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 در اشعار ابوالعتاهیه) ع(ثیر کالم امام علی أت
 

 ١*١ وحید سبزیان پور   
 دانشیار دانشگاه رازي

 )٢٥/١١/١٣٨٩: ـ تاریخ پذیرش نهایي١٧/٢/١٣٨٨: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 )٣٠ـ٢٠٩ یا ٢١٣ (اعتقاد بر این است که ابوالعتاهیهظران را نادیبان و صاحب

ي او بر پیشانی شعر زهد ر شعر زهد عربی است و اشعار زاهدانهداوندگار و قافله ساالخ
ابداع و نوآوری او در اشعار زاهدانه، موجب تفاسیر مختلفی از سوی . عربی قرار دارد

دار محققان شده است؛ چندان که گروهی، او را متأثر از حسن بصری، برخی او را وام
ي زهدیات او را ز صاحب نظران نیز ریشهای امانوی و بودائی دانسته و عده هایاندیشه

ي تطبیقی بین کالم علی در این تحقیق، با مقایسه. انددر فرهنگ ایرانی جستجو کرده
نشسته و در ) ع(دهیم که او بر خوان ادب علی العتاهیه، نشان میو اشعار ابو) ع(

، دست )ع(علی های روح افزای ای که حکمتسار آن بالیده و تنفس کرده، به گونه سایه
 بیت از اشعار او بدون تغییر واژه، از کسوت نثر به ٧در ) حل یا تحلیل(کم در قالب 

های کالم خود را در الیه) ع(لباس نظم درآمده است؛ به عالوه، واژگان کالم علی 
ها آموخته، تشبیهات و مضامین بسیاری را از نهج گنجانده و در طرز سخن، نکته

از نتایج این تحقیق، تبیین یکی از . عار خود جاری ساخته استالبالغه، در نسج اش
مانند و تأثیر گسترده بر ي بی، یعنی سیطره)ع(های عمق و اعتالی کالم علي جنبه

، قبل از گردآوری نهج البالغه، در بین )ع(دیگر اینکه کالم علی . ادب عربی است
 . و شناخته شده بوده استالعتاهیه، معروف ادیبان و سخن سنجان بزرگی چون ابو

 
 .هالعتاهی، ابو)ع(البالغه، علی  نهج ها کلیدواژه

 
 طرح مسئله 

 أثر از کدام مکتب فکری است؟ ابو العتاهیه در زهدیات خود، متـ١
 چگونه است؟ ) ع(العتاهیة از کالم علی شکال تأثیر پذیری ابو اَـ٢
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 فرضیه
است که در نوع ) ع(های علی ز اندیشه متأثر ا، زهد خودي در شیوهالعتاهیه ابوـ١

 . نگرش او به دنیا تجلی یافته است
سازی نیز متأثر از  نه تنها در مضمون که در اقتباس واژگانی و تصویر،عتاهیهل ابواـ٢

 . است) ع(کالم امام علی 
 

 ـ زندگی ابو العتاهیه٢
 در حدود ،ار در نزدیکی شهر انبیل بن قاسم بن سوید بن کیسان است؛ اسماع،نامش
در بغداد از دنیا رفته ، ٢١٣ تا ٢٠٩های بین  به دنیا آمده و در یکی از سال١٣٠سال 
 ).٤/٤اصفهانی، (است 

 
  ـ تشیع ابو العتاهیه٣

را افضل خلق ) ع(زیدی بوده و علی ي  شیعهالعتاهیه ابو، صاحب کتاب اغانیيبه گفته
 )ع (فاخوری او را از محبان اهل بیت) ٤/٨ اصفهانی،:  ـنک(دانسته است بعد از پیامبر می

 این است که هرگز برای )ص( از قراین عشق او به اهل بیت پیامبر«: گویدداند و میمی
  .)٣١٩فاخوری،  (».عباس، زبان به مذمت آل علی نگشودرسیدن به عطایای بنی

اند که منظور هاحتمال داد) ٧٢٦ارزنده، :  ـ نک(و گیوم ) ١١٩، الکفراوي :ـ نک(کفراوی 
 : گرایش شیعی اوستي است که نشانه) ع( امام موسی کاظم ،ابوالعتاهیه در ابیات زیر

  لَیسَ التَشَرُّفُ رَفعَ الطینِ بِالطینِ              یا مَن تَشَرَّفَ بِالدُنیا وَطینَتِها
 ) ٣٩١دیوان، (ی زِی مَسکینِ فَاِنظُر إِلى مَلِکٍ ف           إِذا أَرَدتَ شَریفَ الناسِ کُلَّهُمُ 

: ـ نک(به بودا دانسته است  آنها را اشاره ،یهري زهد و گلدزن ابیات باال را نشانهنیکلس
 .)٧٢، نیکلسن

ای اشاره زیرکانه به شکل ،معتقد است در ابیات زیر) ١٢٠، الکفراوي : ـ نک(کفراوی، 
 :دارد) ع(به زهد دروغین هارون و تقوای امام کاظم 

  ال یَلعَبَنَّ بِنَفسِهِ مُتَشَبِّهُ              لَّذینَ تَشَبَّهوا بِذَوی التُقىقُل لِ
 )٤١٣دیوان، ( هَیهاتَ ال یَخفى اِمرُؤٌ مُتَأَلِّهُ       هَیهاتَ ال یَخفى التُقى مِن ذی التُقى

ا ، خود رسازند، با این تقلیدبگو به کسانی که خود را به افراد متقی شبیه می: ترجمه
ماند، انسان ب تقوی مخفی نمیچه بسیار دور است، تقوی از صاحبه بازی نگیرند؛ 

 .ماندجو پنهان نمیخدا



 ٧٩ در اشعار ابوالعتاهیه) ع(تاثیر کالم امام علی 

 

 ) ١٠٣دیوان،  (١وَمَلکٍ بِتیجانِ الهَوانِ مُتَوَّجُ           أَال رُبَّ ذی طِمرٍ غَدا فی کَرامَة
ند و چه بسا ابدانید که چه بسیارند کهنه لباسانی که با نام نیک زنده: ترجمه

 .اندپادشاهانی که تاج ذلت بر سر گذاشته
 :  ابو العتاهیه این ابیات را در رثای امام موسی کاظم سروده است،به اعتقاد کفراوی

  وَحَی سَلیمٌ وَهوَ فی الناسِ مَیِّتُ           بِذِکرِهِمِنَ الناسِ مَیتٌ وَهوَ حَیٌّ
 )٧٤دیوان،  (فَمَیتٌ لَهُ دینٌ بِهِ الفَضلُ یُنعَتُ           فَأَمّا الَّذی قَد ماتَ وَالذِکرُ ناشِرٌ

 زنده و ،اند و برخی دیگراند در حالی که با نام نیک زنده مرده،مردماز برخی : ترجمه
 ، کسی که مرده ولی نامش در بین مردم زنده است.اند ولی در بین مردم مرده؛سالمند
 ). ١٢٠کفراوی، : ـ نک(شود ستوده میای است با دینی که فضل و کمالش مرده

  قرآن کریم در اشعار ابو العتاهیهتأثیر
 در قالب  ،پذیری این تأثیر؛ سخت متأثر از مضامین و مفاهیم قرآن است،،العتاهیهابو

 .)١٩٣ـ٨٧ساقی، : ـ نک(در اشعار او تجلی یافته است ، ...اقتباس واژگانی، حل و عقد و
 

 یهارزش شعر ابو العتاهـ ٤
 او ،بارداند و معتقد است که برای اولین او را سردمدار و بانی شعر زاهدانه می،فاخوری

 ابوالعتاهیه ، همچنین از نظر او، شکل منطقی و فلسفی داد،بود که به شعر زاهدانه
، و  و مرز ندارد فصاحتش حدّشود؛شاعری است که فروغ حکمتش هرگز خاموش نمی

  فاخوری،(شود هرگز خشک نمی،زالل کالمشي  که چشمهسخن استای شیرینگوینده
 .)٧٢٠الجامع في تاریخ االدب العربي،

که ) ١/٣٧٣ زیدان،: ـ نک(اند العتاهیه را شاعری نوگرا دانسته ابو،نظرانعموم صاحب
 آنقدر ،اشعارش در زهد). ٥٣٤ ،الشعر و الشعراءابن قتیبة، : ـ نک(در وزن هم نوآوری دارد 

 تلطیف موضوعات خشک و ،هنر او) ١٩١فروخ، ( که زبانزد عام و خاص است روان است
 در توصیف ،مسعودی) ٣١٨تاریخ االدب العربي، فاخوری، ( چون زهدیات است ،بی روح

 آنقدر در نتخاب واژهای شیرین و استوار است؛ترین افراد در ااو توانا«: گویداشعار او می
همو، ( به زبان شعر سخن گوید ، مردميبا همهتوانست سرودن شعر استاد بود که می

همو، (داند می) زعیم الشعر الزهدی(العتاهیه را ، فاخوری ابو)٣١٧ تاریخ االدب العربي،
 ).٢/٣١٨ الموجز،
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 ل تأثیر گذار در شعر ابو العتاهیهعوامـ ٥
  زیرا گرایش پررنگ او به زهد، در اشعار؛ جدید است،سبک ابوالعتاهیه در نظم عربی

 بر اثر چه عواملی ، سؤال اصلی این است که این سبک جدید،سابقه است حالعربی بی
 زیدی دانسته استي العتاهیه را زندیق، مانوی و شیعه ابو،نیکلسن. ایجاد شده است

را متأثر از حسن بصری العتاهیه  شوقی ضیف وجود پندهای زاهدانه ابو)٧١نیکلسن، (
) ع( از کالم علی ، در اشعار خود،العتاهیه است که ابوادههمچنین احتمال د .دانسته است

 .)٣/٢٥٠ ضیف،: نکـ (متأثر شده است 
 ،را بر اشعار ابو العتاهیه) ع( تأثیر قرآن کریم و کالم أخطب الناس، علی ،خفاجی
 .)١٣٤خفاجی،  (داند بدیهی می

و کمک نکردن  و بخل او را در خرج کردن ، نوع زهد ابو العتاهیهبرخی صاحب نظران
اند به نیازمندان، از نوع زهد مانوی دانسته و برخی اشعار او را با این نوع زهد تطبیق داده

فرهنگ العتاهیه از ابوي ت اطالعات گسترده علّ،شوقی ضیف). ٢٤٣ـ٣/٢٤١ضیف، : ـ نک(
قد  همچنین معت.)٣/٢٤٤ضیف، (داند گسترده او با مانویان میو ایرانی را ارتباط نزدیک

  .)٣/٢٥١ضیف،  (»امثال بسیاری را از فرهنگ ایرانی نقل کرده است«: است
 زهدیات او را  والعتاهیه را منتسب به اعتقادات عیسوی کرده ابو،برخی از مسیحیان

االنوار الزاهیة (ای از اشعار او را به نام اند و مجموعهدانسته) ع(تعالیم عیسی ي در نتیجه
 .)٣/٢٥٠ضیف، : ـ نک(اند به چاپ رسانده) ة فی دیوان ابی العتاهی
 ؛ همگی جای تأمل دارد،های باال احتماالت و نظریه،این مقالهي به اعتقاد نویسنده

های اسالمی، ایرانی، یونانی، ای از فرهنگ آمیخته،ها و افکار دوره عباسیزیرا اندیشه
ا در اشعار این شاعر ر) ع( ولی نباید نقش پر رنگ کالم علی ؛است ...سریانی، هندی و

: ـ نک(اسالمی  در دائرة المعارف بزرگ) ابوالعتاهیه (يمقاله ، در چنانکهگرفت؛نادیده
ای به تأثیر سخنان بینی بسیار، هیچ اشارهسنجی و باریکبا وجود نکته) ١٣٧٢ارزنده، 

 .در اشعار ابوالعتاهیه نشده است) ع(علی 
  
 ) ع(ارزش ادبی کالم علی ـ ٦
مردی از لشکریان «: استآمده) ١/٤٥٩ راغب اصفهاني،: ـ نک(اصفهانی ر محاضرات راغبد

 ام کهآورده زیرا از نزد کسی به تو رویاریم کن؛: عاویه رفت و به او گفتنزد م) ع(علی 
منظورت کیست؟  :معاویه پرسید!ترین افراد در سخن استترین و ناتوانترین، بخیلترسو

گویی، هرگز ترس در  دروغ می!ای نابکار: معاویه به او گفت. ابی طالببن علی: مرد گفت



 ٨١ در اشعار ابوالعتاهیه) ع(تاثیر کالم امام علی 

 

ارزش و یکی از طال  یکی از کاه بی، اما در مود بخل، اگر دو خانه؛نیست) ع(وجود علی 
 ]ص[اما ناتوانی در سخن؛ من پس از محمد . بخشدداشته باشد، طال را قبل از کاه می

 برخیز، خدا رویت را سیاه کند و سخن بگوید؛ ]ع[ام که بهتر از علی کسی را ندیده
 از این اقرار معاویه که از یک ادیب اهل سنت »دیوان حذف کننددستور داد اسم او را از 

ای شهرت دارد که به گونه) ع(ماند که بالغت علی  شکی به جا نمی،نقل شده است
 . ندارد نیز مجالی برای انکار آن ) معاویه(دشمن سرسخت و قسم خورده او 

ابن ابی : ـ نک(داند می) ع(های علی خود را مدیون خطبهفصاحت  ،کاتبالحمید عبد
را امام ) ع (ي امام عل، جاحظ)١٧٩ثمار القلوب، ثعالبی، : ـ نک(و نیز . )٢٥ـ١/٢٤الحدید، 

و ) ٩ ي، نقل از جعفرالبیان و التبییناجاحظ : ـ نک(داند  ي به طور مطلق م، عربيخطبا
 دون کالم الخالق و يکالم عل: کند يرا اینگونه توصیف م) ع (يالحدید کالم عليابن اب

 .)٢٥ـ١/٢٤ابن ابی الحدید، (فوق کالم المخلوق 
 ،در میان ادیبان«: گویدمی) ١/١١، سید رضي(ي نهج البالغه محمد عبده در مقدمه

ن از جهت ترین سخترین و وزینبلیغ) ع(کسی نیست که معتقد نباشد که سخن علی 
  ».موضوع، اسلوب و معانی ارجمند پس از کالم خدا و پیامبر است

خواهید در علم و ادب و انشاء بر اگر می«: کند توصیه میشیخ ناصیف یازجی صریحاً
این ) ١٠٩ نقل از الحسینی،( ».البالغه را حفظ کنید قرآن و نهج،همگان برتری یابید

 : کندمی) ع( اشاره به کالم علیصریحاً،ام در اشعار خودتم تا آنجا وسعت دارد که ابو،تأثیر
  وَخافَ عَلَیهِ بَعضَ تِلکَ المَآثِمِ      وَقالَ عَلِی فی التَعازی لِأَشعَثٍ

 )٢/٥، ١٤١٣ابو تمام،  (فَتُؤجَرَ أَم تَسلو سُلُوَّ البَهائِمِ          أَتَصبِرُ لِلبَلوی عَزاءً وَحِسبَةً
 

  ادب عربيبر) ع(تأثیر کالم علی ـ ٧
 نجد؛ بیش از آن است که در این مقال بگ،ادب عربیبر ) ع( تأثیر کالم علی يگستره

یع الزمان همدانی، صابی، شعر رسائل بد خروار، يبرای نمونه و از باب مشت نمونه
پور، سبزیان: ـ نک(، ادب الصغیر و الکبیر ابن مقفع )٢٠٤شهیدی، : ـ نک(سعید رستمی ابو

 الحدید،ابیابن :ـ نک(اشعار ابن نباته ، )٧١ـ٥٣ در ادب الصغیر) ع(الم عليتأثیر ک
 . هستند) ع(متأثر از کالم علی ) ٢/١٥١ابن خلکان، : ـ نک(مقفع و آثار ابن) ٢٥ـ١/٢٤

براین گردد، بنا معلوم می،عربی در ادب) ع(، میزان تأثیر کالم علی با این مقدمه
 امری ممکن و طبیعی ،)ع( جوشان کالم علی يهیه از چشمهالعتاپذیری ابوادعای تأثیر

  بدون هر توضیح و تفصیلی به آن ،ای است که شوقی ضیفنماید و این همان نکتهمی
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  .)٣/٢٥٠ضیف، (اشاره کرده است 
 

 )ع(زهد علی ـ ٨
د که بی نیاز از شرح و  چنان در بین خاص و عام شهرت دار،)ع(الطالب زهد علی بن ابی

 در . شاهد این مدعاست،ها خطبه و نامهو وجود دهآن حضرت  ي سیره.یف استتوص
به سخن معاویه توجه ) الفضل ما شهدت به األعداء (این خصوص کافی است که از باب 

 ،ارزش و یکی از طال داشته باشددو خانه یکی از کاه بی) ع(اگر علی «: گویدکنیم که می
و نیز این سخن جاحظ که ) ١/٤٩٥راغب اصفهانی،:  ـنک (بخشدطال را قبل از کاه می

این : گوید ي م،اند آن را به معاویه نسبت داده يکه بعضالبالغه نهج ٣٣ ي خطبهيدرباره
معاویه را که دیده که در گفتار خود چون ... استتر   شبیه)ع( يسخنان به گفتار عل

 .)٢/٦٠، یین البیان و التبالجاحظ،(» .زاهدان و عابدان سخن براند
 
  اشعار ابو العتاهیهبر) ع(تأثیر سخنان علی ـ ٩

هایی از آن در که نمونه) ع(علی کالم امام العتاهیه و  بین اشعار ابو،تطبیقیي مطالعه
رنگ  به قدری پر، این دیوانبر) ع(دهد نقش کالم امام این مقاله آمده است، نشان می

یکی از شاخصه های مهم :  بلکه باید گفت، گرفتتوان آن را نادیدهاست که نه تنها نمی
 . است) ع(پذیری از کالم علی  تأثیر،العتاهیهشعر ابو

 : الزم است چند مطلب را متذکر شویم،قبل از وارد شدن به اصل موضوع
البالغه است، در ، بیش از نهج)ع(کلمات منسوب به علی ي رهئ با آنکه معتقدیم داـ١

 ، آنشهرت و رواج زیرا ؛ایمرا نهج البالغه قرار داده) ع(ت علی این تحقیق معیار کلما
 .بیش از منابع دیگر است

، شرح مجید ١٤٢٥العتاهیه را به چاپ بیروت، دار الکتاب،  ابیات ابو، در این مقالهـ٢
 به ، در چند مورد نیز که ابیات در چاپ مذکور موجود نبوده است.ایمطراد ارجاع داده
 . ایم کردهچاپ دش استناد

 عالمت اختصاری برای خطبه، نامه و کلمات ،به ترتیب. و ق. ، ک، خ در این مقالهـ٣
 .قصار نهج البالغه است

العتاهیه البالغه و اشعارابوي همسان در قرآن، نهجتوجهی تشبیه و استعاره تعداد قابلـ٤
 آمده است و ما )٤٦/احزاب(ي که در سوره) ١٤٤دیوان، (، )١٥. خ(منیر سراج: وجود دارد؛ مانند

 . ایمالعتاهیه از قرآن، از ذکر آنها صرف نظر کردهو ابو) ع(پذیری کلمات امام به دلیل تأثیر
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 ولی برای ؛ایم بیش از یک مصداق یافته غالباً،های زیر برای هر یک از نمونهـ٥
 .ایم برای هر مورد به یک شاهد اکتفا کرده،اختصار

 
 ) ع(پذیری ابو العتاهیه از کالم علی اشکال تأثیرـ ١٠
 ـ اقتباس واژگانی ١ـ ١٠

 در  خصوصاً،نهج البالغهي های خاص، کنایات و اصطالحات ویژه واژه،العتاهیهابو
های زیر اکتفا  به نمونه، در این خصوص.کار بسته استرا در اشعار خود بهحوزه زهد 

 : کنیممی
  دار الفناء و دار البقاءـ١

 )١٢٦.ق(لعامر دار الفناء و تارک دار البقاء عجبت 
 )٣٤٥دیوان،  (وَطَلَبتَ فی دارِ الفَناءِ نَعیما           أَغفَلتَ مِن دارِ البَقاءِ نَعیمَها 

  دار الغرورـ٢
 )٣. ک( من دار الغرور اشتری منه داراً

 )٧٣دیوان،  ( لِلحادِثاتِعیها وَکُن مُتَوَقِّعاً       فَتَجافَ عَن دارِ الغُرورِ وَعَن دَوا 
  دار القلعة و دار البلغةـ٣

  )٣١. ک(و انک فی قلعة و دار بلغة 
 )٤٢٤دیوان،  (إِلی غَیرِها وَالمَوتُ فیها سَبیلُهُ              أَلَم تَرَ أَنَّ المَرءَ فی دارِ قُلعَةٍ 

 ) ٧٢دیوان،  (یتَ فی الدُنیا زَجَتکَیفَما زَجَّ                       إِنَّما الدُنیا مَتاعُ بُلغَةٍ 
  هادم اللذاتـ٤

 )٢٣٠. خ. (فإن الموت هادم لذاتکم
 ) ٩٩. خ. (م اللذّاتدفاذکروا ها

 )٦٢دیوان،  ( تُحاذِرُ نَفسی مِنکَ ما سَیُصیبُها         أَیا هادِمَ اللَذاتِ ما مِنکَ مَهرَبٌ 
 ـ حل یا تحلیل ٢ـ١٠

گرفتن الفاظ قرآن یا روایت و تغییر ساختار لفظی ،اندر اصطالح ادیب حلّ یا تحلیل،
 این عمل را مسخ و اغاره )٥٣ حلبی، ،٣١١تفتازانی، : ـ نک( برای درج در اشعار است ،آن

 .)٣٦١همایی، (اند نیز نامیده
 است؛ چنانکه نظر داشته را مدّ) ع( کالم علی ، در ابیات زیرالعتاهیه ابو،بی تردید

 :مند شده استز الفاظ کالم امام نیز بهره ا،عالوه بر مضمون
  حیرت از خواب اهل بهشت و جهنم ـ١

 ) ٢٨. خ (.إنّی لم أر کالجنة نام طالبها وال کالنار نام هاربها أال و
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 ) ٢٦٢دیوان،  (وَجَنَّةِ الخُلدِ نامَ راغِبُها                 عَجِبتُ لِلنارِ نامَ راهِبُها 
شت جاودان در تعجبم که ترسان از آتش و مشتاق بهشت از آتش جهنم و به: ترجمه

 .خوابنددرجاودان 
 .... زاییدن برای مردنـ٢

 )١٣٢. ق. (لدوا للموت، واجمعوا للفناء، وابنوا للخراب: إنَّ لله مَلَکاً یُنادی فی کلِّ یومٍ
 )٥١دیوان، (تباب فَکُلُّکُمُ یَصیرُ إِلی             لِدوا لِلمَوتِ وَاِبنوا لِلخَرابِ 

 شما به سوی نابودی ي همه شدن؛بزایید برای مردن و بسازید برای خراب: ترجمه
 .هستید

 ) ١١٦دیوان، ( وَلَستُ أَری حَیاً لِشَيءٍ یُخَلَّدُ          أَال کُلُّ مَولودٍ فَلِلمَوتِ یولَدُ 
م که جاودان بینای را نمی زنده،شود و منای برای مرگ زاده میبدانید که هر زاییده

 . بماند
  نزدیک بودن آینده ـ٣

 )١٠٣. خ(کل متوقع آت و کل آت قریب دان 
 )٨٠دیوان، ( فَما لی وَما لِلشَکِّ وَالشُبُهاتِ        أَلَیسَ قَریباً کُلُّ ما هُوَ آتِ 

 .آیا هر آینده ای نزدیک نیست؟ برای من جایی برای شک و تردید نیست
 )٥٤دیوان، (  وَلِألَرضِ مِن کُلِّ حَی نَصیبُ            ریبُ أَال کُلُّ ما هُوَ آتٍ قَ

 .ای سهم دارد آگاه باشید که هر آمدنی ای نزدیک است و زمین از هر موجود زنده
  نزدیکی کوچ ـ٤

 )١٨٧. ق(الرحیل وشیک 
 )٣٢٤ن، دیوا( فَکُلٌّ بِها ضَیفٌ وَشیکٌ رَحیلُهُ    تَزَوَّد مِنَ الدُنیا بِزادٍ مِنَ التُقی 

 .ي تقوی را از دنیا برگیر؛ زیرا همگی در دنیا مهمانی هستیم که کوچ او نزدیک استتوشه
  مکافات عملـ٥

 ) ١٥٣. خ(کما تدین تدان 
 )٣٧٢دیوان،  (سُبحانَ مَن لَم یَخلُ مِنهُ مَکانُ      کُلُّ اِمرِئٍ فَکَما یَدینُ یُدانُ 

 پاک و منزه است کسی که شود؛تار می با او رف،کندگونه که عمل می بدان،هرکس
 .جایی از او خالی نیست

 اعمالي  نتیجهـ٦
 )١٥٣. خ(کما تزرع تحصد 

 ) ٢٢٣دیوان،  (یَحصِدُ الزارِعُ إِلّا ما زَرَع               ما یُنالُ الخَیرُ بِالشَرِّ وَال 
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 .کند ی درو نم، جز چیزی که کاشته است، کسی به نیکی نمی رسد و کارنده،با بدی
  حیرت از تکبر آدميـ٧

 .)٤٥٤. ق(ما البن آدم والفخر، أوَّله نطفةٌ، وآخره جیفةٌ، ال یرزق نفسه، وال یدفع حتفه
 )١٥٥دیوان،  (وَجیفَةٌ آخِرُهُ یَفخَرُ                  ما بالُ مَن أَوَّلُهُ نُطفَةٌ 

 ورزد؟  و پایان کارش مردار است، فخر میچگونه است کسی که اولش نطفه
  مرگ، بهترین عبرت ـ٨

 )١٨٨. خ. ( بموتی عاینتمفکفی واعظاً
 )٣١٨دیوان،  ( وَمُعتَبَراً لِمَن عَقَال               کَفى بِالمَوتِ مَوعِظَةً 

 ... مال اضافه بر نیازـ٩
 )١٩٢. ق (.ك فیه خازن لغیرِ قوتک فأنتَ فوقَ آدم ما کسبتَیا ابنَ

 )٣٨٣دیوان،  ( أَصبَحتَ تَجمَعُهُ لِغَیرِكَ خازِنُ   کَ فی الَّذی اِعلَم بِأَنَّکَ ال أَبا لَ
  طوالنی شدن آرزو، موجب ضایع شدن عملـ١٠

 )٣٦.ق. (من أطال االمل أضاع العمل
 ) ٣١١دیوان، (حتی تقصر فی العمل                    ال یذهبن بک األمل 

  فانی بودن همه چیز ـ١١
 ) ٩٩ .خ. (کل حی فیها الی الفناء
 )٣٨٦دیوان، (فکل حی سواه فان                قضی علی خلقه المنایا 

  بزرگترین قناعت، ناامیدی از مردم ـ١٢
 ) ٣٤٢. ق. (الغنی االکبر الیأس عما فی ایدی الناس

 )٢٣٦دیوان،  ( مِنَ الناسِ وَالغِنى فی القَناعَه      إِنَّما الراحَةُ المُریحَةُ فی الیَأسِ
 ت به کفاف  قناعـ١٣

 )٤٣. ق. (طوبی لمن قنع بالکفاف
 )٢٨٨دیوان،  (وَالفَقرُ عَینُ الفَقرِ فی األَموالِ        إِنَّ القَناعَةَ بِالکَفافِ هِی الغِنى 

  سنگین بودن حق ـ١٤
 )٣٧٦. ق. (ان الحق ثقیل مريء و ان الباطل خفیف وبيء

 )٣١٣دیوان،  (زَلِ الحَقُّ کَریهاً ثَقیل لَم یَ         ما أَثقَلَ الحَقَّ عَلى مَن نَرى 
 ... دنیا، برای دیگريـ١٥

 )٤٦٣.ق (.الدنیا خُلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها
 )٥٢دیوان، (و ما کنت فیها فهو شيء محبب          نحن بنو الدنیا خلقنا لغیرها 
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 اقتباس بالغيـ ٣ـ١٠
 یعنی استعاره، تشبیه و ؛گیردمی تصویر خویش را به وام ،پذیری، شاعراثري در این شیوه

 .)٦١، ١٣٧٦راستگو، : ـ نک(گیرد یا مجاز را از دیگری می
 اهمیت تشبیه و استعاره ـ ١ـ٣ـ١٠

 زیرا ت؛سازی در فرهنگ شاعران اسهای تصویرترین شیوه از مهم،تشبیه و استعاره
ب مشبه به و  بدیهی است که انتخا.اندف دانستهمهمترین هدف تشبیه و استعاره را وص

 .نوع نگرش شاعر به موضوع استي دهندهیا مستعارمنه نشان
ای همسفر شدند و در عاشقی و معلمی و زرگری و دیلمی«: در تاریخ بیهق آمده است

 آوردند؛ به خاصی را فرا یادوصف ماهِ تمام، هر کدام به اقتضای شغل و فضای ذهنی، مشبهٌ
گداخته، معلم، گرده نان، دیلمی سپری برای جنگ و کُرد آن را چون قرص پنیر، زرگر، زر

این داستان،  از) ٦٢کوب، زرین( »عاشق آن را چون صورت معشوق خود توصیف کردند
روحیه، نوع نگرش،  ينشانه منه در سخن گویندگان،به یا مستعارٌشود که مشبهٌمی فهمیده

و توان دنیای روحی ن میکنند و از طریق آشخصیت و فضایی است که در آن زندگی می
مهم و راهگشای  و این یکی از مباحث) ٦٢شمیسا، ( کرددرونی نویسنده را ترسیم

  .)٢٥ همو،( گویندخیال می شناسی صورآن سبکبه شناسی است که  سبک
ز را در وصف هالل ماه برای ، بیتی از ابن معتکسی: گوید می،العمده صاحب کتاب

ا اینکه تو از او ، یآوری او تشبیه نمی مانندچرا تو:  او پرسیدخواند و از ابن رومی
 ؛گوید از کاالی سرای خود سخن می، فریاد برآورد که ابن معتز،شاعرتري؟ ابن رومی
  .)٢/٢٣٦ابن رشیق، (زیرا خلیفه زاده است 

ها برای های ارجمند و قابل اعتماد، نه تنبنابراین تأمل در مواد تشبیه و استعاره، از معیار
 و )٥٣کدکنی،  :ـ نک( تشخیص سرقت ادبی است تعیین نقاط اشتراک، بلکه از همه مهمتر،

 .)٢٠٦، همو( خیال است صور ها وي تصویري سرقتهاي شعری، حوزهترین حوزهوسیع
 تشبیهات مشترک ـ ٢ـ٣ـ١٠

ده  اقتباس در آنها بیهو چنان عام و همگانی است که ادعای اخذ و،برخی تشبیهات
 استخدام ماه و گل برای ،مثالً) ٣٨٨همایی، ( به اصطالح مال میدان است نماید؛ می

درج و تضمین ي  در حوزه،ترسیم زیبایی و سرو و شمشاد برای توصیف قامت رعنا
 ؛ عمومی دارديمفرد است و جنبهبه تشبیه مفرد، عموماً، این نوع تشبیهات.گنجد نمی

 ،علت شباهتو  دارای اجزای گوناگون است ،شبهولی در تشبیهات مرکب که وجه 
با تأمل در تشبیهات مشترک زیر که . راه دارد اخذ و اقتباس  عادتاً،عمومیت نیست
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این ي را اگر در همه) ع(العتاهیه از کالم علی همگی مرکب هستند، سرقت ادبی ابو
) ع(العتاهیه از کالم علی پذیری ابو به ناچار باید بسیاری از آنها را تأثیر،شواهد نپذیریم

 . بدانیم
 این است که وجود تصاویر مشترک ،باریکی که نباید از نظر دور داشتي نکته

 ؛پذیری و اقتباس استتأثیري  نشانه،بیش از وجود مضامین مشترک) تشبیه و استعاره(
 برای توضیح بیشتر باید .مشترک، مضمون مشترک هم وجود داردزیرا در برخی تصاویر 

بیانی ي  آن از شیوهي ولی در ارائهگیرد یک مضمون را از دیگری می،گاه گوینده: گفت
گیرد تا نشان منه جدیدی را به کار میبه و یا مستعارٌ مشبهٌکند مثًالجدیدی استفاده می

 . ابتکار و نوآوری داشته است، ولی در بیان،دهد اگرچه در مضمون مقلد است
گیرد و این مبین  بیانی صورت میيمضمون و شیوهي مینه در دو ز،گاه این تقلید

ظاهر دنیا را فریبنده و ) ع( علی ، برای مثال؛اول استي تقلید محض و برتری گوینده
داند به همین سبب آن را به مار خوش خط و خالی تشبیه  باطن آن را خطرناک می

لین مسها و السم الناقع مثل الدنیا کمثل الحیة : کند که سم کشنده در درون اوست می
 .)١١٩. ق(فی جوفها 

اند، در این  دنیا را به شربت شیرینی تشبیه کند که در آن سم ریخته،اگر شاعر مقلد
 هم در ، ولی اگر آن را به مار تشبیه کند؛ فقط تقلید او در مضمون صورت گرفته،صورت

 .  تقلید کرده است،بیانیي مضمون و هم در شیوه
 در هردو میدان مضمون ،بینیم که تقلید و یا سرقت ابوالعتاهیه می،زیرهای در نمونه

 مضمون فریب و العتاهیه،بینیم که ابو می،برای مثال:  بیانی صورت گرفته استيو شیوه
تر از آن تصویری زیباتر و مناسبي  ولی در ارائه،خطر دنیا را پسندیده و پذیرفته است

 ، بنابراینرا در اشعار خود آورده است؛) ع( تشبیه امام  همان، به این سبب؛مار نیافته
شاعر با علم به اینکه سرقت ادبی از معایب بزرگ دنیای ادب است، چنان در : باید گفت

کند که اندیشه و کالم بیانی حضرت احساس کوچکی میي مقابل عظمت فکری و شیوه
 . دهدقرار می) ع(خود را دربست در اختیار کالم امام 

 توانایی ي با همه،العتاهیهدهد که ابوشواهد موجود در این بخش از مقاله نشان می
پذیری شاعر تفسیری جز تقلید و اثراین، است و ) ع(، شاگرد مکتب علیدر سرودن شعر

 . ندارد) ع(از علی 
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 ـ تشبیه دنیا ١ـ٢ـ٣ـ١٠
است  پرداختهصیف آنکه ابوالعتاهیه با استفاده ازتشبیه به تو ترین موضوعاتیاز مهم

 :است العتاهیه به عناصر زیر تشبیه شدهو اشعار ابو) علی( دنیا در کالم .موضوع دنیاست
 زن ـ ١ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 به دام ،داند که هدف او می، با ظاهری فریبنده،دنیا را مانند زنی فریبکار) ع(علی 
 من ؛ را فریب دهدیگری: فرماید می، به همین سبب؛انداختن افراد ساده و غافل است

 . تو را سه طالقه کردم؛نیازی به تو ندارم
 هیهات غرِّی ،یا دنیا یا دنیا إلیک عنِّی، أَبِی تعرَّضت، أم إلی تشوَّقتِ ال حان حینک

 قد طلقتک ثالثاً ال رجعة فیها فعیشُک قصیرٌ، وخطركِ یسیرٌ، ،غیری، ال حاجة لی فیک
 .)٧٧. ق (وأملک حقیرٌ

 هیچ مشبه بهی را ،ی دنیا را پذیرفته است و در فضای ذهن خودشاعر نیز فریبکار
 : گوید به همین سبب می؛یابد نمی،گربهتر از زنان مکار و حیله

  تَنَحَّ عَن خِطبَتِها تَسلَمِ                یا خاطِبَ الدُنیا إِلی نَفسِها 
 ) ٢٥٥، ١٩٦٨دیوان، دش،  ( مِنَ المَأتَمِ قَریبَةُ العُرسِ             إِنَّ الَّتی تَخطُبُ غَرّارَةٌ

  از خواستگاری او!کنیای کسی که دنیا را برای خودت خواستگاری می: ترجمه
 منصرف شو تا در امان بمانی 

 .استکنی، زنی فریبکار است که مرگ دامادش نزدیککسی که از او خواستگاری می
خواستگاری آن سخن رفته که  از ، از طالق دنیا و در کالم شاعر،)ع(در سخن علی 

 . شوندمکنیه محسوب میي دو استعاره هر
 کاه و علف ـ ٢ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 مانند ،)ع(بی وفایی و ناپایداری دنیا موجب شده است که ارزش آن از دیدگاه علی 
 : مصرفند و کسی خواستار آنها نیست بیشود؛جا دیده میهای خشکی باشد که همهعلف

 )٣٦٧. ق ( .متاع الدنیا حطامٌ
 )١٦١دیوان،  (وَأَنَّ جَمیعَ ما فیها غُرورُ           أَلَم تَرَ أَنَّما الدُنیا حُطامٌ 

 های کاه و علف است؟ و همه آنچه دروست فریب است؟دانی که دنیا ریزهآیا نمی
 . گردد ارزشی آن محسوسبی شده تاهای خشک علف تشبیههردو سخن، دنیا به ریزه در
  حیوان درنده ـ٣ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

  در قالب تصاویری از ، این آسیبهاست؛ آسیب رساندن به انسان،های دنیااز ویژگی
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 در دیدگاه .کندمرگ، بیماری، حیوان درنده، قحطی و مصائب مختلف خودنمایی می
 :کندای است که حمله می دنیا مانند حیوان درنده،)ع(علی 

 ) ١٠٨. خ. (صال الدهر صیال العقور
 )٣٥٣دیوان،  (بِقَلبِکَ مِن مَخالِبِهِ کُلومُ       ا تَنفَکُّ مِن زَمَنٍ عَقورٍ وَم

 به حیوان ، دنیا،)ع( در کالم امام علی ؛رحمی دنیا مورد نظر است بی،در هر دو تعبیر
درنده تشبیه شده و در تصویر شاعر، به دنیا صفت حیوان درنده داده شده که استعاره 

 . شودمکنیه محسوب می
 رودتیراندازی که تیرش خطا نمیـ ٤ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 ) ١١٤خ . (ان الدهر موتر قوسه ال تخطيء سهامه
 )٣٢٧دیوان،  (إِذا ما رَمانا الدَهرُ لَم تَخطُ نَبلُهُ      أُخَی أَری لِلدَهرِ نَبالً مُصیبَةً 

 شده  دنیا به تیراندازی تشبیه، مکنیه استيدر هر دو تصویر که مبتنی بر استعاره
 .رودکه هدف او انسانهاست و تیرش هرگز به خطا نمی

 انقالب و دگرگونيي  خانهـ٥ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠
 )٧٢. ک. (ان الدنیا دار دول

 )٤٢١دیوان،  (وَالمَرءُ ذو أَمَلٍ وَالناسُ أَشباهُ        الدَهرُ ذو دُوَلٍ وَالمَوتُ ذو عِلَلٍ 
ای تشبیه شده که در حال ا به خانهبرای توصیف ناپایداری دنیا، در هردو کالم، دنی

 .دگرگونی است
 مار خوش خط و خال ـ٦ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)١١٩. ق(مثل الدنیا کمثل الحیة لین مسها و السم الناقع فی جوفها 
 )٨٦دیوان،  (وَإِن کانَتِ المَجَسَّةُ النَت           هِی دُنیا کَحَیَّةٍ تَنفُثُ السُممَ 

 .دنیا به ماری خوش خط و خال تشبیه شده استظاهر فریبنده و باطن خطرناک 
 )خانه موقت و دل کندن( دار قُُلعه ـ٧ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)١١٣. خ (لعةٍوأحذّرکم الدنیا فإنّها منزل قُ
 )٣٢٤دیوان،  ( إِلی غَیرِها وَالمَوتُ فیها سَبیلُهُ           أَلَم تَرَ أَنَّ المَرءَ فی دارِ قُلعَةٍ 

  مردارـ ٨ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)١٥١. خ(تکالبون علی جیفة مریحة و ی

 )٧١دیوان،  (أَی اِمتِناعٍ لَها إِذا طُلِبَت                  یا لَکَ مِن جیفَةٍ مُعَفَّنَةٍ 
 . برای بیان نفرت از دنیا به کار رفته است، در تعابیر باال،مردار به شکل استعاری
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 )معبر( محل عبور ـ٩ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٨٣. خ(ا قد عبر معبر العاجلة حمید

 )١٥٤دیوان،  (فَإِنَّما الدُنیا لَهُم مَعبَرُ                  وَعَبَروا الدُنیا إِلی غَیرِها 
 . برای ترسیم ناپایداری و بی ثباتی در جهان به کار رفته است،لفظ معبر

  برق ـ ١٠ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠
  .)١٩١. خ( و ال تفتتنوا باعالقها فان برقها خالب

 )٣١٦دیوان،  (فی الخَلقِ خَطفاً کَخَطفِ البَرقِ فی مَهَلِ              ألَیامِ إِنَّ لَها یا لِلَّیالی وَلِ
  سایه ناپایدارـ١١ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)٦٣. خ(الدنیا عند ذوی العقول کفيء الظل 
 )٢٨٨دیوان،  (ما زِلتِ یا دُنیا کَفيءِ ظِاللِ                ما أَنتِ یا دُنیا بِدارِ إِقامَةٍ 

 .ناپایدار تشبیه شده استي  دنیا به سایه،هر دو تعبیردر 
 .شود حیوانی که شیرش دوشیده میـ١٢ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 األمم الماضیة والقرون الخالیة الذین منت من کان قبلکم نکم الدنیا کما غرّوال تغرّ
 .)٢٣٠.خ (تهااحتلبوا درّ

 ) ٧١دیوان،  ( الدُنیا إِذا اِحتُلِبَت ال دَرَّ دَرُّ          هِی الَّتی لَم تَزَل مُنَغَّصَةً 
  دریا ـ١٣ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)١٩٦. خ(تقصفها العواصف فی لجج البحار ) الدنیا(
 )١٦١دیوان،  ( تَموجُ بِأَهلِها وَلَها بُحورُ          أُخَی أَما تَری دُنیاكَ داراً 

  کوچ و سفر ـ١٤ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٢٠٤. خ(تجهزوا رحمکم هللا فقد نودی فیکم بالرحیل 

 )١٢٨دیوان،  (یَرجو الخُلودَ وَلَیسَت دارَ تَخلیدِ    جَدَّ الرَحیلُ عَنِ الدُنیا وَساکِنها 
 کند بازیگری که با انسان بازی میـ١٥ـ١ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)٣١. ک(اهل الدنیا فلعبت بهم و و لعبوا بها 
 )٢٨٧دیوان،  (فیها وَأَمثالِما شِئتَ مِن عِبَرٍ       ال تَلعَبَنَّ بِکَ الدُنیا وَأَنتَ تَری 

 تشبیه مردم دنیا ـ ٢ـ ٢ـ ٣ـ ١٠
  غریق ـ١ـ٢ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)٥/١. خ(شقوا أمواج الفتن بسفینة النجاح 
 )٢٥٨دیوان،  (فیها فَکُلُّ عَلی أَمواجِها طافِ    تَشَرَّفَ الناسُ بِالدُنیا وَقَد غَرِقوا 
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  کاروانـ٢ـ٢ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٤١٥. ق( نیام اهل الدنیا کرکب یسار بهم و هم

 )٢٥١دیوان،  (یَوماً إِلى ظِلِّ فَيءٍ ثُمَّتَ اِفتَرَقوا       ما نَحنُ إِلّا کَرَکبٍ ضَمَّهُ سَفَرٌ 
  مسافرـ٣ـ٢ـ٢ـ٣ـ١٠

  .)١٨٤. خ(و انتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم 
 )١٥٧دیوان،  (ضی السَفَرُوَعَن قَریبٍ بِهِم ما یَنقَ   الناسُ فی هَذِهِ الدُنیا عَلى سَفَرٍ 

  مهمان ـ٤ـ٢ـ٢ـ٣ـ١٠
 )٢٠٩. خ( بلى إن شئت بلغت بها اآلخرة تقرى فیها الضیف وتصل فیها الرحم

 )٣٢٤دیوان،  (فَکُلٌّ بِها ضَیفٌ وَشیکٌ رَحیلُهُ    تَزَوَّد مِنَ الدُنیا بِزادٍ مِنَ التُقى 
 . ده است مسافرانی که به آنها ندای حرکت داده شـ٥ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ ١٠

 .)٢٠٤. خ(تجهزوا رحمکم هللا فقد نودی فیکم بالرحیل 
 ) ٣١٧دیوان،  ( نودِی فی أَسماعِنا بِالرَحیل              یا عَجَباً إِنّا لَنَلهو وَقَد 

  خواب ـ٦ـ٢ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٤١٥. ق(اهل الدنیا کرکب یسار بهم و هم نیام 

 )٣٥١دیوان، . ( وَالناسُ عَن عِلَلِ الحُتوفِ نِیامُ        وَعَِجبتُ إِذ عِلَلُ الحُتوفِ کَثیرَةٌ 
  .چرد حیوانی که میـ٧ـ٢ـ٢ـ٣ـ١٠

ل الطیِّبات کالبهیمة المربوطة همُّها علفها، أو المرسلة شغلها کفما خلقت لیشغلنی أ
 أو أهمل عابثاً، أو أجرَّ يًًتقمُّمُها، تکترش من أعالفها وتلهو عمَّا یراد بها، أو أترك سد

 .)٤٥. ک ( الضاللة، أو أعتسف طریق المتاهةحبل
 )٣٥٨دیوان،  (رَتَعَت حِمى المَرعى بَهائِمُهُ              وَالناسُ فی رَتعِ الغُرورِ کَما 

 تشبیهات متفرقهـ ٣ـ٢ـ٣ـ١٠
  تشبیه یقین به نور ـ١ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٣٧٣. ق(قین یر فی قلبه الو نوّ

 )١٦٠دیوان،  (وَإِنَّ الشَکَّ لَیسَ عَلَیهِ نورُ                    أَال إِنَّ الیَقینَ عَلَیهِ نورٌ 
  تشبیه صبر به چهارپاـ٢ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)٧٦. خ ( جعل الصبر مطیّة نجاته والتقوى عدّة وفاته...رحم هللا امرأً
 ) ٣٩٣دیوان، . (یُطوى بِهِ السَهلُ وَالحُزونُ                    الصَبرُ أَنجى مَطی عَزمٍ 
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  تشبیه زبان به حیوان درندهـ٣ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٦٠.ق(اللسان سبع ان خلی عنه عقر 

 )١٦٠دیوان،  (کَأَنَّ لِسانَهُ السَبُعُ العَقورُ              وَرُبَّ مُهَرِّشٍ لَکَ فی سُکونٍ 
  تشبیه تقوی به سپر ـ٤ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)١٩١. خ(فان لتقوی فی الیوم الحرز و الجنة 
 )٣١دیوان،  (وَالرِفقُ یُمنٌ وَالقُنوعُ الغِنى                   التُقى جُنَّةٌ الخُرقُ شُؤمٌ وَ

  تشبیه ذلت به لباس ـ٥ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٢٧. خ(البسه هللا ثوب الذل 

 )٢٢٩دیوان،  ( إِنَّ الذَلیلَ لَمَن تَعَبَّدَهُ الطَمَع             عَبدُ المَطامِعِ فی لِباسِ مَذَلَّةٍ 
  به ستارهو اهل تقوي) ع(امامان  تشبیه ـ٦ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)١٠٠. خ (أال إنّ مثل آل محمّدٍ صلى هللا علیه وآله کمثل نجوم السماء
 )٦٤دیوان، . ( دُنیا وَأَهلُ التُقى کَواکِبُها               إِنّا لَفی ظُلمَةٍ مِنَ الحُبِّ لِل 

  تشبیه عرق در روز قیامت به لگامـ٧ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠
 .)٨٣. خ (ئدة کاظمةً وخشعت األصوات مهینمةً وألجم العرقوهوت األف

 )٢٥٢دیوان،  (وَیَومِ یُلجِمُهُم فی المَوقِفِ العَرَقُ        نبعاثهم ُما أَغفَلَ الناسَ عَن یَومِ اِ
  تشبیه اعمال به کاشتن درخت ـ٨ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠

فما طاب . میاه مختلفةٌوکلّ نباتٍ ال غنى به عن الماء، وال. واعلم أنّ لکلّ عملٍ نباتاً
 .)١٥٤. خ (سقیه طاب غرسه وحلت ثمرته، وما خبث سقیه خبث غرسه وأمرّت ثمرته

 )٨٤دیوان، . (وَلَو صَحَّ لی غَیبی لَسَحَّت شَهادَتي      وَلَو طابَ لی غَرسی لَطابَت ثِمارُهُ
 ) شلوار(تشبیه امور اخالقی به سربال  ـ٩ـ٣ـ٢ـ٣ـ١٠

 .)٢٨. ک(و سرابیل الموت ) ٨٧. خ(سرابیل الشهوات 
 )٥٣دیوان،  ( فَعِندی بِأَخالقی کُنوزٌ مِنَ الذَهَب          وَسَربَلتُ أَخالقی قُنوعاً وَعِفَّةً 

 )سلخ یا المام: (ـ مضامین مشترک٣ـ٣ـ١٠
 آن است که فکر و مضمون را از دیگری بگیرند و آن را در قالب عبارتی ،سلخ و المام

 .)٣٦٣همایی، (آنکه موضوع آن را تغییر دهند دیگر بریزند، بدون 
 ي از بیان مضامین مشترکی که در عرصه،انگاری برای پرهیز از ساده،در این بخش

 به اعتقاد ما ؛ایم خودداری کرده،ها داردحسن و قبح عقلی است و تعلق به عموم انسان
 تسخیر اندیشه و  قهرمان ،)ع(دهد که کالم علی کثرت و تنوع موضوعات زیر نشان می
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 : العتاهیه استخیال ابوي حاکم بر رصدخانه
 امیدی از مردمـ نا١ـ٣ـ٣ـ١٠

 .)٣١. ک (مرارة الیأس خیرٌ من الطلب إلى الناس
 )٢٨دیوان،  (وَالطَمَعُ الکاذِبُ داءٌ عَیا             الیَأسُ یَحمی لِلفَتى عِرضَهُ 

  فروختن خود به دنیاـ٢ـ٣ـ٣ـ١٠
 .)٧٤. ک(ر أن تری الدنیا لنفسک ثمنا و لبئس المتج

 .)٧٤دیوان، ( ک ال یشترون به ثمناً وال یرضون به بدالً
 )٢٠٧دیوان،  (سانٍ یَرى أَنَّها مِن نَفسِهِ عِوَضُ         ما أَربَحَ اللَهُ فی الدُنیا تِجارَةَ إِن 

  لجاجت، آفت عقلـ٣ـ٣ـ٣ـ١٠
 .)١٧٩. ق(اللجاجه تسل الرأي 

 )١٠٤دیوان،  (کَذاكَ لَجاجاتُ اللِئامِ إِذا لَجّوا        هلُ اللُؤمِ طاشَت عُقولُهُم إِذا لَجَّ أَ
  تالش برای کمالـ٤ـ٣ـ٣ـ١٠

 .)٢٠٧. ق(إن لم تکن حلیماً فَتَحَلَّم فإنَّه قلَّ من تشبه بقوم إال أوشک أن یکون منهم
 )٤٢٠دیوان،  (بیها قَوماً فَکُن بِهِمُ شَ            وَإِذا حَسَدتَ عَلى التُقى 

 )٣٧٩دیوان،  (فَتَشَبَّهی بِالصالِحینا                   یا نَفسُ إِلّا تَصلُحی 
  دنیا، سرای عبرتـ٥ـ٣ـ٣ـ١٠

. وظّف لکم مدداً فی قرار خبرةٍ ودار عبرةٍ  وأحصاکم عدداً  ووأنذرکم بالحجج البوالغ
 .)٨٣. خ (أنتم مختبرون فیها ومحاسبون علیها

 )٢٧٠دیوان،  ( وَالحَمدُ لِلَّهِ عَلى ذَلِکا               الدُنیا لَنا عِبرَةً أَصبَحَتِ
  هر نفس، گامی به سوی مرگ ـ٦ـ٣ـ٣ـ١٠

  .)٧٤.ق(نفس المرء خطاه الی اجله 
 )٢١دیوان،  (مَضى نَفَسٌ مِنها اِنتَقَصت بِهِ جُزءا             حَیاتُکَ أَنفاسٌ تُعَدُّ وَکُلَّما 

  اجتناب از حرف زشت ـ٧ـ٣ـ٣ـ١٠
 ) ١٩٣. خ(بعید فحشه 

 )١٦١دیوان،  (کَأَنَّ بِهِ عَن کُلِّ فاحِشَةٍ وَقرا  أُحِبُّ الفَتى یَنفی الفَواحِشَ سَمعُهُ 
 ...پسندي آنچه برای خود میـ٨ـ٣ـ٣ـ١٠

فأحبب لغیرك ما تحب لنفسک، وأکره له ما تکره لها، وال تظلم کما ال تحب أن 
  .)٣١. ک ( تحب أن یحسن إلیکتظلم، وأحسن کما
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 ) ٢٧١دیوان،  (رِکَما تَبغی لِنَفسِک                  اِبغِ لِلناسِ مِنَ الخَی 
 ) ٢٢٣دیوان،  (وَاِتبَعِ الحَقَّ فَنِعمَ المُتَّبَع          وَاِرضَ لِلناسِ بِما تَرضى بِهِ 

  نام نیک، بهتر از مال و ثروتـ٩ـ٣ـ٣ـ١٠
 المال یورثه من ال خیرٌ له من هللا للمرء فی الناس لصالح یجعلهإنّ اللسان ا أال و
 .)١٢٠ .خ( یحمده

 )٣٦٦دیوان،  ( مِنهُ إِلّا ذِکرُهُ الحَسَنُ                إِنَّ مالَ المَرءِ لَیسَ لَهُ 
  راه شناخت حق، مخالفت با هوای نفسـ١٠ـ٣ـ٣ـ١٠

 .)٢٨٩. ق ( فخالفهوکان إذا بدهه أمران نظر أیهما أقرب إلى الهوى
 )٣٣دیوان،  ( فَلَرُبَّ خَیرٍ فی مُخالَفَةِ الهَوى        خالِف هَواكَ إِذا دَعاكَ لِرَیبَةٍ 

  کدورت دنیاـ١١ـ٣ـ٣ـ١٠
 .)١٩٦. خ (وأحذرکم الدنیا فإنها دار شُخُوصٍ، ومحلةُ تنغیصٍ

 )٢٩دیوان،  (ا مِنَ البَلوىلَم یَخلُ صاحِبُه                  ما زالَتِ الدُنیا مُنَغَّصَةً 
 . لذتی که رنج بسیار به دنبال داردـ١٢ـ٣ـ٣ـ١٠

 .ق( عملٍ تذهب لذَّتُهُ وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ویبقى أجره: شتَّان مابین عملین
١٢١(. 

 )٣٠٩دیوان،  (أَورَثَت حُزناً طَویالً قَد                      فَلَرُبَّ شَهوَةِ ساعَةٍ 
 ) سؤال( درخواست ـ١٣ـ٣ـ٣ـ١٠

 .)٣٤٦. ق(ماء وجهک سائل یقطره السؤال 
 )٣٤٢دیوان،  (سَ فَإِنَّ السُؤالَ ذُلٌّ وَلومُ         مَن أَرادَ الغِنى فَال یَسأَلِ النا 

 عقل و ادبي  رابطهـ١٤ـ٣ـ٣ـ١٠
 .)٣١. ک(فان العاقل یتعظ باالداب 

 )٤٩دیوان،  (نَتیجَةُ العَقلِ تَمامُ األَدَب                ما أَنفَعَ العَقلَ لِأَصحابِهِ 
 )٥٣دیوان،  ( وَلَم أَرَ عَقالً صَحَّ إِلّا عَلى أَدَب            وَلَم أَرَ فَضالً تَمَّ إِلّا بِشیمَةٍ 

  سبکباری، عامل نجاتـ١٥ـ٣ـ٣ـ١٠
 .)١٢١. خ(تخففوا تلحقوا 

 )١٠٣دیوان،  (رِّ وَالتَقوى لَکَ المَسلَکُ النَهجُفَفی البِ  تَخَفَّف مِنَ الدُنیا لَعَلَّکَ أَن تَنجو 
 ت شوخی، موجب ذلّـ١٦ـ٣ـ٣ـ١٠

 .)٤٥٠خ ( من عقله مجة ما مزح امريء مزحة اال مجّ
 )٤١٢دیوان،  (یَردى وَیَسخَفُ مَن بِهِ یَتَفَکَّهُ           وَدَعِ الفُکاهَةَ بِالمُزاحِ فَإِنَّهُ 
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  صفات دوست واقعی ـ١٧ـ٣ـ٣ـ١٠
 .)١٣٤. ق( کون الصدیق صدیقاً حتی یحفظ اخاه فی ثالث فی نکبته و غیبته و وفاتهالی

 و یرمی بالعداوئ من رمانی      صدیقی من یقاسمنی همومی 
 )٣٧٥دیوان، (و ارجوه لنائبة الزمان          و یحفظنی اذا ما غبت عنه 

  توجیه خطای دوستان ـ١٨ـ٣ـ٣ـ١٠
ى الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، احمل نفسک من أخیک عند صرمه عل

وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدَّته على اللین، وعند جرمه 
 .)٣١. ك (على العذر

 )١٦١دیوان،  (فَکُن أَنتَ مُحتاالً لِزَلَّتِهِ عُذرا   إِذا ما بَدَت مِن صاحِبٍ لَکَ زَلَّةٌ 
 به چند مضمون مشترک دیگر در ،وار فهرست،کالمي طاله برای پرهیز از اادامه،در 

یابی، عالوه بر کنیم و برای سهولت دستالعتاهیه اشاره میو اشعار ابو) ع(سخنان علی 
 . کنیمابیات نیز اشاره میي  دیوان به شمارهيصفحه

 )١٢، بیت ١٥٧دیوان، ص (و ) ١٥٣. ق(پیروزی، نتیجه صبر 
 )٣، بیت ١٨٢دیوان، ص (و ) ٣٦٥ و ١٣١. ق(ا اهمیت پند گرفتن از دنی

 )١، بیت ٣٥٣دیوان، ص (، )٤٦. ک(نرمش، عامل رسیدن به خواسته 
 )٣ بیت ٥٠دیوان، ص (و ) ٢٢٦. ق(رنج طمعکار 

 )٢ و ١، ٩٦دیوان، ص (و ) ١٦٥. خ(ناتوانی وهم از درک ذات حق 
 )٩، بیت ٢٩دیوان، ص (و ) ٥٩. ک(دائمی بودن بال در دنیا 

 )١، بیت ٤١٩دیوان، ص (و ) ٣٥٣. ق(ی دیدن عیب دیگران و ندیدن عیب خود زشت
  )٨، بیت ٢١٧دیوان، ص (و ) ٢٢٩. ق(قناعت، بهترین ثروت 

  )٨ بیت ٤٨دیوان، ص (و ) ١٢٤. خ(بی فایده بودن فرار از مرگ، 
 

 های مشترکحکمت
های ایرانی نیز أثر از اندیشهحواشی این مقاله، و نیز از آنجا که ابوالعتاهیه را متبا تأمل در

مین حکمی او، متأثر از نماید که برخی مضابعید نمی) ٣/٢٤٤ضیف، : ـ نک(اند دانسته
به کار برده به عنوان مثل رایج در روزگار خود نیز آنها را ) ع(و علی ی باشد فرهنگ ایران

 بیت از ٢٠ر و  روایت از پیامب٣٠ آیه قرآن، ١٠٠ بیش از ، زیرا در نهج البالغه؛باشد
رایج در  ضرب المثل ٦٢و دست کم ) ٢٥٨ـ٢٥٦ محمدی،: ـ نک(جاهلی دوران اشعار 

 این احتمال ،بنابراین ؛)١٧١ـ٧ غروی،: ـ نک(است مورد استشهاد قرار گرفته  ،افواه مردم
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البالغه که در این العتاهیه و نهجمنتفی نیست که برخی مضامین مشترک در اشعار ابو
کیمان ایرانی حروزگار حضرت و منسوب به در از امثال رایج نها اشاره شده، مقاله به آ

توان در مواردي که کالم ابوالعتاهیه باشد؛ اما باید توجه داشت که این موضوع را نمي
 .اخذ شده است، تسرّي داد) ع(لفظاً و مضموناً از سخنان امیرالمؤمنین 

 
 نتیجه
 ای حدودبا وجود فاصله) ع(اهیه از سخنان علی العتپذیری گسترده و وسیع ابوتأثیر

دهد که  نشان می،)٤٠٦(و شریف رضی ) ٢١٣(العتاهیه دویست سال بین زمان وفات ابو
) البالغهآوری نهجدو قرن قبل از جمع( در روزگار ابوالعتاهیه )ع (های امام علیاندیشه

 و این خود در کنار قرائن در ذهن و زبان گویندگان و شاعران رایج و معروف بوده است
و . البالغه استدر نهج) ع( دیگری برای صحت کلمات منسوب به علی يشمار، قرینهبی

یک که است  )٢/٤١٩ مسعودي،: ـ نک( يمسعودقرینه استواری برای صحت این سخن 
 نزد مردم )ع( ي خطبه از عل٤٨٠امروز «: گوید يمالبالغه قرن قبل از گردآوری نهج

سر خم کرده  از هر طرف ،این درخت باروردهد که  نشان می،از دیگر سو ».ستمحفوظ ا
 با تأمل در حواشی این ،همچنین. داده استالعتاهیه از جمله ابو ، به مشتاقانيو نصیب
البالغه  برخی از مضامین حکمی موجود در نهجتوان نتیجه گرفت که احتماالً می،مقاله

 .بوده است) ع(ایج در روزگار علی از مضامین قرآنی و یا امثال ر
 

 فهرست منابع
 .قرآن کریم. ١
 . نهج البالغه. ٢
دار احیاء الکتب   تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره،شرح نهج البالغة،الحدید، يابن اب. ٣

 .١٩٦٥الطبعة الثانیة، العربیه، 
، حققه احسان فیات االعیانوبکر، أبیبنمحمدبنأحمدالدینالعباس شمسابن خلکان، ابو. ٤

 .  تابی عباس، بیروت، دار صادر،
، حققه و فصله و علق العمدة فی محاسن الشعر و آدابه و نقدهابن رشیق، ابو علی الحسن، . ٥

 .١٩٧٢حواشیه محمد محی الدین عبد الحمید، بیروت، دار الجیل، 
، حققه و ضبط نصه و طبقات الشعراءالشعر و الشعراء ا، ابن قتیبه، عبدهللا بن مسلم الدینوري. ٦

 . ق ه١٤٠٥ مفید قمیحة، بیروت، دار الکتب العلمیة،
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، قدم له و وضع هوامشه و ي، شرح الخطیب التبریز دیوان،يتمام، حبیب بن أوس الطایأبو. ٧
 . ق ه١٤١٣ ،، الطبعة االوليي االسمر، دار الکتاب العربيفهارسه راج

 .ق  ه١٤٢٥العربي، الکتابدار لبنان، بیروت، شرحه مجید طراد، ولهقدم ،الدیوان ابوالعتاهیة،. ٨
 .١٣٧٢ ،٧٢٩ـ٧٢٠، ص٥اسالمی، ج بزرگالمعارفالعتاهیه، دائرةمهران، ابو ارزنده،. ٩

 ،دار الفکر، شرحه و کتب هوامشه سمیر جابر، ياألغان بن الحسین أبوالفرج، ي، علياالصبهان. ١٠
 . ق ه١٤٠٧

 .بی تا ، قم، ایران، موسسة دار الفکر،مختصر المعانی، سعد الدین مسعود بن عمر، يتفتازانال. ١١
 .١٩٦٨، ، دارالفکر للجمیع، بیروتالبیان و التبیینعمربن بحر،  ،الجاحظ . ١٢
، از ٣٦، دفتر ي کتابداري  مجلهمنابع و مستندات نهج البالغه،، ي، سید محمد مهديجعفر. ١٣

 .١٣٨٠، سال ٢٥ تا ٧ ي صفحه
 . ق ه١٤٠٩بیروت، دار الزهراء، ، یدهاتالبالغه و اسامصادر نهج ، عبد الزهرا،يالحسین. ١٤
 .١٣٧٢،  انتشارات اساطیر،يتأثیر قرآن حدیث در ادبیات فارس اصغر، ي، عليحلب. ١٥
 . ق ه١٤١٠الجیل،، بیروت، دارالحیاة االدبیة بعد ظهور االسالمالمنعم، الخفاجی، محمد عبد. ١٦
 .١٩٦٨، ، دار الکتاب للطباعة و النشرالعتاهیة؛ حیاته و شعرهابوالدش، محمد محمود، . ١٧
 .١٣٧٦، انتشارات سمت، يو حدیث در شعر فارس  قرآنيتجلراستگو، سید محمد، . ١٨
 و ضبط نصوصه و ، جمعهمحاورات الشعراء و البلغاء و محاضرات االدباءالراغب االصفهاني، . ١٩

 . ق   ه١٤٢٩دار االرقم بن ابی االرقم، بیروت، لبنان، ه عمر الطباع، شرکةعلق حواشی
 .١٣٧٢ي،  نقاب، انتشارات علمي شعر ب دروغ،يشعر بکوب، عبدالحسین، زرین. ٢٠
 .١٩٨٣  بیروت، منشورات دار مکتبة الحیاة،تاریخ آداب اللغة العربیة، زیدان، جرجی،. ٢١
، پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات العتاهیهث بر شعر ابوتأثیر قرآن و حدیساقی، حسن، . ٢٢

 .١٣٨٣پور، دانشگاه رازی، عرب، استاد راهنما، شهریار همتی، استاد مشاور، وحید سبزیان
، دانشکده هامقاالت و بررسي، »در ادب الصغیر) ع(تأثیر کالم علي «، سبزیانپور، وحید. ٢٣

 .١٣٨٧ ،٧١ـ٥٣، ١٣٨٧، ٨٨الهیات دانشگاه تهران، دفتر 
، ، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارمي صور خیال در شعر فارسرضا،، محمدي کدکنيشفیع. ٢٤

١٣٧٠. 
 .١٣٧١، انتشارات فردوسى، چاپ دومبیان، شمیسا، سیروس، . ٢٥
 .١٣٦٧، چاپ اول سازمان انتشارات فروهر، ،ي زرتشتيبینجهان موبد رستم، ،يشهزاد. ٢٦
البالغه، ، یادنامه کنگره هزاره نهج)ع(بهره ادبیات از سخنان علی  ،عفرشهیدی، سیدج. ٢٧

 .١٣٦٠ ، بنیاد نهج البالغه،٢١٨ـ١٩٧
، ، الطبعة الرابعة، دارالمعارف بمصر االولي، العصر العباسبيتاریخ االدب العر ، ضیفيشوق. ٢٨

١٩٦٦. 



 ١٣٨٩ ،چهل و سوم سال ،١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره                                        ٩٨

 

 .لعربی، بی تا بیروت، دار احیاء التراث امقدمه نهج البالغة،عبده، محمد، . ٢٩
 . ق ه١٤٠١، ، قمي، انتشارات فیروزآباد نهج البالغةياألمثال ف، محمد، يالغرو. ٣٠
 .١٣٦٨انتشارات توس،  المحمد آیتی،ترجمه عبد ،العربیاالدب تاریخالفاخوری، حنا،. ٣١
 .١٣٨٥منشورات ذوی القربی،  ،ي تاریخ االدب العربيالجامع ف همو،. ٣٢
 .١٩٨٥، بیروت، دار الجیل،  األدب العربی و تاریخه الموجز فیهمو،. ٣٣
 .١٩٨٥ ،، بیروت، دارالعلم للمالیینيتاریخ االدب العربفروخ، عمر، . ٣٤
دار نهضة مصر للطبع و النشر، اسطورة الزهد عند ابی العتاهیة، الکفراوی، محمد عبد العزیز، . ٣٥

 .بی تا
  قـم، نـشر امـام   رس أللفاظ نهج البالغـة، المعجم المفه ،ي، سیدکاظم و محمد دشت    يمحمد. ٣٦

 .١٣٦٩ي، عل
الدین عبد تحقیق محمد محی، مروج الذهب و معادن الجوهر بن الحسین، ي، عليالمسعود. ٣٧

 .١٩٤٨الحمید، بیروت، دار االندلس، 
، ترجمة و تحقیق صفاء خلوصی، بغداد، منشورات تاریخ االدب العباسی، .ا. نیکلسن، رینولد. ٣٨

 .١٩٦٧االهلیة، المکتبة 
 .١٣٦٨،  مؤسسه نشر هما، چاپ ششم،يفنون بالغت و صناعات ادب ، جالل الدین،يهمای. ٣٩
 

 


