسی
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مقدمه:
از میان معارف دینی ،توجه به مقام واالی معصومین(ع) و جنبه های گوناگون گفتاری و رفتاری
آنان همواره مورد استناد و استشهاد عرفا و صوفیه بوده و بخش عظیمی از ادب عرفانی را به خود
اختصـاص داده است .بدیهیست استشهاد و تمثّل عرفا از سیره و کالم اهلبیت(ع) ،نشان از نزدیکی
فکر و اندیشة صاحبان این متون با اندیشه های معصومین(ع) و نیز حضور مأثورات دینی و معارف
اهلبیت(ع) در قلمروهای فکری آنان دارد .در این پژوهش -که از نوع مطالعه کتابخانه ای و به شیوة
نقلی استنادیست -سعی میشود با بررسی شیوه های مختلف اثرپذیری متون عرفانی ادب فارسی تا
پایان قرن ششم هجری از حدیث و روایات اهلبیت(ع) ،ضمن بررسی گستره حضور سخن ایشان در
متون تصوف ،پیوند ناگسستنی این متون با کالم اهل بیت(ع) نیز نشان داده شود .در پایان این
مقدمه ،قابل ذکر است شیوه های اثرپذیری متون عرفانی از گفتار اهل بیت(ع) متنوع ،پیچیده و چند
الیه است؛ بدیهیست ما به دنبال قضاوت درباره صحت استناد گفتار روایت شده در متون عرفانی و
عدم صحت آن و یا به دنبال قبول توجیه استناد یا عدم آن نیستیم؛ زیرا ممکن است عارف به حدیثی
استناد کرده باشد که چندان توجیه نداشته باشد یا قرین به صحت نباشد؛ اما به هر حال حتی همان
سطح از روایات موثق یا منسوب به اهل بیت(ع) که مورد توجه صوفیه قرار گرفته  ،میتواند قرینه ای
برای اثبات فرضیه این پژوهش باشد.

سابقه پژوهش:
پرداختن به عرفان اسالمی و اثرپذیری آن از کالم اهل بیت(ع) همواره مورد توجه بوده و کتب
و رساله های زیادی در این باره نگاشته شده است .از مهمترین پژوهشهای انجام گرفته در این
خصوص ،میتوان به آثار زیر اشاره کرد:
کتاب :تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی،سید محمد راستگو که در این پژوهش مبنای کار واقع
شده است؛ تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی ،علی اصغر حلبی؛ گوهرهای پراکنده ،محمود عابدی؛
سیمای امام علی(ع) در متون نثر عرفانی فارسی ،مجتبی دماوندی و سمیه تاجیک؛ سیمای اهلبیت
(ع)در عرفان اسالمی ،غالم رسول محسنی ارزگانی.
ضرورت تحقیق:
متون عرفانـی ادب فارسـی بعنوان یکی از منابع مهم عرفان اسالمی و مزیّن بودن این متون به
معارف اهلبیت(ع) ،از جایگاه ویژه ای در فرهنگ و تمدن اسالمی برخوردارند .بررسی و تبیین جایگاه

معارف اهل بیت(ع) در این متون و در نتیجه پیوند اندیشه های اصیل عرفانـی با سیـــره و کالم
اهلبیت (ع) ،از ضروریاتی است که اهمیّت این تحقیق را بیشتر نشان میدهد.

شیوههای بکارگیری کالم اهل بیت (ع) در متون عرفانی ادب فارسی:
از آنجا که نظریه پردازان اصول عرفانی گاه به قصد تیمّن و تبرک و گاه برای تبیین نکات
عرفانی و نیز مشروعیت بخشیدن به آداب صوفیگری ،به برخی از احادیث و روایات منقول از اهل
بیت(ع) متمسک شده اند؛ یکی از طرقی که میتواند ارتباط متون عرفانی با مکتب اهل بیت (ع) را
اثبات کند ،پیجویی روایاتیست که از ایشان در این متون تصوّف ذکر شده است .بهرهگیری متون
عرفانی از گفتار اهل بیت(ع) ،به اَشکال و شیوههای گوناگونی از جمله اثرپذیری گزاره ای ،گزارشی،
تلمیح و تمثیل و...انجام گرفته است که در ادامه با ذکر نمونه هایی از هر شیوه ،به این مهم پرداخته
میشود:
اثرپذیری گزاره ای:
گزاره در اینجا بمعنی عبارت و جمله(خواه جمله کامل و خواه جمله ناقص) بکار رفته است و به
دو گونه اقتباس و حلّ بخش پذیر است(.نک تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ،راستگو :ص)30
اقتباس :
نویسنده در این شیوه ،عبارتی قرآنی یا روایی را با همان ساختار عربی ،بی هیچگونه تغییر و
دگرگونی یا با اندک تغییری در سخن خود جای میدهد .این نوع اثرپذیری بارزترین جلوه اثرپذیری
متون عرفانی از قرآن و حدیث است و با اهداف گوناگونی چون تبرک و تیمّن ،تبیین و توضیح،
تشبیه و تمثیل و...انجام میپذیرد(.نک همان)
نمونه های اثرپذیری به شیوه اقتباس:
مستملی بخاری در باب ظاهر و باطن قرآن ،به روایتی از امام صادق(ع) استناد میکند« :و نیز
خبرى است که راوى آن جعفر صادق(ع) است ،رضى اهلل عنه ،ان لکل حرف من القرآن ظهرا و بطنا،
اى ظاهرا و باطنا فالظاهر هو العلم و الباطن هو المعرفه( ».شرح التعرف ،ج: 2ص )805همچنین او
در تفسیر آیه ای از قرآن مجید در باب خوف ،به کالم امام صادق (ع) استناد میکند« :وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ
س َو الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ  ...و قال جعفر
ن الْأَمْوالِ َو الْ َأنْفُ ِ
ص مِ َ
ن الْخَوْفِ َو الْجُوعِ َو نَقْ ٍ
بِشَیْ ءٍ مِ َ
الصادق(ع) :الخوف خوف القطیعة و الجوع جوع المحبة و الشوق و نقص االموال االعراض عن الدنیا و
حطامها و ( »...همان ،ج: 3ص )1021
صاحب التعرف در باب خداشناسی به ذکر حکایتی از امام علی (ع) و پاسخ او به مردی که از
او در این باب سؤال میپرسد میپردازد «:و کان فى المجلس رجل یقال  ...هل رایت ربک یا على؟ قال:
ما کنت العبد ربا لم اره ،قال :کیف رایته؟فقال لم تره العیون بمشاهده العیان و لکن رأته القلوب

بحقایق االیقان(».همان ،ج: 1ص )199در عبارات ذکر شده از شرح تعرف ،روایتی از حضرت علی (ع)
ن أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ (ع) قَالَ جَا َء
ن أَبِی الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَ ْ
نقل شده که در متون حدیث نیز آمده است« :عَ ْ
ت
ل رَأَیْتَ رَبَّکَ حِینَ عَبَدْتَهُ ،فَقَالَ وَیْلَکَ ،مَا کُنْ ُ
ل یَا َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَ ْ
حِبْرٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) ،فَقَا َ
أَعْبُدُ رَبّ ًا لَمْ أَرَهُ .قَالَ َو کَیْفَ رَأَیْتَهُ؟ قَالَ وَ ْیلَکَ ،لَا ُتدْرِکُهُ الْعُیُونُ فِی مُشَاهَ َدةِ الْأَبْصَارِ وَ لَکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ
بِحَقَائِقِ الْإِیمَانِ(».کلینی ،ج:1ص)98
«قال الحسن بن على(ع) :ان اهلل تعالى ال یطاع باکراه و ال یعصى بغلبه و لم یهمل العباد من
المملکه».گفت :خداى عز و جلّ را به اکراه طاعت ندارند از بهر آنکه بر طاعت کسى اکراه کند که ورا
به آن طاعت حاجت بود( .شرح التعرف ،ج:1ص )449عالمه مجلسی در بحاراالنوار به نامه ای از جانب
ب
حسن بصری به امام حسین(ع) و پاسخ آنحضرت که حاوی روایت فوق است ،اشاره میکند«:کَتَ َ
الْحَسَنِ الْبَصْرِیُّ إِلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا یَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ...
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا یُطَاعُ بِإِکْرَاهٍ وَ لَا یُعْصَى بِغَلَبَةٍ وَ لَا یُهْمِلُ الْعِبَادَ فِی الْحکمة».
(بحاراالنوار،ج:10ص)325
ت
میبدی در تفسیر خویش به گفتاری از امام باقر(ع) استناد میکند« :قوله تعالىَ :و إِذا رَأَیْ َ
الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا االیه؛ قال ابو جعفر محمد بن علىّ" :ال تجالسوا اصحاب الخصومات و االهواء
و الکالم فى اللَّه و الجدل فى القرآن ،فأنّهم الذین یخوضون فى آیات اللَّه" ( ».کشف األسرار و عدة
األبرار ؛ ج 3؛ ص ،)398که روایت مذکور در کشف الغمه اربلی از امام صادق(ع) نقل شده است(».کشف
الغمه ،ج : 2 :ص)120
تعبیر« سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی» که از سخنان موال علی(ع) است( نک نهج البالغه:ص،)280
در متون عرفانی ادب فارسی بازتاب داشته است :صاحب التعرف ضمن پرداختن به فضایل امام(ع) و
معرفی کردن ایشان بعنوان مراد عارفان مینویسد« :روزى بر منبر آمده بود ،گفت :سلونى عما دون
العرش فانما بین الجوانح علما جما(»...شرح التعرف ،ج )199: 1همچنین در ابیات زیر از عطار به
مضمون «سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی» اشاره شده است:
به یک رمز از دو عالم صــــد نشــــان داد
مُــنــادى «ســـَــلُــونــى» در جــهــان داد
(اسرارنامه :ص)105
صاحبْ اســــــــــــرارِ «سَلُونــــــى» آمده
در بیانِ رهنمونــــــــــــــــــــــــى آمده
(منطق الطیر :ص)252
هجویری در باب توبه ،سخن خویش را به گفته امام صادق(ع) مزیّن میکند« :و هم از وى ،امام
صادق(ع) ،روایت آرند کى گفت :ال یصحّ العباده الّا بالتوبه ،فقدّم التوبه على العباده(».کشف المحجوب:
ص)94

قشیری در رساله خویش به تفسیر صدای ناقوس (زنگ کلیسا) از زبان امام علی (ع) اشاره کرده
که در متون روایی (بحاراالنوار،ج: 40ص )172نیز ذکر شده است «:از امیر المؤمنین علىّ بن ابى
طالب رضى اللّه عنه حکایت کنند که آواز ناقوس بگوش وى آمد ،یاران را گفت دانید که این ناقوس
چه میگوید؟ گفتند ندانیم؛ گفت میگوید :سبحان اللّه حقّا انّ المولى [صمد] یبقى( ».رساله
قشیریه:ص)616
احمد غزالی در آثار خویش ،بخصوص از کالم امام علی(ع) اقتباس زیادی داشته است که در ادامه
به این مهم پرداخته میشود:
عبارت «الحزم سوء الظن»در تحف العقول و بحاراالنوار ،ضمن وصیت امام علی(ع) به امام
حسن(ع) آمده است(بحاراالنوار ،ج :74ص )227و غزالی در کالم خویش به آن استناد کرده است:
«هر درونى که از خطر کار خبرى ندارد ،بیم بود که آن نه درون آدمیست که «"الحزم سوء
الظن"(».مجموعه آثارفارسی،غزالی :ص)260
«جعفر صادق -رضى اهلل عنه -بیمار بود و همىگفت" :اللهم اجعله أدبا ،و ال تجعله غضبا"( ».همان
:ص )196روایت مذکور در متون حدیث از امام(ع)نقل شده است( .بحاراالنوار ،ج: 92ص )18
همچنین گفتار «لقاء أهل الخیر عمارة القلوب» کالم علىّ (ع)است (بحاراالنوار ،ج: 74ص)210
که در نوشته غزالی آمده است« :این کلمات را به سمع دل شنو و بر لوح جان نویس ،و مرا در آن
واسطه مخلص و منهى صادق دان"...لقاء أهل الخیر عمارة القلوب و کالمهم تحفه الغیوب( »".مجموعه
آثارفارسی،غزالی :ص)213
«متابعت هوا مردى است و مغوى« ،أفرأیت من اتخذ إلهه هواه» و مباشرت محظورات و ارتکاب
مناهى از این خیزد" :من أطال األمل أساء العمل"(».مجموعه آثارفارسی ،غزالی:ص )210عبارت «مَنْ
أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَا َء الْعَمَلَ» از امام علی (ع) ذکر شده است(.نهجالبالغه :ص)475
«أکثروا ذکر هادم اللذات»فرمان است و«کفى بالموت واعظا»درمان« .الیوم فى الدور و غدا فى
القبور( ».مجموعه آثارفارسی،غزالی:ص )193هر سه عبارت از سخنان امام على(ع) در نامه به اهل
مصر و محمد بن ابی بکر،حاکم مصر ،است(.بحاراالنوار ،ج : 68ص )264
غزالی در خالل سخنان خویش دو بیت آورده است:
فال حزن یـــــــــــــــدوم و ال ســـرور
رأیــت الــدهــر مــخــتــلــفــا یــدور
فــمــا بــقــى الــمــلــوک و ال الــقصــــور
و شــــیــدت الــمــلــوک بــهــا قصــــورا
(مجموعه آثارفارسی،غزالی:ص )195
که ابیات مذکور در دیوان منسوب به امام على (ع) دیده میشود( .دیوان امام علی :ص)196
همچنین دو عبارت «و إلیه یرجع األمر کله» و «حاسبوا قبل أن تحاسبو و زنوا قبل أن توزنوا».
(مجموعه آثارفارسی ،غزالی:ص )197از علىّ بن ابى طالب(ع) ذکرشده است(.نهج البالغه ،خطبه )88

احمد غزالی همچنین در کالم خویش روایتی را ذکر کرده «من ظن أنه بدون الجهد یصل
فمتمن و من ظن أنه ببذل الجهد یصل فمتعن(».مجموعه آثارفارسی ،غزالی :ص )197که امام محمد
غزالی این روایت را از قول امام علی(ع) ذکر کرده است( .مجموعه رسائل،غزالی:ص168؛
ن
همان:ص )258همو عافیت و سالمت را در تنهایی و خموشی میداند و به روایتی اشاره میکند«:وَ مَ ْ
ل کالمُهُ إالّ فیما یَعنیهِ  (»".مجموعه آثارفارسی ،غزالی :ص)201که از امام
عَلِمَ أَنَّ کالمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَ َّ
علی(ع) ذکر شده است(».نهج البالغه:ص )175
همچنین عبارات «کن فى الدنیا ببدنک ،و فى اآلخرة بقلبک» (غزالی،)213: 1376،از سخنان امام
علی (ع) است (.غررالحکم :ص )145
تعبیر «لَوْ کُشِفَ الْغِطَا ُء مَا ازْ َددْتُ یَقِیناً» که بیانگر مرتبه واالی یقین امام علی(ع) و منسوب
به اوست(بحاراالنوار ،ج: 40ص ،)153غالباً در متون صوفّیه آمده و گاهی مـولّفان آن را تـفسیر
کردهاند ،اما نـخستین کسی که از آن الهام گرفته مستملی بخاری است که در شرح خود بر «التّعرف
لمذهب التصوف» چنین آورده است« :لو کـشف الغطاء ما ازددت یقینا»گفت :اگر پرده بردارند ،من
یقین زیادت نگردانم و این سخن یکی از بزرگان است که مـیگوید :یقین من به قیامت و احوال قیامت
به جایگاهی رسیده است که اگر دنیا که حـجاب قیامت است و مرگ و گـور از مـیانه برخیزد و احوال
قیامت مرا معاینه گردد ،یقین من از اینکه هست فزون نگردد و این سخنی نیکوست باید که یقین به
اینجا رسد»( .شرح تعرف ،ج  ،3ص )324این عبارت در سخن غزالی ذکر شده است« :باش تا محک
عدل بیارند که خلق جمله در شبند ،صبح آن مرگ است .اسفار به قیامت ،اشراق به بهشت ".لو کشف
الغطاء ما ازددت یقینا " دعوى ساکنان روز است( ».مجموعه آثارفارسی ،غزالی:ص )193سهروردی
نیز کالم خویش را به عبارت مذکور آراسته کرده است"« :عرفت ربى بربى ".و یافت این معرفت
خاص ،حاصل نشود الّا به هدایت خاص...و چون به موهبت این معرفت مخصوص شود ...او را زیبد که
گوید" :لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا( »".عوارف المعارف:ص)37
و در شعر عطار نیز آمده است:
خــدا را تــا نــبــیــنــم کــى پــرســــتــم
که «لَو کُشـــفَ الغِ طا دادهســــت دســـتم
(الهی نامه:ص)128
رشیدالدین میبدی در توضیح و توصیف «بسم اهلل» ،به کالم امام رضا(ع) استناد کرده است:
«بسم اللَّه -گفتهاند که اسم از سمت گرفتهاند و سمت داغ است ...على بن موسى الرّضا (ع) گفت
«:اذا قال العبد بسم اللَّه فمعناه و سمت نفسى بسمة ربّى( ».کشف االسرار ،ج:1ص)28
عطار نیشابوری در مدح کسب و ذم سؤال ابیاتی آورده است:

احــبُّ الــیَّ مِــن مِــنَــنِ الــرجــا ِ
ل
لَ ـنَــق ـلُ الصـــَّــخــر مــن قُ ـلَ ـلِ الــجــبــالِ
فــقُــلــتُ الــعــارُ فــى ذلّ الســـــؤال
یـقـولُ الـنــاسُ لـى فـى الـکســــبِ عــا ٌر
(الهی نامه:ص)128
که این ابیات عین ًا در دیوان امام علی (ع) آمده است( .نک دیوان امام علی:ص )340
تعبیر«فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَة که از امام علی(ع) نقل شده است (بحاراالنوار ،ج :41ص )3و بیانگر شوق
امام (ع) در رسیدن به معبود است در شعر عطار اینچنین آمده است:
«نــاقَ ـةُ ا للَّ ـهِ» شــــ یرِ حق را بر گرُفــت
چون ع لى «ف ُزْتُ وَ رَبّ ا ل ک عبــه» گفــت
(مصیبت نامه:ص)144
میبدی در تفسیر عرفانی کشف االسرار به روایات و احادیث اهل بیت (ع) استناد کرده است.
او امام علی(ع) را بعنوان یکی از مفسرین برجسته قرآن معرفی میکند و مینویسد« :بدانکه اصحاب
رسول (ص) ،ایشان که در تفسیر قرآن سخن گفتهاند ،معروف چهار کسند :على بن ابى طالب (ع) و
ى بن کعب .و على (ع) در علم تفسیر از همه فائق و فاضلتر بود( ».کشف
ابن عباس و ابن مسعود و اب ّ
االسرار،ج:10ص )686آنچه در تفسیر کشف االسرار مشهود است آن است که میبدی در این تفسیر
بیشتر از کالم امام علی(ع) و بعد از آن از کالم امام صادق (ع) بهره برده است .در ادامه برای روشن
شدن موضوع ،چند نمونه از این شیوه اثرپذیری ذکر میکنیم:
«و عن على بن ابى طالب (ع) ،قال" :سألت النبى صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم عن االیمان ما هو؟
قال -معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل باالرکان (»".کشف األسرار ،ج :1ص)69
ن مَعْرِفَ ٌة
ل الْإِیمَا ُ
ن فَقَا َ
که عین عبارت در نهج البالغه آمده استَ [«:و قَالَ (ع)] َو [ َقدْ] سُئِلَ عَنِ الْإِیمَا ِ
بِالْقَلْبِ وَ ِإقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَ ْرکَان( ».نهج البالغه،امام علی:ص )508
نمونه های دیگر:
«قیل :لعلى (ع) ما "الخنّس" "الجوار -الکنّس؟" -قال هى الکواکب تخنس بالنّهار فال ترى .و تکنس
باللّیل فتأوى الى مجاریها و قیل :الکنس بقر الوحش و الکنس الظّباء(».کشف األسرار ،ج :10ص)397
و نی ز
ن یَخْتانُونَ َأنْفُسَهُمْ -یعنى :یظلمون انفسهم بالخیانة و السّرقة ،و یرمون بها
ن الَّذِی َ
ل عَ ِ
«وَ ال تُجادِ ْ
غیرهم .جدال ،درشتى و سختى خصومت گرفتن است....و قال على بن ابى طالب (ع)« :ایّاکم و
الخصومة فانّها تمحق الدّین (».همان ،ج: 2ص)673
ض یَ ْأمُرُونَ
«بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ اآلیة  ...و قال تعالى :وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْ ٍ
بِالْمَعْرُوفِ َو یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اآلیة .و قال على بن ابى طالب (ع) :افضل الجهاد األمر بالمعروف و النّهى
عن المنکر و شن آن الفاسقین ،فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن ،و من نهى عن المنکر ارغم انف
المنافق ،و من غضب للَّه غضب اللَّه له (».همان ،ج: 2ص)234

«وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ .و لهذا قال على علیه السالم :من وسّع علیه دنیاه و
لم یعلم انّه مکر به فهو مخدوع عن عقلهَ .و اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ .همان نصرت مداولت است .امیر
المؤمنین على (ع) گفت":إنّ للباطل جولة ثم یضمحل (»".همان ،ج :2ص )31

حلّ :
نمونه های اثرپذیری به شیوه حل:
هجویری در معنی طاغوت ،کالم خود را به روایتی از امام باقر(ع) مزیّن میکند « :و از وى-امام
ن بِاللَّهِ،
باقر(ع) -روایت آرند که گفت اندر تفسیر کالم خداى عزّ و جلّ ،فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ َو یُؤْمِ ْ
قال :کلّ من شغلک عن مطالعة الحقّ فهو طاغوتک( ».کشف المحجوب :ص )93روایت مذکور با اندکی
تغییر در متون روایی از امام باقر (ع) نقل شده است « :قال کل ما شغلک عن اللَّه من أهل أو مال أو
ولد فهو شؤم(».تفسیر القرآن العظیم،ج :10ص)256
تعبیر «العجز عن درک االدراک ادراک» که در سخن غزالی آمده است« ،اما چون کار به کمال رسد
و آن صورت در درون پرده دل شود ...پس یافت هست اما از یافت خبر نیست ،که همه عین کار است.
و لعل که" :العجز عن درک االدراک ادراک"(».مجموعه آثار ،غزالی:ص ،)138ضمن بیتى در دیوان
منسوب به على(ع)آمده است:
و البحث عن ســر ذات الســــــــر إشــراک
الـــعـــجـــز عـــن درک ا دراک إدراک
(دیوان امامعلی(ع) :ص)301
بیت اول با اندک تغییراتی در مصراع دوم در باب اثبات العلم از کشف المحجوب نیز ذکر شده
است(.کشف المحجوب:ص )21
همچنین غزالی در عبارات «صدیق اکبر ،فاروق را میگفت در وصیت" :ان الحق ثقیل و هو مع ثقله
مرىء و ان الباطل خفیف و هو مع خفته وبىء( ».مجموعه آثار ،غزالی:ص )196پاره هایی از کالم امام
علی(ع) را ذکر کرده است«:أن الحق ثقیل مریء و أن الباطل خفیف وبیء و أنت رجل إن صدقت
سخطت و إن کذبت رضیت  (».نهج البالغه:ص)564
«أمرتم بالزاد ،و نودى فیکم بالرحیل ،و حبس أولکم آلخرکم ،و أنتم تلعبون( »...مجموعه آثار،
غزالی :ص)194پاره هایی از کالم غزالی ،در نهج البالغه و در وصف دوزخ نقل شده است « :وَ أَنْ ُت ْم
ستْ بِدَارِکُ ْم َو َق ْد أُوذِنْتُ ْم مِنْهَا بِا ِالرْتِحَالِ وَ ُأمِرْتُمْ فِیهَا بِالزَّا ِد ( ».
بَنُو سَبِیلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَیْ َ
نهجالبالغه :ص)267
تعبیر «النار و ال العار» ،ضرب المثلیست که از دیوان منسوب به امام علی(ع) گرفته شده است:

و ا لعــار یــدخــل أ ه لــــــــه فی ا لنــار
الـــنـــار أهـــون مـــن رکـــوب الـــعـــار
طــاوی الــحشــــا مــتــمــزق األطــمــار
و الــعــار فــی رجــل یــبــیــت و جــاره
(دیوان امام علی:ص )204
و سهروردی آن را در سخن خویش ذکر کرده است«:چون از منهیان غیب این آواز به سمع دل
رسید ،به زیر درختى بیفتادم ،و دل با مرگ نهادم و با خود مىگویم :النار و ال العار(».عوارف
المعارف:ص)77
در بیت زیر ،حکیم سنایی
مــرگ چــون رخ نــمــود انــتــبــهــوا
خــفــتــه انــد آدمــی ز حــرص و غــلــو
(حدیقه سنایی :ص)97
اشاره ای به کالم موال علی (ع) داشته و پاره ای از آن را ذکر کرده است«:الناس ینام اذا ماتو
انتبهوا( ».بحاراالنوار،ج: 70ص)39

اثرپذیری گزارشی:
در این شیوه گوینده مضمون و محتوای آیه یا حدیثی را به صورت ترجمه یا تفسیر به پارسی
گزارش میکند؛ خواه بصورت نقل قول مستقیم و یاد کردن این نکته که سخن خود را از قرآن یا
حدیث گرفته است و خواه بصورت نقل قول غیر مستقیم و آوردن مضمون آیه یا حدیث از زبان
خود(.نک تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ،راستگو :ص)38

ترجمه:
در ترجمه ،مطلبی را از زبانی به زبان دیگر بر میگردانند و دو گونه است :یکی ترجمه بسته
یا پایخوان « یعنی ترجمه تحت اللفظ که آن را حرف به حرف و کلمه به کلمه حتّی با صورت جمله
بندی بی کم و زیاد ،از زبان دیگر نقل کرده باشند (».فنون بالغت و صناعات ادبی،همایی:ص)373
در این شیوه ،گزاره ها بی آنکه معنی و مضمون آنها دچار کمی و بیشی شود ،به زبان دیگر ترجمه
میشود .قسم دیگر ترجمه آزاد و باز است ،بدین معنی که «روح مقصود و حاصل مراد گوینده و
نویسنده ای را بگیرند و آن را در قالب زبانی دیگر بریزند( ».همان:ص )373بنابراین در ترجمه تحت
اللفظی گردانده پارسی در قالب و محتوا با اصل سخن مطابقت دارد؛ امّا در ترجمه باز و آزاد  ،تغییراتی
در ساختار و معنی ایجاد میشود.
نمونه های اثرپذیری به شیوه ترجمه:
«آبادانى عالم به چهار کس است :عالمى که به علم کار کند ،و جاهلى که از آموختن ننگ ندارد ،و
توانگرى که حق مال به شرع گذارد و درویشى که آخرت به دنیا نفروشد( ».مجموعه
آثار،غزالی:ص)214عبارات فوق کالم على (ع) است که عین ًا در نهج البالغه آمده است .امام(ع) در

این کالم نورانى خطاب به جابر انصارى درباره قوام دین و دنیا سخن میگوید« :یَا جَابِرُ قِوَامُ الدِّینِ َو
الدُّنْیَا بِأَرْبَعَةٍ عَالِ ٍم مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَ جَاهِلٍ لَا یَسْتَنْکِفُ أَنْ یَتَعَلَّمَ وَ جَوَادٍ لَا یَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَ فَقِیرٍ لَا یَبِیعُ
آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ »( نهجالبالغه  :ص)541
در تذکرة االولیای عطار ،در تفسیر آیه « فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باهلل»(بقره ،)256/به ترجمه
روایتی از امام محمد باقر استناد شده است"«:بازدارنده تو از مطالعه حق طاغوت است ،بنگر تا [به]
چه محجوبى؟ بدان حجاب از وى بازماندهاى .به ترک آن حجاب بگوى که به کشف ابدى برسى و
محجوب ممنوع باشد و ممنوعى نباید که دعوت قربت کند(»".تذکرة األولیاء :ص )712این روایت در
روضات الجنان ،در ذکر امام باقر (ع) آمده است (.روضات الجنان و جنات الجنان ،ج:2ص404
تعبیر«دنیا همچون مردار است» ،که از امام علی(ع) نقل شده« :إنما الدنیا جیفة و المتواخون
[المؤاخون] علیها أشباه الکالب فال تمنعهم إخوتهم لها من التهارش علیها(».غررالحکم:ص )137؛ به
کرّات در متون تصوف و بخصوص آثار عطار ذکر شده است« :و یک روز -شبلی -میگذشت و جماعتى
از متنعمان دنیا به عمارت و تماشاى دنیا مشغول شده بودند .شبلى نعرهیى بزد و گفت :دلهاییست
که غافل مانده است از ذکر حق ،تا الجرم ایشان را مبتال کردهاند به مردار و پلیدى دنیا»(.تذکره
االولیاء :ص )543همچنین:
کــه تو کر کس ن یی گر اوســــت مردار
چــه مــیــنــازی بــر ایــن دنــیــای غــدار
(اسرارنامه :ص)136
در مثنوی الهی نامه ،ترجمه منظوم حدیثی از امام علی (ع)نقل شده است :
وزو و یرا ن تر اســــت آن دل بصــــد بــار
کــه ویــرانــیســــت ایــن دنــیــاى مــردار
(الهی نامه:ص)352
و در جایی دیگر از الهی نامه نیز آمده است:
ســـگان هنگامه کرده گــــــــــــرد مردار
چو مرداری اســــت ا ین د نیــای غــدار
(همان:ص) 330
در عبارات زیر از تذکرة االولیاء ،عطار به ترجمه روایاتی از امام صادق (ع) استشهاد کرده است:
و گفت"« :در معنى این آیت که یختصّ برحمته من یشاء" ..مؤمن آن است که ایستاده است با نفس
خویش ،و عارف آنست که ایستاده است با خداوند خویش" و گفت" :هر که مجاهده کند با نفس
براى نفس ،برسد به کرامات و هر که مجاهده کند با نفس براى خداوند ،برسد به خداوند" و گفت:
"الهام از اوصاف مقبوالن است و استدالل ساختن که بىالهام بود ،از عالمت راندگان است" .و گفت:
"مکر خداى -عزّ و جلّ -در بنده نهانتر است از رفتن مورچه ،در سنگ سیاه ،به شب تاریک" ...و
گفت" :از صحبت پنج کس حذر کنید :یکى از دروغگوى ،که همیشه با وى در غرور باشى؛ دوّم از
احمق که آن وقت که سود تو خواهد ،زیان تو بود و نداند؛ سیّوم بخیل ،که بهترین وقتى از تو ببرد؛

چهارم بددل ،که در وقت حاجت تو را ضایع کند؛ پنجم فاسق که تو را به یک لقمه بفروشد .و به
کمتر لقمهیى طمع کند (»".تذکرة األولیاء ،متن ،ص)16 :
در کشف االسرار میبدی ترجمه حکایتی از امیرالمومنین آمده است که در آن مردی از بنی
س
تمیم از حضرت درباره «اصحاب الرّس» سوال میکند«:یا امیر المؤمنین ،خبر ده ما را از اصحاب ر ّ
در کدام عصر بودند و چه قوم بودند؟ دیار و مسکن ایشان کجا بود؟ پادشاه ایشان که بود؟ ربّ العزّه
پیغامبر بایشان فرستاد یا نفرستاد؟ و ایشان را به چه هالک کرد؟( »...کشف االسرار،71ج:7ص)36این
ل
حکایت عین ًا ترجمه ایست که روایت اصلی آن در متون حدیث از امام علی(ع) ذکر شده است«:فَقَا َ
ن مَلِکُهُ ْم
ن کَا َ
ن کَانَتْ مَنَازِلُهُمْ َو مَ ْ
صحَابِ الرَّسِ فِی أَیِّ عَصْرٍ کَانُوا َو أَیْ َ
لَهُ یَا َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِی عَنْ أَ ْ
وَ هَلْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ َو جَلَّ إِلَیْهِمْ رَسُولًا أَمْ لَا وَ بِمَا ذَا ُأهْلِکُوا( »...بحاراالنوار ،1363ج:56ص)110
دشـــــمــن ار چــه یــکــی هــزار بــود
دوســــت گرچــه دو صــــد ،دو یــار بود
(همان:ص )448
ترجمه گونه ایست از سخنان حکمت آمیز موال علی(ع) که دشمن را نباید دست کم گرفت« :الواحِدُ
مِنَ األعداءِ کَثیرٌ (».غررالحکم:ص )462
در بیت زیر
ز بهر زاد آنجــا راســــت اینجــا زادن حوا
ز بهر کشــت آنجا راســت اینجا کشــتن آدم
(دیوان سنایی:ص )211
مصراع دوم ،ترجمه گونه ای از این کالم منظوم امام علی(ع) است:
لــدوا لــلــمــوت وابــنــوا لــلــخــراب
لـــه مـــلـــک یـــنـــادی کـــل یـــوم
(دیوان امام علی(ع):ص )18
همچنین مضمون مصراع دوم در روایتی از امام (ع) نیز آمده است «:إِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مَلَکاً یُنَادِی ِفی
ل الدُّنْیَا لِدُوا لِلْمَوْتِ َو ابْنُوا لِلْخَرَابِ وَ اجْمَعُوا لِلذَّهَابِ(.» .غررالحکم:ص)133
کُلِّ یَوْمٍ َیا أَهْ َ
چند بیت دیگر از حکیم سنایی:
جهل از آن علم بــــــــــه بـــــود صــد بار
علم کز تو تو را نــــــــــــــــــــه ب ستاند
(دیوان سنایی:ص)138
ترجمه ایست از کالم امام علی(ع) « :عِلمٌ ال یُصلِحُکَ ضَاللٌ  ،و مالٌ ال یَنفَعُکَ وَبالٌ ».
(غررالحکم:ص)46
هــرکســــی را بــه قــدر عــقــل ثــواب
دهــد ایــزد گــه ســـــؤال و جــواب
(حدیقه الحقیقه:ص)305

س عَلَى قَدْرِ
ک َو َتعَالَى یُحَاسِبُ النَّا َ
ترجمه گونه روایتی از امام محمد باقر(ع) است « :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَ َ
مَا آتَاهُ ْم مِنَ الْعُقُولِ فِی دَارِ الدُّنْیَا(».بحاراالنوار ،ج : 1ص )106
مرد جــاهــل ذ لی ـل و غ م خوار اســــت
مرد عــاقــل ه میشــــه تنــدار اســــت
(حدیقه الحقیقه :ص)297
مصراع نخست ترجمه واریست از این سخن امام علی(ع)« :العاقِلُ َمنْ یَمْلِکُ نَفْسَهُ اِذا غَضِبَ و اِذا
رَغِبَ وَ اِذا رَهِبَ(».غررالحکم:ص )54
از همـــــــه عیبها جـــــــــــــدا باشـــد
هرکه با عقل آ شنا با شـــــــــــــــــــــــد
(حدیقه الحقیقه:ص)299
ترجمه بازیست از این سخن امام علی(ع)«:العاقِلُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنْ الذَنُوبِ و تَنَزَّه عَن
العُیُوبِ(».غررالحکم :ص)54
زو تـــبـــر چـــون گـــرفـــت بـــگـــذارد
بــد کســــی دان کــه دوســــت کم دارد
(حدیقه الحقیقه :ص)448
ن
ن عَجَزَ عَ ِ
مصراع اول ترجمه بازیست از این سخن علی(ع) در آیین دوستیابی« :أَعْجَزُ النَّاسِ مَ ْ
اکْتِسَابِ االْخْوَانِ ،وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ( ».راستگو)171 :1369،
دم زدن گــام و روز و شــــب فــرهــنــگ
ســــوی مرگ اســــت خ لق را آ هنــگ
(حدیقه الحقیقه :ص)420
مضمون هر دو مصراع،ترجمه هایی از کالم امام علی(ع) است :مصراع اول« :نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَا ُه إِلَى
ل وَ النَّهَارُ یَ َتنَازَعَانِ فِی هَدْ ِم الْأَعْمَار(».اصول
أَجَلِهِ( ».نهج البالغه:ص)480و مفهوم مصراع دوم «:وَ اللَّیْ ُ
کافی،ج :8ص)23
مضمون و مفهوم ابیات ذیل همسو با ترجمه حدیثی از امام علی (ع) در اهمیّت خودشناسیست« :
ل
عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه( ».غررالحکم:ص )233و یا « کَیفَ یَعرِفُ غَیرَهُ مَن یَجهَ ُ
نَفسَهُ ؟» (همان)
کــــــــــــی شـــ ناســـی خدای را هرگز
ای شــــده در شــــنــاخــت خود عــا جز
عارف کــــــردگار چون باشـــــــــــــــی
چون تو در ع لم خود ز بون بــاشــــی
(حدیقه الحقیقه:ص)63
نفس دیگــــــــــــر کســــــــی چه پرماسد
آ نکــه او ن فس خو یش نشـــنــاســــد
(همان:ص)72
که هر چیزى که گویى این ست آن نی ست و
ز کنه ذات او کس را نشـــان نیــــــســـت
لکن کن ـ ـ ـه او را ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى برد راه؟
اگرچـــــــــه جان ما مـــى پـــــــــــــــىبرد
(اسرار نامه:ص)87

مصراع دوم بیت زیر نیز ترجمه کالم حکیم خوش زبان ،امام على(ع) ،است که فرمود« :المرء مخبوء
تحت لسانه( ».غررالحکم :ص )209
کــه «در زیر زفــان مردم نهفتــهســــت»
حکیمى خوشزفــان پــاکیزه گفتــهســــت
(اسرارنامه:ص)141
«خلقت چشم از پیه» ،که در مصراع دوم بیت زیر آمده:
ز پیهــــــــــــى نرگس بی نا کنـــــــد او
زدودی گــنــبــد خضـــــرا کــنــد او
(همان :ص)87
بهرهمند است از این سخن امام على (ع) که فرمود« :اِعْجَبُوا لِهذَا االنْسانِ ،یَنْظُرُ بِشَحْم َو یَتَکَلَّ ُم
ن خَرْم(» .نهج البالغه:ص)470
بِلَحْم وَ یَسْمَعُ بِعَظْم َو یَتَنَفَّسُ مِ ْ
ترجمه عبارت « َیا بَیْضَا ُء َو یَا صَفْرَاءُ غُرِّی غَیْرِی(»...بحاراالنوار ،ج : 34ص )312که از امام علی(ع)
خطاب به سیم و زر بیت المال نقل شده ،در متون عرفانی بازتاب پیدا کرده است:
تو نیز اى ســـیم میکن این ســـپیــدى
تــو اى زر زرد گــرد از نــاامــیــدى
(اسرارنامه:ص) 105
نویسنده کشف المحجوب در بیان اینکه امیرمؤمنان(ع) با شناخت دنیا و آفت آن ،زر و کلوخ
دنیا برایش یکسان بود ،شرافت این کار را اینگونه برای عارفان و سالکان بیان میکند«:شرف مر آن
درست بین و راست دان را باشد که زر نزدیک وی زر بود و کلوخ کلوخ ،اما به آفت آن بینا بود تا
گوید :یا صفراء و یا بیضاء ،غری غیری .یا زر زرد روی و یا سیم سفید کار ،به جز مرا فریبید ،که من
به شما مغرور نگردم ،از آن چه من آفت شما دیده ام(».کشف المحجوب:ص )38و تفسیر کشف
االسرار نیز به آن اشاره کرده است« :امیرالمومنین علی (ع) دیناری بر دست نهاد گفت :یا صفراء
اصفری و یا بیضاء ابیضی و غری غیری ،ای دنیا و ای نعیم دنیا ،رو که تو عروسی آراسته ای و به
انگشت عروسان پنجه شیران نتوان شکست .شو دیگری را فریب ده ،که پسر بوطالب سر آن ندارد که
در دام غرور تو آید(».کشف االسرار،ج:5ص)453
مصراع دوم بیت زیر
مــعــده خــود کــرده گــور کشــــتــگــان
اى مــیــان خــون و خــلــط آغشــــتــگــان
(مصیبت نامه :ص )277
ترجمه ایست از سخن منسوب به امام على (ع) که «التجعلوا بطونکم مقابر الحیوان ».شکم خویش
را گورستان حیوانات مکنید( .شرح نهج البالغه،ج:1ص ) 26
بیت زیر از عطار:
کــه اســــتــحــقــاق دارد وز طــمــع دور
خــدا را زان پــرســــت از جــان پــرنــور
(اسرارنامه :ص)222

ک خَوف ًا من نارِک و ال طَمَع ًا فی جَنَّتِک
ناظر است به گفته امام علىّ (ع) که فرمود « الهی ما عَبَدتُ َ
بَل وَجَدتُکَ أهالً للعبادة فَعَبَدتُک ( ».بحاراالنوار ،ج : 41ص)14
 -2-2-2تفسیر
در این شیوه سخنور آیه یا حدیثی یا مایه و مضمون آنها را بازگشایی میکند و با شرح و بسط
در سخن خویش می آورد(.تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی:ص )43برای نمونه سنایی با تکیه بر
احادیث«البطنة تمنع الفتنة» (غررالحکم :ص )963و «ال تجتمع البطنة و الفتنة»
(همان:ص،)990مضامین روایات را در ابیات زیر تفسیر کرده است:
هــر دو بــگــذار خــوار و خــود بــگــذر
طبل و نایســت اصــل فتنــــــــــه و شــر
هر ک جا بط نت اســــت فط نت نیســــت
کم خورش تخم شـــر و بطنــت نیســــت
پر خورى ت خم خواب و آلــت ت یـــــــز
کــمخــورى ذهــن و فــطــنــت و تــمــیــیــز
دان کــــــــــــــــــــه بسیار خوار باشد او
هرکــــــــــــه بسیار خــــوار باشــــــــد او
به حقی قت بدان کـــــــه کمخوارســــت
باز هــــــر عاقلــــــى که کمخوارســـت
(حدیقه الحقیقه:ص)390
میبدی در حکایت زیر که از ترجمه کالم امام (ع) بهره گرفته است ،به سخن امام (ع) در تفسیر
مفهوم« اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ» اشاره کرده است« .بوبکر نقاش حکایت کرد از امام مسلمانان على
مرتضى (ع) که روزى جهودى مرا گفت":در کتاب شما آیتى است بر من مشکل شده اگر کسى آن
را تفسیر کند تا اشکال من حل شود من مسلمان شوم» .امام گفت «آن چه آیت است؟» گفت -اهْدِنَا
الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ -نه شما مىگویید که براه راستیم و دین روشن اگر چنین است و بر شک نهاید در
دین خویش چرا میخواهید و آنچه دارید چرا مىجوئید؟» امام گفت «قومى از پیغمبران و دوستان
خدا پیش از ما ببهشت رفتند و بسعادت ابد رسیدند ما از اللَّه میخواهیم تا آن راه که بایشان نمود
بما نماید ،و آن طاعت که ایشان را بر آن داشت تا به بهشت رسیدند ما را بر آن دارد ،تا ما نیز بر
ایشان در نسیم و در بهشت شویم ».گفتا آن اشکال وى حل شد و مرد مسلمان گشت (»".کشف
األسرار و عدة األبرار ،میبدى ،ج :1ص  )19و یا در تفسیر آیه«وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ
رَبِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِ ْلمِ إِالَّ قَلیالً(».اسرا )85/و تأویل «روح» از قول امام(ع) مینویسد« :على (ع) و
ابن عباس گفتند فریشته ایست در آسمان که او را هفتاد هزار رویست ،در هر رویى هفتاد هزار زبان،
در هر زبانى به هفتاد هزار لغت خداى را ع ّز و جل تسبیح میکند و ربّ العزّه از هر تسبیحى ملکى
مىآفریند که در عالم قدس با فریشتگان میپرد تا بقیامت(» .همان ،ج :5ص )614
 -3- 2تلمیح و اشاره
نمونه های اثرپذیری تلمیحی:

نوحـــــــــــــه گر عاشـــق از درون دارد
گــرچــه بــیــرون طــرب فــزون دارد
(حدیقه الحقیقه :ص)330
اشاره ایست به کالم امام علی (ع) ،خطاب به همام که در آن ویژگیهای مؤمنان را برشمرده است«:
قَالَ یَا هَمَّامُ ،الْمُؤْمِنُ هُوَ الْکَیِّسُ ا ْلفَطِنُ ،بِشْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ( ».اصول کافی ،ج : 2ص
)226
سنایی در بیت:
یا رضـــای دوســـت باید یا هوای خویشـــتن
با دو قبله در ره توح ید نتوان رفت راســـت
(دیوان سنایی :ص)23
ب
تلمیحی به این کالم از امام علی(ع) دارد« :کیف یدعی حبّ اهلل ،من سکن قلبه ح ّ
الدنیا(».غررالحکم:ص )566
حکیم سنایی همچنین در ابیات زیر که درباره حسن معاشرت با مردم است:
از آن پــس کــه تــوف ـی ـق دادت خــدای
چنان زندگی کــــــــــــــــن ای نیک رای
چــو انــدر زم ـی ـن آی ـد انــگشــــت پــای
که خای ند ز ا ندو هت انگشــــت دســــت
جهانــــــــــــــــــی به مرگ تو دارند رای
مکن در جهان زندگانـــــــــــــــی چنانک
(دیوان سنایی:ص )648
در پرهیز از مصاحبت نااهالن دنیاپرست ،از موال علی (ع) ذکر شده است« :ینبغی لمن اراد
اصالح نفسه و احراز دینه ،ان تجنب مخالطه ابنا الدنیا( ».غررالحکم:ص ) 319که سنایی در بیت زیر
به این موضوع اشاره داشته است:
که از دام زبون گیران به عزلت رســـته شـــد عنقا
گر از زحمت همی ترس ـی ز نا اهالن ببر صــحبت
(دیوان سنایی:ص)62
اشاره ای به این سخن امام علی(ع) است« :خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَهً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ ،وَإِنْ
عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ(».غررالحکم:ص437
زآنکــه عل مش نوش و ت یغش ن یش بود
میرِ نحــل از دســــت و جــانِ خویش بود
(مصیبت نامه:ص)144
امیر نحل ،اشاره به کالم امام علىّ (ع) است که خود را «یعسوب الدین» نامیده است «:أَنَا یَعْسُوبُ
الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَالُ یَعْسُوبُ الْفُجَّار»(.نهج البالغه:ص)53
راز دل گفتن امام علی(ع) با چاه ،که در روایات آمده است(نک بحاراالنوار ،ج : 40ص 199؛همان:
ج : 97ص  ،)45در ادب فارسی نیز به طرق مختلف آمده است و عطار در ابیات زیر به این امر اشاره
نموده است.

گــــــــه فرو گفتى به چَــــه اسرارِ خویش
گــاه در جــوش آمــدى از کــارِ خــویــش
در درون مىگشــــت و محرم مىنیــافــت.
در همــــــــه آفاق همدم مــــــــىنیافت
(منطق الطیر:ص)253
تعبیر سه طالقه کردن دنیا که اشاره به فرازی از سخنان امام علی(ع) در دوری از دنیاستَ « :یا
ک
ی فِی ِ
ی ،أَ ِبی تَعَرَّضْتَِ ،أمْ إِلَیَّ تَشَوَّقْتِ ،الَحَانَ حِیُنکِ هَیْهَاتَ غُرِّیِ غَیْریِ ،ال حَاجَةَ ل ِ
دُنْیَا دُنْ َیا إِلَیْکِ عَنّ ِ
قَدْ طَلَّقْتُکِ ثَالَثاً الَ رَجْعَةَ فِیهَا( »...امام علی(ع)،بی تا  )480 :درمتون عرفانی بازتاب گسترده ای داشته
است:
کــه د نیــا بود پیشــــت ســــه طالقــه
از آن جُســــ تى بــه د نیــا ف قر و فــاقــه
(اسرارنامه:ص)105
کــه زرّ و نــقــره بــودش ســــه طــالقــه
چنــان م ط لق شــــد او در ف قر و فــاقــه
(الهی نامه:ص)127
حکیم سنایی نیز در مکاتیب و حدیقه الحقیقه تعبیر "سه طالقه کردن دنیا " را بازگو و آن را
سیره امام علی(ع) ذکر کرده است «:کسى که این گنده پیر کبود چادر را -و آن دنیاست -حیدروار،
سه طالق پاک بر گوشه چادر بسته باشد (».مکاتیب:ص)112
دهــــد این گنــــــــده پیــــر را سه طالق
حیــــدرى نیست انــــــــــــدریــــن آفاق
در ره دیــــ ـن بــــ ــ ـه گرد او نـــــــــرسند
در جهــــــــان حیدران اگرچــــــــه بسند
(دیوان سنایی:ص)470
تکبیر گفتن بر دنیا نیز که از مضامین کالم امام علی (ع) است ،در اسرارنامه و سایر متون عرفانی
تجلی پیدا کرده است:
برین دنیــاى دون تکبیر کــــــــــــردى
ز طــفــلــى تــا کــه خــود را مــیــر کــردى
(اسرار نامه:ص)105
و نیز:
ســــه طالق و چهــار تکبیــــــــــــرى
خــوانــده بــر گــنــده پــیــرى و مــیــرى
(همان)254 :
بخشیدن انگشتری به سائل در نماز توسط امام علی(ع)؛ که غالب متون تفسیری شأن نزول آیه «
الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ ُهمْ راکِعُونَ »)55/5(.را این رفتار امام(ع) دانستهاند « :اتّفق
ى بن أبی طالب علیه السّالم ،حین تصدّق بخاتمه فی الصّالة راکعا
المفسّرون على أنّها نزلت فی عل ّ
هذا(».تفسیر المیزان،طباطبایی،1374 ،ج:1ص )54در متون عرفانی ادب فارسی نیز بازتاب پیدا کرده
است:

علــــــــــــــى را گوى تــا فرمــان برى را
برو با بتپرســـ تان داورى کــــــــــــن

ببخ شــــد در نماز انگ شتــــــــــــرى را
جهانْ شان حلقــــــــــه انگ شتــــــــــرى را
(اسرارنامه:ص )96
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یکی از شیوه های بازتاب سیره و کالم اهل بیت(ع) در متون عرفانی ادب فارسی ،کاربرد حکایت
و تمثیل برای بیان بهتر آموزه هاى اخالقى و معنویست .هدف از کاربرد تمثیل در متون را باید تأثیر
عمیق تر آموزه های حکمی و عرفانی دانست تا هر کس با هر میزانى از درک و فهم ،آنها را دریابد و
بکار گیرد.
نمونه های بازتاب تمثیل و حکایات:
دوری گزیدن از دنیا در عرفان و روایت اهل بیت(ع) همواره مورد تأکید است ،با این همه و
ب رغم تأکید بر دوری گزیدن از دنیا در عرفان ،عطار ضمن اشاره به حکایتی از موال علی(ع) «تارک
دنیا شدن» را نفی و مردود شمرده و در نفی و رد نگرش بدبینانه بر دنیای عینی مادی ،از زبان
امیرمؤمنان چنین میگوید:
ذم دنیـــا کـــــــــرد بسیـــارى مگــــــــــــر
آن یکــــــــــــــــى در پیش شیر دادگر
بــــــــــد تویى ،زیرا کـــــه دورى از خرد
حیــدرش گفتــا کــه «دنیــا نیســــت بــد
هم شـــب و هم روز با ید کشـــت و کار
هست دنیا بر مثال کشتــــــــــــــــــزار
جملــــــــه از دنیا توان برد اى پســــــ ر
زانکه عــــــــــــز و دولت دین ســربهســر
(مصیبت نامه:ص ) 356
این نگرش در نهج البالغه نیز ذکر شده است :امیرالمؤمنین علیهالسالم بعد از جنگ جمل وارد
بصره شد و در ایامی که در آن جا به سر میبرد ،روزی به عیادت یکی از یارانش به نام «عالء بن زیاد»
رفت و عالء نزد امام از برادرش عاصم که تارک دنیا،گوشهگیر و منزوی گشته بود ،شکایت کرد.حضرت
دستور داد ،فوراً او را حاضر کنند و به او فرمود :ای دشمن جان خود ،شیطان عقل تو را ربوده است،
چرا به زن و فرزند خویش رحم نمیکنی؟ عاصم عرض کرد :ای امیرالمؤمنین ،تو خودت مثل من به
خود سختی میدهی و در زندگی به خود سخت میگیری ،من هم از همان روشی استفاده میکنم که
شما استفاده میکنید .امام ( ع) او را مالمت کرد و فرمود :تو اشتباه میکنی ،من در لباس پیشوایی
حکومت اسالمی هستم ،وظیفه حاکم مسلمین وظیفه دیگریست (.نک نهج البالغه :ص )325
عطار در تشبیه دنیا به زندان ،که از مضامین روایات اهل بیت(ع) است  «:الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ
فَأَیُّ سِجْنٍ جَاءَ مِنْهُ خَیْرٌ (».اصول کافی،ج : 2ص  )25و به آن پرداخته شد ،به ذکر تمثیلی پرداخته
است:

گر ک ند در دشـــت حشـــر از من ســـؤال
آن عزیـــــــــزى گفت فــــــردا ذو الجالل
گویم «از زندان چه آرنــــــــــــد اى اله؟»
ک «اى فرو مــانــده چــه آوردى ز راه؟»
پاى و ســـــــــــــــر گم کرده حیران آمده
غرق ادب ـ ـارم ز زن ـ ـدان آم ـ ـ ـ ـ ـ ـده
بن ـ ـده و زندان ـ ـ ـ ـ ـى راه ت ـ ـ ـ ـ ـوام
بـــاد در کف خـــاک درگـــاه تــــــــــــوام
خلعتـــــــــى از فضل در پوشـــــــــى مرا
روى آن دارد کـ ـــــــه نفـــروشـــــــــى مرا
در مسلمانـــــــــــــــى فرو خاکـــم بــــــرى
زین هم ـ ـه آلودگ ـ ـ ـ ـى پاک ـ ـم ب ـ ـرى
ب گذرى از هر چه کردم خوب و زشــــت
چون ن هان گردد تنم در خاک و خشـــت
رایگانم گ ـ ـ ـ ـ ـر بیام ـ ـ ـرزى سزاست.
آفــــــریدن رایگانـــم چـــــــــــــــون رواست
(منطق الطیر:ص)445
در متون عرفانی رساله قشیریه و اسرار التوحید آمده است« :ابوعلی گوید :شاگردی فرا استاد
خویش گفت :بنده داند که خدای از او راضیست؟ گفت :نه .شاگرد گفت :داند .استاد گفت :چون داند؟
گفت :چون دل خویش را از خدای راضی یابم ،دانم که خدای از من راضیست(.رساله قشیریه:ص297؛
نیز نک اسرارالتوحید ،ج :1ص))611عطار در اسرار نامه نیز چنین مضمونی را ذکر کرده است:
یقین م یدان که آن خشـــنودى اوســــت
اگر از خویش خشـــنودى تو اى دوســــت
(اسرار نامه :ص)222
عبارات و ابیات فوق به مقوله رضا و خشنودی از قضای الهی اشاره دارد و در کالم امام علی (ع)
ى بِما قُسِمَ لَهُ  ،استَراحَ قَلْبُهُ وَ بَدَنُهُ( ».بحاراالنوار،ج: 68ص)139
آمده است «:مَنْ رَض َ
عطار در باب آگاهانه قدم زدن در وادی سلوک:
رسید آسیبِ او بر م ـ ـ ـ ـور راه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى مىرفت روزى گرمگاه ـ ـى
ز عجزش در عل ـ ـ ـ ـى آم ـد شکست ـ ـ ـ ـى
مگــــــــــــر آن مور مىزد پا و دستـــــــــى
چنان شی ـ ـ ـ ـرى ز م ـ ـورى منقل ـب شد
بپـــــــــرسید و بغایت مضطــــــــــــرب شد
کــ ـه تا آن مـــور باز آمـــد بـــه رفتار
ب ســــــــــى بگری ست و حیلت کرد ب سیار
بدو گفت «اى عل ـ ـ ـى ،در راه مشت ـ ـاب
شبانگه مصطفــــــــــــــــى را دید در خواب
ز تــو بــــود آسمانهـــا پُ ـرمتایـــــم
کــــــــه دو روز از پــــــــــــــــى یک مور دایم
ک ـ ـ ـ ـه م ـ ـ ـورى را کن ـ ـ ـى آزرده در راه
نباشــــــــــــى از سلوکِ خویـــــــــش آگاه
هم ـ ـ ـه ذکرِ خدای ـ ـ ـ ـش کار بودهست»
چ نان مورى که معنــــــىدار بودهســـت
(الهی نامه :ص)149
 -5 – 2اثرپذیری الهامی

گوینده مایه و اساس سخن خویش را از آیه و حدیثی الهام میگیرد و سخن خویش را بر آن
نکته الهامی بنا میگذارد .در ابیات زیر سنایی تحت تاثیر اثرپذیری الهامی ،اعتقادات خویش را به
روایات مزیّن ساخته است:
جهــل ب ه تر ب ُوَد از آن صـــــــــــد بــار
علم کــــــــز تــــــــــــو تو را نه ب ستاند
بشــــنــوى گــفــت و نشــــنــوى کــردار
غول باشد نــــــــه عالم آنکــــــــــــه ازو
بــــــــــر گیاهیـــــش پاد شا م شمـــــار
بر خود آن را کــه پــادشــــاهى نیســــت
خواه افســـــــــر شـــمــار خواه افســــار
افســرى کان نه دین نهــــــــــــد بر ســر
(دیوان سنایی :ص)291
در این ابیات ،سنایی از کالم امام علی (ع)« عِلمٌ ال یُصلِحُکَ ضَاللٌ( »...غررالحکم :ص )46و « رُبَّ
جَهْلٍ اَنْفَعُ مِن عِلْ ٍم(».همان )76 :الهام گرفته است.
ب اللّه ِ مَن سَکنَ قلبَهُ حُبُّ الدُّنیا »(همان:
همچنین حکیم سنایی با الهام از روایت « کیفَ یَدّعی حُ َّ
 )141با لحنی اعتراض آمیز زبان به مذمت دنیاپرستانی گشوده است که از عشق الهی دم میزنند:
یا رضـــای دوســـت باید یا هواى خویشـــتن
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راســـت
(دیوان سنایی :ص)214
ف
ف نفسَه ،فقد عَرَ َ
در بیت زیر از حکیم سنایی نیز  ،گونه ای اثرپذیری الهامی از روایت «مَنْ عَرَ َ
ربَّه» (غررالحکم:ص )232دریافت میشود:
کــنــه تــو بــس بــود بــه مــعــرفــتــش
در ره قــهــر و عــزت صـــــفــتــش
(دیوان سنایی:ص)62

نتیجه گیری:
واکاوی و بحث در متون عرفانی ادب فارسی تا پایان قرن ششم هجری که با هدف شیوه های
بازتاب کالم اهل بیت(ع) در این متون صورت گرفته است ،حاکی از آنست که:
 -1در میان منابع عرفان وتصوف سیره و کالم اهل بیت(ع) جایگاه مهم و تأثیر گذار داشته است.
هر یک از اهل معرفت به شیوه های مختلف تحت تأثیر سیره و کالم اهل بیت(ع) قرار گرفته اند و
مبانی فکری آنها تحت الشعاع اقوال و تعالیم ایشان شکل گرفته است.این بهره گیری گاه با هدف
تیمّن و تبرک بوده و گاه این وامگیریها برای تأیید ،استحکام کالم واستدالل بیانشان بوده است.
 - 2بیشترین اثرپذیری از احادیث ،از نوع اقتباس بوده است.
 -3در میان اهل بیت(ع) ،سخنان امام علی (ع) بیشترین بازتاب را متون عرفانی داشته است.

 -4بازتاب سیره و کالم اهل بیت(ع) در آثار منظوم ،در حدیقه سنایی و عطار نیشابوری بیشتر بوده
و از میان متون نثر نیز کشف االسرار میبدی بیشترین اثرپذیری را از کالم اهل بیت(ع) بخصوص امام
علی(ع) داشته است.
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Abstract
The teachings of Ahl al-Bayt, after Quran and prophet’s discourses,
have provided the most influence on mystical texts. The deep contents
of Ahl al-Bayt discourses as well as the rhetorical aspects were
important factors, which were used by poets and writers. Using the
mystical books that were originated in teachings of Ahl al-Bayt were
completed in different intents with different methods. In this paper, it
was aimed to study the reflective methods of Ahl al-Bayt in important
mystical writings of Persian literatures until end of six-century using

quotes – citation method. It is clear that unbreakable binding of the
books with teachings of Ahl al-Bayt was the important point in this
research, which were emphasized in this paper.
Keywords: reflection, Ahl al-Bayt, teachings, mystical texts, Persian
literatures

