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  کالم اهل بیت)ع( در متون عرفانی ادب فارسیشیوه های بکارگیری 

 )تا پایان قرن ششم(

 (21-1) ص

 ،2سیده مریم روضاتیان ،1دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

 3)نویسنده مسئول(عباسعلی ابراهیمی مهر

 1396رمقاله: بها افتیدر خیتار
 1396مقاله: بهار یقطع رشیپذ خیتار

 :چکیده

داشته است.  بیت)ع( بیشترین تأثیر را بر متون عرفانی قرآن و سخن پیامبر)ص(، تعالیم اهل ازپس 

شعرا و  عوامل مهمی بوده تاهای بالغی کالم ایشان، محتوای عمیق کالم اهل بیت)ع( و نیز جنبه

(، با اغراض بیت)ع نویسندگان آن را مورد استفاده قرار دهند. استفاده متون عرفانی از تعالیم اهل

استنادی، -لیگوناگون و به شیوه های مختلف انجام گرفته است. در ایـن مطالعه سعی میشود بشیوه نق

شم هجری، فانی ادب فارسی تا پایان قرن شبیت)ع( در آثار برجسته عر شیوه های بازتاب کالم اهل

(، از نکات بیت)ع مورد بررسی قرار گیرد. بدیهیست تبیین پیوند ناگسستنی این متون با تعالیم اهل

 را بیش از پیش مورد توجّه قرار میدهد. مهمی ست که این پژوهش

 

 بازتاب، اهل بیت)ع(، تعالیم، متون عرفانی ادب فارسی واژه های کلیدی:
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 :مقدمه
 گفتاری و رفتاری گوناگون یو جنبه ها معصومین)ع( یتوجه به مقام واال از میان معارف دینی،    

را به خود  عرفانی از ادب یمیعظ بخشو  بوده هیعرفا و صوف استناد و استشهادآنان همواره مورد 

 یکی)ع(، نشان از نزدتیو کالم اهلب رهیبدیهیست استشهاد و تمثّل عرفا از س .اختصـاص داده است

و معارف  ینیحضور مأثورات د زی)ع( و ننیمعصوم یها شهیون با اندمت نیصاحبان ا ةشیفکر و اند

 شیوة مطالعه کتابخانه ای و به از نوع که -پژوهش در این دارد. نآنا یرفک ی)ع( در قلمروهاتیاهلب

ادب فارسی تا  تون عرفانیشیوه های مختلف اثرپذیری م با بررسی شودسعی می -ستیاستنادی نقل

، ضمن بررسی گستره حضور سخن ایشان در بیت)ع(از حدیث و روایات اهلپایان قرن ششم هجری 

این  در پایان. داده شود نشان زین (بیت)ع با کالم اهل این متون ناگسستنی پیوند متون تصوف،

، پیچیده و چند متنوع بیت)ع( اهل گفتار متون عرفانی ازپذیری شیوه های اثرقابل ذکر است  مقدمه،

و  روایت شده در متون عرفانی گفتار دنبال قضاوت درباره صحت استناده ست ما ببدیهی؛ الیه است

دنبال قبول توجیه استناد یا عدم آن نیستیم؛ زیرا ممکن است عارف به حدیثی ه عدم صحت آن و یا ب

 حتی همان به هر حال اما؛ صحت نباشد جیه نداشته باشد یا قرین بهاستناد کرده باشد که چندان تو

تواند قرینه ای قرار گرفته ، می صوفیه که مورد توجه بیت)ع( یا منسوب به اهل موثق سطح از روایات

 برای اثبات فرضیه این پژوهش باشد.

 :سابقه پژوهش

 کتب و بوده توجه مورد همواره (ع)بیت اهل کالم از آن اثرپذیری و اسالمی عرفان به پرداختن     

 این در گرفته انجام پژوهشهای مهمترین از. است شده نگاشته باره این در زیادی های رساله و

 :کرد اشاره زیر آثار به میتوان خصوص،

مبنای کار واقع راستگو که در این پژوهش  محمد فارسی،سید شعر در حدیث و قرآن تجلی: کتاب

 عابدی؛ محمود پراکنده، گوهرهای حلبی؛ اصغر علی فارسی، ادبیات در حدیث و قرآن تأثیر است؛شده 

 اهلبیت سیمای تاجیک؛ سمیه و دماوندی مجتبی فارسی، عرفانی نثر متون در( ع)علی امام سیمای

 .ارزگانی محسنی رسول غالم اسالمی، عرفان در(ع)

 ضرورت تحقیق:

 به متون این بودن مزیّن و اسالمی عرفان مهم منابع از یکی بعنوان فارسـی ادب عرفانـی متون  

 جایگاه تبیین و بررسی. برخوردارند اسالمی تمدن و فرهنگ در ای ویژه جایگاه از ،(ع)اهلبیت معارف



 کالم و سیـــره با عرفانـی اصیل های اندیشه پیوند نتیجه در و در این متون (ع)بیت اهل معارف

 .میدهد نشان بیشتر را تحقیق این اهمیّت که است ضروریاتی از ،(ع) اهلبیت

 :بیت )ع( در متون عرفانی ادب فارسی ی بکارگیری کالم اهلهاشیوه
 نکات تبیین گاه به قصد تیمّن و تبرک و گاه برای عرفانی اصول پردازان نظریه که آنجا از     

 اهل از منقول روایات و احادیث از برخی به صوفیگری، آداب به بخشیدن مشروعیت  نیز و عرفانی

 را (ع) بیت اهل مکتب بامتون عرفانی  ارتباط میتواند که طرقی از یکی اند؛ شده متمسک( ع)بیت

 متون گیریبهره .است شده ذکر تصوّف متوناین  در ایشان از که روایاتیست پیجویی کند، اثبات

 ،یگزارش ،یگزاره ا یریجمله اثرپذاز گوناگونی  هایاَشکال و شیوه به ،بیت)ع( گفتار اهل از عرفانی

پرداخته  این مهمبه  یی از هر شیوه،با ذکر نمونه هاادامه است که در  و...انجام گرفته لیو تمث حیتلم

 شود:یم

 اثرپذیری گزاره ای:
جمله ناقص( بکار رفته است و به معنی عبارت و جمله)خواه جمله کامل و خواه گزاره در اینجا ب    

 (30ص: ی، راستگودر شعر فارس ثیقرآن و حد یتجل نک).پذیر استس و حلّ بخش دو گونه اقتبا

 : اقتباس

ییر و گونه تغبی هیچ ،عبارتی قرآنی یا روایی را با همان ساختار عربی، در این شیوهنویسنده      

اثرپذیری  ه. این نوع اثرپذیری بارزترین جلودهدیدر سخن خود جای م دگرگونی یا با اندک تغییری

تبرک و تیمّن، تبیین و توضیح،  چون  گوناگونیاهداف  باو  متون عرفانی از قرآن و حدیث است

 (نک همان).پذیردانجام میل و...تشبیه و تمثی

 نمونه های اثرپذیری به شیوه اقتباس:

و نیز »: کندیاز امام صادق)ع( استناد م یتیدر باب ظاهر و باطن قرآن، به روا یبخار یمستمل     

خبرى است که راوى آن جعفر صادق)ع( است، رضى اهلل عنه، ان لکل حرف من القرآن ظهرا و بطنا، 

او  نی( همچن805ص: 2جشرح التعرف، )« اى ظاهرا و باطنا فالظاهر هو العلم و الباطن هو المعرفه.

وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ »: کندیدر باب خوف، به کالم امام صادق )ع( استناد م دیاز قرآن مج یا هیآ ریدر تفس

ر ءٍ مَِن الْخَوْفِ َو الْجُوعِ َو نَقٍْص مَِن الْأَمْوالِ َو الَْأنْفُِس َو الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ ... و قال جعفبِشَیْ

خوف القطیعة و الجوع جوع المحبة و الشوق و نقص االموال االعراض عن الدنیا و  الخوفالصادق)ع(: 

 (1021 ص: 3، جهمان« ) ا و...حطامه

که از  ی)ع( و پاسخ او به مرد یاز امام عل یتیبه ذکر حکا یالتعرف در باب خداشناس صاحب     

قال:  و کان فى المجلس رجل یقال ... هل رایت ربک یا على؟» :پردازدیم پرسدیباب سؤال م نیاو در ا

القلوب  تهتره العیون بمشاهده العیان و لکن رأما کنت العبد ربا لم اره، قال: کیف رایته؟فقال لم 



)ع(  یاز حضرت عل یتی( در عبارات ذکر شده از شرح تعرف، روا199ص: 1ج ،همان«)بحقایق االیقان.

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ )ع( قَالَ َجاَء »آمده است:  زین ثینقل شده که در متون حد

)ع(، فَقَاَل َیا َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَْل رَأَیْتَ رَبَّکَ ِحینَ عَبَدْتَهُ، فَقَالَ وَیْلَکَ، َما کُنُْت إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَحِبْرٌ 

بَْصارِ وَ لَکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَهُ. َقالَ َو کَیْفَ رَأَیْتَهُ؟ قَالَ وَْیلَکَ، َلا ُتدْرِکُهُ الْعُیُونُ فِی مَُشاهََدةِ الْأَ

 (98ص:1ج ،ینیکل«)بِحَقَائِقِ الْإِیمَانِ.

بن على)ع(: ان اهلل تعالى ال یطاع باکراه و ال یعصى بغلبه و لم یهمل العباد من  قال الحسن»     

کند که ورا گفت: خداى عز و جلّ را به اکراه طاعت ندارند از بهر آنکه بر طاعت کسى اکراه «المملکه.

از جانب  یبه نامه ا ردر بحاراالنوا ی( عالمه مجلس449ص:1، جشرح التعرفبه آن طاعت حاجت بود. )

کَتََب »:کندیفوق است، اشاره م تیروا یحضرت که حاو)ع( و پاسخ آننیبه امام حس یحسن بصر

لَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا یَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ... الْحَسَنِ الْبَصْرِیُّ إِلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی َطالِبٍ صَ

« اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا یَُطاعُ بِإِکْرَاهٍ وَ َلا یُعْصَى بِغَلَبَةٍ وَ لَا یُهْمِلُ الْعِبَادَ فِی الْحکمة. نَّإِ

 (325:ص10بحاراالنوار،ج)

قوله تعالى: َو إِذا رَأَیَْت » :میکند استناد فتاری از امام باقر)ع(گ به خویش تفسیر میبدی در     

 الخصومات و االهواءال تجالسوا اصحاب ": علىّ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا االیه؛ قال ابو جعفر محمد بن

رار و عدة سکشف األ« ) ."و الکالم فى اللَّه و الجدل فى القرآن، فأنّهم الذین یخوضون فى آیات اللَّه

کشف «).لی از امام صادق)ع( نقل شده استدر کشف الغمه ارب ، که روایت مذکور(398؛ ص 3األبرار ؛ ج

 (120ص: 2، ج : الغمه

 ،(280ص:نهج البالغهنک  ))ع( استیکه از سخنان موال عل« سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی »ریتعب     

امام)ع( و  لیداشته است: صاحب التعرف ضمن پرداختن به فضا بازتاب یادب فارس یدر متون عرفان

گفت: سلونى عما دون  ،روزى بر منبر آمده بود»: سدینویبعنوان مراد عارفان م شانیکردن ا یمعرف

به  عطار ابیات زیر ازدر  همچنین (199: 1ج ،شرح التعرف«)...بین الجوانح علما جما انماالعرش ف

 :اشاره شده است« تَفْقِدُونِی أَنْ قَبْلَ سَلُونِی» مضمون

ــادى  ــن ــى»مُ ــون ــلُ ـــَ ــان داد« س ــه در ج  

 

عالم صــــد نشــــان داد  یک رمز از دو  به   

(105ص)اسرارنامه:    

 
ـــى آمده ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  در بیانِ رهنمونـ

 

ــرارِ   ـــ ـــ ـــ ــى»صاحبْ اسـ ـــ                                                            آمده« سَلُونـ

(252ص)منطق الطیر :  

امام  ،و هم از وى» سخن خویش را به گفته امام صادق)ع( مزیّن میکند: هجویری در باب توبه،    

: کشف المحجوب«)فقدّم التوبه على العباده. روایت آرند کى گفت: ال یصحّ العباده الّا بالتوبه، ،صادق)ع(

 (94ص



)ع( اشاره کرده  یزبان امام عل ( ازسای)زنگ کل ناقوس یصدا ریبه تفس در رساله خویشی ریقش    

بن ابى  از امیر المؤمنین علىّ »ذکر شده است: زین( 172ص: 40،جبحاراالنوار) ییکه در متون روا

حکایت کنند که آواز ناقوس بگوش وى آمد، یاران را گفت دانید که این ناقوس  طالب رضى اللّه عنه

رساله )« ه حقّا انّ المولى ]صمد[ یبقى.گوید: سبحان اللّمی؛ گفت گوید؟ گفتند ندانیممیچه 

 (616ص:قشیریه

داشته است که در ادامه  یادی)ع( اقتباس زیبخصوص از کالم امام عل ش،یدر آثار خو یاحمد غزال

 :شودیمهم پرداخته م نیبه ا

امام  و بحاراالنوار، ضمن وصیت  امام علی)ع( به در تحف العقول«الظن سوء الحزم»عبارت     

 است:به آن استناد کرده  خویش در کالمو غزالی  (227: ص74ج، بحاراالنوار)آمده است حسن)ع(

سوء  الحزم"»ست که یرد، بیم بود که آن نه درون آدمهر درونى که از خطر کار خبرى ندا»

 (260ص: یغزالمجموعه آثارفارسی،)«."الظن

 همان)« ."غضبا أدبا، و ال تجعله اللهم اجعله"گفت: بیمار بود و همى -رضى اهلل عنه -جعفر صادق»

 (18 ص: 92، جبحاراالنواراز امام)ع(نقل شده است. ) ثیمذکور در متون حد تی( روا196ص:

 (210ص: 74، جبحاراالنوار) است)ع( لىّکالم ع« بلقاء أهل الخیر عمارة القلو»همچنین گفتار   

و بر لوح جان نویس، و مرا در آن  این کلمات را به سمع دل شنو» ه در نوشته غزالی آمده است:ک

مجموعه )« "لقاء أهل الخیر عمارة القلوب و کالمهم تحفه الغیوب."صادق دان... واسطه مخلص و منهى

 (213:ص یغزال،یآثارفارس

و مباشرت محظورات و ارتکاب  «أفرأیت من اتخذ إلهه هواه»است و مغوى،  متابعت هوا مردى»  

مَنْ »عبارت  (210ص:غزالی ،یمجموعه آثارفارس«)."أساء العملاألمل  أطال من"مناهى از این خیزد: 

 (475ص: البالغه)نهج.از امام علی )ع( ذکر شده است« لَ أَسَاَء الْعَمَلَأَطَالَ الْأَمَ

دا فى الیوم فى الدور و غ» درمان.«کفى بالموت واعظا»و است فرمان«أکثروا ذکر هادم اللذات»

در نامه به اهل  )ع(امام علىسخنان ز ا هر سه عبارت (193ص:غزالی،یمجموعه آثارفارس) «.القبور

 ( 264 ص: 68ج  بحاراالنوار،).و محمد بن ابی بکر،حاکم مصر، است مصر

 است:زالی در خالل سخنان خویش دو بیت آورده غ

الــدهــر مــخــتــلــفــا یــدور رأیــت  

ــــوراو  ــا قص ــه ــوک ب ــل ــم ــدت ال ــــی ش  

 

ــــــــــــــدوم و ال ســـرور  یـ حزن  فال   

ــا ــم ــى ف ــق ــوک ب ــمــل ــــور ال و ال ــقص ال  

(195 ص:غزالی،ی)مجموعه آثارفارس  

 (196ص: دیوان امام علی) شود.ی)ع( دیده م على امام دیوان منسوب بهدر  که ابیات مذکور

 «.بل أن توزنوازنوا ق و حاسبوا قبل أن تحاسبو»و  «و إلیه یرجع األمر کله»همچنین دو عبارت  

 (88خطبه  نهج البالغه،).شده استذکربن ابى طالب)ع(  از علىّ (197ص:یغزال ،یمجموعه آثارفارس)



من ظن أنه بدون الجهد یصل » احمد غزالی همچنین در کالم خویش روایتی را ذکر کرده    

امام محمد  که (197:ص یغزال ،یمجموعه آثارفارس)«د یصل فمتعن.و من ظن أنه ببذل الجه فمتمن

؛ 168:صغزالیمجموعه رسائل،) .ز قول امام علی)ع( ذکر کرده استرا ا روایت این غزالی

وَ مَْن »همو عافیت و سالمت را در تنهایی و خموشی میداند و به روایتی اشاره میکند: (258صهمان:

که از امام (201:ص یغزال ،یمجموعه آثارفارس «)".عَلِمَ أَنَّ کالمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ کالمُهُ إالّ فیما یَعنیهِ 

 (175 البالغه:ص نهج)«علی)ع( ذکر شده است.

امام  ،از سخنان(213: 1376)غزالی،« آلخرة بقلبککن فى الدنیا ببدنک، و فى ا» همچنین عبارات

 (145 ص: غررالحکم) است. علی )ع(

و منسوب  مرتبه واالی یقین امام علی)ع(که بیانگر « یَقِیناًلَوْ کُشِفَ الْغِطَاُء َما ازَْددْتُ »تعبیر       

 در متون صوفّیه آمده و گاهی مـولّفان آن را تـفسیر اً، غالب(153ص: 40، جبحاراالنوار)به اوست

التّعرف » خود بر در شرحکه  مستملی بخاری است از آن الهام گرفته که اما نـخستین کسی ،اندکرده

 من ،اگر پرده بردارند گفت:«لو کـشف الغطاء ما ازددت یقینا» ن آورده است:چنی« لمذهب التصوف

 قیامت یقین من به قیامت و احوال گوید:ین سخن یکی از بزرگان است که مـیو ا زیادت نگردانم یقین

 برخیزد و احوال مـیانه و مرگ و گـور از که حـجاب قیامت است به جایگاهی رسیده است که اگر دنیا

سخنی نیکوست باید که یقین به  این و نگردد قیامت مرا معاینه گردد، یقین من از اینکه هست فزون

باش تا محک »ذکر شده است:  در سخن غزالیاین عبارت  (324، ص3)شرح تعرف، ج «. اینجا رسد

 و کشفل "د، صبح آن مرگ است. اسفار به قیامت، اشراق به بهشت.نعدل بیارند که خلق جمله در شب

سهروردی  (193ص:یغزال ،یمجموعه آثارفارس)« دعوى ساکنان روز است. "الغطاء ما ازددت یقینا 

و یافت این معرفت  "ربى بربى. عرفت"» آراسته کرده است: مذکور نیز کالم خویش را به عبارت

زیبد که او را  خاص، حاصل نشود الّا به هدایت خاص...و چون به موهبت این معرفت مخصوص شود...

 (37ص:)عوارف المعارف« "لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا."گوید: 

 :نیز آمده است شعر عطار و در

طا داده»که  ـــفَ الغِ ـــتملَو کُش ســــت دس  

 

ــم                                           ــــت ــرس ــى پ ــم ک ــن ــی ــب ــا ن         خــدا را ت

(128ص:الهی نامه)  

 ، به کالم امام رضا)ع( استناد کرده است:«بسم اهلل»توصیف میبدی در توضیح و رشیدالدین       

الرّضا )ع( گفت  موسى بن على ...اند و سمت داغ استاند که اسم از سمت گرفتهگفته -بسم اللَّه»

 (28ص:1ج کشف االسرار،)« اذا قال العبد بسم اللَّه فمعناه و سمت نفسى بسمة ربّى.:»

 ابیاتی آورده است: ذم سؤالر مدح کسب و عطار نیشابوری د



ــلِ الــجــبــالِ  ــلَ ــخــر مــن قُ ـــَّ ــقــلُ الص ــنَ  لَ

ــــبِ عــارٌ   یـقـولُ الـنــاسُ لـى فـى الـکس

 

 احــبُّ الــیَّ مِــن مِــنَــنِ الــرجــالِ  

ــى ذلّ الســـــؤال ــارُ ف ــع ــتُ ال ــل ــقُ  ف

( 128الهی نامه:ص)  

 (340 دیوان امام علی:صنک ) .آمده استعینًا در دیوان امام علی )ع(  که این ابیات

شوق  انگری( و ب3ص:41، ج بحاراالنوار)ع( نقل شده است )یوَ رَبِّ الْکَعْبَة که از امام عل فُزْتُ»ریتعب

 آمده است: نینچنیبه معبود است در شعر عطار ا دنیامام )ع( در رس

لى  ع عبــه»چون  ک ل ُزْتُ وَ رَبّ ا گفــت« ف  

 

ــهِ»  للَّ ــةُ ا ــاقَ ــت« ن گرُف بر حق را  یرِ  شــــ  

(144ص)مصیبت نامه:  

)ع( استناد کرده است.  تیب اهل ثیو احاد اتیکشف االسرار به روا یعرفان ریدر تفس یبدیم      

بدانکه اصحاب » :سدینویکند و میم یبرجسته قرآن معرف نیاز مفسر یکی)ع( را بعنوان یاو امام عل

بن ابى طالب )ع( و  اند، معروف چهار کسند: علىرسول )ص(، ایشان که در تفسیر قرآن سخن گفته

کشف ) «.)ع( در علم تفسیر از همه فائق و فاضلتر بود ابن عباس و ابن مسعود و ابّى بن کعب. و على

 ریتفس نیدر ا یبدیکشف االسرار مشهود است آن است که م ریآنچه در تفس (686ص:10جاالسرار،

روشن  یبراامه . در اد)ع( و بعد از آن از کالم امام صادق )ع( بهره برده استیاز کالم امام عل شتریب

 :میکنیذکر م یریاثرپذ وهیش نیشدن موضوع، چند نمونه از ا

و آله و سلّم عن االیمان ما هو؟  سألت النبى صلّى اللَّه علیه"بن ابى طالب )ع(، قال:  عن على و»

 (69: ص1، جکشف األسرار«) "ان.معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل باالرک -قال

[ وَ ]َقدْ[ سُئِلَ عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ الْإِیمَانُ مَعْرِفٌَة وَ َقالَ )ع(»]ج البالغه آمده است:عبارت در نه نیع که

 (508:ص ی)نهج البالغه،امام عل.« ِبالْأَْرکَان بِالْقَلْبِ وَ ِإقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ

 :گرید یها نمونه

قال هى الکواکب تخنس بالنّهار فال ترى. و تکنس  -"الکنّس؟ -الجوار" "الخنّس")ع( ما  : لعلىقیل»

 (397: ص10، جکشف األسرار«)باللّیل فتأوى الى مجاریها و قیل: الکنس بقر الوحش و الکنس الظّباء.

 زین و

یعنى: یظلمون انفسهم بالخیانة و السّرقة، و یرمون بها  -ال تُجادِْل عَِن الَّذِیَن یَخْتانُونَ َأنْفُسَهُمْ وَ»

ایّاکم و »بن ابى طالب )ع(:  غیرهم. جدال، درشتى و سختى خصومت گرفتن است....و قال على

  (673:ص 2همان، ج«) الخصومة فانّها تمحق الدّین.

نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ اآلیة ... و قال تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَْأمُرُونَ  وَ بِالْمَعْرُوفِ»

 هىبن ابى طالب )ع(: افضل الجهاد األمر بالمعروف و النّ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اآلیة. و قال على

آن الفاسقین، فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، و من نهى عن المنکر ارغم انف عن المنکر و شن

 (234:ص 2همان، ج«) المنافق، و من غضب للَّه غضب اللَّه له.



دنیاه و  السالم: من وسّع علیه علیه . و لهذا قال علىوَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ» 

لم یعلم انّه مکر به فهو مخدوع عن عقله. َو اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاُء. همان نصرت مداولت است. امیر 

 (31: ص 2همان، ج«) "إنّ للباطل جولة ثم یضمحل.")ع( گفت: المؤمنین على

 :لّ ح

 نمونه های اثرپذیری به شیوه حل:       

امام -و از وى» : کندیم نیّاز امام باقر)ع( مز یتیا به رواطاغوت، کالم خود ر یدر معن یریهجو

 ، فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ َو یُؤْمِْن بِاللَّهِ،روایت آرند که گفت اندر تفسیر کالم خداى عزّ و جلّ -باقر)ع(

 یمذکور با اندک تی( روا93ص: )کشف المحجوب« قال: کلّ من شغلک عن مطالعة الحقّ فهو طاغوتک.

من أهل أو مال أو  اللَّه عن قال کل ما شغلک» از امام باقر )ع( نقل شده است:  ییدر متون روا رییتغ

 (256ص :10،جتفسیر القرآن العظیم«)ولد فهو شؤم.

اما چون کار به کمال رسد »که در سخن غزالی آمده است،  «العجز عن درک االدراک ادراک»تعبیر 

شود... پس یافت هست اما از یافت خبر نیست، که همه عین کار است. و آن صورت در درون پرده دل 

دیوان ضمن بیتى در ، (138ص:مجموعه آثار، غزالی«)."العجز عن درک االدراک ادراک": که و لعل

 :است آمدهمنسوب به على)ع(

 الـــعـــجـــز عـــن درک ا دراک إدراک

 

ــراک  ـــــر إش ـــ ــر ذات الس                                                              و البحث عن س

(301صعلی)ع( :مامدیوان ا)  

ذکر شده  نیز علم از کشف المحجوبتغییراتی در مصراع دوم در باب اثبات ال اندک بیت اول با

                                                                          (21 ص:کشف المحجوباست.)

ان الحق ثقیل و هو مع ثقله "گفت در وصیت: یصدیق اکبر، فاروق را م»همچنین غزالی در عبارات 

 پاره هایی از کالم امام (196ص:غزالیمجموعه آثار، )« ء.الباطل خفیف و هو مع خفته وبىو ان  ءمرى

ن صدقت ء و أنت رجل إء و أن الباطل خفیف وبیأن الحق ثقیل مری»:است علی)ع( را ذکر کرده

 (564ص:نهج البالغه.«) سخطت و إن کذبت رضیت 

مجموعه آثار، ) «..بالزاد، و نودى فیکم بالرحیل، و حبس أولکم آلخرکم، و أنتم تلعبون. أمرتم»

 أَنُْتمْ  وَ»  نقل شده است: و در وصف دوزخ ر نهج البالغهد غزالی، از  کالم پاره هایی(194ص :غزالی

)  .« بِالزَّادِ  فِیهَا ُأمِرْتُمْ وَ بِااِلرْتِحَالِ مِنْهَا أُوذِنْتُمْ  َقدْ  وَ  بِدَارِکُمْ  لَیَْستْ دَارٍ مِنْ سَفَرٍ عَلَى سَبِیلٍ بَنُو

 (267صالبالغه: نهج

 )ع( گرفته شده است:یمنسوب به امام عل وانیاز د ست کهی، ضرب المثل«النار و ال العار» ریتعب



أهـــون مـــن رکـــوب الـــعـــار الـــنـــار  

ــاره و ــت و ج ــی ــب ــل ی ــی رج ــار ف ــع ال  

 

لنــار  فی ا لــــــــه  ه لعــار یــدخــل أ  و ا

ــار  ــم ــزق األط ــم ــت ــحشــــا م ــاوی ال ط  

(204 ص:دیوان امام علی)  

چون از منهیان غیب این آواز به سمع دل »ذکر کرده است: شیآن را در سخن خو یو سهرورد 

عوارف «)و ال العار.گویم: النار رسید، به زیر درختى بیفتادم، و دل با مرگ نهادم و با خود مى

 ( 77ص:المعارف

 بیت زیر، حکیم سناییدر   

ــ ــد آدم ــه ان ــت ــف ــو یخ ــل ــرص و غ ز ح  

 

ــوا  ــه ــب ــت ــود ان ــم ــون رخ ن ــرگ چ  م

(97ص: حدیقه سنایی)  

اذا ماتو  نامیالناس »:داشته و پاره ای از آن را ذکر کرده است )ع( یکالم موال علاشاره ای به  

 (39ص: 70،جبحاراالنوار) «انتبهوا.

 :گزارشی اثرپذیری

 پارسی به تفسیر یا ترجمه صورت به را آیه یا حدیثی محتوای و مضمون گوینده شیوه این در     

یا  قرآن از را خود سخن که نکته این کردن یاد و مستقیم قول نقل صورتب خواه؛ میکند گزارش

 زبان از یا حدیث آیه مضمون آوردن و مستقیم غیر قول نقل صورتب خواه و است گرفته حدیث

 (38ص :راستگو تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، کن).خود

 :ترجمه

 و دو گونه است: یکی ترجمه بستهگردانند یگر بر میدر ترجمه، مطلبی را از زبانی به زبان د        

یعنی ترجمه تحت اللفظ که آن را حرف به حرف و کلمه به کلمه حتّی با صورت جمله » پایخوانیا 

 (373ص:ی،هماییفنون بالغت و صناعات ادب «)ل کرده باشند.بندی بی کم و زیاد، از زبان دیگر نق

بیشی شود، به زبان دیگر ترجمه گزاره ها  بی آنکه معنی و مضمون آنها دچار کمی و  ،در این شیوه

و  روح مقصود و حاصل مراد گوینده» ترجمه آزاد و باز است، بدین معنی که شود. قسم دیگرمی

( بنابراین در ترجمه تحت 373ص)همان: «.نویسنده ای را بگیرند و آن را در قالب زبانی دیگر بریزند

یراتی تغی آزاد ، باز و ن مطابقت دارد؛ اّما در ترجمهپارسی در قالب و محتوا با اصل سخ اللفظی گردانده

 شود. در ساختار و معنی ایجاد می

 نمونه های اثرپذیری به شیوه ترجمه:

 عالم به چهار کس است: عالمى که به علم کار کند، و جاهلى که از آموختن ننگ ندارد، و آبادانى»

مجموعه )« دنیا نفروشد.و درویشى که آخرت به  توانگرى که حق مال به شرع گذارد

 در )ع(امام )ع( است که عینًا در نهج البالغه آمده است. على  کالمعبارات فوق (214ص:غزالیآثار،



َیا جَابِرُ قِوَامُ الدِّینِ َو » گوید:می سخن دنیا و دین قوام درباره انصارى جابر به خطاب نورانى کالم این

یعُ مَعْرُوفِهِ وَ فَقِیرٍ لَا یَبِالدُّنْیَا بِأَرْبَعَةٍ عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَ جَاهِلٍ لَا یَسْتَنْکِفُ أَنْ یَتَعَلَّمَ وَ جَوَادٍ لَا یَبْخَلُ بِ

 (541ص:  الغهالبنهج) «آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ 

به ترجمه  (،256بقره/«)فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باهلل»  در تفسیر آیه ،ارولیای عطاال ةدر تذکر    

[ بازدارنده تو از مطالعه حق طاغوت است، بنگر تا ]به"»امام محمد باقر استناد شده است: تی ازروای

ف ابدى برسى و اى. به ترک آن حجاب بگوى که به کشحجاب از وى بازماندهچه محجوبى؟ بدان 

در این روایت  (712ص :تذکرة األولیاء«)".و ممنوعى نباید که دعوت قربت کند محجوب ممنوع باشد

 404ص:2ج، روضات الجنان و جنات الجنان .)در ذکر امام باقر )ع( آمده است ،روضات الجنان

إنما الدنیا جیفة و المتواخون »شده:  نقل که از امام علی)ع( ،«ون مردار استدنیا همچ»تعبیر     

به  ؛ (137ص:غررالحکم«)[ علیها أشباه الکالب فال تمنعهم إخوتهم لها من التهارش علیها.]المؤاخون

گذشت و جماعتى یم -شبلی -و یک روز»و بخصوص آثار عطار ذکر شده است:  کرّات در متون تصوف

ست یدلهای یى بزد و گفت:بودند. شبلى نعرهن دنیا به عمارت و تماشاى دنیا مشغول شده از متنعما

تذکره «.)دنیا اند به مردار و پلیدىهست از ذکر حق، تا الجرم ایشان را مبتال کردا که غافل مانده

 همچنین: (543ص: االولیاء

ــ ــچــه م ــازی ــر ا ین ــب ــ نی ــدن ــدار یای غ  

 

ن  کس  کر تو  مردار                                             ییکــه  ــــت         گر اوس

(361ص: اسرارنامه)  

 نقل شده است :امام علی )ع( ، ترجمه منظوم حدیثی از در مثنوی الهی نامه

ــردار ــاى م ــی ــن دن ــــت ای ــیس ــران  کــه وی

 

ــار  ــــد ب ــــت آن دل بص تر اس ن یرا                                                                    وزو و

(352ص:الهی نامه)  

 آمده است: نیز و در جایی دیگر از الهی نامه

نیــای غــدار ین د ــــت ا مرداری اس چو   

 

ـــگان هنگامه کرده گــــــــــــرد مردار                                                                       س

( 330همان:ص)  

 روایاتی از امام صادق )ع( استشهاد کرده است: ترجمه االولیاء، عطار بهة در عبارات زیر از تذکر      

مؤمن آن است که ایستاده است با نفس " ..در معنى این آیت که یختصّ برحمته من یشاء"»: و گفت

ا نفس که مجاهده کند بهر "و گفت:  "که ایستاده است با خداوند خویشخویش، و عارف آنست 

و گفت:  "خداوند س براى خداوند، برسد بهو هر که مجاهده کند با نف براى نفس، برسد به کرامات

. و گفت: "است  ز عالمت راندگانالهام بود، االهام از اوصاف مقبوالن است و استدالل ساختن که بى"

و ... "، در سنگ سیاه، به شب تاریکتر است از رفتن مورچهندر بنده نها -عزّ و جلّ -کر خداىم"

دوّم از ؛ ى، که همیشه با وى در غرور باشىاز صحبت پنج کس حذر کنید: یکى از دروغگو"گفت: 

 ؛خیل، که بهترین وقتى از تو ببردسیّوم ب ؛د تو خواهد، زیان تو بود و نداندکه آن وقت که سو احمق



فاسق که تو را به یک لقمه بفروشد. و به  پنجم؛ ر وقت حاجت تو را ضایع کندچهارم بددل، که د

 (16تذکرة األولیاء، متن، ص: ) «"یى طمع کند.کمتر لقمه

 یاز بن یآمده است که در آن مرد نیرالمومنیاز ام یتیترجمه حکا یبدیدر کشف االسرار م     

یا امیر المؤمنین، خبر ده ما را از اصحاب رّس »:کندیسوال م« اصحاب الرّس»از حضرت درباره  میتم

 العزّهدر کدام عصر بودند و چه قوم بودند؟ دیار و مسکن ایشان کجا بود؟ پادشاه ایشان که بود؟ ربّ 

 نی(ا36:ص7،ج71کشف االسرار)« پیغامبر بایشان فرستاد یا نفرستاد؟ و ایشان را به چه هالک کرد؟...

فَقَاَل »)ع( ذکر شده است:یاز امام عل ثیآن در متون حد یاصل تیروا ست کهیترجمه ا ناً یع تیحکا

فِی أَیِّ عَصْرٍ کَانُوا وَ أَیْنَ کَانَتْ مََنازِلُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مَلِکُهُْم  الرَّسِ  لَهُ یَا َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِی عَنْ أَْصحَابِ

 (110:ص56، ج1363بحاراالنوار)« یْهِمْ رَُسولًا أَمْ لَا وَ بَِما ذَا ُأهْلِکُوا...وَ هَلْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ َو جَلَّ إِلَ

  

بود ــار  ــــد، دو ی گرچــه دو ص ــــت   دوس

 

ــود  ــزار ب ــی ه ــک ــه ی ــن ار چ                                                             دشـــــم

(448 همان:ص)  

 لواحِدُا»: کم گرفتکه دشمن را نباید دست  موال علی)ع( ان حکمت آمیزترجمه گونه ایست از سخن

 (462 غررالحکم:ص.«) کَثیرٌ األعداءِ مِنَ

 ریز تیب در    

ــت ا ز ــت آنجا راس ــتن آدم نجایبهر کش کش  

 

ــــت ا  زادن حوا                                                                            نجــایز بهر زاد آنجــا راس

(211:ص ییسنا وانی)د  

 )ع( است:یکالم منظوم امام عل  نیاز ا یدوم، ترجمه گونه ا مصراع

ـــه ـــک  ل ـــل ـــم ـــادی ـــکـــل  ین ومی  

 

لــدوا لــلــمــوت وابــنــوا لــلــخــراب                                                 

(18)ع(:ص یامام عل وانی)د  

 یفِ  ینَادِیُإِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مَلَکاً » آمده است: زیاز امام )ع( ن یتیمضمون مصراع دوم در روا نیهمچن

 (133غررالحکم:ص«.)لِدُوا لِلْمَوْتِ َو ابْنُوا لِلْخَرَابِ وَ اجْمَعُوا لِلذَّهَابِ.  ایَأَهَْل الدُّنْ ایَ  وْمٍیَکُلِّ 

 :ییسنا میاز حک گرید تیچند ب 

ستاند علم ـــه ب ــــ ــــ ــــ ــــ کز تو تو را نـ  

 

ــــود صــد بار                                                          جهل از آن علم   ــــه بـ ـــــ بـ

(138:صییسنا وانی)د  

.« عِلمٌ ال یُصلِحُکَ ضَاللٌ ، و مالٌ ال یَنفَعُکَ وَبالٌ » )ع(: یاز کالم امام عل ستیا ترجمه

 (46)غررالحکم:ص

گــه ســـــؤال و جــواب زدیــدهــد ا  

 

ــرکســــ  ــواب      یه ــل ث ــق ــدر ع ــه ق                                                       را ب

(305:صالحقیقه قهی)حد  



إِنَّ اللَّهَ تَبَارََک َو َتعَالَى یُحَاسِبُ النَّاَس عَلَى قَدْرِ »از امام محمد باقر)ع( است :  یتیترجمه گونه روا 

 (106:ص  1بحاراالنوار، ج «)مَا آتَاهُْم مِنَ الْعُقُولِ فِی دَارِ الدُّنْیَا.
م مرد ه ــــهیعــاقــل  ــــت ش تنــدار اس  

 

ل  ــــت لیــمرد جــاهــل ذ خوار اس م غ                                                              و 

(297صالحقیقه : قهی)حد  

نَفْسَهُ اِذا غَضِبَ و اِذا  مْلِکُیَالعاقِلُ َمنْ »)ع(: یسخن امام عل نیاز ا ستینخست ترجمه وار مصراع

 (54غررالحکم:ص «)رَغِبَ وَ اِذا رَهِبَ.

شـــــــــــــــــــــــد با عقل هرکه شنا با آ  

 

ـــد                                                          از   همـــــــه عیبها جـــــــــــــدا باش

(299:صالحقیقه قهی)حد  

العاقِلُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنْ الذَنُوبِ و تَنَزَّه عَن »)ع(:یسخن امام عل نیاز ا ستیباز ترجمه

 (54غررالحکم: ص«).وبِیُالعُ

ــد کم دارد یکســــ ب ــــت  دان کــه دوس  

 

                                                      چـــون گـــرفـــت بـــگـــذاردزو تـــبـــر  

(448:صالحقیقه  قهی)حد  

أَعْجَزُ النَّاسِ مَْن عَجَزَ عَِن »: یابیدوست نیی)ع( در آیسخن عل نیاز ا ستیاول ترجمه باز مصراع

 (171: 1369)راستگو،« هِ مِنْهُمْ.اکْتِسَابِ االْخْوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِ

هنــگ یســــو لق را آ خ ــــت  مرگ اس  

 

ــــب فــرهــنــگ                                                                دم زدن گــام و روز و ش

(420:صالحقیقه  قهی)حد  

خُطَاُه إِلَى نَفَسُ الْمَرْءِ »)ع( است: مصراع اول: یاز کالم امام عل ییهر دو مصراع،ترجمه ها مضمون

اصول «)وَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ یََتنَازَعَانِ ِفی هَدْمِ الْأَعْمَار.:»(و مفهوم مصراع دوم 480)نهج البالغه:ص« أَجَلِهِ.

 (  23ص: 8،جکافی

» ست: یخودشناس تیّدر اهم )ع( یاز امام عل یثیهمسو با ترجمه حد ذیل اتیمضمون و مفهوم اب

کَیفَ یَعرِفُ غَیرَهُ مَن یَجهَُل »  ای( و 233حکم:صغررال)« ربه. عرفی فینفسه ک جهلیعجبت لمن 

 ()همان« نَفسَهُ ؟

جزا خود عــا ــــده در شــــنــاخــت  ی ش  

ــــی ــاش بون ب خود ز لم  ع تو در  چون   

 

خدای را هرگز  ـــی  ناس ـــ  کــــــــــــی ش

ـــــی  ــــــ ـــــردگار چون باشــــ عارف کـ  

(63ص:حدیقه الحقیقه)  

ــــد    یش نشـــنــاس خو فس  ن نکــه او  آ  

 

کســــــــی چه پرماسد                                                                     نفس دیگــــــــــــر  

(72همان:ص)  

ـــت ـــان نیــــــس  ز کنه ذات او کس را نش

برداگرچـــــــــه جان ما مـــى پـــــــــــــــى  

 

ست و   ست آن نی  که هر چیزى که گویى این

ـى برد راه؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او را ک ـ ـ  لکن کن

(87ص)اسرار نامه:  



المرء مخبوء »امام على)ع(، است که فرمود:  خوش زبان، میترجمه کالم حک نیز بیت زیر دوم مصراع

 (209 ص: حکمغررال) «.تحت لسانه

ــاکیزه گفتــهخوش حکیمى ــــتزفــان پ س  

 

ــــتدر زیر زفــان مردم نهفتــه»کــه   «                                                           س

(141اسرارنامه:ص)  

 :که در مصراع دوم بیت زیر آمده، «خلقت چشم از پیه»

 زدودی گــنــبــد خضـــــرا کــنــد او

 

نا کنـــــــد او                                                          ز پیهــــــــــــى نرگس بی

(87ص: همان)  

 یَتَکَلَّمُ  وَ  بِشَحْم یَنْظُرُ سانِ،االنْ لِهذَا اِعْجَبُوا» :فرمود که )ع( مند است از این سخن  امام علىبهره

 ( 470نهج البالغه:ص«). خَرْم مِنْ  یَتَنَفَّسُ وَ  بِعَظْم یَسْمَعُ وَ لَحْمبِ

 که از امام علی)ع( (312ص: 34ج  بحاراالنوار،«)ا بَیْضَاُء َو یَا صَفْرَاءُ غُرِّی غَیْرِی...ی» َترجمه عبارت 

 در متون عرفانی بازتاب پیدا کرده است: نقل شده، خطاب به سیم و زر بیت المال

زر زرد گــرد از نــاامــیــدى تــو اى  

 

ـــیم    ـــپیــدى                                                      میکنتو نیز اى س         این س

( 105ص:اسرارنامه)  

 کلوخ و زر آن، آفت و دنیا شناخت با( ع)امیرمؤمنان اینکه بیان درکشف المحجوب  نویسنده     

 آن مر شرف»:میکند بیان سالکان و عارفان برای اینگونه را کار این شرافت بود، یکسان دنیا برایش

 تا بود بینا آن آفت به اما کلوخ، کلوخ و بود زر وی نزدیک زر که باشد را دان راست و بین درست

 من که فریبید، مرا جز به کار، سفید سیم یا و روی زرد زر یا. غیری غری بیضاء، یا و صفراء یا: گوید

و تفسیر کشف  (38ص:کشف المحجوب)«.ام دیده شما آفت من چه آن از نگردم، مغرور شما به

 صفراء یا: گفت نهاد دست بر دیناری( ع) علی امیرالمومنین» االسرار نیز به آن اشاره کرده است:

 به و ای آراسته عروسی تو که رو دنیا، نعیم ای و دنیا ای ،غیری غری و ابیضی بیضاء یا و اصفری

 که ندارد آن سر بوطالب پسر که ده، فریب را دیگری شو. شکست نتوان شیران پنجه عروسان انگشت

 (453ص:5،جکشف االسرار«).آید تو غرور دام در

 ریز تیمصراع دوم ب

ــــتــگــان  اى مــیــان خــون و خــلــط آغش

 

ــده  ــع ــرده م ــور  خــود ک ــانگ ــگ ــــت                                                       کش

(277 ص)مصیبت نامه :  

شکم خویش  «.تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانال» )ع( که منسوب به امام على سخن ترجمه ایست از

 ( 26 ص:1،جشرح نهج البالغهات مکنید. )را گورستان حیوان

 بیت زیر از عطار:

ــــت خــدا را زان ــرس ــوراز جــان  پ ــرن پ  

 

ــاق دارد وز طــمــع دور                                                          ــحــق ــــت ــه اس ک

(222ص: اسرارنامه)  



 جَنَّتِک فی طَمَعاً  ال و نارِک من خَوفاً  عَبَدتُکَ  ما الهی »که فرمود  (ع) است به گفته امام علىّناظر 

 (14ص: 41، ج بحاراالنوار) «. فَعَبَدتُک للعبادة أهالً وَجَدتُکَ بَل

 تفسیر  -2-2-2

بسط کند و با شرح و ایه و مضمون آنها را بازگشایی مییا م این شیوه سخنور آیه یا حدیثیدر     

 بر تکیه با سناییبرای نمونه  (43ص:تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیدر سخن خویش می آورد.)

 «الفتنة و البطنة تجتمع ال» ( و963)غررالحکم: ص «الفتنة تمنع البطنة»احادیث

 :است تفسیر کرده زیر ابیات در ،مضامین روایات را(990ص:)همان

ــت و طبل ــل نایس ــر و فتنــــــــــه اص ش  

ـــر تخم خورشکم ــــت بطنــت و ش نیس  

 

ــر  ــذار دو ه ــگ ــوار ب ــود و خ ــذر  خ ــگ ب  

جا هر نت ک ــــت بط نت اس نیســــت فط  

 

تــمــیــیــز و فــطــنــت و ذهــن خــورىکــم  

او  باشــــــــد خــــوار بسیار هرکــــــــــــه  

ـــتکم که عاقلــــــى هــــــر باز خوارس  

 

خورى  خم پر ــــــز  آلــت و خواب ت یـ ت  

ـــه دان ــــ ــــ ــــ ــــ او  باشد خوار بسیار کـ  

قت به ــــــه بدان حقی                                                                 خوارســــتکم کـ

(390ص:)حدیقه الحقیقه  

 تفسیر به سخن امام )ع( در ،که از ترجمه کالم امام )ع( بهره گرفته است ریز تیدر حکا یبدیم    

بوبکر نقاش حکایت کرد از امام مسلمانان على » اشاره کرده است.« اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ» مفهوم

در کتاب شما آیتى است بر من مشکل شده اگر کسى آن ":مرتضى )ع( که روزى جهودى مرا گفت

اهْدَِنا  -گفت« آن چه آیت است؟»امام گفت «. ر کند تا اشکال من حل شود من مسلمان شومرا تفسی

اید در گویید که براه راستیم و دین روشن اگر چنین است و بر شک نهنه شما مى -الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ 

ن و دوستان قومى از پیغمبرا»امام گفت « جوئید؟دین خویش چرا میخواهید و آنچه دارید چرا مى

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 

کشف ) «".مسلمان گشت گفتا آن اشکال وى حل شد و مرد« ایشان در نسیم و در بهشت شویم.

وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ »هیآ ریدر تفس ای و (19: ص 1عدة األبرار، میبدى، ج األسرار و

( و على )ع»: سدینویاز قول امام)ع( م« روح» لی( و تأو85اسرا/«)رَبِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِْلمِ إِالَّ قَلیالً.

رویى هفتاد هزار زبان،  هرابن عباس گفتند فریشته ایست در آسمان که او را هفتاد هزار رویست، در 

و ربّ العزّه از هر تسبیحى ملکى  کندیدر هر زبانى به هفتاد هزار لغت خداى را عّز و جل تسبیح م

  (614: ص 5ج همان،«)تا بقیامت.  پردیآفریند که در عالم قدس با فریشتگان ممى
 تلمیح و اشاره -3- 2

 نمونه های اثرپذیری تلمیحی:    



طــرب فــزون دارد رونیــگــرچــه بــ  

 

ـــق از درون دارد                                                           عاش ــــــه گر  نوحـــــــ

(330ص: حدیقه الحقیقه)  

» مؤمنان را برشمرده است: یهایژگی)ع(، خطاب به همام که در آن و یبه کالم امام عل ستیا اشاره

:ص  2ج  ،ی)اصول کاف« قَالَ َیا هَمَّامُ، الْمُؤْمِنُ هُوَ الْکَیِّسُ اْلفَطِنُ ،بِشْرُهُ ِفی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ ِفی قَلْبِهِ.

226) 

 :تیدر ب ییسنا

ـــت دیدو قبله در ره توح با نتوان رفت راس  

 

شـــتنیخو یهوا ای دیدوســـت با یرضـــا ای   

(23ص: سنایی دیوان)  

                                                                              

حبّ اهلل، من سکن قلبه حّب  یدعی فیک»)ع( دارد: یکالم از امام عل نیبه ا یحیتلم 

 (566 غررالحکم:ص)«.ایالدن

 که درباره حسن معاشرت با مردم است: ریز اتیدر اب نیهمچن ییسنا میحک

ـــن ا یزندگ چنان ــــ ــــ ــــ یرا کین یکـ  

هت انگشــــت دســــت ندیخا که ندو   ز ا

ــــ مکن ـــــ ـــــ چنانک یدر جهان زندگانـ  

 

ــ  ــوف ــاز آن پــس کــه ت   یدادت خــدا قی

ــدر زمــ ــآ نیــچــو ان ــا دی ــــت پ   یانــگش

ـــــ ــــــ ــــــ                                                                    یبه مرگ تو دارند را یجهانـ

(648:ص ییسنا وانی)د  

لمن اراد  ینبغی»)ع( ذکر شده است:  یاز موال عل اپرست،یاز مصاحبت نااهالن دن زیدر پره    

 ریز تیدر ب یی( که سنا 319)غررالحکم:ص« .ایان تجنب مخالطه ابنا الدن نه،یاصالح نفسه و احراز د

 موضوع اشاره داشته است: نیبه ا

ز نا اهالن ببر صــحبت یترســ یاز زحمت هم گر  

 

به عزلت رســـته شـــد عنقا رانیکه از دام زبون گ   

(62:صییسنا وانی)د  

وَإِنْ  کُمْ،یْخَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَهً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَ»)ع( است: یسخن امام عل نیبه ا یا اشاره

 437غررالحکم:ص«).کُمْیْعِشْتُمْ حَنُّوا إِلَ

ــــت و جــانِ خویش بود  میرِ نحــل از دس

 

بودزآن  یش  ن یغش  ت نوش و  کــه علمش   

(144ص)مصیبت نامه:  

 أَنَا یَعْسُوبُ »:میده است نا« یعسوب الدین»است که خود را  )ع( م علىّاشاره به کالم اما، امیر نحل

 (  53نهج البالغه:ص«.)جَّارالْفُ الُ یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَ

؛همان: 199 ص: 40، ج بحاراالنوار نک)که در روایات آمده است )ع( با چاه،یراز دل گفتن امام عل    

امر اشاره  نیبه ا زیر اتیاب به طرق مختلف آمده است و عطار در نیز در ادب فارسی ،(45 :ص 97ج 

 نموده است. 



ــاه در جــوش آمــدى ــش گ ــارِ خــوی از ک  

نیافتدر همــــــــه آفاق همدم مــــــــى  

 

ـــه اسرارِ خویش   ـــه فرو گفتى به چَـ ــــ  گـ

ــــت و محرم مىدر درون مى                                                              فــت.نیــاگش

(253ص)منطق الطیر:  

 ایَ »ست: ایاز دن ی)ع( در دوریاز سخنان امام عل یاشاره به فراز که ایسه طالقه کردن دن تعبیر    

 کِ یفِ یِ ال حَاجَةَ ل ،یِریْغَ یِغُرِّ هَاتَیْهَ نکِیُتَشَوَّقْتِ، الََحانَ حِ یَّتَعَرَّضْتِ، َأمْ إِلَ یأَبِ  ،یِ عَنّ کِیْإِلَ ایَ دُنْ ایَدُنْ

فانی بازتاب گسترده ای داشته درمتون عر (480تا :  ی)ع(،بی)امام عل« ...هَایثَالَثاً الَ رَجْعَةَ فِ تُکِقَدْ طَلَّقْ

 است:

ــاقــه قر و ف ف نیــا  ــه د تى ب  از آن جُســــ

 

ــاقــه قر و ف ف ــــد او در  مطلق ش چنــان   

 

پی  بود  نیــا  ــــکــه د ــــه ش طالقــهت س  

( 105ص)اسرارنامه:  

ــودش ســــه ــره ب ــق ــه زرّ و ن ــهک ــالق ط  

(127:ص)الهی نامه  

و آن را  را بازگو  " کردن دنیاسه طالقه "حکیم سنایی نیز در مکاتیب و حدیقه الحقیقه تعبیر 

 ،حیدروار -و آن دنیاست -پیر کبود چادر را کسى که این گنده» کرده است: سیره امام علی)ع( ذکر

 (112ص:مکاتیب«) بر گوشه چادر بسته باشد. پاک طالق سه

ـــحی ـــدرى نیست انـ ــــ ــــ ـــن آفاقـ دریـ  

ـــه بسند ــــ ـــان حیدران اگرچـ ــــ  در جهـ

 

ر را سه طالق ــــده پیــــــــدهــــد این گن   

                                                                         ه گرد او نـــــــــرسندـــن بــــــــــــدر ره دی

(470دیوان سنایی:ص)  

 یمتون عرفان ری)ع( است، در اسرارنامه و سا یکالم امام عل نیکه از مضام زین ایگفتن بر دن ریتکب

 کرده است:  دایپ یتجل

ــا کــه خــود را مــیــر کــردى ز طــفــلــى ت  

 

 برین دنیــاى دون تکبیر کــــــــــــردى 

(105:صنامه اسرار)  

 و نیز:

ــرى ــی ــرى و م ــی ــده پ ــن ــر گ ــده ب ــوان  خ

 

ــــه                                                             ــــــــــــرىو چهــار تکبی طالق س

(254)همان:   

»  هیشأن نزول آ یری)ع(؛ که غالب متون تفسیبه سائل در نماز توسط امام عل یبخشیدن انگشتر

اتّفق » اند: رفتار امام)ع( دانسته نی(را  ا5/55«.) الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ ُهمْ راکِعُونَ

 السّالم، حین تصّدق بخاتمه فی الصاّلة راکعا هالمفسّرون على أنّها نزلت فی علّى بن أبی طالب علی

کرده  دایبازتاب پ زین یادب فارس ی( در متون عرفان54ص:1،ج1374 ،ییطباطباتفسیر المیزان،«)هذا.

 است:



ــا فرمــان ىــــــــــــــعل برى رارا گوى ت  

بت با  تان داورى کبرو  ـــ نــــــــــــپرس  

 

شتــــــــــــرى را   شــــد در نماز انگ  ببخ

شتــــــــــرى را شان حلقــــــــــه انگ  جهانْ

(96 ص:امه)اسرارن  

 حکایت و تمثیل -4 – 2

کاربرد حکایت  در متون عرفانی ادب فارسی، )ع(بیت های بازتاب سیره و کالم اهله یکی از شیو    

ثیل در متون را باید  تأثیر ست. هدف از کاربرد تمیبهتر آموزه هاى اخالقى و معنو و تمثیل برای بیان

درک و فهم، آنها را دریابد و  تر آموزه های حکمی و عرفانی دانست تا هر کس با هر میزانى ازعمیق

  بکار گیرد.

 نمونه های بازتاب تمثیل و حکایات:

مورد تأکید است، با این همه و بیت)ع( همواره  دن از دنیا در عرفان و روایت اهلدوری گزی     

تارک »رغم تأکید بر دوری گزیدن  از دنیا در عرفان، عطار ضمن اشاره به حکایتی از موال علی)ع( ب

از زبان  ،و در نفی و رد نگرش بدبینانه بر دنیای عینی مادی شمردهرا نفی و مردود « شدن نیاد

 گوید:امیرمؤمنان چنین می

شیر دادگر  آن یکــــــــــــــــى در پیش 

ــــت بــد »حیــدرش گفتــا کــه  دنیــا نیس  

 هست دنیا بر مثال کشتــــــــــــــــــزار 

ـــــز و دولت دین ســربه ــــــ ســرزانکه عـ  

 

 ذم دنیـــا کـــــــــرد بسیـــارى مگــــــــــــر  

ــــه دورى از خرد ــــد تویى، زیرا کـ ـــــ  بـ

کار   ید کشـــت و  با هم شـــب و هم روز   

        ر                                                        ـــــــجملــــــــه از دنیا توان برد  اى پس

( 356 ص)مصیبت نامه:  

 وارد جمل جنگ از بعد السالمعلیه امیرالمؤمنین ذکر شده است: نیزدر نهج البالغه  این نگرش

  «زیاد بن عالء» نام به یارانش از یکی عیادت به روزی میبرد، سر به جا آن در که ایامی در و شد بصره

 حضرتکرد. شکایتبود،  گشته یو منزو ریگ،گوشهایتارک دننزد امام از برادرش عاصم که  عالء و رفت

عقل تو را ربوده است،  طانیدشمن جان خود، ش یا :فرمود او به و کنند حاضر را او فوراً داد، دستور

به  تو خودت  مثل من ن،یرالمؤمنیام یعاصم عرض کرد: ای؟ میکنرحم ن شیچرا به زن و فرزند خو

که  کنمیاستفاده م یاز همان روشمن هم  ،یریگیبه خود سخت م یو در زندگ یهدیم یخود سخت

 ییشوایمن در لباس پ ،یکنیتو اشتباه م او را مالمت کرد و فرمود: (ع ) . امامدیکنیشما استفاده م

 (325 ص: نهج البالغهنک  .)ستیگرید فهیوظ نیحاکم مسلم فهیهستم، وظ یحکومت اسالم

 الْمُؤْمِنِ  سِجْنُ الدُّنْیَا:» عطار در تشبیه دنیا به زندان، که از مضامین روایات اهل بیت)ع( است     

به ذکر تمثیلی پرداخته  و به آن پرداخته شد،( 25 ص: 2 جاصول کافی،.«) خَیْرٌ مِنْهُ جَاءَ سِجْنٍ فَأَیُّ

 است:



ــردا ذو الجالل ـــ ــزى گفت فـ ـــ ـــ  آن عزیـ

ــده چــه آوردى ز راه؟»ک  فرو مــان « اى   

ـده  ـ ـ ـ ـ ـ ـدان آم ـ ـارم ز زن ـ  غرق ادب

ــو ـــ ـــ ـــ ــاه تـ ــاک درگـ ــاد در کف خـ ام بـ  

ــــــه نفـــروشـــــــــى مرا ـــروى آن دارد ک  

ـى پاک ـ ـ ـ ـه آلودگ ـ ـزین هم ـرىـ ـ م ب  

خاک و خشـــت   هان گردد تنم در  چون ن  

 آفــــــریدن رایگانـــم چـــــــــــــــون رواست

 

ـــؤال   ـــر از من س ـــت حش ند در دش  گر ک

  «چه آرنــــــــــــد اى اله؟ از زندان» گویم

ســـــــــــــــر گم کرده حیران آمده  پاى و 

ـ  ـ ـده و زندان ـ ـوام بن ـ ـ ـ ـ ـى راه ت ـ ـ  

ــى مرا  ـــ ـــ ــى از فضل در پوشـ ـــ ـــ  خلعتـ

 در مسلمانـــــــــــــــى فرو خاکـــم بــــــرى

چه کردم خوب و زشــــت  گذرى از هر  ب  

ـرزى سزاست.                                                             ـ ـ ـر بیام ـ ـ ـ ـ         رایگانم گ

(445:ص)منطق الطیر  

گوید: شاگردی فرا استاد  ابوعلی» آمده است: دیو اسرار التوح هیریرساله قش یدر متون عرفان    

ست؟ گفت: نه. شاگرد گفت: داند. استاد گفت: چون داند؟ : بنده داند که خدای از او راضیخویش گفت

؛ 297ص:رساله قشیریهست.)یابم، دانم که خدای از من راضی گفت: چون دل خویش را از خدای راضی

 را ذکر کرده است: یمضمون نیچن زیعطار در اسرار نامه ن((611:ص1ج  رالتوحید،اسرا نک زین
ـــنودى تو اى دوســــت اگر از خویش خش  

 

یدانیقین   ـــنودى آن که م اوســــت خش  

(222ص)اسرار نامه :  

)ع(  یاشاره دارد و در کالم امام عل یاله یاز قضا یفوق به مقوله رضا و خشنود اتیو اب عبارات

 (139ص: 68،جبحاراالنوار)« مَنْ رَضَى بِما قُسِمَ لَهُ ، استَراحَ قَلْبُهُ وَ بَدَنُهُ.» آمده است:

 :سلوک یآگاهانه قدم زدن در واد در باب عطار

ـى مى ـ ـ ـ ـ ـ ـى عل ـ رفت روزى گرمگاه  

زد پا و دستـــــــــىمگــــــــــــر آن مور مى  

 بپـــــــــرسید و بغایت مضطــــــــــــرب شد 

سیار  ست و حیلت کرد ب ســــــــــى بگری  ب

 شبانگه مصطفــــــــــــــــى را دید در خواب

ـــى یک مور دایم ــــ ــــ ــــ ـــه دو روز از پـ ــــ  کـ

ـــــش آگاه ـــ ــى از سلوکِ خویـ ـــ ـــ ـــ  نباشـ

که معنــــــى  نان مورى  ســـتدار بودهچ  

 

ـى   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور راه ـ ـ ـ  رسید آسیبِ او بر م

ـى  ـ ـ ـ ـد شکست ـى آم ـ ـ ـ  ز عجزش در عل

ـ ـرى ز م ـ ـ ـ ـب شد چنان شی ـورى منقل  

ه تا آن مـــور باز آمـــد بـــه رفتار ـکــ  

ـاب »بدو گفت  ـ ـى، در راه مشت ـ ـ اى عل  

ـا پُ ــــود آسمانهــ ــو ب ـــــم ـز ت رمتای  

ـى آزرده در راه ـ ـ ـورى را کن ـ ـ ـه م ـ ـ ـ   ک

ـش کار بوده ـ ـ ـ ـه ذکرِ خدای ـ ـ «ستهم  

(149ص)الهی نامه :  

     

 الهامی اثرپذیری -5 – 2



 آن بر را خویش سخن و یردگمی الهام حدیثی و آیه از را خویش سخن اساس و مایه گوینده     

 به را خویش اعتقادات ،الهامی اثرپذیری تاثیر تحت در ابیات زیر سناییگذارد. می بنا الهامی نکته

 :است ساخته مزیّن روایات
ـــز علم ــــ ـــو کـ ــــ ــــ ستاند نه را تو تـ ب  

ـــه باشد غول ــــ ـــه عالم نـ ــــ ــــ ازو  آنکـ  

ــــاهى کــه را آن خود بر ــــت  پــادش نیس  

ـــــد دین نه کان افســرى ــــــ ســر بر نهـ  

 

تر جهــل  ه ُوَد ب ــار صـــــــــــد آن از ب ب  

ــــنــوى  ــــنــوى و گــفــت بش کــردار نش  

شا گیاهیـــــش بــــــــــر  شمـــــار  پاد م  

ـــــــــر خواه ـــمــار افس ــــار خواه ش                                                           افس

(291ص: دیوان سنایی)  

 رُبَّ»  و (46ص: غررالحکم)« ...ضَاللٌ یُصلِحُکَ ال عِلمٌ» (ع) علی امام کالم از سنایی ،ابیات این در 

 است. ( الهام گرفته76همان: «).عِلْمٍ  مِن اَنْفَعُ جَهْلٍ

همان: )« الدُّنیا حُبُّ قلبَهُ سَکنَ مَن  ِاللّه حُبَّ  یَدّعی کیفَ»  روایت از الهام با سنایی همچنین حکیم

 :میزنند دم الهی عشق از که است گشوده دنیاپرستانی مذمت به زبان آمیز اعتراض لحنی با (141

ـــت رفت نتوان توحید ره در قبله دو با راس  

 

                                                                    خویشـــتن هواى یا باید رضـــای دوســـت یا 

(214:ص)دیوان سنایی   

 عَرَفَ  فقد نفسَه، عَرَفَ  مَنْ» روایت از الهامی اثرپذیری ای گونه ، نیز سنایی حکیم از زیر بیت در

 :شودمی ( دریافت232حکم:صغررال) «ربَّه

صـــــفــتــش عــزت و قــهــر ره در  

 

ــه  ــن ــو ک ــس ت ــود ب ــه ب ــش ب ــت ــرف ــع                                                  م

(62)دیوان سنایی:ص  

 :یریگ جهینت

با هدف شیوه های  کهمتون عرفانی ادب فارسی تا پایان قرن ششم هجری و بحث در  یواکاو      

 از آنست که: یمتون صورت گرفته است، حاک نیدر ابازتاب کالم اهل بیت)ع( 

گذار داشته است.  ریمهم و تأث گاهی)ع(  جاتیو کالم اهل ب رهیمنابع عرفان وتصوف س انیدر م -1

)ع( قرار گرفته اند و تیو کالم اهل ب رهیس ریمختلف تحت تأث یها وهیاز اهل معرفت به ش کیهر 

 گاه با هدفاین بهره گیری شکل گرفته است. شانیا میآنها تحت الشعاع اقوال و تعال یفکر یمبان

 بوده است. انشانیاستدالل باستحکام کالم و د،ییتأ یبرا هایریوامگ نیو تبرک بوده و گاه ا مّنیت

 از نوع اقتباس بوده است. ث،یاز احاد یریاثرپذ نیشتریب - 2

 بازتاب را متون عرفانی داشته است. نیشتریامام علی )ع( ب انسخن بیت)ع(، اهل انیدر م -3



 بوده شتریب یشابورینو عطار  ییسنا قهیدح منظوم، در در آثار)ع( تیو کالم اهل ب رهیبازتاب س -4

بیت)ع( بخصوص امام  از میان متون نثر نیز کشف االسرار میبدی بیشترین اثرپذیری را از کالم اهلو 

 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 

 
 
 


