
 
 بر اشعار محمود وراق) ع (تأثیر کالم امام علی

 
 ٢فاروق نعمتی، ١پور وحید سبزیان

 )١٩/٦/٩١ :يریخ پذیرش نهای ـ تا١٩/١١/٩٠ :قالهتاریخ دریافت م(
 

  چکیده
ی فصاحت و بالغت بوده و برخـوردار   سرچشمه،)ع (از آنجا که سخنان گهربار امام علی    

، بسیاری از ادیبان و شاعران در طول تـاریخ سـعی     از معانی واالی اخالقی و دینی است      
 را  های لفظی و معنایی آن    زیبایی،  گیری از آنها  اند که با حفظ این سخنان و بهره       داشته

های علوی، به ویژه در میان    این تأثیرگذاری از زبان و اندیشه     . خود نمایان سازند  آثار  در  
یکی از  ) ق٢٢١م (محمود وراق . نمود بارزی داشته است   باریک اندیش   شاعران حکیم و    

 واژگـانی و    اقتباس از نثر به نظم با       )ع (تبدیل سخنان حضرت   که    است ن سرایندگان ای
در ایـن   . اسـت ) ع (پـذیری او از سـخنان امـام علـی         ی تأثیر ترین گونه معنایی، برجسته 

 ٢٠بـیش از      و  اقتبـاس تـصویری،    ٤ اقتبـاس مـضمونی و       ٢١تحقیق عالوه بر اشاره به      
 ای دیگر  تا پرده  ،ایمنشان داده ) ع (اقتباس واژگانی و معنایی را در اشعار او از کالم علی          

و سـلطنت بـال منـازع او را در          ) ع (آمیـز علـی   ه نفوذ سخنان حکمـت    دراز عمق و گست   
 . دنیای فصاحت و بالغت نشان دهیم

 
 .، شعر محمود وراق، اقتباس)ع (البالغه، امام علینهج :ها کلید واژه

 
 مقدمه ـ١

 ی چـون  ی عباسـی، شـاعران    حکمت و زهـد، از جملـه فنـون شـعری اسـت کـه در دوره                
 و اشـعار خـود را       بـه آن روی آورده    ... صـالح بربـری و      بدالقدوس،  عابوالعتاهیه، صالح بن  

ها از نفس   ها و کژی   هدف از زهد، زدودن بدی     .سرشار از نکات اخالقی و پندآموز نمودند      
                                                                                                                                                                             

  .Email: wsabzianpoor@yahoo.com  دانشیار دانشگاه رازی،:لونویسندۀ مسؤ. ١
 .دانشجوی دکتری ادبیات عرب دانشگاه رازی. ٢

ه  شج و د   ن و    آی 
 1391بهار و تابـستان      شمارة يكم،    سال چهل و پنجم،   

   137ـ113 صص 
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ای از  از آنجـا کـه زهـد، مجموعـه        «. و پرورش درون از طریق تقویت قوای روحانی اسـت         
یستادگی در برابـر هـوای نفـس تأکیـد          رفتارهای ناظر به تهذیب نفس است و عمدتاً بر ا         

شود که مضمون غالب آنها، رهـایی از        هایی بیان می  دارد، در زبان نظم، به صورت سروده      
، به  توجه به زهد در ادبیات عرب)٢٦، یاحقی (».های دنیوی است ها و دلبستگی  وابستگی

ه احادیـث و    گردد؛ پیش از این، شـعر زهـد، معمـوالً بـه همـرا             دو قرن اول و دوم باز می      
  .شدهای منثور میچاشنی نوشتهروایات و 

  و سوم هجری است که برخالف سـرایندگان         قرن دوم   شاعران  محمود وراق از جمله   
 در شـعر خـود      او .دیگر، نام و شعرش تا حدودی بسیاری ناشناخته و غریب مانده اسـت            

برای نیـل بـه اهـداف       ها از نفس بشری، قوای نفسانی او را         تالش دارد، تا با زدودن کژی     
ارزش دانـستن دسـتآورد دنیـای هـستی و انـدک            وراق ضمن بـی   . روحانی تقویت نماید  

ی خـویش،   شمردن متاع دنیوی و دوری از دلبستگی به آن، به مقتضای دیدگاه و تجربه             
وراق، بـا سـرزنش دنیـا و    . پـردازد به القای برخی وجوه دینی، اخالقی و پندآموز نیز مـی      

هـا و   ی خوشی داند و مرگ را پایان همه     ندگی در آن را کوتاه و گذرا می       های آن، ز  زینت
شمرد؛ چرا که مرگ، حقیقتی غیر قابل انکـار اسـت کـه گریـزی از آن                 ها بر می  ناخوشی
 و هدر شعر این سراینده پرداختـ    ) ع (به بررسی تأثیر کالم امام علی      در این مقاله،     .نیست

 : بودهای زیر خواهیم فرضیهاثباتدر صدد 
 .البالغه استدر نهج) ع(ی علی های زاهدانهاشعار وراق، بازتابی از اندیشه ـ١
 معنایی، در کنار وامگیری مضمونی و تصویری، مهمتـرین شـکل            اقتباس واژگانی  ـ٢

 .است) ع(ثرپذیری وراق از کالم امام علی ا
سـخنان  تـأثیر  ر مـورد  تاکنون کنکاشی د، بر اساس اطالعات موجودگفتنی است که    

  در ایـن زمینـه،  طلبـد کـه  می و    است صورت نگرفته  اشعار محمود وراق   بر   )ع (امام علی 
د بـن الحـسن الـوراق؛       محمو«ی با عنوان     البته مقاله  .پژوهشی در شعر وی صورت بگیرد     

ی  وجود دارد کـه نویـسنده      )٢٤١ـ٢٢٣ (ن سلیم عایش  الدی از بهاء  »الحکمةشاعر الزهد و  
ی زهـد و حکمـت       زمینـه  هـای شـعری او در     اق و برخی ویژگی   آن، به بررسی زندگی ور    

البالغـه و شـباهت بـسیار       ای به زهـد موجـود در نهـج        پرداخته است، ولی کمترین اشاره    
 بـر جـای   که از محمـود وراق تنها اثری ضمناً  .با اشعار نکرده است) ع(سخنان امام علی  

 آوری شـد،   بغـداد، جمـع    در» عدنان راغب عبیدی  « توسط که   ست دیوان شعری او   ،مانده
 آن را منتشر کرد؛ ولـی       ١٩٦٩آموزش و تربیت عراق در سال       وزارت  و   )٧/١٦٧زرکلی،  (



 ١١٥ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

به تحقیق و گـردآوری     ی آن که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته،           دیوان چاپ شده  
 .ولید قصاب است. د

 

  گذری بر زندگی محمود وراقـ٢
محمـود  «نـام وی را   )٣/٤٠٩ ضـیف،  (.رس نیستاز زندگی وراق، اطالعات کافی در دست  

  ذکـر  را برای وی   »ابوالحسن«ی  کنیه )٣/٨٨(اند؛ نویری    گفته )٢/٢٣٦فروخ،   (»بن حسن 
» وراق«ی رونویـسی و استنـساخ اشـتغال داشـته، او را             از آنجا که بـه حرفـه      .  است کرده
 بـه  »بغـدادی «قـب  همچنین به سبب رفت و آمد به بغداد، ل    )٢/٣٨٧بغدادی،   (.اندنامیده

 بـه دلیـل دوسـتی بـا         وی را  برخـی منـابع      )٣/٨٨نـویری،   ؛  ٩/٦١٦ذهبی،   (.اندوی داده 
 محققـان او را از مـوالی    )١١،  قـصاب ؛  ٢٣٤عمیدی،  (. اندنامیده» کوفی «،»ابوشبل کوفی «
 ق  ٢٢٧ تـا    ٢٢١های  بین سال  وراق   )٣/٨٨نویری،  ؛  ١/٣٢٨بکری،   (.دانند می »زهرهبنی«

 .  استهوفات نمود
ابونواس در اشعار   «اگر   )٣/٢٣٧فروخ،  ( .وراق به نام شاعر زهد و حکمت شهرت دارد         

مود وراق را    مح ری در برشمردن صفات بهار مشهورند؛     خمری، ابن معتز در تشبیه، صنوب     
اصـطالحات صـوفیه و   همچنـین   )٤٠تیفاشـی،   (.»سرایی قرار داد  نیز باید در فن حکمت    

  )٢٣١عایش، ( .ای داردوراق بازتاب گستردهدر شعر  ،منازل اهل تصوف
 

 های فرهنگ ایرانی در اشعار وراقرگهـ ٣
 به دنیا آمده است و    وراق، ایرانی نژاد بوده و در شهر هرات          که   برخی از محققان معتقدند   

، این شاعر را    )٩٥ (ذبیح هللا صفا   )٣٣٨عاکوب،   (.به زبان فارسی شعر سروده است      حتی
از او   را،   و این دو بیـت    اند  داند که به فارسی شعر سروده     گان عرب می  از نخستین سرایند  

 )١/١٨٠صفا، نقل از  (:نقل کرده است
 گرانـی در بـها ارزانـت نــدهم  نگـارینا بنقد جـانـت نـدهـم 

 نهم جان از کف و دامانت ندهم  گرفتستم به جان دامان وصلت 
 ) ٣٣٩عاکوب، : ـ نک (.شودنیز دیده میی های ایران حکمت،عالوه بر این، در شعر وراق

 
 ١البالغهاثرپذیری وراق از نهجـ ٤

هایی از آن در این     و اشعار محمود وراق که نمونه     ) ع ( سخنان امام علی   مقایسه و تطبیق  
                                                                                                                                                                             

 .های خ، ن، ق خصوصاً در ارجاعات به ترتیب به معنای خطبه، نامه و کلمات قصار است در این مقاله نشانه. ١
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بر دیوان ایـن شـاعر، بـه        ) ع (ش کالم امام  دهد که نق  ان گردیده است، نشان می    بیمقاله  
  نادیده گرفت؛ بلکه حتـی بایـد گفـت کـه           توان آن را   نمی قدری پررنگ است که نه تنها     

 از  پـیش . اسـت ) ع (ثرپذیری او از کالم علـی     اهای برجسته در شعر وراق،      یکی از ویژگی  
ی سخنان  دائرهپرداختن به اصل موضوع، ذکر این نکته الزم است که با وجود گستردگی

 کتـاب تنهـا     ایـن پـژوهش،     در ، در منابع مختلـف    )ع (های منسوب به امام علی    و روایت 
قـرار  ) ع (ات آن حـضرت    را به دلیـل شـهرت و رواج بیـشتر آن، معیـار کلمـ               البالغه نهج
 همچنین منبع ما در نقل اشعار وراق، دیوانی است که به اهتمام قصاب به چاپ                .ایم داده

 .رسیده است
 

 )ع (ی مستقیم وراق به نام علی اشارهـ١ـ٤
ی مستقیم دارد و ضمن تمجید      ، اشاره )ع (به نام امام علی   وراق در دیوان خود، در یک جا        

 ) ١٩١وراق،   (:کند، به یکی از سخنان ایشان نیز اشاره می)ع (از خردمندی آن حضرت
 نُـبُ الفَطِنُ المُتقِوَهُوَ اللَّبِی   بٍـ طالِ قَـالَ عَـلِیُّ بنُ أبيـ١
 نُـحسِلِّ النَّاسِ مایُوَعِندَ کُ   اـنندَـرِئٍ عِـ اِمةُ کُـلِّـ قِیمَـ٢
 ،علی بن ابی طالب که فردی خردمند و هوشیار و محکم کار بـود             ـ  ١«

ی مـردم، بـه نیـک کـار         ارزش هر انسانی نزد ما و نزد همه        ـ٢ :فرمود
  ».کردن اوست
در بیـان ارزش واقعـی هـر          کـه  دارد) ع (اشاره به این سخن امام    بیت دوم این شعر،     

ی است کـه    به کارهای ارزش هر کسی،    «: ١» کُلِّ امرِیءٍ مَا یُحسِنُهُ    قِیمَةُ«: فرمایدانسانی می 
  )٨١ ،ق (».دهدبه نکویی انجام می

کنـد کـه شـاعر بـه جـز نـام            در دیوان وراق، زمانی اهمیت پیدا می      ) ع (ذکر نام امام  
نکتـه، بیـانگر جایگـاه     و همـین    ؛ایشان، اسم هیچ کس را به طور صریح ذکر نکرده است          

  .باشد، بر وراق و اشعار وی می)ع (یرگذار شخصیت و کالم آن حضرتمهم و تأث
نی و  ی اقتبـاس واژگـانی، مـضمو      ، بـه سـه گونـه      )ع (گیری وراق از سخنان امام    بهره

 .هایی ارائه خواهد شد برای هریک از این سه نوع، نمونهشود کهتصویری دیده می
 

                                                                                                                                                                             
اگـر از   «: نویسد  می) ع(نامند در مورد این سخن علی         ـ که او را پیشوای نثر عربی می       ) ٢٥٥م  (جاخط  . ١

 ).١/٦٠همو، (یافتم  ینیاز کننده م این کتاب جز همین جمله را نداشتم آن را شافی، کافی و بی



 ١١٧ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

  اقتباس واژگانیـ٢ـ٤
ی قرآنی یا   آورد که ریشه  هایی را در شعر خویش می     و ترکیب ها  در این شیوه، شاعر، واژه    

 )١٥: راستگو: ـ نک (.روایی دارند
گیری شود، عالوه بر اشتراک مضمون، بهره     های زیر که از شعر وراق ارائه می       در نمونه 
، هرگونه تردیدی را در اقتباس این اشـعار از          )ع (البالغه و کالم امام   های نهج شاعر از واژه  

توان ادعا نمـود، اشـعار وراق،       کند؛ تا آن جا که می     را منتفی می  ) ع (ن آن حضرت  سخنا
، وامگیـری واژگـانی از سـخنان        رسـد  به نظر مـی    .است) ع ( علی سخنانشکل منظوم از    

تـأثیر  ) ع(در اشـعار وراق، در میـان شـاعران دیگـری کـه از کـالم آن حـضرت              ) ع(علی
 به یادآوری است که مضامین مشترک در اشعار  در ضمن، الزم.نظیر استاند، کمپذیرفته

. ی مختـصر آمـده اسـت      البالغه، بیش از شـواهدی اسـت کـه در ایـن مقالـه             وراق و نهج  
ایـم  البالغه و اشعار وراق یافتـه همچنین گاه برای یک مضمون، بیش از یک شاهد از نهج         
   .ایمکه بنا به ضرورت، برای هر کدام به یک شاهد اکتفا کرده

 

  بخشش، سبب حفظ آبروـ١ـ٢ـ٤
ـ الجُ«: فرماید، بخشش آدمی را موجب حفظ آبروی انسان دانسته و می          )ع (امام سُ ارِودُ حَ
 )٢١١. ق (».١بخشش، نگهبان آبروهاست« .»اضاألعرَ

 ،»أعـراض «و  » حـارس «،  »جـود «هـای   و بـا اقتبـاس از واژه      ،  وراق نیز در همـین معنـا      
 )١٣٤وراق،  (:گوید می

 اسَارِ حَرضِلعِ لِودِ الجُثلَمِ م أرَوَل  هِرضِ عِتکِ في هَرءِالمَخلُ ع بُسرِیُو
ورزد؛ و نگهبـانی بـرای      شتاب مـی  آبرو ساختن او    و بخل آدمی، در بی    

 .امآبروی انسان چون جود و سخاوت ندیده
 )٢٥٣وراق،  (:گوید می)ع (شاعر در بیتی دیگر، تنها با اقتباس معنوی از سخن امام

 إمَّا لَئیمٌ صُنتُ عَن لَومِهِ عِرضِيو    صُنتُ بِالجُودِ عِرضَهُفإمَّا کَرِیمٌ
و یا انسان کریمی که با بخشش، آبرویش را حفظ نـودم؛ و یـا انـسان                 

  .ای، که آبروی خود را از سرزنش او مصون داشتمفرومایه
 

 ی هوی و هوس بر انسان سلطهـ٢ـ٢ـ٤
وکَم مِن عَقـلٍ    «: فرماید انسان می  ی هوی و هوس بر    در توصیف سیطره  ) ع (حضرت علی 

                                                                                                                                                                             
 .١٢٢، ...البالغه بر پور، تأثیر نهج سبزیان: جهت اطالع از تأثیر این مضمون در گلستان سعدی نکـ . ١
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 ی هوسـی حـاکم  یار از خردهایی که زیر سلطه     چه بس « )٢١١. ق( »أسِیرٍ تَحتَ هَوى أمِیرٍ   
 ».قرار دارند

) ع ( از کالم امام »اسیر«و  » هوی«،  »امیر«واژگان   با ، وراق چنین مضمونی در این بیت     
 )١١٧وراق،  (:اقتباس شده است

 یرُـ أسِدیهِـینٌ في یَـهِ رَأنتَو   یرُ أمِیکَلَ عَـ بْکذِتَ الو ـ واكَهَ
 و تو اسیر و در گـرو         هوس، بر تو سلطه دارد     چرا که هوی و   ! دروغ نگو 

 .دستان اویی
 

  طمع؛ سبب نابودی آدمیـ٣ـ٢ـ٤
 »١أکثَرُ مَصَارِع العُقُولِ تَحتَ بُـروقِ المَطَـامِع       «: فرمایددر توصیف زشتی طمع می    ) ع (امام

 ».هاستبیشتر هالکت خردها در زرق و برق طمع «)٢١٩. ق(
آمـده  » طمـع «و  » مـصارع «هـای   واژه شبیه چنین مضمونی در شعر وراق، با وامگیری       

 )١٤٢وراق،  (:است
 عْمَي الطَّن أیدِیَعُها بَارِصَمَ   وسَفُ النُّ أنَّعُازلتُ أسمَمَ

 .کاری است در طمعها،شنیدم که سبب هالکت جانره میو هموا
 

 ی ضعف در دوستیحسادت با برادر، نشانهـ ٤ـ٢ـ٤
) ٢١٨. ق (»حَـسَدُ الـصَّدیقِ مِـن سُـقمِ المَـودَّة      «: فرمایـد در بحث حـسادت مـی     ) ع (امام

 ».حسادت به دوست، از ضعف در دوستی است«
 )١٠٩وراق،  (:گویدوراق نیز با تناص معنایی از این کالم، چنین می

 هدَهـامِ عَی األیَّعَ لَهُ عَلَ   رـاکَ وَادَنَّ أخَسَـحالتَـ ١
دِیقِ صَدیـ٢  وَدَّةـوَأخاهُ مِن سُقمِ المَ   قَهُ حَـسَدُ الصـَّ
 برادرت حسادت مورز و در روزگار، عهد و پیمان او را بـه جـای                 به ـ١

حسادت انسان بر دوست و برادرش، ناشی از ضـعف محبـت و              ـ٢ !آور
  .دوستی است

ای اسـت کـه نـشان       ، به گونـه   »المودة«و  » السقم«،  »قالصدی«،  »حسد «اقتباس واژگان 
 .را به شکل منظوم درآورد) ع (دهد، شاعر تالش نموده تا سخن منثور اماممی

                                                                                                                                                                             
 .١٧٣، ... پور، مضامین سبزیان: این مضمون در ایران باستان نیز مشهور بوده است نکـ . ١



 ١١٩ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 نادان  سکوت در برابرـ٥ـ٢ـ٤
والحِلـمُ فِـدامُ    «: دانـد ، بردباری و سکوت در برابر نادان را کارآمدترین وسیله مـی           )ع (امام

 ».بند نادان استبردباری، دهان«: یعنی) ١١٣. ق (»السَّفِیه
، »لجام«به  » فدام«ی   واژه و تبدیل » السفیه«،  »الحلم«های   اقتباس لفظی از واژه    باوراق  
 )١٧٨وراق،  (:سرایدچنین می

 اامَجَـلمُ عَنهُ لَهُ لِـانَ الحِفَکَ   هِ بِفَضلِ حِلمٍرَجَعتُ عَلَی السَّفِی
ردباری همچـون افـساری بـرای        گذشتم؛ چرا که ب    با بردباری، از نادان   

 .اوست
 

 تولد برای مرگ و ساختن برای ویرانیـ ٦ـ٢ـ٤
إنَّ لِلَّهِ مَلَکَاً یُنادِي فِي کُلِّ یَومٍ، لِدُوا لِلمَـوتِ          «: فرمایدای حکیمانه می  در جمله ) ع (امام علی 

: دهـد  روز نـدا مـی   ای اسـت کـه هـر        ا فرشته خدای متعال ر  «: »وَاجمَعُوا لِلفَنَاء وَابنُوا لِلخَرَاب   
 )١٣٢. ق (».ید برای ویران گشتنبزایید برای مردن؛ و گردآورید برای نابود شدن؛ و بساز

 ، و بـا تغییـر     »ابنوا للخراب  «و» لِدوا«با اقتباس واژگانی از کلمات       این مضمون را     وراق
 )٢٧١وراق،  (:سراید، چنین می»الفناء«ی در واژه

 فَکُـلُّهُم یَصِـیرُ إلَـی ذَهَـابِ   ـرَابِلِدُوا لِلمَـوتِ وَابنُوا لِلخَ
ی مـه برای مرگ بزایید، و برای ویرانی بسازید؛ چـرا کـه سرنوشـت ه             

 .آنها، به سوی تباه شدن است
 

  راستگویی، سبب نجاتـ٧ـ٢ـ٤
الـصَّادِقُ عَلَـی    «: فرمایـد داند و مـی   میی نجات صاحبش    ایه، راستگویی را م   )ع (امام علی 

  )86. خ (». نجات و بزرگواری استیراستگو در آستانه«: »شَفَا مَنجَاةٍ
 :گویـد مـی » منجـاة «و » الصدق«وراق در همین مضمون و با اقتباس لفظی از کلمات         

  )٧٧وراق، (
 1بِّوَقُـربَةٌ تُـدني مِنَ الرَّ   ابِهاةٌ لِأربَجَـدقُ مَنالصـِّ

 .ر استردگا و موجب نزدیکی به پرو نجات راستگویانراستگویی، سبب
                                                                                                                                                                             

 : است به شرحنیز آمده ) ٦٧(مضمون چنین بیتی در شعر زهیر بن ابی سلمی . ١
 و فی الصدق منجاة من الشر فاصدق  و فی الحلم ادهان و فی العفود ربة
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 خطر خودمحوری  ـ٨ـ٢ـ٤
، تکیه نمودن بر یک رأی و مشورت نکردن با دیگران را موجب به خطر افتـادن                  )ع (امام

کسی کـه بـه رأی و نظـر خـود           «: »قَد خَاطَرَ مَنِ استَغنَی بِرَأیِهِ    «: فرمایدفرد دانسته و می   
مَـنِ اسـتَبَدَّ بِرَأیِـهِ    «: فرمایـد و بـاز مـی    ) 211. ق (».اکتفا کند، خویشتن را به خطر افکند      

  )١٦١. ق( ».گردد میهر که بر نظر خود پافشاری نماید، هالک« :»هَلَکَ
شاعر نیز با تأکید بر همین مضمون، ضمن اینکه آن را موجب به خطـر افتـادن فـرد                   

 )١١٢وراق، ( :گویدمی، »یستبدّ«و » خاطر«دانسته، با اقتباس لفظی از 
 اطِراورَ مُخَعتَسِفُ األمُراهُ یَفَتَ   هِ بِرَأیِوَأخو الجَـهالَةِ یَستَبِدُّ

بینـی کـه در     کند و او را می    نادان، همواره بر رأی خود پافشاری می      و  
 .اندازده و خود را به خطر میکارها به بیراهه رفت

 
 نیازیترین بی بزرگـ٩ـ٢ـ٤

األکبَرُ الیَأسُ عَمَّا فِـي     الغِنَی  «: فرماید می نیازی انسان ترین بی در بیان بزرگ  ) ع(امام علی 
در دسـت مـردم    کـه  اعتنایی به چیزهـایی اسـت  نیازی، بی بیترین  بزرگ «:»أیدِي النَّاسِ 

 )٣٤٢. ق( ».است
 :گویـد مـی ، »الغنی األکبـر «ی  واژهو) ع (وراق نیز با اقتباس معنایی از این سخن امام        

  )١١٤وراق، (
 فِي غِـنَی النَّفـسِ الغِنَی األکبَرُوَ   الفَقرُ فِي النَّفسِ وَفِیهَا الغِنَی

ی نفــس، نیــازنیــازی، در درون آدمــی نهفتــه اســت؛ و بــیفقــر و بــی
 .نیازی استترین بی بزرگ

 )١٠٨جا، همان (:گویدشاعر در همین معنا می
مَدِ   إنَّ غِنَی النَّفسِ رَأسُ کُلِّ غِنَیً  وَمَا افتِقَـارِي إلَّا إلَی الصـَّ

نیاز، بیهاست؛ و جز به خداوند      نیازیی بی آمد همه نیازی نفس، سر  بی
 .به هیچ کس محتاج نیستم

 
 برای کوچ از دنیاگی  آمادـ١٠ـ٢ـ٤

َتجَهَّزُوا، رَحِمَکُمُ هللاُ، فَقَـد نُـودِيَ فِـیکُم         «: داند، کوچ انسان از دنیا را نزدیک می       )ع (علی
) از این دنیـا    ( که ندای کوچ کردن    چرا! خدا شما را رحمت کنید، آماده شوید      «: »بِالرَّحِیلِ



 ١٢١ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 )٢٠٤. خ (».به شما داده شده است
، »الرحیـل «و  » التجهـز «هـای   ژهگیـری لفظـی از وا     وراق نیز همین مضمون را با بهـره       

  )١٧٤وراق،  (:داردگونه بیان می این
  لِوَأنتَ عَلَی التَجَـهُّزِ لِلرَّحِـی   ومٍتُشِیدُ وَتَبتَني في کُـلِّ یَ

ی کـوچ   ه ساخت و ساز در دنیا مشغولی؛ در حالی کـه آمـاده            وز ب هر ر 
 !کردن از دنیایی

 
  کردن مصیبت، همچون چهارپایان فراموشـ١١ـ٢ـ٤

ا سَـلَوتَ سُـلُوَّ           «: فرمایددر بحث صبر و بردباری می     ) ع (امام إن صَبَرَت صَبرَ األکَـارِمِ، وَإلـَّ
 ؛ وگرنـه همچـون چهارپایـان،      )رچـه بهتـ    (اگر همچون بزرگـواران صـبر کنـی       «: »البَهَائمِ

 )٤١٤. ق (».فراموش خواهی کرد) مصیبت را(
را » بهـائم «و  » سـلوت «، کلمات   )ع (وراق نیز با اقتباسی لفظی از بخش دوم کالم امام         

  )١٨١وراق،  (:گویدمستقیم به کار گرفته و در بیتی می
امِ مِثلَ البَـهَائمِسَـلَوتَ عَلَی األ   إذَا أنتَ لَم تَسلُ اصطِبَارَاً وَحِسبَةً   1یـَّ

فرامـوش نکنـی؛    ) مصیبت وارده را   (هرگاه تو با بردباری و شکیبایی خود،      
 .ارپایان آن را فراموش خواهی کردبا گذشت روزگار، همچون چه

 
  در باب رزق و روزیـ١٢ـ٢ـ٤

بُـهُ، وَرِزقٌ   رِزقٌ تَطلُ : الـرِّزقُ رِزقَـانِ   «: فرمایـد در بیان انواع رزق و روزی انسان می       ) ع (امام
رزقی که تو در پی آنی؛ و رزقـی         : رزق بر دو گونه است    «: »یَطلُبُکَ، فَإن أنتَ لَم تَأتِهِ أتَاکَ     

   )٣١. ن (».دیگر که آن در پی تو است و اگر تو سراغش نروی، او خود نزد تو آید
 و بـه ویـژه در توصـیف رزق دوم، بـا           ) ع (وراق نیز با تأثیر مستقیم از این سخن امام        

  )٢١١وراق، ( :گوید، در بیت زیر می»لَم تَأتِه ألتَاکَ«اقتباس از کلمات 
 لَأتَاکَ عَفواً مِن کَــثَــبِ   وَالــــرِّزقُ لَو لَـــم تَأتِهِ

دی و به آسـانی بـه       و رزق و روزی، اگر به دنبالش نروی، او خود به زو           
 .آیدنزد تو می

 
                                                                                                                                                                             

 .٨١، ...سبزیان پور، تأثیر نهج: نکـ : این بیت به ابوتمام نیز نسبت داده شده است. ١
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  حیرت از خواب اهل بهشت و جهنمـ١٣ـ٢ـ٤
إنِّي لَم أرَ کَالجَنَّةِ نَـامَ طَالِبُهَـا         ألَا وَ «: فرمایدالبالغه می های نهج در یکی از خطبه   ) ع (امام

؛ و همچـون  ام کـه خواهـان آن  من چون بهشت، جـایی را ندیـده  «: »١وَلَا کَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا  
 )٢٨. خ (».، هر دو در خواب باشنددوزخ که فرار کننده از آن

، در دو بیت زیـر، همـین مـضمون          »طلب«و  » هارب«،  »نام«قتباس واژگانی از    وراق با ا  
 )٨٦وراق،  (:را بازتاب داده است) ع (امام

 ـارِ وَمِـن نَـومِهِ عَلَی هَـرَبِـه   عَجِبتُ مِن هَارِبٍ یَخَافُ مِنَ النـَّـ١ 
ذِي یَطلُبُ السَّبِـیلَ إلَی الجَنَّةِـ٢ ی یَـنَـامُ عَ   وَالـَّ  ـن طَــلَبِــهِأنـَّ
هراسد؛ در حالی می) دوزخ (ای که از آتش  در شگفتم از فرار کننده     ـ١

 و کسی که راه به سـوی بهـشت را           ـ٢. که از فرار خود در خواب است      
 . خوابیده استی خود،خواهد؛ چگونه با وجود خواستهمی

 
  شگفتی از آباد ساختن دنیا ـ١٤ـ٢ـ٤

عَجِبـتُ لِعَـامِرٍ    «: فرمایدتوجهی به آخرت می   دانی دنیا و بی   با اظهار شگفتی از آبا    ) ع (امام
ی سرای بـاقی در     ی سرای فانی و فروگذارنده    از آباد کننده  «: »دَارَ الفَنَاءِ، وَتَارِکٍ دَارَ البَقَاءِ    

 )١٢٦. ق (»!شگفتم
از کسی که در » عامر الدنیا«و » تعجب« وراق نیز با اقتباس مضمونی، و کاربرد واژگان 

  )٧٣وراق، ( :نمایدپردازد، تعجب میزمان پیری به آبادانی دنیا می
 عجَبُیکَ أعَاجِیبُ لِمَـن یَفِ   بِهِی شَیلَـا عَامِـرَ الدُّنیَا عَیَـ ١
 به واقـع  !  ای کسی که در زمان پیری، به آباد ساختن دنیا مشغولی           ـ١

 .های بسیاری در توست شگفتیبرای کسی که تعجب کند،
 

  خودداری از نافرمانی خداـ١٥ـ٢ـ٤
از «: »لَا تَستَعِینُوا بِنِعَمِهِ عَلَی مَعَاصِـیهِ     «: فرمایددر یکی از سخنان گهربار خود می      ) ع(امام  
 )٣٣٠. ق(» .های خداوند، در نافرمانی از او یاری مجوییدنعمت

م  از ایـن کـال  »معاصـیه «و » هنعمتـ «وراق نیز با اقتباس معنایی و واژگـانی از کلمـات    
 ) ١٥٤وراق،: (گوید، در دو بیت زیر می)ع(علی

                                                                                                                                                                             
 .٨٣همانجا، : نکـ . را به نظم درآورده است) ع(العتاهیة نیز این سخن امام علی ابو. ١



 ١٢٣ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 ضلَ حَقِّهـ فَبِطاعَتِهِ وَتَقضِيَ  هِـومَ فیالَهُ لِتَقُـارَکَ مـ أعَـ١
 هقِقَوَیتَ عَلی مَـعَاصیهِ بِرِز  ه وَلَکِنمَتَـکُرهُ نِعـ فَلَم تَشـ٢

ی آن، او را عبادت      خداوند، نعمت خویش را به تو داد، تا به واسطه          ـ١
ولی نعمت او را سـپاس نگفتـی و          ـ٢ !وریی و حق او را به جای آ       اینم

 !اش را افزایش دادیهای او، نافرمانیبا نعمت
 

  غفلت آدمی و غافل نبودن روزگار از اوـ١٦ـ٢ـ٤
ای «: »یـرُ المَغفُـولِ عَـنهُم   أیُّهَـا الغَـافِلُونَ غَ   «: فرمایدهای غافل می  ی انسان درباره) ع(امام  
  )١٧٥. خ(» .اید مورد غفلت قرار نگرفتهخبرانی که بی

: دارد در دو مورد اینگونه بیان می» فلتغ«وراق نیز چنین مضمونی را با استخدام واژه 
   )١٦٢وراق، (

  لَا یَغفَلَانِ وَأنـتَ غَافِل  یَتَعَاقَبَانِ بِکَ الرَّدَی 
کنند؛ تو در غفلت به سـر       شب و روز، هالک و نیستی را بر تو نازل می          

 .ی، ولی آن دو از تو غافل نیستندبرمی
 

  کوچک ندانستن کار نیک اندکـ١٧ـ٢ـ٤
إفعَلُوا الخَیرَ وال «: بر این نکته تأکید دارد که نباید کار نیک اندک را ناچیز شمرد    ) ع(امام  

 و  کـار خیـر انجـام دهیـد       «) ٤٢٢. ق(» قَلیلَه کَثِیـرٌ   تَحقِروا مِنهُ شَیئاً؛ فإنَّ صَغِیرَه کَبِیرٌ و      
  ».چیزی از آن را ناچیز مدانید؛ چرا که کوچک آن، بزرگ است و اندکش فراوان است

از » کبیر و کبر«و » الصغیر«، »خیر«گیری معنایی و وامگیری واژه های وراق نیز با بهره
  )131وراق،  (:گوید، می)ع(سخن امام 
 ن کبرهْ مِبتُجِ عَواباً ثَیرِخَ   الـ لِمَن عَیرَ مِغِیتُ الصَّأد رَقَلَ

 .از پاداش سترگ آن در شگفت ماندمکار خیر اندک را دیدم و 
 

 نیازی است قناعت؛ بیـ١٨ـ٢ـ٤
: فرمایـد های فراوانی به قناعت نموده است؛ از جمله مـی         البالغه، سفارش در نهج ) ع(امام  

   )٣٧١. ق(» .تر از قناعت نیستهیچ گنجی غنی«: »١لَا کَنزَ أغنَی مِنَ القَنَاعَةِ«
                                                                                                                                                                             

البالغه بر کلیله   نیز ذکر شده است؛ برای اطالع از تأثیر نهج        » لَا غِنَی کَالقِنَاعَةِ  «نه، عبارت   در کلیله و دم   . ١
 المحاضــرات فــي األدب «؛ همچنــین در کتــاب ٨١..: پــور، تــأثیر حکمــت  ســبزیان: ـ و دمنــه، نکــ
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قناعـت را   » غنـی «و  » القناعـة «وراق در راستای همین مضمون، با استفاده از کلمـات           
 ) ١١٢وراق، ( :نیازی آدمی، و حرص را سبب فقر دانسته استموجب بی

 وَالحِـرصُ یُـورِثُ ذَا الغِنَی فَقرَا  إنَّ القَـنَاعَةَ مَا عَلِـمتُ غِـنَیً 
 موجـب   و حـرص و آز،   نیـازی اسـت؛   دانـم، قناعـت بـی     تا آنجا که می   

 .شودنیازمندی ثروتمند می
  )١١٤ جا،همان( :گوید در جایی دیگر می

 
 روی و دوری از شبهه میانهـ١٩ـ٢ـ٤

وَالطَّریـقُ الوُسـطَی هِـيَ      «: فرمایـد ، راه وسط و میانه را راه راست دانـسته و مـی            )ع(امام  
، بـه دوری از     )ع( حـضرت    همچنـین آن  ) ١٦. خ(» .راه وسط، راه مستقیم است    «: »الجَادَّةُ

هیچ پرهیزگاری همچون بازایـستادن     «: »وَلَا وَرَعَ کَالوُقُوفِ عِندَ الشُّبهَةِ    «: شبهه تأکید دارد  
  )١١٣. ق(» .در برابر شبهه نیست

و » الوسطی و أوسـاطها   «،  »الطریق و الطرق  «وراق نیز در بیت زیر، با تکیه بر واژه های           
  )٢٦٧وراق، : (ضمون تأکید داردبر این دو م» الشبهة و المشتبه«

رُقِ أوسَاطَهَـا    وَعَـدِّ عَنِ الجَانِـبِ المُشتَبِه تَحَرَّ مِن الطـُّ
 !برانگیز دوری کنو از جانب شبههها، راه میانه را برگزین؛ از میان راه

 
  بخل؛ نشانه سوء ظن به خداـ٢٠ـ٢ـ٤

مراه ترس و حـرص، برآمـده از   ی خود به مالک اشتر، صفت بخل را به هدر نامه ) ع(امام  
فَإنَّ البُخلَ وَالجُبنَ وَالحِرصَ غَرَائزُ شَـتَّی       «: فرمایدسوء ظن آدمی به خداوند دانسته و می       

های گوناگونی است که سوء ظن بـه        بخل و ترس و آز، سرشت     «: »یَجمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ   
  )٥٣. ن(» .آوردخداوند، آن سه را گرد می

سُوءُ «و  » البخل«های   را در بیت زیر با استخدام واژه      ) ع(همین مضمون امام    وراق نیز   
  )٢٠٣وراق، : (آوردمی» الظَّنِّ بِاللهِ

 ١وَالبُخـلُ مِن سُوءِ ظَنِّ المَرءِ بِاللهِ  مَن ظَنَّ بِاللهِ خَیرَاً جَادَ مُبتَدِئَاً 

                                                                                                                                                                             
بـرای  . نقـل شـده اسـت   از بزرگمهـر  » لَم أرَ غِنَیً أغنَی مِنَ القِنَاعَـةِ   «، جمله   )٢/٥١٧یوسی،  (» واللغة

 .٦٥....: پور، بازشناسی سبزیان: ـ ی تأثیر این مضمون در امثال و حکم دهخدا، نکاطالع بیشتر درباره
 .٧٩، ...پور، نقبی سبزیان: نکـ . نویری معتقد است وراق این مضمون را از انوشروان گرفته است. ١



 ١٢٥ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

یـل  ا که بخـل، بـه دل      بخشد؛ چر هر که گمان نیک به خداوند داشته باشد، از آغاز می          
 .بدگمانی انسان به خداوند است

 
  آنچه هست بخواه ـ٢١ـ٢ـ٤

: »إذا لَم یَکُن مَا تُریدُ فَلَـا تُبَـل مَـا کُنـتَ            «: فرمایدی خداوند می  در باب اراده  ) ع(امام  
خواستی دست نیافتی، پس نسبت به آنچه در آن هستی، انـدوهگین            هرگاه به آنچه می   «

   )٦٩. ق(» .نباش
 )٢٤٩وراق، (: گوید می،، در بیت زیر)ع(اق نیز با اقتباس واژگانی از کلمات امام ور

 ریـدُهُـا تُـلَم یَـکُن مَ  کُـونُ إن ـأرِد مَـا یَـفَ
 .ه که وجود ندارد، آن را طلب نکنآنچه هست، بخواه؛ و آنچ

 
  اقتباس مضمونیـ٣ـ٤

را در قالـب واژگـانی دیگـر بیـان          ن  گیـری از معنـا، آ     در این نوع از اقتباس، شاعر با بهره       
در شواهدی که در این بخش خواهد آمد، وراق با اثرپذیری از مضمون سـخنان               . کند می
 .دهددیگر ارائه میآن را به بیانی ، )ع (امام

 
 ی قوی، سبب دوری از شهوات ارادهـ١ـ٣ـ٤

ته و  دوری انـسان از شـهوات دانـس       ، داشـتن اراده و همـت قـوی را سـبب             )ع (امام علی 
ی انـسان زیـاد   هرگاه قدرت اراده «) ٢٤٥. ق (»إذا کَثُرَت المَقدَرَةُ قَلَّت الشَّهوَةُ    «: فرماید می

  ».گردد، شهوت او کم خواهد شد
  )١٨١وراق، ( :چنین معنایی نیز به زیبایی در شعر وراق بازتاب یافته است

 زائمِي العَاضِ مَلُّکُا  إلَّاسِن النَّمِ   اواتهَهَن شَفسَ عَ النَّودُذُ یَیسَولَ
توانند ، نمی هایی با اراده و قوی همت      انسان و نفس را از شهواتش، جز     

 .که دور بدارند
 

  و انتقام خداوند از ستمکار شکیبایی بر ستمـ٢ـ٣ـ٤
 »سَیَنتَقِمُ هللاُ مِمَّن ظَلَم«: ، انتقام گرفتن خداوند از ستمکار قطعی است)ع (در سخن امام

همچنین » .خداوند از کسی که ستم نموده است، انتقام خواهد گرفت         «: ترجمه) ١٥٨. خ(
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وَاقـدِمُوا عَلَـی هللاِ   «: دانـد بودنش مـی ، مظلوم بودن انسان را بهتر از ظالم        )ع (آن حضرت 
بـه بارگـاه خـدا، سـتمدیده وارد         «: ترجمه) ١٥١. خ (»مَظلُومِینَ، وَلَا تَقدِمُوا عَلَیهِ ظَالِمِینَ    

  ».وارد نشویدشوید و ستمکار 
 )١٨٠وراق،  (:چنین معنایی نیز در شعر وراق آمده است 

 الِمِی الظَّلمُ مَردودٌ عَلَفَالظـُّ   تَنتَصِر لمِ وَالی الظُّ اِصبرِ عَلـ١
 ائِمِالِمِ بِالنَّـنِ الظَّـ عَرَبّـي   اـمَـ وَکِل إِلی هللاِ ظَلوماً فَـ٢
چرا که سـتم بـه      ! کنویی ن  بر ظلم و ستم شکیبایی ورز و انتقام ج         ـ١

 چـرا کـه    فرد مظلـوم را بـه خداونـد واگـذار؛          ـ٢ .گردد ستمکار باز می  
 . غافل نیست، از ستمکارپروردگارم

 
  کوتاه شدن عمرـ٣ـ٣ـ٤

رٌ     «: فرمایددر توصیف سپری شدن عمر آدمی، با گذشت روزها می         ) ع (امام رُ مُعَمـَّ لَا یُعَمـَّ
عمر هیچ کس از شما اضافه نـشود، مگـر          «: »مِنکُم، یَومَاً مِن عُمُرِهِ إلَّا بِهَدمِ آخَرَ مِن أجَلِهِ        

  )١٤٥. خ (».اشبا نابودی روزی از مدت زندگی
را در  ) ع (وراق نیز با تأکید بر ناپایداری زندگی دنیا و فناپذیری آن، ایـن کـالم امـام                

 )٦٧وراق، ( :خود منعکس کرده استاین ابیات 
 ناءُـقاءَ فَـلی ثِقَةٍ أنَّ البَــعَ  قاءِ وَإِنَّهُـولَ البَـی طُبُّ الفَتَـحِیُ ـ١
 اءُاةِ نَمَوَلَیسَ عَلی نَقصِ الحَیَ  اتِهِـیسمِ نَقصُ حَـ الجِزِیَـادَتُهُ في ـ٢
  جَنَّ المَساءُ مَساءُهِ إِنوَیَطوی  ومُ بَعضَهُإذا مَا طَوی یَوماً طَوی الیَ ـ٣
، حـال آنکـه بـه فنـای زنـدگی            خواهان عمری طوالنی است     آدمی ـ١

زیاد شدن عمر، کاستی زندگی را در پی دارد؛ و بـر            ـ  ٢ .اطمینان دارد 
هرگاه یک روز سـپری شـود،       ـ  ٣ . نخواهد بود  یکاهش زندگی، افزایش  

گــر  و نیمــی دیگــر را ا،گیــردمــیی روز در بریمــی از آن را هنگامــهن
 .شبانگاه فرا رسد، شب در بر خواهد گرفت

 
  یاد خدا، شفای بیماری گناهانـ٤ـ٣ـ٤

دارد؛ یاد خدا، موجب آرامش روانی انسان اسـت و آدمـی را از گنـاه و معـصیت بـاز مـی                     
هِ     الَّذِینَ آمَنُوا وَ  «: فرمایـد همچنان که قرآن کریم می     کْرِ  أَال بِـذِ   ،تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللـَّ



 ١٢٧ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 ؛یابـد  شان به یاد خدا آرامـش مـى       اند و دلهاي   آنان که ایمان آورده   «: »اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب  
نیـز در  ) ع (حـضرت علـی  ) ٢٨، رعـد ال (».یابـد  یآگاه باشید که دلها به یاد خدا آرامش م    

نَهُ وَتَعَـالَی   إنَّ هللاَ سُبحَا  «: فرمایدسخنان گهربار خود بر این نکته تأکید دارد؛ از جمله می          
ی پـاکی و    خداوند پاک و بلند مرتبه، یـاد خـویش را وسـیله           «: »جَعَلَ الذِّکرَ جَلَاءً لِلقُلُوب   

  )٢٢٢. خ (».صفای دلها قرار داده است
، یـاد خـدا را      )ع (ی قرانی و نیـز کـالم آن حـضرت         محمود وراق نیز با اقتباس از آیه      
  )٦٨اق، ور (:داندبهترین دوا برای درمان گناهان می

 اءِرُ دَوَبِالذِّکرِ إِنَّ الذِّکرَ خَـی   ااوِهَنوبِ فَدَمَرِضتَ مِنَ الذُّوَإِذا 
 با یاد خدا آن را مداوا کن؛ چـرا          رگاه از گناهان، دچار بیماری شدی؛     ه

 .که یاد خدا، بهترین دواهاست
 

 ارزش نام نیک ـ٥ـ٣ـ٤
 نیکو از انـسان را بهتـر از مـال و            های خود، به جای ماندن نام     در یکی از خطبه   ) ع (امام

وَلِسَانُ الصِّدقِ یَجعَلُهُ هللاُ لِلمَرءِ فِي النَّاسِ خَیرٌ لَهُ مِـنَ المَـالِ             «: فرمایدثروت دانسته و می   
بخشد، از ثروتی که دیگران آن را بـه ارث          نام نیکی که خداوند به انسان می      «: »یَرِثُهُ غَیرُهُ 

 )٢٣. خ( ».برند، برای او بهتر استمی
 یـک   نـام نیـک پـس از مـرگ را         وراق نیز با اقتباس معنوی از ایـن سـخن گهربـار،             

   )١٢٩وراق،   (:گویدی معنوی برای او دانسته و می سرمایه
 ارُهُبَـبُ بَعدَ المَوتِ أختَطِی   الُ اِمرِئٍاالتِ حَ فَأحسَنُ الحَـ١
 صِهِ دارُهُإِذا خَلَت مِن شَخ   هرهُ بَعدَـی ذِکُـبق وَیَفنی یَـ٢
لت فردی است که پـس از مـرگ، نـامش نیـک             ، حا  بهترین حاالت  ـ١

-ود او خالی میاش از وجرود و خانه  هنگامی که از دنیا می    و   ـ٢ .باشد
 .ماندشود، نامش باقی ب

 

 ی دل و دیده رابطهـ٦ـ٣ـ٤
دل، «: »القَلبُ مُـصحَفُ البَـصَر    «: فرماید، دل را جایگاه نگارش چشم دانسته و می        )ع (علی

 )٤٠٩. ق (»).هرچه دیده بیند، در دل نوشته خواهد شد (جایگاه نگارش چشم است
 :کنـد ای دیگـر تفـسیر مـی   ، آن را بـه گونـه   )ع (وراق با کمی تغییر در این کالم امام       

 )١١٠وراق، (
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 رظَـکِرَّ النـَّـقاً فَلیُــأرادَ نُـطـ   انٌ فَإِنسَـلبِ لِـرفُ لِلقَ وَالطـَّـ١
 رّرٍ وَشَفي القَلبِ مِن مَکنونِ خَی   انِ مَمُ بِالعَینِ عَـنِ العِـی یُـفهَـ٢

چشم برای قلب انسان، همچون زبان است و هرگاه بخواهد سـخن             ـ١
بـا نگـاه بـه چـشم،     ــ  ٢ .الزم است که نگاه خود را ادامـه دهـد      گوید،  
  .شود می، فهمیدههای پنهان در قلبها و بدیخوبی

 
 برای دیگری جمع کردن مال ـ٧ـ٣ـ٤

یَا ابنَ آدَمَ   «: فرمایدداند و می  ، برای غیر او می    اموال زائد بر مصرف آدمی را     ،  )ع (امام علی 
آنچه را که بـیش از قـوت        ! ای فرزند آدم  «: »مَا کَسَبتَ فَوقَ قُوَّتِکَ فَأنتَ فِیهِ خَازِنٌ لِغَیرِکَ       

 )١٩٢ .ق (».کنیقت برای دیگران انبار میآوری، در حقیخود گرد می
  )١٤٧وراق،  (:بیان کرده استوراق نیز همین مضمون را به شکلی دیگر  

 هـن زَرَعَـرِ مَوَرُبَّ زَرعٍ لِغَی   مَعَهـرِ مَن جَ رُبَّ مَالٍ لِغَیایَ
 و چه بسیار کاشتنی کـه       ر مالی که برای دیگری جمع گشت؛      چه بسیا 

 !شودبرای دیگری کاشت می
 

 ن داد اندوه برای از دست ـ٧ـ٣ـ٤
) علیهما الـسالم   (های خود و خطاب به امام حسن و امام حسین         در یکی از نامه   ) ع (علی
و بر چیزی از دنیا که از دسـت شـما           «: »وَلَا تَأسَفَا عَلَی شَیءٍ مِنهَا زُوِیَ عَنکُمَا      «: فرمایدمی

  )٤٧. ن (»!رفته است، دریغ مخورید
  )١٨٣وراق، ( :دهدنه بازتاب میگووراق نیز با استفاده از این مضمون، آن را این

 کَ الحَزَنلَی عَفَقَلَّما یُجدِي   ٍتـزنَ عَلی فائِـ التُطِلِ الحُـ١
 کُنوَمُظهِرُ حُـزنٍ لما لَم یَ   یان مَحزونٌ لِما قَد مَضَ سیَّـ٢
به ندرت برای تـو     چرا که اندوه،    !  رفته، اندوه مخور    از دست   بر چیز  ـ١

 از دست رفته اندوهگین اسـت و آنکـه بـر            آنکه بر چیز  ـ  ٢ .فایده دارد 
 . مساوی و برابرندزی که هنوز روی نداده، غمگین است؛چی

 

 های زندگی ناپایداری شادیـ٨ـ٣ـ٤
راحتی «: »لَا یَدُومُ رَخَاؤُهَا«: داند، شادی و آسایش در دنیا را پایدار نمی       )ع (آن حضرت 

ی هر لـذت    ، از بین برنده   )ع (گاه امام و نیز مرگ از ن    ) ٢٣٠. خ (».یابددر آن استمرار نمی   



 ١٢٩ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 هـای هـا و خوشـی    ی لذت مرگ، نابود کننده  «: »فَإنَّ المَوتَ هَادِمُ لَذَّاتِکُم   «: و خوشی است  
شـادمانی دنیـا،    «: »الـدُّنیَا سُـرُورُهَا مَـشَوبٌ بِـالحُزنِ       «: فرمایـد و باز می  ) همان (».شماست

 )١٠٣. خ (».آمیخته با اندوه است
 ) ١٣٠وراق،  (:دینی و زاهدانه به دنیا، در شعر وراق نیز انعکاس یافته استهمین رویکرد 

 رورُهـومَ سُدُا یَقٌ ألَّلَحَقِی   رهُـاتِ مَصِیشاً إِلی المَمَ إِنَّ عَیـ١
 رهُتُ سَـواءٌ قَلِیلُه وَکَـثِی   رَه المَوـ آخِونُـک وَسُرورٌ یَـ٢
ی آن است کـه     تهمش به مرگ ختم شود، شایس     ا زندگی که سرانج   ـ١

 کـه پایـان آن مـرگ         شادی و لذتی   ـ٢ .خوشحالی در آن پایدار نماند    
 .اشد، اندک و بسیار آن مساوی استب

 
 خواه فقیر بودن زیادهـ٩ـ٣ـ٤

خواه است، محکوم به نـداری      کسی که همواره حریص دنیا و زیاده      ،  )ع (در نگاه امام علی   
 بر دنیـا، محکـوم بـه        خواهفرد فزون «: »نهَا بِالفَاقَةِ حُکِمَ عَلَی مُکثِرٍ مِ   «: شودو تهیدستی می  

از «: »عَجِبتُ لِلبَخیلِ یَـستَعجِلُ الفَقـرَ     «: فرماید و باز می   )٣٦٧. ق (».نیازمندی و فقر است   
  )١٢٦. ق(» .شتابدبخیل در شگفتم که به سوی فقر می

  )١١٤وراق،  (:چنین مضمونی نیز در شعر وراق بازتاب یافته است
 یَقنَع، فَذَاکَ المُـوسِرُ المُـعسِرُ        انَ ذَا مَالٍ کَثِیرٍ وَلَممَن کَ

باشد؛ پس او تهیدسـت و      هر که دارای ثروت فراوانی باشد، ولی قانع ن        
 .ندار است

 
 ترین فقر بزرگـ١٠ـ٣ـ٤

: داندترین تهیدستی را نابخردی میبا تأکید بسیار بر ارزش عقل و اندیشه، بزرگ) ع(علی
ارترین تــوانگری، خردمنــدی، و سرشــ«: » الحُمــقُلغِنَــی العَقــلُ، وَأکبَــرُ الفَقــرِأغنَـی ا إنَّ «

  )٣٨. ق (».ترین فقر، نابخردی است بزرگ
 )١٧٢وراق،  (:داندوراق نیز نداشتن خرد را مضرترین فقر برای انسان می

 اسِ مِن عَدَمِ العَقلِإذَا عَاشَ بَینَ النَّ          وَلَم أرَ مِن عُدمٍ أضَرَّ عَلَی الفَتَی
کند، مضرتر و هیچ فقری را بر جوانمردی که در میان مردم زندگی می

 .از نابخردی ندیدم
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  صبر و عزتـ١١ـ٣ـ٤
هیچ عزّتـی، همچـون     «: »لَا عِزَّ کَالحِلمِ  «: داند، شکیبایی را موجب عزت آدمی می      )ع (امام

  )١١٣. ق( ».بردباری نیست
  )١٨١وراق،  (:گویدن مضمون، در بیت زیر میمحمود وراق با تأثیر از اب

  فَفِي الصَّبرِ مَسلَاةُ الهُمُومِ اللَّوَازِمِ   تَعَزَّ بِحُسنِ الصَّبرِ عَن ُکلِّ هَالِکٍ
بایی، با صبر نیکو در برابر هر مصیبتی، به عزّت برس؛ چرا که در شکی             

 .های وارده است فراموشی غم
 

 تتالشی که منتهی به ضرر اسـ ١٢ـ٣ـ٤
، د که نه تنها موجب نفعش نشده      دان، گاهی تالش آدمی را برخالف انتظار او می        )ع (امام

ی کـه   هچه بسا تـالش کننـد     «: »رُبَّ سَاعٍ فِیمَا یَضُرُّهُ   «: بلکه حتی به او ضرر خواهد رساند      
   )٣١. ن (».شودبه او میموجب ضرر 

 )١١١وراق،  (:گوید زیر می، در دو بیت)ع (وراق با اقتباس مضمونی از این کالم امام
 ارَّـثُ تَطمَعُ أن تُسَمِن حَیـ   اءةًـتَ مَسَ کَـم قَـد رَأیــ١
 ارَّـــةً فَضَـفَعَــهِ مَنلِأخِـی   یتَـبَ الفَـلَـا طَمَـ وَلَرُبَّـ٢
جایی که انتظار     از آن  گردی؛ اوقاتی که دچار ناراحتی می      چه بسیار  ـ١

 وانمردی کـه بـرای بـرادر خـویش        ا جـ  چـه بـس   ـ  ٢ !شادمانی را داری  
 !شوددچار زیان میاو منفعتی بخواهد، ولی 

 
 ی نجاتعقل، مایه ـ١٣ـ٣ـ٤

ا اسـتَنقَذَهُ بِـهِ            «: داندی نجات انسان می   ، خرد را مایه   )ع (امام مَا استَودَعَ هللاُ امرَأً عَقلَـاً إلـَّ
با آن، وی را نجات خواهد خداوند هیچ کس را خرد نبخشید، جز این که روزی «: »یَومَاً مَّا

  )٤٠٧. ق (».داد
 )٢٥٥وراق،  (:مشابه چنین مضمونی نیز در شعر وراق آمده است

 وَنَـجَــا کُــلُّ مَن عَــقَــل      قَــتَــل الجَــهــلُ أهلَهُ
کس عقـل خـود را بـه کـار          نادانی، صاحبان خود را هالک کرد؛ و هر         

 .یابدبندد، نجات می
 



 ١٣١ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 گامی به سوی مرگ، س هر نَفَـ١٤ـ٣ـ٤
نَفَـسُ  «: فرمایدس انسان را موجب نزدیک شدن او به مرگ دانسته و می           فَ، هر نَ  )ع (آن حضرت 

  )٧٤. ق (».داردمیسی که برآرد، گامی به سوی مرگ برآدمی با نف«: »المَرءِ خُطَاهُ إلَی أجَلِهِ
  )٢٤٠وراق،  (:چنین مضمونی در شعر وراق نیز آمده است

 مَضَی نَفَسٌ مِنهَا انتَقَصتَ بِهِ جُزءَا      مَاـدُّ وَکُلَّـاسٌ تُعَـنفَکَ أـحَیَاتُ
شود؛ و هرگـاه نفـسی از آن        هایی است که شمرده می    زندگی تو، نفس  

 .شودبخشی از وجودت کاسته میبگذرد، 
 

  زشتی درخواست از دیگرانـ١٥ـ٣ـ٤
فَوتُ الحَاجَـةِ أهـوَنُ     «: کندی می ان نه کردن از دیگر   انسان را از درخواست و گدایی     ) ع (امام

  )٦٦. ق (».تر از خواستن آن از نااهل استروا نشدن نیاز، آسان«: »مِن طَلَبِهَا إلى غَیرِ أهلِهَا
 :دانـد ، مرگ را بهتـر از درخواسـت کـردن مـی           )ع (گیری از این کالم امام    وراق با وام  

 )٢٥٧وراق، (
 الجَؤالُ الرِّوتُ سُا المَمَإنَّفَ   ىلَوتَ البِوتَ مَ المَنَّبَحسَالتَ ـ١
 ؤال السُّلِّذُ لِاكَن ذَ مِدُّأشَ    ذانَّـلکِـوتٌ وَا مَاهمُلَکِ ـ٢
  نیـستی اسـت؛ چـرا کـه مـرگ واقعـی،             گمان مبر که مرگ، مرگ     ـ١

 مـرگ اسـت؛ ولـی مـرگ          هـر دوی آنهـا     ـ٢. درخواست از مردم است   
 .استتر از اولی سختبسی  دومی، به دلیل ذلت درخواست،

 

  فانی بودن هر چیزـ١٦ـ٣ـ٤
هـر  «: »کُلُّ حَيٍّ فِیهَا إلَی الفَنَـاءِ «: ، هر چیزی رو به نیستی و نابودی است      )ع (در نگاه امام  

  )٩٩. خ (».ای در دنیا، فانی خواهد بودزنده
  )٦٧وراق،  (:گویدگاه که میخوریم؛ آنبرمیدر شعر وراق نیز به چنین مضمونی 

 عَلَی ثِـقَةٍ أنَّ البَقَـاءَ فَـنَاءُ    وَإنَّهُولَ البَقَاءِیُحِبُّ الفَتَی طُ
بـه فناپـذیری    انسان دوست دارد که عمری درازی نماید؛ در حالی که           

 .هستی، اطمینان دارد
 

  خطر و زشتی فقرـ١٧ـ٣ـ٤
یـد کـه    هـان بدان  «: »ألَـا وَإنَّ مِـنَ البَلَـاءِ الفَاقَـةُ        «: دانـد ، فقر را بال و مصیبت مـی       )ع (امام
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 )٣٨٨. ق (».تنگدستی، نوعی بالست
 )٢٢٣وراق،  (:داندوراق نیز فقر و نداری را زشت می

 وَلَم أرَ بَعدَ الکُفرِ شَرَّاً مِن الفَقرِ   فَلَم أرَ بَعدَ الدِّینِ خَیرَاً مِن الغِنَی
نیازی ندیدم؛ و بعد از کفر، چیـزی        بعد از دین، هیچ چیز را بهتر از بی        

 . نیافتمررا بدتر از فق
 

 زشتی شوخیـ ١٨ـ٣ـ٤
ا مَـجَّ         «: داندخردی می ، شوخی و مزاح را زشت و سبب بی        )ع (امام مَا مَزَحَ امرُؤٌ مَزحَـةً إلـَّ

هیچ کس به شوخی نپرداخت، مگر اینکه قسمتی از خرد خود را بیرون             «: »مِن عَقلِهِ مَجَّةً  
  )٤٥٠. ق (».ریخت

  )١١٦وراق،  (:داندن را دشنام بزرگی میوراق نیز بر زشتی مزاح تأکید داشته و آ
بَابُ األکبَـرُ   ـ وَمِثلُ جَهلِکَ غَالِبٌـأوَ مَا عَلِمتَ   إنَّ المُـزَاحَ هُوَ السـِّ

ـ خبرنددر حالی که همگان مثل تو بی ـای   ندانستهآیا خی و  که شـو  
 .ترین دشنام است مزاح، بزرگ

 
  فرج پس از شدت ـ١٩ـ٣ـ٤

بـه هنگـام    «: »عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَکُونُ الْفَرْجَةُ    «: داندختی را گشایش می   ، پایان س  )ع (امام
  )٣٥١. ق (».شودنهایت سختی، گشایش حاصل می

 )٩٥وراق،  (:چنین مضمونی نیز در بیتی از وراق آمده است
 فَآخِـــرُ الهَـمِّ أوَّلُ الفَــرَجِ   فَاطوِ عَلَی الهَمِّ کَشحَ مُصطَبِر

ا کـه آخـر انـدوه، آغـاز         ؛ چر اندوه خود را پنهان کن     ،د افراد صبور  مانن
 .گشایش است

 
  گردش روزگارـ٢٠ـ٣ـ٤

روزگار بر  «: »الدَّهرُ یَومَانِ؛ یَومٌ لَکَ وَیَومٌ عَلَیکَ     «: فرمایددر وصف گردش ایام می    ) ع (علی
  )٣٩٦. ق (».روزی به نفع تو، و روزی به زیان توست: دو گونه است
  )١١٩وراق،  (:خوردیر از وراق، چنین مضمونی به چشم میدر بیت ز

 رُـنَّهُ یُقبِلُ أو یُدبِـــلَکِ   الدَّهرُ لَا یَبقَی عَلَی حَالِهِ
هی رو کرده و گاهی پـشت       ماند؛ بلکه گا  روزگار بر حال خود باقی نمی     

 .نمایدمی



 ١٣٣ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

 سرزنش دنیا و جایگاه واقعی آن ـ٢١ـ٣ـ٤
ی فرموده و سـرای دنیـوی را جایگـاهی بـرای کـسب ثـواب                ، از سرزنش دنیا نه    )ع (امام

اکْتَسَبُوا فِیهَـا الرَّحْمَـةَ،     .  وَمَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ   ...أَیُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْیَا  «: فرمایدداند و می  اخروی می 
محل تجـارت    زیرا دنیا ... ؛)دنیا را نکوهش مکن    (ی دنیا ای نکوهنده «: »وَرَبِحُوا فِیهَا الْجَنَّةَ  

   ».؛ در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردندستدوستان خدا
 )٢٠١وراق،  (:وراق نیز چنین معنایی را در شعر خود منعکس کرده است

 ذَمَّاً، وَإن دَارَت بِکَ الدَّائرَة   ـاـأیَّامَـهَ  لَا تُتبِـعِ الدُّنـیَا وَـ١
 أنَّ بِهَا تُستَدرَکُ اآلخِـرَة   ا وَمِن فَضلهِا مِن شَرفِ الدُّنیَـ٢
دنیا و روزهـای آن را        هرچند که در دنیا دچار مصیبت شدی، ولی        ـ١

) فـضایل  ( از شرف و بزرگی دنیا این است که بـا آن،           ـ٢سرزنش نکن؛   
 .شودآخرت کسب می

 
  اشتراک در تصویرـ٤ـ٤

 یا حـدیثی آمـده،      جازی را که در آیه    در اثرپذیری تصویری، شاعر، تشبیه، استعاره و یا م        
سراید؛ و مستقیم، در همان حال و هوا و یا در حال و هوایی دیگر باز میمستقیم و یا غیر

) ٦١راسـتگو،    (.ریزددهد و پی می   یا سخن خویش را بر محور و مدار آن تصویر چرخ می           
 :و وراق مشترک است) ع (های زیر، عنصر تصویرساز در کالم علیدر نمونه

 
  تشبیه دنیا به انسان فریبکارـ١ـ٤ـ٤

: فرمایدهای آن اشاره دارد؛ از جمله می      در چندین جا به فریبندگی دنیا و زینت       ) ع (علی
وفـا، فریبکـار و   کـه بـی  ! از دنیـا برحـذر باشـید   «: »احذَرُوا الدُّنیَا فَإنَّهَا غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ   «

 ) ٢٣٠ .خ (».باز استنیرنگ
، تصویری از فریبندگی دنیا ارائـه       )ع (نیز در بیت زیر و با اثرپذیری از کالم امام         وراق  

  )١٧٤وراق،  (:دهدمی
 ولِ العُقُمَخایُِل تَستَفِزُّ ذَوي   اغرُرکَ مِنهَهِيَ الدُّنیَا فَال یَ

کند، تو  هایش که عاقالن را وسوسه می     دام  پس چنین است شأن دنیا؛   
 .را فریب ندهد
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 بیه دنیا به برگشتن سایه تشـ٢ـ٤ـ٤
دنیـا  «: »فَإنَّهَا الدُّنیَا عِندَ ذَوِي العُقُولِ کَفَيءِ الظِلِّ      «: فرمایددر توصیف دنیا می   ) ع(امام علی 

 )٦٣. خ (».در نظر خردمندان، مانند برگشتن سایه است
کفـیء  «و » الـدنیا « با اسـتفاده از واژگـان مـشترک    وراق نیز چنین تصویری از دنیا را      

 )٢٥٧وراق،  (: استآورده در شعر خود ،»اللالظِّ
 وَإنَّمَا الدُّنیَا کَفَيِّ الظِّلَالِ   نَهِیمُ بِالدُّنیَا وَنَلهُو بِهَا

یـا، تنهـا    در دنیا به خوشـگذرانی و بـازی مـشغولیم؛ در حـالی کـه دن               
 .همچون کوتاهی سایه است

 

  مسافرآدمی بهتشبیه ـ ٣ـ٤ـ٤
وَأنتُم بَنُو سَبِیلٍ عَلَـی سَـفَرٍ مِـن دَارٍ          «: داند این دنیای فانی می    ، انسان را مسافر   )ع (امام علی 

 ».کنید که منزلگاه شما نیستای سفر میشما مسافرانی هستید که از خانه«: »لَیسَت بِدَارِکُم
  )١١٤وراق،  (:داردوراق نیز مسافر بودن انسان در دنیا را، اینگونه بیان می

 افِرُبٌ مُسَفَإِنَّکَ في الدُّنیَا غَـرِی   اقِ وَجَورَهَرِیتَنَکَّب بُنَیَّاتِ الطَّ
 چرا که تو در      زندگی استوار باش و صبر پیشه کن؛       در پستی و بلندی   

 !هستیدنیا، غریب و مسافری 
 

   تشبیه علم به دریاـ٤ـ٤ـ٤
هرکـه  «: »لـمِ مَن فَهِمَ عَلِمَ غَورَ العِ    «: فرمایداز ژرفای دریای دانش خبر داده و می       ) ع (امام

 )٣١. ق (».فهم دارد، عمق دریای دانش را درک خواهد کرد
ی مکنیـه، بـه دریـایی ژرف و عمیـق     ، دانش به صـورت اسـتعاره     )ع (در این سخن امام   

وراق نیـز   . باشد، به آن اضافه شده است     می) غور (های دریا که  تشبیه شده و یکی از ویژگی     
 )١٤١وراق،  (:کنددانش را به دریا تشبیه می او نماید؛ اماچنین تصویری از علم ارائه می

 طٍ وَإِفراطِاسُ مَا بَینَ تَفرِیوَالنَّ         قَرارَ لَهُ قٌ الالعِلمُ بَحرٌ عَمِی
ن افراط و تفریط به سر       ولی مردم بی   علم و دانش، دریایی عمیق است؛     

 .برندمی
 

 گیری نتیجهـ ٥
 وراق  کـه گردد  معلوم می البالغه،  راق و نهج  نگاهی کلی به مضامین مشترک در اشعار و       با  



 ١٣٥ بر اشعار محمود وراق ) ع(تأثیر کالم امام علی 

البالغـه   های نهـج  آورده است، بلکه از واژه    را به نظم در     ) ع(علی  نه تنها مضامین حکمی     
ی مهی که از دید محققان مخفـی مانـده          عالوه بر این، نکته   . ی بسیار برده است   نیز بهره 

 .البالغه استهای زاهدانه در نهجتأثیرپذیری شدید وراق از اندیشهاست، 
و گـردآوری   ) ٢٢١(ای که بـین وفـات وراق        ی حدود دویست ساله    با وجود فاصله   ـ١
، )ع(های آن حضرت دهد که اندیشهوجود دارد، این پژوهش نشان می) ٤٠٦(البالغه نهج

البالغه وجود داشته و گویندگان و شاعران، با اقتبـاس واژگـانی و             آوری نهج پیش از جمع  
  .آراستند، کالم و شعر خود را می)ع(ان امام معنایی از سخن

، با اطمینـان     در فرهنگ ایرانی و اسالمی     مشابههای  برخی حکمت به دلیل وجود     ـ٢
) ع (ی این موارد، به طور مستقیم از کالم امـام         که وراق در همه   توان ادعا کرد    کامل نمی 

و ) ع ( علـی  حـضرت  نـام    وراق در اشعارش به   صریح  اشاره  تأثیر گرفته است؛ اما به دلیل       
و اقتباس واژگـانی از سـخنان امـام         البالغه  عبارات نهج بسیار اشعارش با    های  نیز شباهت 

 . ماندوراق از نهج البالغه باقی نمیاثرپذیری  تردیدی برای کمترین ،)ع (علی
 تأثیر وی بی، ایرانی بودن وراق را بپذیریم؛های اد چنانچه با استناد به برخی کتابـ٣

حبـت یـک شـاعر ایرانـی در          و م  عـشق ، نـشان از     )ع ( سخنان ناب و گهربار امام علـی       از
 . دارد) ع (ی عباسی، به مقام واالی آن حضرت دوره
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