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 پيشگفتار .5

 موضوع تعریف .5-5

 دنباال باه خاود از پا  را ویثاان هاایآفارینش ،ماندگار هایاندیشه و تأثیرگذار هایمتن ،یکلّ نگاه یک رد

 انساانی و بازر  هاینیّت و سازانسان ةشیاند از مملو ،است )ع( علی امام اندیشة ةزایید که نهج البالغه دارند.

 آن خاا ّ یرنگجهاان و هاایفکرخاوش ،هااینیبنکتاه تاأثیر تحات ،شاعران و اندیشمندان از یاریبس .است

 فرطوسای عمعبادالمن شایخ ،اسات افتاده گرکار وا بر )ع( علی امام هایاندیشه شدّت به که شاعرانی از .اندبوده

 گشاوده جهاان باه دیاده عارا،، جناوب در رقاصاه روستای در (میالدی 1313) سال در که است عرب شاعر

 کرد. رشد اسالم سازانسان یهاشهیاند ندام در و شد آشنا دینی محیط با نجف در ،مسلمان شاعر این .است

 باه موساوم خاود اشاعار در کاه کارده مشغول خویش به را شاعر این ذهن چنان )ع( علی امام یهاشهیاند 

 شاده ساروده بیات 27428 در ،ملحماه این اشعار است. کشیده نظم به را ایشان یهاشهیاند از بسیاری «ملحمه»

 و پنااد ویژهبااه ؛اساات گنجانااده خااویش عبااارات در را )ع( علاای امااام یهاشااهیاند رّدُ آن یجااایجااا و اساات

 حاال .اسات نماوده خاود ییهنرنماا ةمایادسات را )ع( مجتبی حسن امام فرزندش به )ع( علای امام یهاموعظه

 را تأثیرپاذیری ایان تاا انادبوده آن صادد در ،نهج البالغه از تعهّدم شاعر این تأثیرپذیری به توجّه با نگارندگان

 گفاتن ساخن هرچناد بسانجند، نیاز دیسع ةشیاند با را هاشهیاند این یهاییهمسو و دهند نشان جستار این در

 نیست. تازه یامسئله ،نهج البالغه از سعدی تأثیرپذیری دربارة

 هدف و اهمّيّت ضرورت، .5-3

 ادب در بالغاهنهاج ال تأثیرپاذیری چگاونگی باازخوانی کاه اسات نظر آن از پژوهش این ضرورت و اهمّیّت

 هاد  .ساازدیما آگااه نهاج البالغاه از یریگبهره در ادیبان هنرنمایی ژرفای و میزان به را ما ،فارسی و عربی

 است. تأثیرگذاری این تحلیل و بررسی نیز پژوهشگران اصلی

 پژوهش پرسش .5-2

 است؟ چگونه (2)فرطوسی و (1)سعدی سخن در نهج البالغه تأثیرگذاری بازتاب

 پژوهش پيشينة .5-3

 هااآن در کاه است شده انجام فراوانی هایپژوهش زمینه این در ادبی، آثار در دینی متون تأثیر اهمّیّت دلیل به

  هماة باه پارداختن و معرفای .اسات آماده میاان باه سخن آن گوناگون کارکردهای و تأثیرپذیری این انواع از

 نگاشاته بااره ایان در (1331) طهماسابی کاه ایمقالاه از انتاومای ن،ایام این در لبد.طمی ترفراخ مجالی هاآن



 01/ فرطوسی و سعدی کالم در البالغه نهجمضامین تعلیمی  تأثیرگذاری تطبیقی بررسی

 

 مضاامین هماان باا را سعدی بوستان تعلیمی و اخالقی مضامین از برخی پژوهش، این در ایشان کرد. یاد است،

 هاایآماوزه از بسایاری ترسایم در سعدی که است رسیده نتیجه این به پایان در و کرده مقایسه نهج البالغه در

ی توجّه نهج البالغه به ،بوستان در خود تعلیمی و یحکم اخالقی،  تأثیرپاذیری ایان دامناة اسات؛ داشاته خاصاّ

 هااشاباهت ایان کاه جاایی تاا دارد وجاود نهج البالغاه و بوستان بین فراوانی اشتراکات و است گسترده بسیار

 (.212 همان: ر.ک:) دپذیر انجام زمینه این در بیشتری بررسی که دارد جا و کندمی زدهشگفت را خواننده

 باا گلساتان و بوساتان در متنایهام یا تنا  هایگونه بررسی به ایمقاله در نیز (1331) دیگران و فسنقری 

 سااختن روشان از پا  ،ماذکور پاژوهش نگارنادگان اناد.پرداخته نهج البالغه از اثرپذیری هایشیوه بر تکیه

 ادب در موجاود کمایح آثاار از بسایاری که اندکرده انذعا آن، مرز و حدّ دادن نشان و تنا  بنیادین مفهوم

 نهاج البالغاه در موجاود فرهنگای و اجتمااعی تربیتای، هاایاندیشاه مضامون و روح تأثیر از از دور به فارسی

 اسات جاام  بسایار نهج البالغه از سعدی اثرپذیری هایشیوه و هاگونه که دارندمی ابراز پایان در آنان نیستند.

 هاایگوناه ساعدی آثاار در تناا  اسات ممکان دارد؛ گستره این در سعدی نرنماییه و احاطه زا حکایت و

 هماان: ر.ک:) آیادمای شمار هب پیشنهادی پژوهشی و طلبیده را پژوهندگان توجّه لزوم که باشد داشته بیشتری

153.)   

 کتااب قالا  در ندیارزشام پاژوهش ،نهاج البالغاه از ساعدی اثرپذیری شیوة دربارة نیز (1418) ابراهیم 

 در راساتا ایان در تحقیقای (1383) ملکی است. کرده آشکار را اثرپذیری این مختلف هایروش و داده انجام

 ملحماة بار تکیاه باا فرطوسای المنعمعباد منظار از )ع( علای امام حکومت و هاموعظه» عنوان با نامهانیپا قال 

 طاورنیهم و یاارانش و فرزنادان باه )ع( علای اماام یهاهموعظ و پندها ،پژوهش این در که داده انجام «ایشان

 تحلیال ماورد فرطوسی عبدالمنعم اشعار بر تکیه با را یدارحکومت صحیح ةنحو با رابطه در ایشان یهاهیتوص

 پژوهشای (1333) اژیاه و همکااران اسات. شاده استفاده نیز منب  این از پژوهش این در که داده قرار بررسی و

 ساعدی تلمیحاات از نموناه چند آن در که اندنگاشته «نهج البالغه از سعدی یهانیتضم و میحتل» عنوان تحت

 است. نموده ذکر مختصر توضیح با را نهج البالغه از

 نظری چارچوب و پژوهش روش .5-1

 در هترجما ساس  و شاده ذکار تعلیمای، و اخالقای موضاوعات حس  )ع( علی امام کالم ابتدا ،جستار این در

 ادبیاات فرانساوی مکتا  بنیاد بر نیز آن نظری چارچوب .میاآورده را سعدی و فرطوسی شعر ،بخش هر ادامة

 است. آن مشخّصة نیترمهم تأثیرپذیری، عنصر که است استوار تطبیقی
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 موضوع تحليلی پردازش .3
 فرطوسی و سعدی آثار و نهج البالغه مشترک مضامين .3-5

 هااآماوزه و مفاهیم این که است شده موج  فرطوسی و سعدی آثار در غهنهج البال مضامین از بسیاری تکرار

 آثاار و نهج البالغاه در حکمی و تعلیمی اخالقی، مشترک مضامین شوند. ظاهر نظم آراستة لباس در دیگر بار

 ةنشاان هاا،شباهت این و داردوامی شگفتی به را مخاط  که جایی تا هستند شبیه هم به بسیار فرطوسی و سعدی

  اسات. نهاج البالغاه در )ع( علای اماام فکاری و اساالمی نااب اندیشاة باه شاعر دو این اندیشة و فکر ینزدیک

 داشاته عمیقای تاأثیر فرطوسای و شیراز شیخ زبان و ذهن در ع() یعل امام اندیشة که کرد اذعان چنین توانمی

 بارده راه امیرالماممنین قدرگران اثر به ،تردگیگس و عمق این با اینویسنده یا شاعر کمتر شاید که آنجا تا است

 کاه اسات ایان توجّاه شاایان نکتاة است. کشیده تصویر به هنرمندانه نیچننیا آن، با را خود اندیشة اشتراک و

  حفا  نیاز را خاویش سابکی تشاخّ  )ع(، علای اماام هنار و اندیشاه باه رویکرد عین در فرطوسی و سعدی

 اند.بخشیده جان آن به و اندنموده تزریق خویش کالم در نیز را )ع( امام فکر و اندکرده

 فرطوسای و ساعدی آثاار و نهاج البالغاه میاان فراوانای مشترک هایجنبه که است الزم نیز نکته این ذکر 

 ایگزیاده ساتارج این در ادشدهی موارد و ستین پذیرامکان اندک مجال این در هاآن همة ذکر که دارد وجود

 است. ایشان فکری هایهبرجست و مشترکات از

 سکوت اهمّيّت .3-5-5

 زیاچچیه باا آن عمال سارعت افازون بار ایان، دارد، قارار انساان اختیار در که است ایوسیله ترینساده ،زبان

 هایچ کاه گوناههماان :گفات دیابا. باود آن مراق  شدّت به باید سب ،قابل مقایسه نیست و به همین  دیگری

 بایاد هام نکتاه ایان باه .ساتین باطال سخن از باالتر گناهی هیچ نیست، حق سخن از برتر خداوند نزد عبادتی

 قبیال از نیک اعمال و عبادات از مهمّی قسمت ،شودمی انجام زبان با گناهان بیشتر که طورهمان داشت، توجّه

 انجاام نزباا و گفاتن ساخن باا جهااد، و منکار از نهی و معرو  به امر ت،تربی و تعلیم مردم، ارشاد خدا، رذک

  آشاکار او هنار و عیا  نگویاد ساخن انساان تاااینکاه  باه نظار (.03 :1382 شایرازی، مکاارم ر.ک:) شودمی

 ساکوت باه ،معرفات و دیان بزرگاان آثاار و دینی فرهنگ در غالباً ،پرگویی معای  به توجّه با نیز و شودنمی

 :است شده فراوان سفارش

َأَ وَ  َم اَف  ر ط َِمْنَص ْمِتك  َ ك ِ ت ال ِفيك  ْْ َِم ْنَم ْطِقِك ك  َوَ ْيس ُرَِم ْنَِِ  َ َم اف  ا َُُم  اَِ َك َْك  َ  ِِّ َكْ وِ   اِِ َوَ ِحْف  َِوع  اَِِِِ َأ ح     َُُم  اَِ َي  ِّ ْيك  ِحْف 
.َوَ َِِل ََِّمْنَط ل ِ َم اَِ َي ِّ ْيَغَ  َك طَّاسَِْْيِك  َ ُةَك ْي ْأِسَخ ْْيٌَِمن َك قَّل ِ ََِِل  َ.(183َ/حََ.ک:َنيزَ؛13َ/ن)َم ر ك



 03/ فرطوسی و سعدی کالم در البالغه نهجمضامین تعلیمی  تأثیرگذاری تطبیقی بررسی

 

 در آنچاه نگهاداری چراکاه ؛بارود دست از سخن با که است آن از ترآسان یدهیم دست از سکوت با آنچه :ترجمه)

 آن از اسات بهتار مان پایش داری دسات در آنچاه نگهاداری و اسات ریپذامکان آن ةدهان بستن محکم با است مشت

 (381 :1384 ،)دشتی (بخواهی. دیگران ازکه  چیزی

 :است آوردهدر نظم به را نهج البالغه جمالت این ،عرب شاعر ،فرطوسی

َمِ         اَوأ يس         رََُن        يالَأْن        َ وُه       َ.3
3.ََُُ َِض   يا َ َونَ ََُْك و ع   اَِِ ََام    َِحف   
َُُِحْف    َ.1 َم     اَأ فض      ََُي     ِّکَ َِ ََم    اَ 
َ ةََِو ِِِع     زَِ َ.4 ََم      ِنَخ ي      رٌََك ي         أسََِم        رك

 

ََ ف          ََِِو ق        ََِِعط       َِّ َقَِقْ       طَ اب َا ك  كألْ 

َ              َِِّ َ                ََُو ذه             ا َ  ََِِِِ  ك وک                 ا

ََِِِم       نَت بت غ        َك غ        ْيََِي        ََِِّ   ع ق       ا

 ابَََُِِِِْونَ َ ِلط                            اسََِؤكلَ ُس                           
 

َ(3881:َ381)َ
 چراکاه .2 اسات. ترآساان و ترکیانزد آن باه رسایدن ،یدهایما دسات از ادا هنگاام در ساکوت با آنچه .1 :ترجمه)

 آنچه نگهداری و .3 است. پذیرامکان آن ةدهان بستن محکم با آن رفتن دست از بدون است مشک در آنچه نگهداری

 زا اسات بهتار یدیامون تلخای و .4 کنای. طلا  دیگاران دسات از کاه یشابخش از بهتار مان پایش توسات، دست در

 (ترس. و ابا بدون مردم از درخواست

 :است دهآور نغز حکایت چندین ،سکوت اهمّیّت و خاموشی دفوائ در گلستان چهارم باب در نیز سعدی

 در کاه اوقات غال  در است آمده اختیار آن تعلّ به گفتنم سخن امتناع گفتم دوستان از را یکی» :5 حکایت

 :1381) .«نبیناد نیکای کاه باه آن دشمن گفت آیدنمی بدی بر جز دشمنان ةدید و افتد اتّفا، بد و نیک سخن

128) 

 نهای. میاان در کسای باا ساخن ایان کاه نباید :گفت را پسر افتاد خسارت دینار هزار را بازرگانی» :3 حکایت

 داشاتن نهان در مصلحت که گردانی ل مطّ این فایده بر مرا خواهم ولکن نگویم تراست، فرمان !پدر ای گفت

 همان() «.هیهمسا شماتت دیگر و مایه نقصان یکی نشود: دو مصیبت تا گفت چیست؟

 دم گفتاااااار بااااه تااااوانی تااااا ماااازن

 نفااااا  بااااارآور آنگاااااه و بینااااادیش

 گاااوش آگناااده باشاااد ساااخن راوانفااا

 هاااوش خداوناااد ای خاموشااای راو تااا
 

 غاام چااه گااویی دیاار اگاار گااو نکااو 

 باا  گوینااد کااه کاان باا  پاایش آن وز

 خماااوش در مگااار نگیااارد نصااایحت

 پااااوشپرده را نااهاااال و اساااات وقااااار
 

 (183 :همان)
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 زنان با مشورت. 3-5-3

 هاایآموزه است، اجرایی راهکارهای برترین شگزین و هاراه بهترین به رسیدن مشورت، از هد  که آنجا از

 دلساوزی پختگای، خیرخواهی، دانایی، و تخصّ  خردمندی، ایمان، چون دقیقی هایشاخ  و شرایط دینی

 هایآسای  و موانا  از حار  و تارس بخال، مانناد اماوری .اسات نماوده معرّفی مشاور انتخاب برای را …و

 فرماید:می (ع) یعل امام لذا و است شده قلمداد مشورت

َع  ِنَوَ  ُيْض ِعُفك   ََ ب  ا  ْ َكْ ف ْك  ر  َو الَ  َي ِع ُِّك  َع  ِنَكْ ف ْض ِ َو  ي  ْع ُِِّلَِِ  ك  َِِ  يالَ  َْ ِوَ ِتك  تُ ِِّْخل نََِّ َم  ََّ  ر   َالَ  َك  يُ  ز يِ ُنَ   ك  ح رِيً اَ  كأْلُُم  وَِ َو الَ 
ْْ  َوَ ابَِ َغ ر كئِزَُجْلْ ْوَِ َف ِِنََّك ُْب ََي ْم ُعه اَُسوََُِكجْْلُْْب َو كْْلِْرص  َ.(11َ/ن)َك ظِ نِ َاِبّللَََِّش َّتَّ
 باه نیال از مان  که دارد وجود یضعفنقطه آنان از یک هر در زیرا نکن، مشورت حری  و ترسو بخیل، فرد باترجمه: )

 (470 :1384 ،دشتی) (.شوندمی حقیقت

 چهاار در چراکاه ؛دارد شناساانهروان ةباجن هماین باه اشاره ع() نیرالمممنیام کالم در زنان با مشورت از پرهیز

 دارناد تاریفراوان و شادیدتر هایهیجان زنان خشم( و اندوه ترس، عشق، )شادی، اساسی هیجان پنج از مورد

 ظریاف هاایهیجان زناان است. خشم – گیرندمی پیشی زنان بر مردان که – استثنا مورد هیجان آن و مردان تا

 :کنندمی تجربه بیشتری فراوانی و شدّت اب را اندوه( و ترس عشق، )شادی،

َوَ وَ  ك  َو ْهنََِِِّيَّ َأ ف ِن َو ع ْزم ُهنَََِِّل  َ أي  ُهنَََِِّل  َ ة َك طِ س اَِِف ِِنََّ َ او  َ.(13َن/)َُم
 (383: 1384 )دشتی، (شود.می سست زود آنان رأی که زابسرهی زنان با ورتامش از کشور سیاسی امور در ترجمه:)

 نظام باه را آن فرطوسی آن تب به  و پرداخته آن به )ع( علی امام که است موضوعاتی از زنان با تعامل چگونگی

 است. شده برده کاره ب نیز سعدی کالم در مونضم این و کشیده

 :فرطوسی

َركَ أ ْم        َر أةٌَْم        ِكََُهنََِّم        طََِْل         َُت ََْالَ.3
َ  ِک       نَِِكهر مان         َ َ  يس         ََْيَ ف ِه       َ.3

َ
 

ََِِِ ََاِس      هَ ن  فََْرَ أ ْم      َع       ِّكَم      ا   ك ك ض      ا

 ك               و الََِِِبِك               َََِ حی              ان  ََُي َِِه             
 

(3818َ:381)َ
 در بهااری گال او بلکاه نیسات، پهلاوان او زیارا .2؛ نکان لمحوّ او به است زنان توانایی از باالتر که کاری .1 :ترجمه)

 (است. مهربانی ةمزرع

 مفسادان باا ساخاوت و تباهسات زناان باا مشاورت» که: است آورده مضمون نیا در گلستان در نیز سعدی و

 (187 :1383).« گناه



 05/ فرطوسی و سعدی کالم در البالغه نهجمضامین تعلیمی  تأثیرگذاری تطبیقی بررسی

 

 پيامبر از يروی. پ3-5-2

 پیاروی باه را مممناان حضارت، آن عصامت بیاان و پیاامبر نیکوی اخال، از تمجید موازات به متعال، خداوند

 امبریاپ از یارویپ و اطاعت که جایی تا دهدمی فرمان خویش ةفرستاد گفتار و کردار از چرا و چونبی و مطلق

 خاود فرماان از سارپیچی را رساولش دساتور از معصایت و نافرماانی و خواناده خاود از اطاعت عین را  ()

 .(0 حشر/ :ر.ک) خواندمی

 است: فرموده چنین اسالم، گرامی رسول سیرة و سنّت از یریپذتیوال این باب در )ع( علی امام

َُِ َّ ََّأ نََّأ ح  ِّكَ   َْي َُ ََّْْي  ع ْط  َُك رَُّس ولَُْط  ِ َو كْعل   َُس ْبا ان ُ َ  م  اَأ نْ ب   أَ  َ كئِ ِّك  َوَ ص ل َ َعلي   َو    َوس لَ َِْع  ِنَكّللَِّ َ ِ  َِِ  َ َْ َك طَّج  اِةَق ائِ  ِّكَ َْف  ا َِِل 
َ.(13َن/)
 پا  اسات، ناداده خبر داده خبر - وآله علیه اللّه صلّى پیامبر چنانکه خداوند وجود از احدى باش آگاه پسرم! ترجمه:)

 (305 :1384 ،دشتی) (.بسذیر را اشیرهبر نجات منزل به رسیدن براى و باش راضى حضرت آن پیشوایى به

 :است سروده چنین مضمون همین نظم در فرطوسی

َیَف          الًََّ        رَْو ت  بَ َ.3 َ َُع ْط        َق          َ َأ
ذَْو كتَّ               َكئ ِ                 ِّكَ َ ََ َُِبْع               ف  ت تََّ.3 ِْ  َُ ََ
َََِف      اعت ِ ََ.1 ََ كِعتب       َخ      ْيَ َاِب ِعظ     ا َا

 

 كأل نبِي             اََِِات َِخ              َِمث                َ َُمط بِئ             اَ  

ََِْقاِع                ِّكَ  ََِِ ِلَّرش                ا  و كإلهتِ                ِّك

 اَِِوِق                َِِ                ْيََِ اِمطه                َزَْو َت                 رََّ
 

(3818َ:318)َ
 بارای را او کان، پیاروی او رهباری از .2 .ابمیاینم انبیاا  خاتم مانند یادهندهیآگاه هرگز که کن اندیشه .1 ترجمه:)

 (باش. حذر بر هاآن بر اطیبااحت و بگیر عبرت را پندها بهترین شیپندها از .3 بده. قرار یشواپ هدایت، و نصیحت

 و گمراهای و دانادیما مهرباانی پیامبر از پیروی در را بختینیک و هدایت ،سعادت ،بوستان مةمقدّ در سعدی

 :داندیم او فرمان زا برتافتن سر را ضاللت

 اندبرگشااااااته راه کاااااازین کسااااااانی

 گزیااااد ره کساااای پیمباااار خااااال 

 صااااافا راه کاااااااه ساااااعدی مسنااااادار
 

 اندسرگشاااااااته و بسااااااایار برفتناااااااد 

 رسااید نخواهااد مناازل بااه هرگااز کااه

 مصاااطفی پااای در جاااز رفااات تااااوان
 

(1381: 35) 

 دنيا( پایداری)نا دنيا به نبستن دل. 3-5-3

 اناد.ورزیاده تأکیاد دیگار یاایدن بودن باقی و یمادّ جهان بودن فانی بر همواره ،دیندار دانشمندان و حکیمان

 از را بشار اناد،دانساتهمای فریبناده را آن کاه آنجاا از امّاا اند،کرده استفاده دنیا این هاینعمت از هاآن هرچند
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 اند.داشته حذر بر آن خطرات

َ  :ستا )ع( علی امام کالم مضامین از داریناپا دنیای به نبستن دل و جهان کار به نگریستن
َِي ةٌََو ِسب ا ٌََع اوِي ٌة َِ ال  ٌََْهُله اأ ََف َِِّنَّ ا َ.(13َ/ن)َض ا
 (183: 1384 )دشتی، (شتابند. در صید دریدن برای عوعوکنان، نده،درّ یهاسگ چونان اپرستانیدن همانا :ترجمه)

 است: سروده چنین مضمون همین در نیز فرطوسی

َع ط ه             اَأ َ ن  بَّ             َك ِعب             اََْ َََِّنَ َ.3
َََِيَ و ِه       َ.3 َفيه        اَُمتَّك        َ  ِلََْاِب غ         ِّ 
َََ ت ع        اوََُکِ        ال ََُُله        اأ هََِْكَّنَّ        اَ.1

 

َََُأ ّن                      ا   و كِِ                     ِتالََِِةَ ط                       ِفتََْْ ك

ََِِِغ              ْيََِاس              هَ ن  فََْن  ع ت               َْ  و ف             ا

ََِِأ ش            َِّت ض            ریَو ِس           با ٌَ  ِض           رك
 

َ(381:3818)َ
 باا هماراه سااکنانش بارای دنیاا .2 است. بال و فتنه دار ،دنیا که دهدیم خبر آدمیان پروردگار که درستی به .1 :ترجمه)

 حیواناات و کننادیما پاارس کاه هساتند ییهاساگ ادنی لاه همانا .2 کرده. توصیف وفایب را خود دنیا و است خیانت

 (شتابند. در صید دریدن برای که یاندهدرّ

 :سعدی

 باود نقاش چاه سالیمان نگین بر که دانی

 

 نکارد وفاا کا  باا که مبند جهان در دل 

 

(1383: 813) 

 ارهمّا فس. ن3-5-1

 از دوری و نف  با مبارزه است، گرفته قرار تأکید مورد ع() یعل امام سخن در فراوانی به که ییهامضمون از

 :هاستلتیرذ

ْ نِيَّة َوَ و أ ْ رِْمَن َ  َع ْنَُ  ِ َ َِب اَت َ ْفس ك   َ َ  ْنَت  ْعت ا َك رَّغ اِئِ  َف ِِنَّك  ََِِل  َِعو ضاَ ِِْنَس اق  ْتك  َ.(13َ/ن)َْبُذُلَِمْنَن  ْفِسك 
 از کاه آبرویای ةاناداز باه تاوانینما زیرا ؛رساند اهدا  به را تو هرچند بازدار، پستی هرگونه از را خود نف  ترجمه:)

 (184: 1384)دشتی،  (آوری. دست به ییبها یدهیم دست

 :فرطوسی

 ع         َ فََِةَِيَّ        ِنََْ َع         نَك         ط ف َ َمَِک        رَِأَ 

 

َِِكأل ه         وَ َ َِائِ         غَ ََ َاِق َ س          َ            َ    ك

 

(3818َ:381)َ
 (دهد. سو، آرزوهایت به را تو هرچند ،بازدار بدی هر از را خود نف  ترجمه:)

 سعدی:
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 خااااوار ارهامّاااا نفاااا  را ماااارد کنااااد

 

 ماااادار عزیاااازش هوشاااامندی اگاااار 

 

(1383 :335) 

 خادای راه در کاه نفا  پیاروی از حذر
 

 نیسات بیاباانی غاول این در که مردافکن 
 

 (078 :همان)

 حکمت و علم. 3-5-2

 مخاطباان دعاوت از سرشار ،نهج البالغه سراسر است. فضیلت یک اسالمی اندیشة در حکمت و دانش کس 

 است: حکمت و معرفت کس  به

َْ ََُاِب ْي ِكِ  َو ق  وِ  َِ َ.(13َ/ن)َاِبْلِْْكم ةََِو ن  وِ 
 (301 :1384، )دشتی (.بخشییروشنا حکمت نور با و کن نیرومند یقین با را جان ترجمه:)

أَْ َض   ال   ةَ ََِِل ََأ ْس  ل م ْتكَ َأ وََُْش  ْبه ة  َِ ََأ ْوجْل  ْت  كَ َش   ائِب ةَ َُ     ََِو ت    ْركََِت  ْوِفيِك  ك  َِ ََِِ  ْي   ََِو ك رَّْغب   ةََِِبِِهلِ  ك  َاِباِلْس  ِتع ان ةََِذ ِ  كَ َِ ََن ظ   رِكَ َق  ْب   َ َو كِْ  ِّ 
َ.(13َ/ن)
 آوردن دسات به براى و بخواه یارى خداوند از ،راه آن شناخت براى دانش و فهم اهر در نهادن قدم از پیش و ترجمه:)

 :1384)دشاتی،  (ساز. رها کشاند گمراهى به یا اندازد، اشتباه به را تو که را هرچه و کن او جان  به رغبت روى ،توفیق

303) 

 است: آورده چنین مضمون همین در فرطوسی

 و أ خِل        َِعلم       اَ َينَِك        ِّ ََِِ ََو ت  ف كَّ        

 

 َّيََُِِْونَ َُم                      وََِكأُلََُي                       َِِجََِ َ 

 

(3818َ:311)َ
 (باش. خال  ریا بدون امور همة در و کن جستجو را علم دین، در ترجمه:)

 سعدی:

 گااداخت بایااد علاام پاای از شاام  چااو

 

 شااناخت را خاادا نتااوان علاامیباا کااه 

 

(1383: 170) 

 فرزند تربيت روش. 3-5-7

 خداوناد باه تقارّب راه در او قاواى رسایدن تفعلیّا به براى الزم ماتمقدّ آوردن فراهم معناى به فرزند تربیت

 ایجااد و صاحیح عقایاد انتقال جهت در مادر و پدر اگر است. عملى تمرین و آگاهى نیازمند ،عمل این است.

 نماود. خواهاد رحمات آناان بار خداوند و اندکرده فراهم را او خیر باشند، کوشا خود ندفرز در درست رفتار

 تاأثیر زیارا ؛اسات شاده گذاشاته والدین ةعهد بر ىبزرگ تکلیف فرزندان، به آن انتقال و صحیح ةعقید ةدربار

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=4634
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 در تربیتاى عمال .اسات انکاار قابل غیر او ةآیند در شودیم القا  فرزند به و دارد رواج خانواده در که عقایدى

 اخالقاى و تربیتاى بازر  ةوظیف یک ،پاسدارى این است. فرزند توحیدى فطرت از پاسدارى ةمنزل به خانواده

 .بخشدیم تفعلیّ را خانواده کارکرد نیترمهم آن به عمل که است

 است: شده بیان گونهاین )ع( علی امام کالم در ،موضوع این

َََِكْلْ ِّ ثََِق  ْل ََُو َِِّنَّ ا َْ َُْتكَ َق بِل ْتُ .ََِ ش يََِْمنََِْفيه اَأُْ ِكيَ َم اَكْْل ا ِي ةََِ  اأْل   ْ ْ  ََِف  ب ا ت ِغ َ َق  ْلُبك  َي  ْكُسوَ َأ نََْق  ْب َ َاِبأْل  َْ َ.(13َ/ن)َ ُب كَ َو ي 
 تربیات در پا  شاود. پاشیده آن در که است بذری هر پذیرش آمادة نشده، کاشته زمین چونان نوجوان قل  :ترجمه)

 (303 :1384 ،)دشتی (گردد. مشغول دیگری چیز به تو عقل و شود سخت تو دل کهاین از پیش کردم شتاب تو

 :فرطوسی

َظ يب    اَ َََِأل ََْاک     ََِِّك  و  يِ    َق ل     َ َِنَََّ.3
َفيه      اَأ  ك       َک      انَ َم           اَ ت  ت ل كَّ      َ.3
َِعلم       اَ َک ف يتُ        َ َِص        ٌَََ َو أ ن            اَ.1
كَ.4 ََََُِِو أْ  َِم           اَ ِل عب          ََِِّك ق اع             ا

 

لُ        وَ َح           ً         ف اةَََِت   ك ب يض        اََِِک ا 

َِِ ِتك                كاِلََس               اع ةَ َِِك ب ُ                    ولَ   ا

ََِكالََِک  ُ                   لف ةَ   ِ               ِتالَِِو كالََِختِب               ا

ََ ف                                                           ََِِأ ت  ََِ َ ََُ ر  ك  أْ 
 

(3818َ:311)َ
 نوجواناان قلا  یراز .2 .است خالی ،سفید یاصفحه مثل که هنگامی است پاک زمینی همچون فرزند قل  .1 :ترجمه)

 علمام کاه هساتم یاکننادهنصایحت مان .3 .شاودیم داده او به دیدار هنگام در که است درخواستی هر پذیرش آمادة

 بنادگان بارای خداوناد کاه شایوه نیترکامال با واجبات ادای و .4 .کندیم کفایت را تو آزمایش سختی و رنج هنگام

 (.ه استداد قرار تکلیف

 :سعدی

 نکننااااد ادب خااااردیش در هااااااارکه

 پااایچ خاااواهی چنانکاااه را تااار چاااوب
 

 برخاسااات ازو فاااالح بااااااااازرگی در 

 راسات آتاش به جز خشک چوب نشود
 

(1383: 35) 

 جااایه باا بمانااد ناماات کااه خااواهی چااو

 بساای نباشااد رایااش و عقاال گاار کااه
 

 رای و آماااااوز خردمنااااادی را پسااااار 

 بااااااسی نماااااااند تاااااو از و بمیاااااری
 

 (255 :همان)

 یشیاندرگم. 3-5-1

 مشاغول خاود باه را او فکر همواره و است انسان هر زندگی رویداد ترینمهم و ترینرازناک مر  ،گمانبی



 03/ فرطوسی و سعدی کالم در البالغه نهجمضامین تعلیمی  تأثیرگذاری تطبیقی بررسی

 

 انساان کاار فرجاام و مار  چیساتی از تاریجادّ پرسشای هیچ کنون، تا آغاز از هستی جهان در است. داشته

 از اسات. نکارده مشاغول خاود باه را آدمیان ضمیر و ذهن مر ، چون رویدادی هیچ و نیست و نبوده مطرح

 ناشای هاراس و هاول کااهش برای یحلّراه تا اندبوده تالش در ،تا کنون آغاز از و مکات  ادیان همة ،رو این

 طاول در دهناد. نشاان پساین جهان و زندگی پایان در را انسان کار فرجام و بیابند آن از رازگشایی و مر  از

 متفااوتی هاایشایوه و پیمودناد گونااگونی هاایراه پدیاده، ایان بر غلبه ای مر  از فرار برای هاانسان تاریخ،

 برگزیدند.

 پاذیرش مار ، حقیقات )ع(، مجتبای حسان اماام فرزندش به خطاب و نهج البالغه 31 نامة در ع() یعل امام

 است: نموده بیان گونهاین را آن به مربوط مسائل دیگر و یشیاندمر  ،آن
ََِّ ََّأَ  ََّْْي  َالَ  ِْلا ي  اِة؛َو أَ و كْعل  َِ نْ ي ا َو  ِْلف ط  اَِِالَ  ِْلب ك  اِِ َو  ِْلم  ْو َِ ْخِخ ر ِةَالَ  ِل ِّ  ََِِّنَّ  اَُخِلْك    ُِ ْلغ  ة  َوَ نَّك  ََِ ْ ك َِ َم ْط زِِلَقُ ْلع  ِةَو  َنَّ ك  ََِِل  ط رِي ق 

َُ َُِِ ي  ْطُجوَِمْط َُه ا َك َِّذيَالَ  َِ َط رِيَُِّكْ م ْو ََِّّأ نَّ َُُمَُِِّْ ُ  َف ُكْنَِمْط َُكْْلِخر ِة َو أ نَّك  ي  ُفوتُ َُط ا ِبُ َُو الِ  َوَ  َو الَ  َ َأ ْنَيُ َِِّْ  ك  َع ل   َع ل   َح  ذ  أ نْ   
َق   َِّْأَ  ِ   ْ  َذ ِ  ك  َف   ِِذ كَأ نْ     َو  ِ  ْيط   ك  َ َِمْطه   اَاِب تَّْوِ   ِةَف  ي ُا  ول  ََُت   ِِّ ُثَن  ْفس   ك  َس   ي ِئ ة َق   َُِّْ ْط     َن  فَْح   ال  .ْهل ْك     َُِ  َّ ََّأ ْ ثِ  ْرَِم  ْنَذِْ   ِرَ س   ك  َّي 

ََِ ِ  ْع ِّ َكْ م  ْو َُْع ل ْي ِ  َو تُ ْفِض يَ ْ ُْج  َِ َو ذِْ  ِرَم  اَ َوَ َكْ م ْو ْتِي  ك   ْ َ َ ك  َوَ ق  ِِ  ْي ِ  َح  َّتَّ َِمْط  َُِح ْذ  َ َ    َُأ ْزَ كَ َِّْأ خ  ْذ  َ ْْ ِ  ْغت  ةَ  َوَ ش  ِّ  َ ْتِي  ك   ْ الَ 
َأ ْنَت  غَْ ك  .َو َِِّيَّ نْ ي اَِِ  ْيه  ا َوَ َت ََِّب اَت   ر  َِم ْنَِِْخ ال َِْف  ي ْبه ر ك  َْْع ل ْيه  ا َف  ك  َِّْأ ْه ِ َك  ِّ  َن  ْفس  ه ا َوَ َت ك  ا ُِبِه َُع ْطه  ا َو ن  ع  ْ َ   ك  َكّللَّ ََّ ف ْ َن  بَّ أ ك  ت ك 
َع ْنَم س اوِيه ا َ.(13َ/ن)َ  ك 

 یبارا ناه ،مار  باراى و بقاا باراى ناه، فنا براى و دنیا راىب نه ،یاشده آفریده آخرت براى باد معلومت پسرم! :ترجمه)

 و یآخرتا راه در خالصاه و برساى دیگار یجاا باه آن از که جایى و کنى کوچ آن از باید که هستى منزلى در ،اتیح

 مار  اینکاه از بیاباد. را او ناگزیر و نرود بیرون اشخواهنده دستِ از و ستین نجات را آن از گریزنده که مرگى صید

 اتتوباه و تو بین که مرگى باش، حذر بر - کنمیم توبه آن از یگفتیم خود با که گناهى - دریابد گناه هنگام هب را تو

 بعاد و یافتایم آن در ناگهان که تىموقعیّ و را مر  !پسرم .باشى انداخته هالکت به را خود صورتنیبد و گردد مان 

 مار  که مباد باشى، زده کمر به تهمّ دامن و مهیّا را خود برسد مرگت وقتى تا آر یاد به ادیز یرسیم آن به مر  از

 بار کناد فریفتاه را تاو آن اندک متاع بر حرصشان و دنیا به دنیاپرستان رغبت اینکه از نماید. مغلوب را تو و برسد راه از

)دشاتی،  (.اسات نموده هخودآگا زوال از را تو تشاحواال با هم دنیا و داده خبر دنیا اوضاع از خداوندت که باش، حذر

1384 :303) 

 است: سروده چنین ماما سخن این ترجمة در فرطوسی

 یرَ ْخ  أِلََُ َ ْك  لَِخََُق   َِّأ ن   َ َِِن      ماَ.3

َََِ        ِوَ َ.3 كَ َكْل ي     اةََِالَكمل      و  ُخلُ      ْو

 ح ثيث         اَ َفي          ََِت ِس         ْيََُو ط               ريقٌََ.1

ُلوق                   ةَ َي                       اِ ُِّنََْال    ِل                  ب الَََِِم 

َْْ ََِِ                       َِو أِل   ِل بك                اََِِالَك ف ط                ا

َََِم ض       َق       َِّم       نَِِث      رَ  ََِِ ِ      ِّك  كجْل       زك
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َََِو ط ري      ٌََِّ.4  ِِط        ا َ َ  س       َ َ ِلم       و

َكَ َ.1 ْ         ت  فَ َأ نَِم            نَف ا         ذ   في         ََِأَ ا
 

ي           ََِِم          ن  و ق          اََِِ َت ُک          نَ َو ِِنَي ِّ 

ََِِةَ عُ                    َََِّّنَ َوََُْت                ةَ ِ  غَْ  و كح ِتم                ا
 

(3818:َ383-381)َ
 زنادگی بارای ناه مار ، ساوی باه .2 دنیاا. هاایساختی برای مخلوقی نه ،یاشده دهآفری آخرت برای تو .1 ترجمه:)

 باه آن پای در و یکنیم حرکت سری  آن رد تو که است راهی مر  .3 بقا. برای نه نابودی خاطر به و دنیا در جاودانه

 .5 ناداری. او دساتان از نجاات برای یادهندهنجات که هستی مر  برای شکاری تو .4 .یشویم رهسسار مجازات دار

 (گیرد. را تو سراغ غافلگیرانه حمایت و وعده بدون مر اینکه  از بترس

 است: سروده گونهاین مضمونی چنین در سعدی

 عمال حسان باه کان آبااد آخرت سرای

 اساات آخاارت زرع بوسااتان دنیااا زمااین

 نیااک ةکاارد جاازای بمانااد تااو بااا تااا بااده
 

 بنیاااان ایااان نشااااید را بقاااا اعتمااااد کاااه 

 بفشاان دوستی متخ تدهدمی ستد چو

 همااان بازماننااد تااو از نکناای چنااین وگاار
 

(1383: 038) 
 گاور باه نفرساتاده جاو یک و گندم پر خانة

 

 نیسات زمساتانی بر  غم چو مرگت بر  
 

 (078 )همان: 

 نتيجه. 2
  در تاا داشاته آن بار را عربای و فارسای ادب ةعرصا نویساندگان و ساخنوران از یاریساب ،نهاج البالغاه مضاامین عتنوّ

 جملاه از نیاز فرطوسای و ساعدی .دهند قرار توجّه مورد را ارزشمند کتاب این در موجود مضامین خویش، هایسروده

 کاه اسات آن از حااکی ،تحقیاق ایان برآیناد .انادپرداخته مهم بدین ویژه رویکردی با که روندمی شمار به یسخنوران

نهاج  مضاامین از بسایاری تکرار اند.نهج البالغه محتوای و مضامین تأثیر تحت یتوجّه قابل میزان هب فرطوسی و سعدی
 فارسای نظام آراستة لباس در دیگر بار هاآموزه و مفاهیم این که است شده موج  فرطوسی و سعدی اشعار در البالغه

 نهاج البالغاه و فرطوسای و ساعدی آثاار در عرفاانی و حکمی تعلیمی، اخالقی، مشترک مضامین شوند. ظاهر عربی و

 شااعر دو این عنایت و توجّه نشانة ها،شباهت این و داردوامی شگفتی به را مخاط  که جایی تا هستند شبیه هم به بسیار

 مجاال خاود، وزیان آثاار در فرطوسای و ساعدی تاا شاده موجا  امر همین و است نهج البالغه به زبانعرب و فارس

 باشد. داشته را و... عرفانی اجتماعی، اخالقی، علمی، فمختل مسائل انعکاس

 و سانّت از اطاعت و پیروی مشورت، صالحیت فاقد افراد و زنان با مشورت از پرهیز آن، فضایل و سکوت اهمّیّت 

 و نشادن مغلاوب آن، باودن گاذرا و ناپایداری دلیل به دنیا به نبستن دل دین، بزرگان دستورات و ) ( اهللرسول سیرة



 81/ فرطوسی و سعدی کالم در البالغه نهجمضامین تعلیمی  تأثیرگذاری تطبیقی بررسی

 

 فرزنادان، تربیت در صحیح روشی خاذاتّ دانایی، و حکمت و علم کس  طم ، و حر  و ارهامّ نف  از نکردن پیروی

 مشاترکی اساسای و محاوری هاایآموزه و مضامین از دست، این از مسائلی و اخروی زندگی در تأمّل و یشیاندمر 

 شود.می دیده نهج البالغه و فرطوسی و سعدی آثار در که است

 از اسات. مساتقل شااعری فکاری نظار از سعدی که گفت باید نهج البالغه از سعدی و فرطوسی تأثیرپذیری نظر از اامّ

 و )ع( علای ماوال فکری آبشخور سویی از و باشند داشته مشترکی انسانی یهانیّت توانندیم بزر  یهاانسان که آنجا

 فرطوسای امّاا است مشترک نهج البالغه با مضامینش هاتن مواق  برخی در سعدی گفت توانیم است بوده قرآن سعدی

 است. برده کاره ب اشعارش در را نهج البالغه محتوای هم و مضمون هم مستقیم صورت به

 درک و فهام در توانادمای ،نهج البالغه و فرطوسی و سعدی آثار در موجود محتوایی و معنایی هایقرابت بررسی 

 هاایقرابات و مشاترک مضاامین اسات، ذکر شایان باشد. مفید شاعر دو این ریابدی و دشوار اشعار از بسیاری درست

 کاالم در کاه ماواردی تمام به اشاره زیرا شد، اشاره آن از بخشی به تنها ،مقاله این در و است فراوان بین این در معنایی

 طلبد.می را تریبیش مجال دارند، مضمونی و معنایی همسویی نهج البالغه و فرطوسی و سعدی

 هانوشتپی .3
 دساترهیچ اساتادی تعلیمای، ادبیّاات در وی ،گراستاخال، ایگوینده سعدی فارسی، ادب شاعران میان در: شیرازی سعدی( 1)

 باا اخاال، تعریف در ما است. بوده زبانیفارس گویندگان از بسیاری بخشالهام کنون تا هفتم قرن از او از مانده جایه ب آثار است.

 شاباهت نهاج البالغاه کتااب در اتاخالقیّا به بسیار سعدی، کالم در هانباید و باید این و هستیم مواجه هانباید و باید از ایمجموعه

 کاه کنادمای اشااره گلساتان در خاود کاه ساعدی و ؛اسات قرآن مسلمانان تمام اندیشة اصلی آبشخور که سب  بدان شاید و دارد

 ایان نامنادمای نااطق قرآن دارد، قرآن بر که اشرافی سب  به )ع( را علی امام دیگر، سویی از و «دارد دربر عزیز مصحف ش همه»

 است. گردیده سعدی و )ع( علی امام بین همسو هایاندیشه بروز سب  آبشخور اشتراک

 عارا، جناوب در «کبیار مجر» تواب  از «رقاصه» نام به روستایی در 1313 سال در فرطوسی عبدالمنعم شیخ :فرطوسی عبدالمنعم (2)

 :1382 الکاتا ،ر.ک: ) یافات پارورش بود، مشهور کارانهمحافظه هایگرایش با دینی محیط به که نجف در فرطوسی آمد. دنیا به

 پرداخات.مای سفر به دانش کس  برای او آموخت. پدرش نزد را دینی و اسالمی علوم زندگی ةلیّاوّ هایسال در عبدالمنعم (.375

 اواخار در (.357 :1325 ین،الازّر.ک: ) رفات حاج باه 1302 سال در و آمد ایران به (ع) رضا امام مرقد زیارت برای 1301 سال در

 تنهاا ناه او پیوست. حسین محمّد برادرش نزد لبنان به و کرد ترک را آنجا بود، شاهدش عرا، که سیاسی رانبح پی در و هفتاد دهة

 دارد بیات اهال ملحماة نام به زیبا شعری مجموعة فرطوسی داشت. واالیی شهرت مه ادبیّات و شعر زمینة در بلکه علمی، حوزة در

 اند.شده لمتحمّ هاآن که است هاییرنج و درد و بیت اهل پیرامون عواطف و احساسات از آکنده که

 کتابنامه

 هاکتاب الف:
 قرآن آوای :قم ،پوربهرام ابوالفضل ترجمة (؛1331) کریم قرآن. 
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 امیرالمممنین. مهر قم: ،نهج البالغه ترجمة ؛(1384) محمّد دشتی،. 2

 تهاران: هفاتم، چاپ یوسفی، غالمحسین توضیح و تصحیح ،بوستان ؛(1381) عبداهلل بن مصلح ینالدّمشر  سعدی،. 3

 خوارزمی.
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 خوارزمی. تهران:
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 .218-183 ص  شانزدهم، شمارة چهارم، سال
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َنَكألْ َ َِبوث  حمك مة(َ-َعلمي ةَ)فًلي ةَكملكا

 کرمانَا ََكزيَْامعةَكإلنساني ة َوك علومَكْلْك َکل ي ة

81َ-18َص َم 3131ََق/َه .3418ََش/َه .3181ََخريفَ 31َك عَِّْك س اْسة َك س طة

َنة(َوك فرطوسيَك س عِّيَفکرةَ َك بالغةَّنجَأثرَ َكسةَمكا ْ(1 

2َشهرستاينَعلْيضا
 ایران آابد،خرم سالمی ة،اإل احلر ة جامعة وآداهبا، الفارسی ة الل غة فرع يف الد کتوراه طالب

3َيكزهر ََضاَمحيِّ
 ایران ،آابدخرم سالمی ة،اإل احلر ة جامعة ،يف قسم الل غة العربی ة وآداهبا مساعد أستاذ

4َييکاشانتَوَعسگریَك   حج
 ایران اهر، ة،ی  سالماإل احلر ة جامعة وآداهبا، الفارسی ة الل غة فرع يف الد کتوراه طالب

  ْ َكملل
 انعکس   وق د علی ه. غب ار ال واض   أم ر والع ري يالفارس  األدب ن يف ()ع يعل  لإلمام البالغة وهنج رمیالک القرآن من ةینی  الد   صوصالن   أثر

 أهلهت    طیات  ه يف البالغ  ة هن  ج ه  اعهتجی يتال   و  )ع( يعل   اإلم  ام هب  ا نط    يتال    ریةالن    الکلهت  ات أن   ش      ال واألدابء عراءالش    آاثر يف بص  هتا ا
 اإلم  ام کلهت  ات انتش  رت أن من  ذ .)ص( حمهت   د هنبی    عل    هللا أوح  اه يذال    الک  رمی الق  رآن س  و  آخ  ر ک  الم يأ م  ن أکث  ر الکت   ا و  عراءالش   
 ومنهله ا اف الص   ه انمعی م ن يیس تق أن ش اعر أو أدی ب ک ل   ح او  ةاألدبی   األوس ا  يف واحلک م س اللوالر   اخلط ب حت   املنطویة )ع( يعل

 يس عد م ن ک ل   رأتث   ئة.ی  الس   الع ادات  ویص     ةاألخالقی   و العی  ب ه یص ل  م ا ن ةیهتالث   وتوص یاته الغالیة ماماإل نصال  من وأیخذ العذ 
 ل   د  اهل   ام ش   کل  امیةالس     معانی   ه إن   الق   و  إبمکانن   ا هأن     درج   ة ل    إ البالغ   ة هن   ج يف )ع( يعل    االم   ام بکلهت   ات يوفرطوس    يریاز الش    
 اعرین.الش  

 الش ریازي. الس عدي الفرطوسي، ،البالغة هنج األخالقی ة، املضامن الت علیهتي، األد  ك ِّ  يلي ة:َك کلماَ
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