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مركز  نشست هاى  سلسله  از  نشست  شصست وششمين 
با   1387/6/25 دوشنبه  روز  مكتوب،  ميراث  پژوهشى 
و  نظم  متون  در  نهج البالغه  و  على  امام  «سخنان  موضوع 
نثر فارسى» با سخنرانى دكتر محمود عابدى در محل مركز 

برگزار شد.
در ابتداى اين نشست، اكبر ايرانى، رئيس مركز، گفت: ماه 
مبارك رمضان، ماه نزول قرآن و تجلى آيات الهى است و 
يكى از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز بيانى، بالغى و موسيقايى 
الفاظ آن است و در آيات زيادى از قرآن به اين مطلب 
اشاره شده است كه كسى نتوانسته است و نمي تواند مانند 
قرآن آيه اى را بياورد. وى به آياتى از قرآن در اين زمينه 
اشاره كرد. و گفت: بيشترين تأثيرپذيرى عرب از قرآن به 
بُعد موسيقايى بودن اين كتاب آسمانى بازمى گردد، و اين 
موسيقى چنان در روح آدمى اثرگذار است كه توانسته در 
شعر و ادبيات وارد شده و آن را جاودانه كند همانطور 
به دليل  عطار  مولوى،  حافظ،  چون  شاعرانى  مى بينيم  كه 
آثارشان  در  آن  تأثيرپذيرى  و  قرآنى  مفاهيم  از  استفاده 

موفق بوده اند. حافظ مى گويد:

نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآن كه اندر سينه دارى

ايرانى در پايان به اين مطلب اشاره داشت كه: دغدغه 
كه  است  اين  مكتوب  ميراث  پژوهشى  مركز  هميشگى 
پى  مؤلفان  انديشة  به  متون  البه الى  از  كاوش  با  بتوانيم 
برده و بفهميم كه انديشه هاى قدسى و الهى چه تأثيرى 
در متون داشته و اين مسئله اى است كه گفتار امروز اين 

نشست به آن اختصاص دارد.
سخنان  تأثير  بررسى  به  عابدى  محمود  دكتر  سپس 
ابتدا  وى  پرداخت.  نثر  و  نظم  متون  در  (ع)،  على  امام 
گفت: ادبيات فارسى ما در نظم و نثر فارسى سه دورة 
متفاوت را پشت سرگذاشته، دورة اول قبل از حملة مغول 
است كه خراسان كانون زبان و ادبيات فارسى بود، كه از 
آغاز حضور اسالم در همه مراكز فرهنگى كار خود را با 
قرآن و معارف اسالمى پيوند داده بود، و متون دينى از 
جمله قرآن و احاديث در معناى نظم و نثر حضور زيادى 

داشت، هرچند در آشكار سخت ياب بود.
ادب  اول  دورة  شاعران  شعر  در  گفت:  ادامه  در  او 
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شرعى وجود نداشت و معارف دينى و قرآنى در ذهنشان 
رسوخ نكرده بود.

عابدى گفت: بايد اين نكته را در نظر داشت كه هرچه 
پربارتر  شعر  يابد،  رسوخ  بيشتر  شعر  در  دينى  معارف 
عطار  و  مولوى  حافظ،  چون  شاعرانى  شعر  در  مى شود. 
معارف دينى و قرآنى حضور پررنگ ترى دارند. همچنين 
شعر شاعرانى چون كسايى، ناصرخسرو و سنايى برآمده 
از فرهنگ اسالمى است و تأثير سخنان امام على (ع) از 
سنايى به بعد است و در واقع سنايى تنها مادحى است كه 

در اشعارش به سخنان امام على (ع) اشاره داشته است.
عابدى ضمن اشاره به اين مطلب كه آدمى همواره به 
كالمى استشهاد مى كند كه آن را با تمام وجود باور داشته 
از  نشان  آنها  در  كه  كرد  اشاره  قرائنى  و  كتب  به  است، 
كالم امام على(ع) است. او سابقة اين موضوع را بيشتر در 
قرن ششم دانست. در دورة اول ادبيات فارسى با توجه به 

اينكه اكثر اديبان از اهل تسنن بودند، با اين حال سخنان 
امام على (ع) در آثارشان مشهود است و اين به قول ابن 
ابى الحديد به دليل اين است كه هيچ كس در فصاحت و 

بالغت با على (ع) قابل سنجش نيست.
وى اذعان كرد: در شعر فارسى سخن نَعت على (ع) 
بسيار زياد است. به خصوص در اشعار سنايى كه سخنانش 
دائرةالمعارف اسالمى است، او در كتاب حديقه الحقيقه و 

شريعة الطريقه در وصف امير مومنان (ع) مى گويد:
سّر قرآن بخوانـد بـوده به دل

علم دو جهان ورا شده حاصل
به فصاحت چو او سخن گفتى

مستمع ز آن حديث، در سنتى
نعت  در  كه  است  شاعرى  برترين  سنايى  گفت  بايد 
كسى اين چنين شعر مى سرايد. و تجلى معارف دينى را 

مى توان در آثارش به خوبى ديد.
اصفهانى  محمد  محمودبن  دستورالنظارة  گفت:  وى 
اولين كتابى كه در آن اسم نهج البالغه آمده است. همچنين 
شيخ روزبهان بقلى شيرازى نيز در شرح شطحيات خود 
از خطبة شقشقيه نام برده است و اين مطلب نشانگر آن 
است كه نهج البالغه آن زمان در حوزة فارس حضورى 

پررنگ داشته است.
كشف االسرار  به  شواهدى  بيان  ضمن  پايان  در  وى 
ميبدى، كيمياى سعادت غزالى و احياى علوم دين و آثار 
عين القضات همدانى اشاره داشت كه بيشترين اثر سخنان 

امام على (ع) را مى توان در آنها ديد.


