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 این کتاب )نهج البالغه( را به جوامع بشری معرفی نموده 
و عرضه دارید که این متاعی است که مشتری آن انسان ها 

و مغزهای نورانی است. 
صل�وات و س�الم بی پای�ان ب�ه رس�ول اعظم ک�ه چنین 
موجودی الهی علی )ع( را در پناه خود تربیت فرمود و به 

کمال الیق انسانیت رسانید. 
و س�الم و درود ب�ر م�والی ما ک�ه نمونه انس�ان و قرآن 
ناطق اس�ت و تا ابد نام بزرگ او باقی است و خود الگوی 

انسانیت و مظهر اسم اعظم است. 

* امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه
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سالم بر »نهج البالغه«

منم! نهج البالغه، كتابي آسماني
 اگر كه شیعه هستي مرا باید بخواني

مرا با ساقه ُگل، خود موال نوشته
هزاران حرف دارم برایت از گذشته

تمام حرف هایم قشنگ و تازه هستند
كه از لب هاي موال به قلب من نشستند
تمام نقطه هایم ز جنس اشك موالست

تمام برگ هایم ز بال شاپرک هاست
میان سینه ام هست، پُر از آواي توحید

شُكفته در نگاهم، ُگل زیباي خورشید ...1

درود بر امیر مؤمنان علي علیه السالم، انسان نمونه تاریخ و دومین شخصّیت 
عالم وجود، هموكه علم از او نور و زهد از او زیبایي گرفت و عدالت از انتساب 
به او معروف ش��د و ش��جاعت از مقامش، ارزش و اخالق از كمالش، قداس��ت 

یافت و انسانیت از عظمت او افتخار كرد ...
» نهج البالغه« بي تردید پس از قرآن كریم گرانقدرترین و ارزش��مندترین 
میراث فرهنگي اسالم است. این كتاب مجموعه اي است به ابعاد وجودي یك 
انسان كامل، زیرا از الهامات قرآنی شخصیتی كه واالترین وجود پس از پیامبر 

اكرم صلي اهلل علیه و آله می باشد صادر گردیده است .

1- حمید هنرجو.



» نهج البالغه« راهگش��ای دردهاي روحي بش��ر و راز هدایت اجتماعي و 
سیاسي است . 

كتابی است انسان ساز كه دریچه ای از نور و شاهراهی از ملك تا ملكوت 
را پیش روی بشر قرار می دهد . 

» نهج البالغه« مكتوب مبارزه با بیدادگري و زراندوزي و بت  پرستي و راه 
برپایي حدود الهي و افق ارزش های آرمانی است.

» نهج البالغه« كتابی است كه چگونه زیستن و چگونه اندیشیدن را به انسان 
می آموزد . هدایتگری اس��ت كه دس��ت و پنجه نرم كردن با فراز و نش��یب ها و 
مشكالت زندگی را نشان می دهد و چگونگی بهره جستن از  نعمت هاي گسترده 

دنیا ، جهت رسیدن به سعادت در حیات جاودان  آخرت را ترسیم می كند .
» نهج البالغه« را بي تردید مي توان به دریایي پرگوهر تش��بیه كرد كه هر 
چه بیش تر در آن غّواصي شود ، از عمق و ژرفای آن در س ها و حكمت های 

پر بهایی بدست می آید .
 بي  جهت نیس��ت كه دانش��مندان بس��یاري در طول چهارده قرن در پي 
درس آموزي از مكتب علوي و كسب معرفت از كالم نوراني امیرالمؤمنین علي 
علیه الس��الم بوده اند و در شرح س��خنان گرانبهاي حضرتش، كتاب ها و مقاله ها 

نوشته اند و تعریف ها و تمجیدها نموده اند.
این تنوع كالمی حضرت ، نشأت گرفته از روح بلند و شخصّیت بي  نظیر و 
دو بعدی آن پیشواي بزرگ است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله درباره او فرمود :

»اَنَا َمدیَنُه الِعْلم َو َعلُيّ بابُها؛
من شهر علم هستم و »علي« درب آن شهر است«

و چنان كه خود امیرالمؤمنین علي علیه السالم فرمود:

»رسول خدا صلي اهلل علیه و آله به من هزار باب )علم( آموخت 
که از هر باب آن، هزار باب دیگر گشوده شد .«



و اّما بعد ... آن چه پیش روي دارید ، كتابي اس��ت تحت عنوان »زندگي نامه 
نهج البالغه « كه به معّرفي عاّلمه »سّیدرضي )ره(« و چگونگي جمع آوري خطبه ها، 

نامه ها و سخنان گرانبهاي امیرالمؤمنین علي علیه السالم« پرداخته است . 
همچنی��ن روش مطالع��ه و بهره گرفت��ن از این كتاب زندگي و بررس��ي 
بخش هاي مختلف آن و فراز و نش��یب هاي فراوان این میراث فرهنگي اس��الم 

در طول این هزار سال را مورد بررسی قرار داده است .
این مجموعه دس��ته ُگلي معّطر از بوس��تان علوي اس��ت كه به قلم آقاي 
امیرحس��ین علیقلي به رشته تحریر درآمده اس��ت كه انشااهلل گامي هر چند 
كوچك در راس��تاي تكلیف بزرگ »شناس��اندن نهج البالغه و صاحب آن« به 
همه دوس��تان و عاش��قان مكتب امیرالمؤمنین علي علیه السالم مخصوصاً نسل 

جوان برداشته شده باشد .

»والّسالم«

مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت

احیاي فرهنگ نهج البالغه

محمدمهدی علیقلی

        اردیبهشت 1395، برابر با 13 رجب 1437 )ه�.ق(



به ش��كرانه پیروزي انقالب اس��المي موج تازه اي در تمامي 
افكار، جهت ش��ناخت »من« )نهج البالغه( به وجود آمد و همه 
قش��رها، مخصوصاً جوانان با عطش��ی فراوان س��عي كردند تا با 

»من« انس گرفته و از سرچشمه زالل علوي سیراب شوند.
با استقبال فراوان مردم و عشق و عالقه بسیار قشر دانشجو 
به » من« كنگره های علمی نهج البالغه برگزار و كتابخانه  هاي 
تخصصي »نهج البالغه« دایر شد و به طور علمي و كاربردي در 
ابعاد مختلف ، تحقیق و بررس��ي آغاز و با تش��كیل كالس هاي 
متعّدد آش��نایي با »نهج البالغه« و ایجاد نمایشگاه هاي مختلف 
در كش��ور، ادامه یافت تا مقداری از مظلومیت و مهجوریت من 

كاسته شود .
با این هم��ه، هنوز از وضع موجود تا وض��ع مطلوب فاصله 
بسیار اس��ت و باید كارهاي اساس��ي و زیربنائی بسیاری انجام 

گیرد تا فرهنگ جامعه و سبك زندگی مردم تبدیل به
 فرهنگی »علوي« گردد.



منم »نهج البالغه«

سالم ... آیا مرا مي شناسید؟ حتما نام مرا زیاد شنیده  اید. شاید هم مرا در 
منزل ، كتابخانه ، مدرسه و یا دانشگاه دیده و مطالعه كرده باشید .

آیا با خود اندیشیده اید سرگذشت »من« چگونه بوده است؟ از كجا آمده ام 
و در ذهن و قلب چه شخصّیتي جاي داشته ام؟

مي خواهم سرگذش��ت خود و عمر بیش از هزار س��اله ام را براي شما بیان 
كنم تا با عظمت و بزرگي من بیشتر آشنا شوید .

از روزي كه آفتاب وجود امیرمؤمنان علي علیه السالم از كعبه تابید و هستي 
را از نور خویش روش��ن س��اخت قرن ها مي گذرد؛ اّما ش��كوه نام و شخصّیت 
آن خان��ه زاد خدا، پیوس��ته روز افزون اس��ت و جان دوس��تان را با نور كالم 

جاودانه اش مي آراید.
خوب اس��ت بدانید »م��ن« مجموعه اي از همان س��خنان گرانبها و كالم 

جاودانه حضرت هستم.
دریایي به گس��تردگي تاریخ اسالم و به ژرفاي زمان . هر كس مي خواهد 
صاحب من » امام علي علیه الس��الم« را بشناس��د و با اندیشه علوي انس بگیرد، 
باید به این دریاي خروشان من وارد شود تا جانش به طراوت و طهارت برسد 

و وجودش از چشمه سار حكمت »من« نوراني و سیراب گردد.
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برای ش��ناخت اسالم حقیقی و نوش��یدن از كوثر والیت ، باید با »من« انس 
گرفت . چرا كه اسالم در چهره، سخن و عمل حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم 
تجلی یافته است، بنابراین »من« همچون قرآن به مبدأ الهي وصلم تا جائی كه 
مي توان س��یماي قرآن را در »من« مشاهده كرد و چون نیكو بنگری ، تمامیت 

»اخالق« ، »تهذیب نفس« ، شاهراه هدایت و گنج معرفت »من« هستم.
منم كتاب زندگي و نس��خه شفابخش دردهاي انسان ها كه سبك زندگي 

علوي ، چگونه بودن و چگونه »زیستن« را به بشریّت تعلیم مي دهم.
آري! من »نهج البالغه« هستم، گر چه پُر از رمز و رازم ، پُر از درد و غّصه 
و رنجم ،گر چه غریب هس��تم ، ولي به تنهایي یك »معلّم« ، یك »مدرسه« ، 

یك مكتب و یك دانشگاهم، دانشگاهي كه:

»به »مالك اشتر« آیین زمامداري ؛
به »عثمان بن ُحنیف« شیوه حكومت ؛
به »محّمد حنفّیه« فنون رزم و پیكار ؛

به »سلمان فارسي« و مقداد زهد و معرفت ؛
به »ابوذر غّفاري« استقامت در راه هدف ؛

به »كمیل بن زیاد« مناجات و راز و نیاز با خدا ؛ 
به »حارث َهْمداني« درس اخالق ؛

به »عقیل« پذیرش عدالت ،  ...
و به تمام انسان هاي آزاده، راه و رسم زندگي را مي آموزم.«1

کالم جاودانه 1

خوب اس��ت بدانید عظمت و بزرگي »من« تا جایي اس��ت كه برخي مرا 
»پایین تر از كالم خدا و برتر از س��خن م��ردم« و بعضي دیگر »برادر قرآن« و 
عّده اي نیز » فرزند قرآن« 2خوانده اند، زیرا راهي را نشان مي دهم كه قرآن به 

آن هدایت نموده است .

1- روایت انقالب، ج 1 ، جواد محدثی.
2- استاد مطهری.
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در طول تاریخ اس��الم همواره مورد تحس��ین و توّجه علما و اندیشمندان 
مسلمان و غیرمسلمان بوده ام تا آنجا كه در مقابل » من« احساس عجز كرده 

و پیرامون شأن ، بزرگی و عظمتم مطالب بی شماری گفته و نوشته اند . 
به عنوان مثال:

 »ُجرج ُجرداق« - دانشمند و محّقق بزرگ مسیحي – در عظمت و رفعت 
» من« مي گوید:

»جاذبه هاي کلمات امام علی علیه الس�الم در من ش�وري 
ایجاد کرد که 200 بار »نهج البالغه« را مطالعه کردم.«1

می بینید كه دانشمندی مسیحي 200 بار مرا مطالعه می كند ، حال كه 
شما از شیعیان صاحب من یعنی امیرمؤمنان علي علیه السالم هستید و از محّبت 
و والیت آن ابر مرد تاریخ بهره مند می باش��ید ، چقدر به من رجوع كرده اید 
و چه مقدار با » من« آشنا هستید ؟ آیا به راستی در زندگي فردي، خانوادگی 

و اجتماعي شما نقشی دارم یا خیر؟

ساختار نهج البالغه 2

حال بدانید كه » من« كتابي هس��تم حاوی خطبه ها ، نامه ها و س��خنان 
گرانبه��ای امام المتقین علي علیه الس��الم كه در اوج فصاحت و بالغت با رهپویان 
حقیقت به سخن پرداخته و طالبان حق و حقیقت را به بلندای علم و معرفت 

به ساحت اقدس خداوند رهنمون می شوم .
حتماً مي پرس��ید ، چه كس��ي آن خطبه های غرا ، نامه هاي ارزش��مند و 
سخنان كوتاه، اما به بلندای آسمان ها را در وجود » من« جاي داده است ؟!! 

عجله نكنید ، به شما خواهم گفت.

1- ترجمه نهج البالغه، محمد دشتی، ص 12.
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باید بگویم كه این اثر با ارزش و بی نظیر را عالم بزرگ ، دانشمند و شاعر 
عظیم الش��أن عاّلمه » س��ّیدرضي« از خود به یادگار گذاشت و نام خود را در 

تاریخ تا ابدیت زنده نگه داشت . 
حال خالی از لطف نیس��ت كه صفحات تاریخ را یكي پس از دیگري ورق 
 زده ،و به بیش از هزار س��ال قبل بر گردیم تا با این عالم فرزانه كه عمری را 
در پی كسب علم و معرفت سپری كرد و همچون گوهری بی نظیر و درخشان 

در بین اهل ادب و دانش جاودانه شد ، بیش تر آشنا  شویم.

»سّیدرضي« کیست؟3 

» س��ّیدرضي« دانشمند بزرگ اسالمي در قرن چهارم )ه�.ق( است كه در 
سال 359 )ه�( در شهر بغداد بدنیا آمد. نام او » محّمد« كنیه اش »ابوالحسن« 
و لقبش » رضي« یا » ش��ریف رضي« اس��ت ، الّبته او میان فارسي زبانان به 

» س��ّیدرضي« ش��هرت دارد.
پدر او » ابواحمد حس��ین بن موس��ي« اس��ت كه به » طاهر ذوالمناقب«  
لقب یافته است. او س��ّیدي بزرگوار، مایه ي افتخار دودمان پیامبر، شخصّیتي 
بلندمرتب��ه و مورد احت��رام دیگران و مردي ش��ریف، نجیب و ب��ا تدبیر بود. 
همچنین مس��ؤولیت نظارت بر ش��كایات مردم، سرپرس��تي حاجیان و زائران 
خانه ي خدا و رسیدگي به اوضاع و احوال سادات دودمان ابوطالب را هم عهده 

دار بود.
مادر » سّیدرضي« نیز بانوي علوي ، همنام جده اش حضرت فاطمه علیها السالم 
، زني دیندار و با فضیلت بود . مشهور است كه » شیخ مفید )ره(« - عالم بزرگ 
شیعه و مرجع عالیقدر آن روزگار – كتاب » احكام بانوان« را بخاطر او نوشت.
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 نََسب خانوادگي » سّیدرضي« 4

نََس��ب » سّید« با پنج واسطه به امام موس��ي بن جعفر علیه السالم مي رسد، 
یعني جّد پنجم او ، امام هفتم شیعیان است و چون امام علي علیه السالم نیز جّد 
پنجم امام موس��ي بن جعفر علیه السالم بوده است، به این ترتیب در مي یابیم كه 

امام علي علیه السالم جّد دهم » سّید رضي« است.
هم چنین از طرف مادر نیز اجداد » سّید« با نُه نسل فاصله ، به امام علي 

علیه السالم مي رسند.

از این رو، معلوم مي شود كه » سّید« هم از سوي پدر، هم از طرف مادر، خاندان 
پاک و شریفي داشته كه هر دو از نسل مبارک امیرالمؤمنین علي علیه السالم بوده اند.

خواب »شیخ مفید )ره(« 5

چند سالي بیش تر از عمر »سّیدرضي« و برادرش » سّید مرتضي« نگذشته 
بود كه مادرش��ان تصمیم گرفت آن دو را برای تحصیل و كسب علم نزد عالم 
پرآوازه ي ش��هر؛ یعني »شیخ مفید )ره(« ببرد، تا فرزندانش از علم و معرفت او 

بهره مند شوند و علوم اسالمي را از ایشان بیاموزند.
روزي دس��ت ك��ودكان خ��ود را گرفت و به س��وي محل درس » ش��یخ 

مفید)ره(« به راه افتاد.
» ش��یخ مفید)ره(« مانند همیشه در مسجد» بُراثا« واقع در محله ي شیعه 
نش��ین بغداد براي ش��اگردان خود درس مي گفت، كه ناگهان بانوي با وقار و 
محترمي وارد مسجد شد. او كه دست دو كودک خود را گرفته بود، نزد شیخ 

آمد و پس از عرض سالم گفت:
» اي ش��یخ! من همس��ر » طاهر ذوالمناقب« هستم و این دو 
كودک، فرزندان من هستند. آنان را نزد شما آورده ام تا به آن ها 

علم دین بیاموزید.«

»ش��یخ مفید)ره(« با ش��نیدن این سخن، اش��ك از دیدگانش جاري شد و 
مّدتي گریست.
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 سپس به احترام آن بانوي بزرگوار و فرزندان عزیزش از جاي برخاست و گفت:

» من، ش��ب گذش��ته حضرت فاطمه علیها الس��الم را در خواب 
دیدم در حالي كه دست امام حسن و امام حسین علیهما السالم 

را گرفته بودند ، پیش من آورد و پس از سالم فرمود:
» اي شیخ ! این دو فرزندان من هستند به آن ها دانش دین 

بیاموز«
من با دیدن این خواب، ش��گفت زده ش��دم و در این اندیشه 

فرو رفتم كه راز این خواب چیست؟!«

این گونه بود كه خواب » شیخ مفید )ره( « تعبیر شد و او با كمال رضایت 
و اش��تیاق، مسؤولیت تعلیم و تربیت » سّیدرضي« و برادرش »سّید مرتضي« 

را پذیرفت.

آینده اي روشن 6

به این ترتیب ، شخصیتی كه » من« را جمع آوری كرد به همراه برادرش 
تحصیالت خود را در شهر بغداد آغاز كردند تا قدم به قدم به آینده ي درخشان 

خویش نزدیك شوند .
در آن روزگار، شهر بغداد یكي از بزرگ ترین مراكز علم و دانش و فرهنگ 
بود و دانش��مندان بسیاري از گوش��ه و كنار جهان اسالم در آن شهر گرد هم 
آمده بودند و در همه علوم از شعر، ادب، لغت، هندسه، حساب، فلسفه، تفسیر، 

حدیث، تاریخ و ... به تحقیق و تدریس مي پرداختند.
هر طالب علمی مي توانس��ت با استفاده از استادان فرزانه و برخورداری از 
كتابخانه هاي بزرگ و مجّهز ش��هر، مراحل تحصیل و كمال علمي را بي وقفه 

طي كند و پلّه هاي ترّقي را یكي پس از دیگري پشت سر بگذارد.
سید رضی و برادرش نیز از فضاي علمي حاكم بر بغداد و همچنین وجود 
اندیش��مندان و عالمان بزرگی همچون ش��یخ مفید و... نهایت بهره را بردند و 

علوم اسالمي را به سرعت آموختند.
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هوش » س��ّیدرضي« در فراگیري علوم اس��المي آن چنان بود كه پس از 
مّدت��ي ، همگان آینده ي درخش��ان او را پیش بیني مي كردند و اس��تعداد كم 

نظیرش را مي ستودند.

شعر و ادب 7

» س��ّیدرضي« در كنار تحصیل علوم دیني، گهگاه اشعاري نیز مي ُسرود و 
با آن كه كم تر از ده س��ال داش��ت، اّما اشعار زیبا و دلنشین او همه را شگفت 

زده كرده بود.
او در نُه سالگي قصیده اي دلنشین در مدح پدر بزرگوارش ُسرود. 

پدر » سّیدرضي« به پاس استعداد كم نظیر فرزندش، جایزه اي به او داد؛ 
اّما »سّید« آن را نپذیرفت و گفت:

» پدر جان! من این قصیده را به عش��ق داشتن پدري چون 
تو سروده ام، نه براي گرفتن جایزه و پاداش.«

سّید رضی هنوز سي ساله نشده بود كه آوازه ي ُشهرتش در همه جا پیچید، 
به گونه اي كه » تقّیه« - دختر حاكم و پادش��اه قدرتمند آن روزگار – كسي را 
از مصر روانه بغداد كرد ، تا نسخه اي از دیوان شعر » سّید« را برایش تهّیه كند. 
وقتي دیوان» سّیدرضي« را براي دختر پادشاه بردند، آن قدر خوشحال شد كه 

گویي ارزشمندترین هدیه ي عمر خود را دریافت كرده است.
الّبته عالقه و اس��تعداد او منحصر به شعر و شاعری نبود ؛ بلكه عالقه زاید 
الوصفی به قرآن كریم و س��خنان گهربار پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وس��لم و اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم داشتند كه با تالوت و بهره جستن از آن ها 
جان تش��نه خود را س��یراب می كرد . به همین سبب بود كه تمام قرآن را در 

مّدت كوتاهي حفظ كرد .
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 اندیشه و قلم 8

هر چه از عمر » س��ّید رضي« مي گذش��ت به نكات تازه اي از زیبایي ها و 
ظرافت هاي سخنان پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السالم 
دس��ت مي یافت و شور و شوق بیش تري براي مطالعه و تحقیق در این زمینه 

پیدا مي كرد .
در آغ��از جواني ب��ه این فكر افتاد ت��ا كتابي بنویس��د و در آن، گزیده اي 
از س��خنان پیشوایان بزرگ اس��الم را كه در نظرش دلنش��ین تر و زیباتر بود 
گردآوري كند. از این رو، قلم به دست گرفت و با عالقه اي فراوان به انجام این 

كار هّمت گماشت.
او قس��مت هایي از كتاب » خصائص االئّمه« را نوشته بود كه متأّسفانه به 
دلیل گرفتاریهاي گوناگون و پیشامدهاي ناگوار زندگي، از تكمیل و ادامه كار 

باز ماند.
وي در كتاب ناتمام خود ، قسمتي از سخنان كوتاه امیرالمؤمنین علي علیه السالم 

را نیز آورده بود ، اّما به هر حال نتوانست این كار را به پایان برساند .
 خود »سید« در این باره مي گوید:

» من در آغاز جواني ش��روع به نوشتن كتابي در باره فضائل 
امامان معصوم علیهم الس��الم كردم كه ش��امل بیانات و سخنان 
برگزی��ده آنان ب��ود و هدف خود را از نوش��تن این كتاب در 

ابتدای آن آوردم و پیش گفتار خود قرار دادم .
وقتي نوش��تن فضائل امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم را به پایان 
رس��اندم ، پیش��امدهاي روزگار و گرفتاریهاي گوناگون ، مرا 
از تكمیل كتاب بازداش��ت، من كتاب را ب��ه باب هاي منّظم 
و فصل هاي مرتّبي تقس��یم كرده بودم. در انتهای این كتاب 
هم فصلي را اختصاص به س��خنان كوت��اه امیر مومنان علي 
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علیه السالم كه شامل مؤعظه ها ، سخنان حكمت آمیز ، مثال ها 

و آداب زندگاني ایش��ان بود قرار دادم . ولي س��خنراني هاي 
طوالني و نامه هاي بلند را نیاوردم.«1

كتاب ناتمام »سّید« بي آن كه او قصد كامل كردن آن را داشته باشد، در 
گوشه اي از خانه اش بود. او گهگاه همان مقدار از كتاب را به بعضي از دوستان 

نزدیك خود نشان مي داد و با آنان در این باره به مشورت مي پرداخت.
با دیدن آن نوشته ها، همگان » سّید« را مورد تشویق قرار داده و به ذوق 

و استعداد او آفرین مي گفتند .

پیشنهاد دوستان 9

گروهي از دوس��تان » س��ّیدرضي« كه از ناتمام ماندن كتاب آگاه بودند و 
عالقه زیادی به اتمام آن داش��تند ، پیش��نهاد كردند كه او كار گذش��ته را به 

شكل دیگري دنبال كند و به پایان برساند . بنابراین به او گفتند:

» بسیار خوب و پسندیده است كه تو مجموعه اي از سخنان 
دلنش��ین و زیب��اي امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم را گردآوري 

كني و تنها به سخنان كوتاه آن بزرگوار بسنده نكني.
از این پس هر نامه، س��خنراني، س��فارش و س��خن كوتاه یا 
بلندي كه از آن حضرت مي یابي بنویس و كتاب جداگانه اي 

در باره ي فرموده هاي حضرت تهّیه كن.«

بهتر است ماجراي پیشنهاد دوستان » سّید رضي« را از زبان خود او بشنوید :

» روزي عّده اي از دوستان نزد من آمدند و این كتاب را دیدند، از 
آن جا كه در آن فصلي با عنوان سخنان كوتاه امام علي علیه السالم 

آمده بود، آن را پسندیدند و از نو بودن كار شگفت زده شدند.

1- مقدمه كتاب نهج البالغه.
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به همین دلیل، از من خواس��تند كتابي بنویس��م كه شامل 
تمام س��خنراني ها، نامه ه��ا، مؤعظه ها و س��خنان كوتاه امام 

المتقین امیرالمومنین علی علیه السالم باشد.
به نظر آن ها ، در سخنان آن حضرت شگفتي هاي فراواني در 
بیان گوهرهاي درخشاني از كالم عرب و گفتارهاي جالبي در 
باره ي دین و دنیا وجود دارد كه در هیچ س��خني دیده نشده 
و در هیچ كتابي گردآوري نگش��ته ؛ چ��را كه امیرالمؤمنین 
علي علیه السالم سرچشمه سخنان سنجیده و شیوا است ... این 
سخنان پرتوي از دانش الهي است و بوي عطر سخنان پیامبر 

خدا صلي اهلل علیه و آله از آن به مشام مي رسد.«1

پیشنهاد دوستان » سّید« مورد قبول وي قرار گرفت و تشویق هاي شورانگیز 
آنان به او توان دوباره اي بخشید. » سّید« مصّمم شد تا از نو كتابي بنویسد و آن 
كتاب » من« بودم كه » سّید رضي« در سال 384 )ه�.ق( شروع به گردآوري 

كرد و نام مرا » نهج البالغه« گذاشت .
» س��ّید« براي نگارش » من« در آغاز به ُجس��ت و جوي سخنراني هاي 
امام علي علیه السالم پرداخت . او از كتابخانه هاي معتبر بغداد بهره ي فراوان برد 
. كتابخان��ه ي »دارالعلم« با 80/000 نس��خه ، كتابخان��ه ي » بیت الحكمه« با 
100/000 جلد كتاب و چند كتابخانه ي بزرگ و كوچك دیگر نیز براي انجام 

تحقیقات در دسترس این عالم بزرگوار بود .

 شرح حال گذشته »من« 10

» س��ّید رضي« م��را در زماني گردآوري كرد كه 360 س��ال از ش��هادت 
امیرالمؤمنین علي علیه السالم مي گذشت. » سّید« مطالب مرا از میان نوشته هاي 
كتاب هایي كه قبل از او تألیف شده بود ، بدست آورد و در یك جا جمع كرد .

1- مقدمه كتاب نهج البالغه.
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همین موضوع بیانگر آن است كه پیش از او ، عّده بسیاري از نویسندگان 
و محّققان دیگر ، دست به جمع آوري سخنان حضرت زده بودند . به طوري كه 
دانش��مندان و تاریخ نویسان در كتاب هاي خود نوشته اند كه پیش از »سّید« 
22 كتاب توس��ط عالمان و دانش��مندان نوشته ش��ده بود كه هر كتاب شامل 

تعدادي از خطبه ها ، نامه ها و یا حكمت هاي حضرت بود .
نخستین كتابي كه در این زمینه تدوین شد » سخنراني هاي علي علیه السالم 
روي منبر« نام داش��ت. مؤلف این كتاب ، كس��ي بود كه در زمان جاهلّیت – 
یعني پیش از بعثت رس��ول خدا صلي اهلل علیه و آله وس��لم – بدنیا آمد . او كه بعد از 
ظهور اس��الم مسلمان شده بود ، پس از رحلت پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم 
به جمع یاران امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم پیوس��ت و تا زمان شهادت حضرت 

در كنار ایشان بود .
این شخص كه » زیدبن وهب ُجهنی« نام داشت در سال 96 هجري درگذشت، 
اّما پیش از مرگش ، مطالبي را كه خود از زبان حضرت علي علیه السالم شنیده بود را 

در كتابی به نام » سخنراني هاي علي علیه السالم روي منبر« نوشت .
پ��س از او 20 كتاب دیگر در این زمینه تنظیم ش��د كه هر كدام تعدادي از 
خطبه ه��ا ، نامه ه��ا و حكمت های حضرت را در خود ج��ای داده بودند .  آخرین 
شخصیتی كه پیش از » سّید رضي« در ارتباط با فرمایشات امیرالمومنین علیه السالم 
كتابي تدوین كرد ، دانشمند برجسته اي به نام » ابو عثمان جاحظ« بود. او در سال 
255 هجري درگذش��ت یعنی 104 سال قبل از  تولّد »سید رضی« . و این بدان 

مفهوم است كه در این 104 سال كتابی در این مورد به رشته تحریر در نیامد . 
كت��اب جاحظ » صد س��خن از امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم« نام دارد كه 

»سّید رضي« از مطالب آن نیز مانند مطالب كتاب هاي دیگر استفاده كرد .1

1 - گردآوردندگان سخنان حضرت علي علیه السالم قبل از سّید رضي )ره(.
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1سّيدرضي1از1نگاه1دانشمندان1111

درباره ش��خصیت ارزنده » سّیدرضی« درحوزه علم و ادب و تقوی مطالب 
فراوانی نقل شده است، از جمله:

الف: مقام معّظم رهبري » حضرت آیت اهلل خامنه اي« :

»... الّبته قبل از آن كه » س��ّیدرضي« به تدوین نهج البالغه 
دس��ت بزند ، خطبه ها و كلمات و نوشته هاي آن حضرت در 
كتاب هاي حدیث و تاریخ به صورت پراكنده یافت مي ش��د ، 
ولي به این صورت جمع آوري نشده بود و كساني هم قبل از 
او این كار را به یك نحوي شروع كردند، منتها نه به صورتي 
كه » س��ّیدرضي« انجام داد. بنابر ای��ن، ما مرهون زحمت و 
ابتكار این عالم بزرگوار هس��تیم كه » نهج البالغه« را براي ما 

باقي گذاشت.«1

ب:آیت اهلل مكارم شیرازي:

» س��زاوار است عاشقان حقیقت، پویندگان راه معرفت اهلل و 
جویندگان راه و رسم بهتر زیستن، همه روزه در كنار آرامگاه 
عالم بزرگوار سّیدرضي )گردآورنده نهج البالغه( حاضر شوند 
و در برابر او سر تعظیم فرود آورند و بر روانش درود بفرستند 
كه اثري چنین گرانبها و بي بدیل از كلمات موال عليعلیه السالم 
را جمع آوري كرده و در اختیار ما مس��لمانان، بلكه در اختیار 

بشریّت قرار داده است.«2

1  - نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبري، ص 24
2 - پیام امام امیرالمومنین )ع(، ص 14
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ج: دکتر زکي مبارك » اندیشمند و محّقق مسیحي« :

» س��ّیدرضي در جهان ادب با دشوارترین بدرفتاري ها روبرو 
ش��د و اگر دیوان اش��عار او به زبان فرانس��وي ، انگلیس��ي و 
ی��ا آلماني بود ، اه��ل این زبان ها صدها كت��اب پیرامون آن 
مي نوش��تند و ده ها مجس��مه به عنوان تقدیر و تّشكر برایش 

مي ساختند.«1

 جمع آوري »خطبه ها« 12

نخس��تین كار » سّید رضي« نوشتن س��خنراني هاي » امیرالمؤمنین علي 
علیه الس��الم« بود. او براي جمع آوري س��خنراني ها یا به عبارت دیگر » خطبه ها« 

سعي و تالش فراواني نمود. 
» خطبه« به سخني ارزشمند و گرانبها گفته مي شود كه معموالً كمي طوالني 

است و سخنران آن را در زمان ها و موقعّیت هاي گوناگون بیان مي كند . 
بناب��ر این خواندن » خطبه« نوعي هنر و توانایي عقلي، علمي و سیاس��ي 

یك سخنور به حساب مي آید .
»س��ّید رضی« ب��راي یافتن خطبه ه��اي امام علیه الس��الم  ه��زاران برگ از 
كتاب ه��اي تاری��خ و حدیث و ... را م��ورد مطالعه ق��رار داد و از البالي آن ها 

یادداشت برداشت 
از 241 خطب��ه اي ك��ه در صفحات نفیس و با ارزش » م��ن« قرار دارد ، 
طوالني ترین آن ها » خطبه قاصعه« )خطبه 192( در یازده صفحه ، » خطبه 
اشباح« )خطبه 91( در نُه صفحه و » خطبه غّرا« )خطبه 83( در شش صفحه 

می باشند .كوتاه ترین آن ها نیز خطبه های  59 ، 61 و 236 می باشند . 
) حدود یك تا دو سطر(.

1- عبقریة الشریف الرضي، ج1، ص 19.
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خوب است بدانید كه از میان خطبه هاي » من« فقط چهار خطبه توّسط 
» سّید رضي« نامگذاري شده است كه عبارتند از:

»1. خطبه شقشقّیه )خطبه 3(
 2. خطبه غّرا )خطبه 83(

 3. خطبه اشباح )خطبه 91( 
4. خطبه قاصعه )خطبه 192(.«

اّولین خطبه از نظر زماني ، خطبه 235 اس��ت كه حضرت هنگام غس��ل 
دادن پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وس��لم بیان فرمودند . آخرین خطبه نیز از نظر 
زماني خطبه 149 می باشد كه حضرت در سال 40 هجري در بیستم رمضان 
قبل از ش��هادت ایراد فرمودند . اكثر خطبه هاي حضرت در كوفه و در جنگ 
»صّفین« و » نهروان« بوده اس��ت . الزم به ذكر اس��ت كه برخي خطبه هاي 
مشهور امیرالمؤمنین علي علیه السالم را » سّید رضي« در وجود من جاي نداد . 

این خطبه ها عبارتند از:

»1. خطبه غدیریّه 2. خطبه البیان 3. خطبه بدون الف
 4. خطبه بدون نقطه 5. خطبه الوسیله  و ...«

موضوع خطبه ها 13

در اّولین بخش صفحات » من« خطبه ها قرار دارند كه ش��امل موضوعات 
متنوع و گوناگونی هستند، از جمله:

»1. مدح و ستایش پروردگار 2. خداشناسي 3. جهان شناسي 
4. معّرفي رس��ول خدا صلي اهلل و علیه و آله وسلم 5. نصیحت و اندرز 

6. افشاي توطئه دشمنان 7. یاد حضرت فاطمه علیهاالسالم 
8. تشویق به جهاد 9. فضائل اهل بیت علیهم السالم 10. اهمّیت 

و ارزش قرآن كریم و ...«
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ناگفت��ه نماند كه دوران ص��دور خطبه هاي حضرت را نیز مي توان به ادوار 
گوناگون تقسیم كرد : كه عبارتند از:

»1. دوران قبل از خالفت و زمامداري )25 سال خانه نشیني 
در مدینه( ش��امل 14 خطبه مي باشد كه 2 درصد خطبه ها 

را تشكیل می دهد ؛ 
2. دوران 4 س��ال و 9 م��اه حكومت حض��رت كه 98 درصد 
خطبه ها را شامل می شود و به دوران حكومت امام علیه السالم  

اختصاص دارند«.

خطبه هاي » من« در حال حاضر ترتیب زماني ندارند و بر اس��اس صدور 
خطبه ها تنظیم نشده اند .خطبه هاي مشهورم عبارتند از:

1. خطبه توحیدیّه )شماره 1(؛
2. خطبه شقشقّیه )شماره 3(؛

3. خطبه جهاد )شماره 27(؛
4. خطبه غّراء )شماره 83(؛

5. خطبه اشباح )شماره 91(؛
6. خطبه ابوذر )شماره 130(

7. خطبه طاووس )شماره 165(؛
8. خطبه قاصعه )شماره 192(؛
9. خطبه مّتقین )شماره 193(؛

10. خطبه ش��هادت حضرت فاطمه علیهاالس��الم )شماره 202(؛ 
و ...
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نسخه هاي » نهج البالغه« 14

الزم به ذكر است كه در حال حاضر در كشور عزیزمان ایران دو نوع نسخه 
بیش از نسخ دیگر مورد اقبال ناشران قرار دارد :  

»1. نس�خه » فیض االس�الم« - یك��ي از مترجمان بزرگ 
»من« - كه این نسخه شامل 239 خطبه می باشد .

در این نسخه )خطبه های 52 و 53 یك خطبه و هم چنین 
خطبه های 152 و 153 نیز یك خطبه به حساب می آیند( ؛

2. نس�خه » صبحي صالح « كه این نس��خه ش��امل 241 
خطبه می باش��د . البته به لحاظ محتوا این دو نسخه تفاوتي 
ب��ا هم ندارند و اختالف فقط در ش��ماره گ��ذاري خطبه ها و 

حكمت ها می باشد .«

خطبه 221 از نگاه »ابن ابي  الحدید«51 

» ابن ابي الحدید« - دانش��مند و عالم اهل س��ّنت – در شرح نهج البالغه 
خود در باره خطبه 221 » من« مي گوید:

» س��وگند مي خورم به همان كس��ي كه تم��ام اّمت ها به او 
)خدا( س��وگند یاد مي كنند كه این خطبه )221( را از پنجاه 
سال قبل تاكنون بیش از هزار بار خوانده ام و هر زمان آن را 
مي خواندم، خوف و وحشت و بیداري عمیقي تمام وجود مرا 
در بر مي گرفت و در قلب من اثري ش��گفت مي گذاشت و در 
اعضاي پیكرم لرزش��ي پدید مي آورد . هر زمان در مضامین 
آن دّق��ت مي كردم به ی��اد مردگان از خانواده و بس��تگان و 
دوستانم مي افتادم و چنان مي پنداشتم كه من همان كسي 

15
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هستم كه امام علیه السالم در البالي این خطبه توصیف مي كند.
چقدر واعظان، خطیبان و فصیحان در این خصوص گفته اند 
و چقدر من در برابر سخنان آنان به طور مكّرر قرار گرفته ام، 
اّما در هیچ كدام تأثیري را كه این كالم حضرت در دل و روح 

من مي گذارد ، ندیده ام.«1

»آی��ت اهلل ج��وادي آملي« -  مفّس��ر عالیقدر و محّقق بزرگ اس��المي – 
مي فرماید كه » ابن ابي الحدید« در خصوص خطبه 221 مي گوید:

» اگر تمام فصحاي )س��خنران هاي توان��ا ( عرب در یك جا 
نشس��ته باش��ند و این خطب��ه 221 حضرت قرائت ش��ود ، 
شایسته است كه همه آنان سجده كنند، همان طور كه قرآن 
س��وره هایي دارد كه در آن س��وره ها آیاتي اس��ت كه اگر آن 

آیات خوانده شود ، باید سجده كرد ...«

»آیت اهلل جوادي آملي« در ادامه مي فرماید:

»این مطلب در درس اس��تاد » عاّلمه طباطبایي )ره(« مطرح 
شد كه چگونه » ابن ابي الحدید« چنین تدبیر بلندي دارد؟«

استاد فرمود:

» بدانید كه » ابن ابي الحدید« گزاف نگفته اس��ت ، زیرا اگر 
سجده است براي كالم خداست و همان محتواي قرآني است 
كه به صورت » ُخطب« علي بن ابي طالب علیه الس��الم درآمده 
اس��ت . در حقیقت براي كالم خداوند س��جده مي كنند ، نه 

براي كالم مخلوق خدا .«

ب��ه هر حال كار » س��ّید رضي« در جمع آوري خطبه ه��اي » من« پایان 
یافت و او توانست با سعي و كوشش فراوان 241 خطبه را از میان حدود 500 

خطبه حضرت از انبوه كتاب هاي گوناگون برگزیده گرد آورد .

1- شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 11، ص 153.
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خوب اس��ت بدانید بعد از » سّیدرضی« عده ای تمام خطبه های حضرت 
را جمع آوری كرده اند، »عالمه محّمدباقر محمودی« در كتاب »نهج السعاده 

فی مستدرک نهج البالغه« حدود500 خطبه جمع آوری كرده است.

جمع آوري »نامه ها« 16

»سّید رضی« پس از تألیف نخستین بخش كه خطبه ها را تشكیل می دهد به 
جمع آوري نامه هاي حضرت پرداخت كه شامل 79 نامه مكتوب به استانداران 
، فرمانداران ، دوس��تان ، بس��تگان ، دش��منان ، قضات ، فرماندهان نظامي ، 

مأموران جمع آوري زكات ، مالیات و ... می باشد .
نامه هاي تاریخ��ي امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم كه در دوران حكومت آن 
حضرت صادر شده است از ذخایر مهّم اسالم به شمار می رود .  محتواي این 
نامه ها به اندازه اي زنده و تأثیر گذار است كه گویي امروز از امام علیه السالم صادر 
شده و براي مخاطبان همین زمان است . افسوس كه جامعه امروز ما آدمیان 
از این گنجینه عظیم غافل هس��تند و ای كاش همه حاكمان و سیاستمداران 
جهان بدان توّجه مي كردند و از آن براي اصالح جامعه جهانی بهره مي گرفتند 
حاكمان امروز می توانند با بهره گیری از این گنج بی پایان كه عالی ترین 
رموز مدیریّت و انسانی ترین نوع حكومت را به بشر تعلیم می دهد ،  باال ترین 

آموزش و درس آئین كشورداري را بیاموزند .
این نامه ها كه دارای ابعاد گونانون از قبیل سیاس��ی و تربیتی می باشد در 
شرایطی صادر شده است كه امیرالمؤمنین علي علیه السالم هم بر مسند تربیت انسان ها 

تكیه داشت و هم رهبر حكومت و سیاست و همچنین رئیس دولت بوده اند .
مطالعه این نامه ها و دّقت در شأن صدور آن ها و مالحظه شرایط و اوضاع 
و احوال آن روز جهان اس��الم براي همگان ، مخصوصاً كارگزاران نظام مقّدس 

جمهوري اسالمي ایران بسیار مفید ، بلكه ضروري است.
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حضرت آیت اهلل مكارم شیرازي مي فرماید: 

» به عقیده من كساني كه اكنون دست اندركار مسائل سیاسي 
هستند ، باید همه شب ، نامه هاي نهج البالغه را مطالعه كنند 

و آن را در كار روزمره خود پیش چشم بگذارند .«

الزم به ذكر اس��ت ك��ه این نامه ها كه عموم��اً در دوران حكومت حضرت 
صادر گردیده از آغاز سال 36 هجري با عزل استاندارانی كه خلیفه سوم نصب 
كرده بود شروع و با فرستادن استانداران جدید براي پنج منطقه )شبه جزیره 

عربستان ، مصر ، عراق ، ایران و شام ( تا سال40 هجري ادامه داشت . 
نامه های 68 و 74  را حضرت قبل از به حكومت رسیدن نوشته بودند . 
در ح��ال حاضر، نامه های حضرت ترتیب زماني ندارند و بر اس��اس صدور 
تنظیم نشده اند . طوالني ترین نامه » عهدنامه امام علي علیه السالم به مالك اشتر« 
)نامه  53( در سیزده صفحه است كه در آن اصول كشورداري و عدالت گستري 
بیان ش��ده و هم چنین » وصیت نامه امام علي علیه الس��الم به امام حسن علیه السالم« 
)نامه 31( كه در ده صفحه آمده اس��ت كه در آن اصول تعلیم و تربیت بیان 

شده است.
كوتاه ترین نامه نیز » نامه 79« در یك س��طر و س��ه كلمه اس��ت كه به 
فرماندهان لش��كر نوشته ش��ده و »نامه 77« در یك سطر و هفت كلمه كه به 

»ابن عّباس« نوشته شده است.
نامه هاي مشهور حضرت عبارتند از:

1. نامه ش��ماره 3: به »شریح بن حارث« در باره خرید خانه 
هشتاد دیناري؛

2. نامه شماره 24: وصیت نامه اقتصادی به امام حسن علیه االسالم
3. نامه ش��ماره 25: به »مأم��وران مالیات« در باره مس��أله 

حقوق حیوانات؛
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4. نامه شماره 27: به محمد ابن ابی بكر، اخالق مدیران؛
5. نامه شماره 28: به معاویه )افشاي دروغ هاي معاویه(؛

6. نامه ش��ماره 31: به »امام حسن علیه السالم« نامه اي تربیتي 
به تمام جوانان و نوجوانان؛ 

7. نامه شماره 45: به »عثمان بن حنیف« استاندار بصره؛
8. نامه شماره 47: به »امام حسن و امام حسین علیهما السالم« 

وصیت نامه حضرت؛
9. نامه شماره 53: به »مالك اشتر« در مورد مسائل حكومتي؛ 
10. نامه ش��ماره 69: ب��ه حارث همدان��ي )از یاران مخلص 

حضرت(؛ و ...«

اّولین نامه از نظر زماني »نامه 79« است كه حضرت آن را برای فرماندهان 
نظامی نوشت. و آخرین نامه هم از نظر زماني » نامه 23« است كه وصیت نامه 

حضرت مي باشد.
نامه هاي امام علي علیه الس��الم ابتدا در ش��هر مدینه در آغاز حكومت ، سپس 
در مس��یر بص��ره و بعد در بصره هنگام جنگ »جم��ل« ، در كوفه ، در جنگ 

»صّفین« و »نهروان« صادر شده است.
موضوع نامه ها نیز اغلب حاوي مطالب مهم و س��ودمند اجتماعي، سیاسي 

و كشورداري است.

نامه هاي امام علي علیه السالم و معاویه 17

»جرجي زیدان« - نویسنده و موّرخ معروف مسیحي – نامه هاي امام علي علیه السالم 
و معاویه را مورد مقایسه قرار مي دهد و مي گوید:

» ما علي ب��ن ابي طالب علیه الس��الم و معاویه را ندیده ایم تنها 
وس��یله اي كه ما را به میزان ارزش وج��ودي آنان راهنمایي 
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مي كند، نامه هاي باقي مانده اس��ت كه امروز بهترین معّرف 
شخصّیت گوینده و نویسنده خویش است.

نامه های��ي كه معاویه ب��ه مأموران خود نوش��ته حول محور 
تسلّط و چپاول بیش��تر بر اموال مردم و زراندوزی می باشد 
تا با جمع آوری س��رمایه های فراوان كه معجزه هاي فراواني 

هم از آن ها دیده بتواند به مقاصد خود برسد .
ام��ام علي بن ابي طالب علیه الس��الم در تم��ام نامه هایي كه به 
فرمانداران و استانداران خود نوشته است، بیش از همه چیز 
آنان را به پرهیزگاري و ایمان اس��توار و برگزاري نماز و روزه 
و ام��ر به معروف و نه��ي از منكر س��فارش مي كند و تأكید 
مي نماید كه نس��بت به زیردس��تان و فقیران و نیازمندان و 
قرض داران، مهربان و توّجه بیش��تري داش��ته باشند و اصرار 
م��ي  ورزد ك��ه خدا را در همه حال ناظ��ر اعمال خود بدانند 
و این حقیقت را مّد نظر قرار دهند كه دنیا ناپایدار اس��ت و 

شایسته دلبستگي نیست.«1

موضوع نامه ها 18

از 79 نامه اي كه در پیكر »من« ثبت ش��ده اس��ت، جنبه هاي رهنمودي 
آن ه��ا بیش از س��ایر جنبه ها به چش��م مي خورد. در ای��ن نامه ها، حضرت به 
استانداران، فرمانداران، فرماندهان نظامي، قضات، مأموران مالیات و ... به این 

موارد تأكید و تذّكر داده است:

»1. نظارت كامل حضرت بر عملكرد كارگزاران حكومت؛
2. سفارش به حقوق مردم و حقوق حیوانات؛

1- تاریخ تمدن اسالم 
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3. شایس��ته س��االري )یعني كساني را مس��ئول امور كارها 
برگزیده كه شایسته بودند، نه  آشنایان و بستگان را.(؛

4. توّجه به مردم و اّطالع رساني و آگاه كردن مردم )گزارش كار (؛
5. در ص��دور فرامی��ن و وض��ع مالی��ات، خ��ود را ب��ه جاي 

ناتوان ترین افراد قرار دهید؛
6. ب��ه كارگ��زاران خود مي نویس��د: در عین ح��ال كه انجام 

وظیفه مي كنید، مظهر »رأفت« و »عدالت« باشید؛
7. ب��ه مس��ئوالن حكومت مي نویس��د: از هواپرس��تي، مال 

اندوزي، تكّبر و جاه طلبي و ... دوري كنید؛
8. كش��ورداري را از دینداري جدا نكنید و شغل خود را جزء 

وظایف عبادي بشمارید؛
9. بر ضعیفان ببخشایید و بر زخم هاي آنان مرهم گذارید؛

10. به فرماندهان نظامي سفارش هاي اخالقي مي كنند كه:
الف: هیچ  گاه شما آغاز كننده جنگ نباشید؛

ب: مجروحان را به قتل نرسانید؛
ج: فراریان و آن ها كه قدرت دفاع ندارند را نكشید؛

د: زن��ان را مورد اذیّت و آزار قرار ندهید، هر چند نس��بت به 
شما بدگویي كنند ...«

در این بخش از نهج البالغه 79 نامه جمع آوري ش��ده اس��ت در حالي كه 
نامه های حضرت بالغ بر سیصد نامه می شود . 

باالخره »سّید رضي« بخش دوم مرا كه نامه ها مي باشد به خوبي به پایان 
رساند.
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جمع آوري »حكمت ها« 19

در بخش پایاني »من« یعني بخش س��وم، سخنان و كلمات حكیمانه امیر 
بیان و خورشید حكمت و هدایت و پیشواي عدالت »امیرالمؤمنین علي علیه السالم« 
قرار دارد كه از درخشندگي و بالغت و جلوه خاّصي برخوردار است و بسیاري 
از بزرگان دانش و ادب در طول این چهارده قرن، از چشمه زالل »حكمت هاي 
من« س��یراب ش��ده اند و به انتقال آن جرعه هاي جان بخش به كام تش��نگان 

معارف پرداخته اند.
حكمت ه��اي »م��ن« آن چنان عمیق، زیبا و كاربردي و فصیح اس��ت كه 
چش��م دل را مبه��وت مي س��ازد. »امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم« به تناس��ب 
مخاطبان خود ، ش��اهراه های هدایت بش��ر را بیان فرموده و راه های درمان 
درده��ای انس��ان را به گونه ای ارائ��ه فرموده اند كه قل��ب و روح خوانندگان 

سیراب شده و آن ها را در مسیر رشد و تعالی قرار می دهد .    
از ای��ن رو، حكمت ه��اي »من« دلنش��ین و روح پ��رور و مایه ي عبرت و 
سرمش��ق زندگي است و این حكمت هاي عمیق، زیبا و كاربردي تا به حال به 

بیش از 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

تعریف »حكمت«: 20

»حكم��ت« یعن��ي آگاهي و علمي كه انس��ان را در مس��یر حق، محكم و 
استوار كند و سخني كه آدمي را از زشتي ها و بدي ها باز دارد.

در این بخش 480 جمله كوتاه و بلند حكمت آمیز وجود دارد كه از آن ها 
به »كلمات قصار« و یا »حكمت ها« تعبیر مي شود.

 این بخش با جمله هایي كوتاه، از لحاظ س��اختار، ولي با مضامین بس��یار 
بلند به لحاظ معنا، زیبایي خاّصي به »من« داده است.
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خوب اس��ت بدانید در میان كلمات كوتاه »من« بین ش��ماره هاي 260 و 
261 فصلي مشاهده مي شود كه در آن 9 كلمه كوتاه و حكیمانه قرار دارد كه 
»سّید رضي« از آن ها به عنوان كالم غریب و دشوار تعبیر كرده كه به تفسیر 

و توضیح نیاز دارند كه خود ایشان در باره آن ها توضیح داده است.
در مجم��وع ب��ا توّجه به این 9 كلمه، مجموع��ه كلمات قصار »من« 489 

كلمه مي شود.
طوالني ترین حكمت هاي »من« حكمت شماره 147، 31 و 150 مي باشد 

و كوتاه ترین آن ها نیز حكمت شماره 187، 418 و 434 است . 
بیشتر این حكمت ها در باره »خودسازي« و »انسان سازي« مي باشد.

حكمت هاي مشهور »من« عبارتند از:

»1. حكمت )شماره 8( تعجب از خلقت انسان؛
2. حكمت )شماره 38( آداب معاشرت؛

3. حكمت )شماره 82( سفارش به پنج چیز ... ؛
4. حكمت )شماره 104( گفت و گوي حضرت با نوف بُكالي؛

5. حكمت )شماره 125( تعریف اسالم؛
6. حكمت )شماره 132( بانگ هر روز فرشتگان؛ 

7. حكمت )شماره 147( گفت و گو با كمیل در باره اهمیت علم؛
8. حكمت )شماره 237( اقسام عبادت و بندگي خدا؛

9. حكمت )شماره 289( اوصاف برادر دیني؛
10. حكمت )شماره 417( شرایط استغفار؛...«
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موضوع حكمت ها: 21

موضوع حكمت هاي »من« بیشتر حول محور این مسائل است:

»1. علمي: حكمت شماره 128، 206، 400 و ...؛ 
2. روان شناسي: حكمت شماره 91، 118، 143، 167، 468؛

3. جامعه شناسي: حكمت شماره 120، 114، 369، 468؛
4. تحلیل سیاس��ي: حكمت شماره 183، 194، 209، 263، 

317، 396؛
5. بهداشتي: حكمت شماره 128، 397؛

6. نظامي: حكمت شماره 11، 52، 233، 307، 318؛
7. روابط اجتماعي: حكمت شماره 1، 33، 34، 35، 50؛

8. ارزش علم: حكمت شماره 338، 366؛
9. شناخت اهل بیت علیهم السالم: حكمت شماره 109، 111، 112؛
10. مردم شناس��ي: حكمت شماره 120، 123، 172، 295، 

».350 ،269

ن��ا گفته نماند كه هدف »س��ّید رضي« جم��ع آوري همه حكمت هاي آن 
حض��رت نبوده، بلكه تنها تعدادي از آن حكمت ها را جمع آوري كرده اس��ت. 
س��خنان و كلمات حكیمانه حضرت بیش از 489 كلمه اي است كه در بخش 
سوم »من« گردآوري شده است. در حالي كه »عاّلمه عبدالواحد آُمدي« بیش 
از یازده هزار كلمه حكمت آمیز حضرت را در كتاب »ُغَرُرالحَكم و ُدَرر الَكلم« 
جمع آوري كرده اس��ت. یعني اگر تمام حكمت هاي امام علیه الس��الم جمع آوري 

شود، بالغ بر بیست هزار كالم حكمت آمیز خواهد شد.
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حكمت ها از نگاه یك دانشمند مسیحي 22

روزي » اس��تاد امین نخله« - دانش��مندان مسیحي – در جواب شخصي 
كه از ایش��ان درخواس��ت كرده بود كه 100 كلمه از حكمت هاي مرا براي او 

انتخاب كند، مي گوید:

» به خدا س��وگند نمي دانم كه چگون��ه از میان صدها كلمه 
گوهرب��ار، تعداد 100 كلمه آن را انتخاب كنم. من از انتخاب 
ی��ك كلم��ه آن هم عاجزم، زی��را این كار درس��ت مثل این 

مي ماند كه دانه یاقوتي را از كنار دانه هاي دیگر بردارم.
به هر حال این كار را كردم. در حالي كه دس��تم یاقوت هاي 
درخشنده را زیر و رو مي كرد و چشمانم از پرتو نور آن ها خیره 
مي شد. نمي تواني باور كني كه به علت تحّیر و سرگرداني كه 
در انتخاب هر یك از این كلمه ها داش��تم، با چه مشكلي هر 
كلمه اي را از این معدن بالغت )زیبایي سخن( بیرون آوردم.
ای��ن 100 كلم��ه را بگیر و متوّجه باش ك��ه آن ها پرتوهایي 
از ن��ور بالغت و جلوه هایي از انوار فصاحت )ش��یوایي كالم( 

هستند.«1

باالخره با تالش هاي ش��بانه روزي »سّید رضي« این عالم بزرگوار و عاشق 
اهل بیت علیهم الس��الم و تش��ویق دوس��تان، فصل )حكمت ها( – سومین بخش 
»من« - نیز نوشته شد و به این ترتیب، كّل پیكر »من« كه شامل »خطبه ها، 
نامه ها و كلمات قصار« بود، تكمیل گردید و »سّید« نیز كار بزرگي كه حدود 
16 س��ال پیش آغاز كرده بود، در س��ال 400 هجري در م��اه رجب به پایان 

رساند.

1- نهج البالغه شناسی، ص 46.
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 انتخاب نام 23

پ��س از ب��ه پایان رس��اندن آخری��ن بخش »م��ن« یعني كلم��ات قصار 
)حكمت ها(؛ وقت آن بود تا »سّید« نامي براي »من« برگزیند.

 نام هر كتابي باید بیانگر محتواي آن باشد. » سّید رضي« با خود مي گوید:

»چه نامي براي این كتاب انتخاب كنم كه بتواند متن زیبا و 
خواندني آن را معّرفي كند.«

خیل��ي در ای��ن باره فكر ك��رد. ناگهان ای��ن نام در ذهنش نقش بس��ت. 
»نهج البالغه« و لقبم »برادر قرآن«.

آري! او مرا »نهج البالغه« نامید. »نهج« یعني راه و روش و »البالغه« یعني 
سخن سنجیده و زیبا سخن گفتن.

این دو كلمه با هم به معني »راه و روش سخن سنجیده و زیبا گفتن« است.
به این ترتیب، كار نگارش »من« در ماه رجب سال 400 )ه� .ق( هنگامي 

كه »سّید« 41 ساله بود، پایان یافت.
»س��ّید« اّولین بار نهج البالغ��ه را به برادرزاده  خود، یعني دختر »س��ّید 
مرتضي« آموخت و به او اجازه داد، تا همان گونه كه به وي آموخته بود ، براي 

دیگران بخواند و به هر كس كه دوست دارد، بیاموزد.
س��رانجام »سّید رضي« شش س��ال پس از نوشتن »من« در روز یكشنبه 
ششم محرم سال 406 )ه�.ق( در47 سالگي جان به جان آفرین تسلیم نمود 
و چشم از جهان خاكي فرو بست و شیفتگان و طالبان علم و دانش را در اندوه 

و ماتم فرو برد .
مردم مؤمن و خداجوي پیكر پاک این عالم فرزانه را باشكوه فراوان تشییع 
كردند و پس از نماز بر جنازه مطّهرش، او را در خانه خویش در محله »كرخ« 

- كاظمین – به خاک سپردند1 و بعدها به كربال منتقل كردند.

1- برگرفته اززندگی نامه نهج البالغه.
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ترجمه ها و شرح های نهج البالغه 24

الف: ترجمه ها : 
مي دانید كه زبان اصلي »من« عربي است، اّما دانشمندان و بزرگان فارسي 
زبان به دلیل عش��ق و عالقه خاص نس��بت به اهل بیت پیامبر صلي اهلل علیه و آله 
وسلم و به خصوص امیرالمؤمنین علي علیه اسالم توّجه خاّصي به ترجمه و معّرفي 

»من« نش��ان داده اند و آن جمله هاي آسماني مرا براي شما به فارسي ترجمه 
كردن��د و تاكنون بی��ش از 70 ترجمه به صورت نث��ر و 10 ترجمه منظوم از 

»من« منتشر شده است. 
اسامي برخي از مترجمان به شرح ذیل می باشد :

»1. فیض االسالم 2.جواد فاضل  3.حسین عمادزاده،  
4.علی اصغر فقیهی، 5.مصطفی زمانی، 6.عبدالمحمد آیتی 

7.آیت اهلل مكارم شیرازي، 8.دكتر سّید جعفر شهیدي. 
9.محّمد دش��تي 10. شیخ حس��ین انصاریان 11. دكتر علي 

شیرواني 12. محّمد بهشتي 13. حسین استاد ولي، 
14.دكتر محّمدمهدي فوالدوند 15. سّید كاظم ارفع 

16. دكتر سید محّمد مهدي جعفري 17.عقیقی بخشایشی، 
18.عالمه محمدتقی جعفری، 19. سیدجمال الدین دین پرور

20. دكتر سّید علي موسوي گرمارودي و ...«

ب: ترجمه هاي منظوم:

»1. مهدي ش��فیعي 2. امید مجد 3. محّمد حس��ین سلطاني 
زاكاني كجوري 4. شهاب تشكري آراني 5. ناصر باریكاني و... .«

جاذبه و عظمت »من« به مرور توّجه دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان را 
جلب كرد و بس��یاري از دانشمندان اروپایي و ... »من« را به زبان هاي مختلف 
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دنیا ترجمه كردند تا دیگر مردمان دنیا با رنگ ها، س��لیقه ها و ادیان گوناگون 
بتوانند از وجودم بهره مند شوند و مسیر سعادت و رستگاري را بپیمایند .

ج: زبان ها:

 م��ن تاكن��ون به 40 زبان زنده دنیا ترجمه ش��ده ام كه به تعدادي از آنها 
اشاره می كنم :

»1. انگلیسي 2. فرانسه 3. آلماني 4. ایتالیایي 5. اسپانیایي
 6. روس��ي 7. س��وئدي 8. بلژیك��ي 9. بوس��ني 10. ژاپني 
11.تایلن��دی 12. یونانی 13.قزاق��ی 14. ارمنی 15.بلغاری 

16.رومانیایی 17.صرب و كروات)زبان اهل بوسنی(
18. چیني 19. تركي استانبولي 20. اردو  و .... «

د: شرح ها

بس��یاري از دانش��مندان اس��المي در طول هزار سال گذش��ته، شرح ها و 
تفس��یرهاي گرانقدري بر من نوش��ته اند كه تعدادشان به بیش از یكصد شرح 

می رسد . تعدادی از این شروح عبارتند از : 

»1. شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید )در 20 جلد(؛
2. شرح نهج البالغه ابن میثم بحراني )در 8 جلد(؛

3. شرح نهج البالغه میرزا محّمد باقر نّواب الهیجي )2 جلد(؛
4. شرح نهج البالغه عاّلمه میرزا حبیب اهلل خوئي )21 جلد( ؛

5. شرح نهج البالغه شیخ محّمد عبده )در 1 جلد(؛
6. شرح نهج البالغه محّمد جواد مغنّیه )4 جلد(؛

7. شرح نهج البالغه عالمه محمدتقی توستری شوشتری )14 جلد(؛ 
8. شرح نهج البالغه عاّلمه محمدتقی جعفري )در 27 جلد تا خطبه 185(؛
 9. پیام امام امیرالمؤمنین علي ع، آیت اهلل مكارم شیرازي )15 جلد(؛
10. منشور جاودانه، شرح نهج البالغه سیدجمال الدین دین پرور؛ 

)5 جلد( و ...«
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بر بلنداي اندیشه 25

خوب اس��ت بدانید رهبر كبی��ر انقالب، حضرت امام خمین��ي)ره( و مقام 
معّظم رهبری درباره »من« چنین می گویند :

الف: حضرت ام�ام خمینی )ره( در وصیت نامه سیاس�ی الهی خود 
می فرماید:

»... م��ا مفتخری��م كه كتاب »نهج البالغه« ك��ه بعد از قرآن، 
دستور زندگي ماّدي و معنوي و باالترین كتاب رهایي بخش 
بشر است و دس��تورهاي معنوي و حكومتي آن باالترین راه 

نجات است، از امام معصوم ماست.«1 

آن ها كه قدر این گنجینه ارزشمند امیرالمؤمنین علي علیه السالم را دانستند 
از آن بهره ها بردند، مطّهري ها »طهارت روح« را در این چشمه زالل یافتند و 
باهنرها »هنر شجاعت و شهادت« را از آن آموختند و بهشتي ها نیز »عطر دل 

انگیز بهشت« را از آن استشمام كردند.
اینك وقت آن اس��ت كه همگان دست به دامان »من« - بعد از قرآن كریم – 
ش��وند كه بهترین و عظیم ترین اثر جاودانه اس��المي هستم كه با دستورها و 

مضامین بلند خود به زندگي مسلمانان شور و شعف خاّصي بخشیده ام. 

ب: مقام معّظم رهبری، »حضرت آیت اهلل خامنه اي )مدظله العالی(« 
در باره »من« می فرماید:

»من در ب��اره توّجهي كه ما باید به »نهج البالغه« پیدا كنیم 
مي خواهم هش��دار بدهم. ما ای��ن توّجه را امروزه كم داریم، 
مثل این كه نمي دانی��م چه گنجینه معرفت بي پایان در این 
كتاب هس��ت یا هنوز براي مردم ما، حّتي براي محّققان ما، 
اهمّیت دس��تیابي به منبع عظیم این كتاب بي نظیر به طور 

كامل كشف نشده است ...2

1  - وصیت نامه سیاسی الهی، امام خمینی )ره(.
2- نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 43. 
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تأكید مي كنم كه این كتاب، گنجینه بي نظیري اس��ت، تمام 
نشدني اس��ت و امروز هم بیشتر از همیشه ملّت  ما و جامعه 
اسالمي ما به آن نیازمند است. ما امروزه به این كتاب احتیاج 

داریم.«1

آشنایي استاد شهید مطّهري )ره( با »من« 26

شهید بزرگوار »استاد مطّهري )ره(« در باره آشنایي خود با »من« مي گوید:
»ش��اید براي تان پیش آمده باش��د – و اگر هم پیش نیامده 
مي توانی��د آنچ��ه را مي خواهم بگویم در ذهن خود مجّس��م 
س��ازید – كه س��ال ها با فردي در یك كوي و محلّه زندگي 
مي كنید، الاقل روزي ی��ك بار او را مي بینید و طبق عرف و 
عادت، سالم و تعارفي مي كنید و رد مي شوید. روزها و ماه ها 

و سال ها به همین منوال مي گذرد ...
تا آن كه تصادفي رخ مي دهد و چند جلس��ه با او مي نشینید 
و از نزدیك با افكار و اندیش��ه ها و گرایش ها و احساس��ات و 
عواطف او آشنا مي ش��وید. با كمام تعّجب احساس مي كنید 
كه هرگز نمي دانسته اید او را آن چنان كه هست حدس بزنید 

و پیش بیني كنید.
از آن ب��ه بعد، چهره او در نظر ش��ما عوض مي ش��ود؛ حّتي 
قیافه اش در چشم شما طور دیگر خواهد شد. عمق و معني و 
احترام دیگري در قلب شما پیدا مي كند. شخصّیتش متّجلي 
مي گردد، گویي ش��خص دیگري است، غیر آن كه سال ها او 

را مي دیده اید.
احساس مي كنید دنیاي جدیدي كشف كرده اید.

برخورد من با » نهج  البالغه« چنین بود.

1  - همان، ص 45.
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 از كودك��ي با نام »نهج البالغه« آش��نا بودم و آن را در میان 
كتاب ه��اي مرح��وم پدرم مي ش��ناختم. پس از آن س��ال ها 
تحصیل كردم ... و در همه این مّدت نام »نهج البالغه« بعد از 
قرآن بیش از هر كتاب دیگر به گوشم مي خورد ... اّما اعتراف 
م��ي كنم كه با دنیاي »نهج البالغ��ه« بیگانه بودم، بیگانه وار 
با آن برخورد مي كردم و بیگانه وار از كنارش مي گذش��تم تا 
آن كه ... تصادف كوچكي مرا با فردي آش��نا كرد. او دس��ت 
م��را گرفت و اندكي وارد »نهج البالغه« كرد. آن وقت بود كه 

عمیقاً احساس كردم این كتاب را نمي شناختم.
از آن پ��س، چهره »نهج البالغه« در نظرم عوض ش��د. مورد 

عالقه ام قرار گرفت و محبوبم شد.
گویي كتاب دیگري است، غیر آن كتابي كه از دوران كودكي آن 
را مي شناختم، احساس كردم كه دنیاي جّدیدي را كشف نموده ام.
م��ا باید اعتراف كنیم كه با »نهج البالغ��ه« بیگانه ایم، دنیاي 
روحي اي كه براي خود و جامعه اس��المي س��اخته ایم دنیاي 

دیگري است، غیر از »دنیاي نهج البالغه« ...«1

آري! اس��تاد ش��هید مرتضي مطّهري )ره( از همان لحظه كه با »من« آشنا 
شد، روز به روز عشق و عالقه اش افزوده گشت و مرا الگو و سرمشق خود قرار 

داد و پیرامونم كتاب هاي ارزشمندی نیز نوشت . 

جاذبه هاي »من« 27

آیا تا به حال براي شما این پرسش پیش آمده است كه چرا روز به روز در 
ش��رق و غرب عالم بر جاذبه های »من« در بین جوامع مختلف بشری افزوده 

می شود ؟!!

1- سیری در نهج البالغه، مقدمه كتاب.
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پاس��خ این اس��ت كه این مس��ئله تازگی ندارد زیرا اگر م��روری به هزاره 
گذش��ته داش��ته باش��یم خواهیم دید كه پرجاذبه ترین كتاب پس از قرآن در 
جهان اس��الم »من« ب��وده ام و تاكنون بیش از 2500 عن��وان كتاب1 و بیش 

از1600 پایان نامه2 و بیش از 6000 مقاله درباره ام تألیف شده است. 
اصوالً میراث هاي ماندگار پیش��ینیان از ویژگي هاي خاّصي برخوردارند كه 
با فطرت، عقل، وجدان، عواطف و احساس��ات بشر هم آوایند . به همین دلیل 

رفته رفته بر ارزش شان افزوده می شود . 
آث��اري كه در طول تاریخ مورد اس��تفاده همگان قرار گیرد بس��یار اندک 
هستند، اّما گاه در میان همین آثار اندک، نمونه هاي ارزشمندي یافت مي شود 
كه چونان خورش��ید، ش��رق و غرب عالم را نور مي بخشد و جان ها را متحّول 

مي سازد و »من« سرآمد این  گونه آثارم.
بد نیست نگاهی گذرا به چرائی جاذبه هاي »من«  داشته باشیم :

»1. ش�خصّیت برجس�ته صاحب »من« وج�ود مقّدس 
امیرالمؤمنی�ن علي علیه الس�الم می باش�د که مهم ترین 

سبب جاودانگي »من« است؛

2. فصاحت و بالغت )شیوایي و زیبایي سخن( در کالم 
حضرت؛

»ُجرج ُجرداق« - دانشمند مسیحي – در این باره مي گوید:

»س��خنان حض��رت در بالغ��ت )ش��یوایي و زیبای��ي( فوق 
بالغت هاست. قرآني است كه از مقام خود اندكي فرود آمده، 
س��خني است كه تمام زیبایي هاي زبان عرب را در گذشته و 

آینده در خود جاي داده است؛«

1- كتابشناسی نهج البالغه
2- پایان نامه شناسی مطالعات نهج البالغه 
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3. جامعّیت کالم حضرت:
امیرالمؤمنین علي علیه الس��الم در تمام ابعاد یك انس��ان كامل 

سخن گفته است.
الف: وقتي از مردان خدا سخن مي گوید: خطبه مّتقین و 110 

ویژگي براي انسان هاي مّتقي بیان مي شود ؛ ) خطبه 193(
ب: وقتي از آیین كش��ورداري س��خن مي گوید ، منش��وری 

همچون عهدنامه مالك اشتر بوجود می آید . )نامه 35(؛
ج: وقتي از روابط فردي و اجتماعي و مسأله تربیت سخن مي گوید 
، اثری همچون نامه ایشان به فرزندش امام حسن علیه اسالم خلق 

می شود . )نامه 31(؛

4. دفاع از مظلوم:
در كالم حض��رت هم��ه جا س��خن از همدردي ب��ا طبقات 
محروم و ستمدیده انسان هاست و همه جا از مبارزه با ظلم و 

بي عدالتي و مبارزه با استثمار و طاغوت هاست؛
» ای انس��ان ها، دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. )نامه47(

و ...«

5. آزادي انسان:
تمام كلمات امام علیه السالم  در مسیر آزادي انسان ها بیان می شود :
»اي انسان! بنده دیگران مباش، چرا كه خدا تو را آزاد آفریده 

است. )نامه 31( و ... «1

1- چرا نهج البالغه این همه جاذبه دارد؟ ص 7-10.
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1روش1آشنايي1با1»من«281

براي آشنایي و مطالعه »من« و سیر در سخنان واالي »امیرالمؤمنین علي 
علیه السالم« به یكي از این سه روش عمل كنید تا مرا بهتر بشناسید:

»1. روش ترتیبي 2. روش تجزیه اي 3. روش موضوعي.«

1. روش ترتیبي:
»روش ترتیبي، همان گونه كه از نامش پیداست، عبارت است 

از مطالعه و بررسي »من« از آغاز تا پایان.
هدف از این روش، مرور و س��یري از ابتدا تا انتها و بررس��ي 

ترتیبي خطبه ها، نامه ها و حكمت هاست . 
با این روش با كلّیات محتواي »من« بیش تر آش��نا مي شوید. 
علما و بزرگاني كه مرا شرح و تفسیر نموده اند، اكثراً از همین 

روش استفاده كرده اند.«

2. روش تجزیه اي:
»در ای��ن روش ، بخ��ش یا برخ��ي از خطبه ه��ا، نامه ها و یا 

حكمت هاي »من« مورد بررسي و شرح قرار مي گیرد.
 این روش، روشي »بخشي نگر« و »جزیي نگر« است و طبیعي 
اس��ت كه بخشي یا جزیي انتخاب می شود و از ابعاد گوناگون 

و جهات مختلف مورد تأّمل و دّقت و بررسي قرار می گیرد.
مزیّ��ت عمده این روش آن اس��ت كه مي ت��وان خطبه، نامه، 
حكمت یا بخش مورد نیاز خود را مطالعه و بررس��ي كنید و 

زماني طوالني براي آشنایي »من« نیاز نیست. 
این روش، پیوسته مورد توّجه اندیشمندان بوده است، چنان 
كه بسیاري از دانشمندان به شرح عهدنامه مالك اشتر )نامه 
53(، نامه امام علیه السالم به فرزندش امام حسن علیه السالم )نامه 

31( خطبه مّتقین )خطبه 193( و ... پرداخته اند.«
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3. روش موضوعي:
»در ای��ن روش، موضوع��ي خ��اص مورد نظر ق��رار گرفته و 
انتخاب می ش��ود .س��پس كلی��ه مطالبي كه مس��تقیم و یا 
غیرمستقیم، با موضوع مورد نظر مرتبط است و آن را تبیین 
مي كند، استخراج  شده و بررسي مي گردد . در نهایت مطالب 

جمع بندي و ارائه مي شود.
بدین ترتیب، مباحث مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاس��ي، 

تربیتي، اعتقادي و ... مي تواند مورد بررسي قرار گیرد.
از مزیّت ه��اي ای��ن روش آن اس��ت كه بح��ث، كمتر دچار 
پراكندگي مي ش��ود و در واقع نوعی »كل نگري« نس��بت به 
موضوع انتخاب شده حاصل مي گردد . ضمن این كه جوانب 
مختلف یك امر لحاظ مي ش��ود و تبییني كامل نسبت بدان 

صورت مي پذیرد.
در این روش به راحتي مي توان به دیدگاه هاي امیرالمؤمنین 
علي علیه الس��الم در باره یك موضوع خاص یا سیره آن حضرت 

در مواردي مشّخص دست یافت.«1

1- چشمه خورشید )آشنایی با نهج البالغه( ، ص 339.
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11هزار1سال1با1»نهج1البالغه«291

در 1037 س��الی كه از عمر »من« مي گذرد،1  ماجراهایی بس ش��گفت را 
پشت سر گذاشته ام كه شاید در این روزگار برایتان عجیب و تا حدی غیرقابل 
باور باش��د . بطور مثال : در چهار – پنج دهه پیش ، كار به جایي رس��ید كه 
گروهی كه بهره چندانی از ایمان و اعتقاد به خدا نداشتند ، مرا به عنوان یك 
كتاب »ممنوع األنتش��ار« از خانه جوانان انقالبي جمع آوري مي كردند و كسي 
هم حّق مطالعه »من« را نداش��ت، چرا كه ش��راره های ظلم ستیزی و یاوری 
مظلومان از وجود من زبانه می كشد و راه پیروی از حق و مقابله با كفر را به 

ره پویان حق و حقیقت می آموزم .
به هر حال ، به ش��كرانه پیروزي انقالب اسالمي موج تازه اي در تمامي افكار، 
جهت ش��ناخت »من« به وجود آمد و همه قش��رها، مخصوصاً جوانان با عطشی 
فراوان سعي كردند تا با »من« انس گرفته و از سرچشمه زالل علوي سیراب شوند.

در صدا و سیماي جمهوري اسالمي بحث هایي در معّرفي »من« برگزار و در 
حوزه هاي علمّیه و دانشگاه ها نیز »من« به عنوان یك درس مورد توّجه قرار گرفتم.
با اس��تقبال فراوان مردم و عش��ق و عالقه بسیار قش��ر دانشجو به »من« 
كنگره های علمی نهج البالغه برگزار و كتابخانه  هاي تخصصي »نهج البالغه« 
دایر ش��د و به طور علمي و كاربردي در ابعاد مختلف ، تحقیق و بررس��ي آغاز 
و با تش��كیل كالس هاي متعّدد آشنایي با »نهج البالغه« و برگزاری دوره های 
تربیت مربی نهج البالغه، ایجاد نمایش��گاه هاي مختلف نهج البالغه در كشور، 

ادامه یافت تا مقداری از مظلومیت و مهجوریت من كاسته شود .
ب��ا این همه، هنوز از وضع موجود تا وضع مطلوب فاصله بس��یار اس��ت و 
باید كارهاي اساسي و زیربنائی بسیاری انجام گیرد تا فرهنگ جامعه و سبك 

زندگی مردم تبدیل به فرهنگی »علوي« گردد.

1 - تا سال 1394 )ه�.ش( – 1437 )ه� .ق(
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و اینك زمان آن فرا رس��یده اس��ت ك��ه نظام پارلمان��ي و قانونگذاري ما 
)مجلس( پس از گذش��ت قریب به چهل س��ال از انقالب اس��المي »من« )به 
ویژه عهدنامه مالك اش��تر( را با كارشناسي هاي دقیق و عالمانه منشأ طرح ها 
و الیحه ها قرار داده، به صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي و كمیسیون هاي 
مربوطه وارد س��اخته و به ش��كل قانون رسمي تصویب شود . سپس به دولت 
اب��الغ كرده تا ملّت از ثمرات ارزن��ده و حیاتبخش »فرهنگ علوی« بهره مند 
گردند و در نهایت آن را به عنوان قانونی مترقی و بی نظیر در تاریخ قانونگذاري 
به ثبت برسانند و جامعه علوی و سبك زندگی علوی در ایران اسالمی تحقق 

پیدا كند تا دیگر كشورهاي مسلمان نیز از آن الگو بگیرند.
كوتاه س��خن این كه اگر در قانون كش��ور بزرگ ایران شیعی ، خطابه ها ، 
توصیه ها و رهنمودهای بی نظیر »من« گنجانده شود به طور حتم مانع از به 

هدر رفتن خون شهیدان اسالم از آغاز تا به امروز خواهد شد . 
بنیانگذار انقالب اسالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره(  در پیام به كنگره 

هزاره نهج البالغه فرمودند:

»كتاب »نهج البالغه« كه نازله روح امیرالمؤمنین علي علیه السالم 
است براي تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منّیت و در حجاب 
خود و خودخواهي، خود معجوني اس��ت براي ش��فا و مرهمي 
است براي دردهاي فردي و اجتماعي و مجموعه اي است داراي 
ابعادي به اندازه ابعاد یك انس��ان و یك جامعه انس��اني از زمان 
ص��دور آن تا هر چه تاریخ به پی��ش رود و هر چه جامعه ها به 
وجود آید و ملت ها متحّقق شوند و هر قدر متفّكران و فیلسوفان 

و محّققان بیایند و در آن غور كنند و غرق شوند.«1

1  - صحیفه نور، ج 14، ص 224.



49زندگی نامه نهج البالغه .................................................................................................................

11پيام1نهج1البالغه1به1جهانيان301

دوستان عزیز! اكنون كه به پایان زندگی نامه »من« رسیده اید، پس باید 
بر گرد این كعبه مقّدس وجود مبارک »امیرالمومنین علی علیه الس��الم «  طواف 
كنیم و به سعی  صفا و مروه روانه شویم، صفای تشعشع روح علی علیه السالم در 
مروه كلمات جاودانه او، آن گاه كام جان را از این زمزم آسمان سیراب سازیم 
و قطره ای از این دریا به همه ی تش��نگی ها بپاشیم و همگان بدانند كه پیام 

»من« -نهج البالغه- برای جهانیان این چنین است: 

1- همواره دشمن ظالمان باشید و یاور مظلومان؛ )نامه 47(

2- آنان كه نتوانند در فضای عدالت زندگی كنند، زندگی در 
فضای ستم برایشان دشوارتر خواهد بود؛

3- بهتری��ن بن��دگان خدا حاكم عادل اس��ت و بدترین آنان 
حاكم ستمگر؛ )خطبه 164(

4- خدای رحمت كند آن كس را كه با س��تم مبارزه كند و 
به یاری حقداران بشتابد؛

5- اگ��ر پیكرتان را ب��ه زنجیر ببندند و بر س��ر خار مغیالن 
بكش��ند، راضی نش��وید كه به یك تن ظلم روا دارید و اندک 

چیزی از كسی غصب كنید؛ )خطبه 224(

6- به هنگام قبول مسئولیت هدیه نپذیرید، و اگر همه ی جهان 
را به شما بدهند تا به موری ستم كنید نكنید؛ )خطبه 224(

7- از ستم كردن بپرهیزید، و از عاقبت بسیار خطرناک ظلم 
بترسید؛ )خطبه 224(
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8- مسئوالن باید در خانه هایی ساده زندگی كنند، و زندگی 
هایی بس��یار محدود داشته باش��ند و گرنه مسئول اسالمی 

نیستند؛  )نامه45(

9- مسئوالن نباید به دعوت اغنیا پاسخ دهند و بر سر سفره 
های رنگارنگ بنشینند، و به میهمانیی پا گذارند كه توانگران 

در آن حاضرند و مسكینان از آن محروم؛ )نامه 45(

10- آیا می توان مسئول بود و شكم خود را سیر داشت، در 
حالی كه در قلمرو مسئولیت انسان، محرومانی گرسنه سر بر 

بالین نهند و یتیمانی به قرص نانی نرسند؛ )نامه 45(

11- مس��ئوالن باید بدانند كه م��ردم یا برادر دینی آنانند یا 
همنوع آنان، پس باید با همه رفتاری با گذش��ت و انس��انی 

داشته باشند؛ )نامه 53(

12- مس��ئوالن نبای��د ه��ر كاری كه می خواهن��د بكنند و 
بگویند: چون ما بر جامعه مس��لط هستیم، پس مردم باید از 

ما اطاعت كنند؛ )نامه 53(

13- مس��ئوالن باید با نزدیكان و دوستان خویش همانگونه 
رفت��ار كنند ك��ه با دیگران می كنند، و گرنه به مردم س��تم 
كرده اند. و هر كس به مردم ستم كند همانا طرف او در روز 

قیامت خداست؛ )نامه 53(

14- مسئوالن باید به زندگی مردم محروم و بیچاره و محتاج 
و درمانده و نیازهای آنان هر چه بیشتر توجه كنند، و بخشی 
از بی��ت المال را به آنان اختصاص دهند، و در این باره میان 

دور و نزدیك فرق نگذارند؛ )نامه 53(
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15- مس��ئوالن باید همواره روشی را در پیش گیرند كه هر 
چه بیشتر باعث گسترش عدالت باشد؛

16- مسئوالن باید از حال مردم فراموش شده و از نظر افتاده 
جویا ش��وند و آگاه باش��ند، و از وضع یتیمان و سالخوردگان 
و كس��انی كه روی س��وال و مراجعه ندارند بی خبر نمانند؛ 

)نامه 53(

17- مس��ئوالن باید با افراد خدا ترس صادق معاشرت كنند، 
و از كسی توقع مدح و تملق گویی نداشته باشند؛ )نامه 53(

18- مس��ئوالن اگر كس��ی را بر دیگ��ری ترجیح دهند، 
نمی توانند در اجرای عدالت موفق باش��ند؛)نامه 53(

19- باید بدانید روزی كه مظلوم از ظالم انتقام می گیرد بسیار 
دردناک تر اس��ت از روزی كه ظال��م به مظلوم ظلم می كند؛ 

)حكمت 241(

20- ه��ر چه ب��رای خود )و فرزن��دان و نزدی��كان خود( 
م��ی خواهید برای دیگ��ران بخواهید، و هر چ��ه برای خود 
)و فرزندان و نزدیكان و دوس��تان خ��ود( خوش ندارید برای 

دیگران نیز خوش نداشته باشید. 

همانگونه كه دوس��ت ندارید به شما ستم كنند )و حق شما 
را پایمال سازند و حرمت شما را نادیده بگیرند(، شما هم به 
كس��ی ستم نكنید )و حق كس��ی را پایمال نسازید و حرمت 

كسی را نادیده نگیرید(.1)نامه 53(

1- كالم جاودانه ، ص 169-175.
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شكرانه

با این كه بیش از هزار سال از عمرم مي گذرد، ولي هم چنان تازه و شاداب 
و با طراوت هستم و هیچ گونه پیري، كهنگی و فرسودگي در من راه ندارد ...

امروز ش��اید كمتر خانه اي اس��ت كه »من« در آن حضور نداشته باشم و 
كمتر كسي است كه تحت جاذبه هاي فوق العاده »من« قرار نگرفته باشد.

كوتاه س��خن این كه »من« كتابي هس��تم براي ام��روز و فردا و فرداهاي 
دیگر، براي این نسل و همه نسل هاي آینده، اثري هستم:

به درخشندگي آفتاب؛
به لطافت ُگل؛
به مهرباني پدر؛

به درخشندگی صاعقه؛
به غّرندگي طوفان؛
به بّرندگي ذوالفقار؛

و ... به بلنداي ستارگان زیباي آسمان ها

دوستان گرامي!
این ب�ود ماج�راي زندگ�ي »م�ن« امی�دوارم مطالب 
مختص�ري که براي ت�ان نقل ک�ردم، مقّدم�ه اي براي 
دوستي »من« با شما و زمینه اي براي اُنس و اُلفت شما 
با کالم دلنش�ین امیرالمؤمنین علي علیه الس�الم باشد. به 

امید دیدار ... .

دوست و راهنمای همیشگي شما » نهج البالغه«
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آشنایی با موسسه فرهنگی قرآن و عترت

احیاء فرهنگ نهج  البالغه

نهج البالغه مجموعه ای از ارزشمندترین و گرانبهاترین پندها و اندرزهاست. 
نهج البالغه، راه سعادت و رستگاری و كتاب اخالق ، سیاست، عرفان، فلسفه و 
بس��یاری علوم دیگر است. از این رو باید نگاهی گسترده تر و عمیق تر به این 
كتاب س��ترگ داش��ت و در راه احیاء این فرهنگنامه و سبك زندگی علوی در 

میان اقشار مختلف مردم، بیشتر كوشید.
با این تفكر و توجه، موسس��ه احیاء فرهنگ نهج البالغه، به عنوان یكی از 
موسس��اتی كه در زمینه گس��ترش فرهنگ ناب معارف عل��وی و احیاء كتاب 
نهج البالغه در میان ش��یعیان و سایر امت های اس��المی فعال است، در سال 
1377 ه� .ش با همت و همفكری جمعی از عاشقان امیرالمومنین علی )ع( و 

شیفتگان كالم آن امام همام، تاسیس گردید.
این موسس��ه كه هم اكنون پس از س��ال ها تجربة فعالیت در این حوزه و 
بهره مندی از تجارب دیگر فعاالن این عرصه، در حال گس��ترش است، دارای 
واحدهای مختلفی از جمله كتابخانه تخصصی، واحد پژوهش، واحدهای دانش 

آموزی و دانشجویی، واحد نشریات و ... می باشد.

کتابخانه1تخصصی1نهج1البالغه
این كتابخانه به منظور گس��ترش فعالیت های علمی و پژوهش��ی و ایجاد 
زمینه و بس��تر مناسب برای محققان و پژوهش��گران و سایر عالقه مندان در 

سال 1378 ه� . ش راه اندازی گردید. 
ای��ن كتابخانه در حال حاضر دارای بیش از پنج هزار جلد كتاب، پیرامون 
امیرالمومنی��ن علی)ع(، غدیرخم و نهج البالغه می باش��د كه ش��امل: بیش از 
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70 عنوان ترجمه فارس��ی از نهج البالغه، ترجمه هایی از نهج البالغه به زبانهای 
انگلیس��ی، فرانس��ه، ایتالیایی، اردو، آلمانی، روس��ی، چینی و  ...، ش��رح های 
مختلف از نهج البالغه، كتابهایی پیرامون اس��ناد و مدارک نهج البالغه، فرهنگ 
واژه ه��ای نهج البالغ��ه، كتاب های گوناگ��ون درباره س��یره، زندگانی و ابعاد 
گوناگون ش��خصیت امیرالمومنین علی)ع(، كتاب هایی درباره ماجرای غدیر و 
اسناد آن و موضوعات متنوع دیگری در این حوزه می باشد و همه روزه به جز 
ایام تعطیل، پذیرای دوستداران امیرالمومنین علی)ع( و نهج البالغه می باشد.

واحد1دانشجويی1
یكی از واحدهای فعال موسسه احیاء فرهنگ نهج البالغه، واحد دانشجویی 

است. مهمترین فعالیت های انجام شده توسط این واحد عبارت است از:
1- برگزاری دوره های آشنایی با نهج البالغه ویژه دانشجویان

2- راهنمایی و مشاوره برای نگارش پایان نامه های دانشجویی با محوریت 
نهج البالغه

3- برگزاری نمایشگاه های كتاب دانشجویی
4- برگزاری جلسات پاسخ به شبهات با حضور اساتید حوزه و دانشگاه

5- اجرای طرح »سیر مطالعاتی نهج البالغه« ویژه دانشجویان
6- برگزاری دوره های تربیت مربی نهج البالغه ویژه دانشجویان ، طالب و ... .

7- انتشار درسنامه نهج البالغه ویژه دانشجویان ، طالب و ... .

واحد1دانش1آموزی
یكی دیگر از واحدهای فعال این مركز،  واحد دانش آموزی است. 
مهمترین فعالیت های انجام شده توسط این واحد عبارت است از:

1- برگزاری دوره های آشنایی با نهج البالغه ویژه دانش آموزان.
2- تهیه كتاب و جزوه های كمك آموزشی ویژه این گروه سنی.
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3- برگزاری نمایشگاه های كتاب ویژه نوجوانان.
4- تهیه جزوات درسی ویژه آموزش غیر حضوری نهج البالغه و ...

5- راه اندازی مدرسه مكاتباتی نهج البالغه ویژه دانش آموزان.
6- اجرای طرح »سیر مطالعاتی نهج البالغه« ویژه نوجوانان.

واحد1سمعی1و1بصری
این واحد به منظور ارایه خدمات به عالقه مندان، فایل های صوتی و تصویری 
متعددی از س��خنرانی شخصیت ها واندیشمندان حوزه و دانشگاه، درباره سیره 

امام علی)ع( و نهج البالغه تهیه و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
همچنین س��عی مس��ئولین این واحد بر آن اس��ت تا كلیه نرم افزارهای 
موج��ود در زمینه نهج البالغه را تهیه و در مجموع��ه ای گردآوری نمایند كه 
در این راس��تا تاكنون مجموعه ای از لوح های فش��رده، حاوی نرم افزارهای 

كاربردی نهج البالغه، سخنرانی ها و جلسات درسی، تهیه شده است.

برگزاری1نمايشگاه1کتاب
به منظور آش��نایی مردم و عموم عالقه مندان به امیرالمومنین علی )ع( و 
نهج البالغه با آثار منتشر شده در این حوزه، موسسه احیاء فرهنگ نهج البالغه 
اقدام به برگزاری نمایشگاه های متعددی در شهرهای مختلف نموده است كه 
به عنوان نمونه می توان به برگزاری نمایشگاه كتاب در برج میالد به مناسبت 
ایام عید غدیر س��ال 89، برگزاری بخش نهج البالغه در نمایش��گاه قرآن كریم 

و ... اشاره كرد.
همچنین از س��ال 1390 تاكنون، هر س��اله بخش »نهج البالغه و صحیفه 
س��جادیه« نمایش��گاه بین المللی قرآن كریم، توسط این موسسه برگزار شده 
و  س��االنه بیش از یك هزار عنوان كتاب درباره نهج البالغه به همراه تابلوهای 
زیبای هنری و نسخ خطی و قدیمی از نهج البالغه و پایان نامه هایی با موضوع 



57 آشنایی با موسسه احیاء فرهنگ نهج البالغه ...........................................................................

ام��ام علی)ع( و نهج البالغ��ه ... در این محفل قرآنی بی��ن المللی،  در معرض 
بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.

نمايشگاه1و1فروشگاه1دائمی1کتاب
 از دیگر فعالیت های این موسس��ه، انتش��ار كتب پیرام��ون نهج البالغه. 
)انتش��ارات حكمت و اندیشه(، برپایی نمایش��گاه و فروشگاه دائمی كتاب در 
زمینه امام علی)ع(، غدیر و نهج البالغه اس��ت كه در تمام ایام س��ال، در محل 

دفترمركزی موسسه احیاء فرهنگ نهج البالغه برگزار می باشد. 
همچنین امكان خرید اینترنتی كتب از طریق س��ایت موسس��ه به نشانی  

www.nahjnews.ir )نهج نیوز( نیز برای عالقه مندان فراهم می باشد.

فعاليت1های1پژوهشی
این موسس��ه در راستای گسترش فرهنگ علوی، اقدام به انجام فعالیت های 

گوناگون پژوهشی در این زمینه نیز می نماید. 
به عنوان نمونه، طی س��ال های اخیر بیش از دو هزار و پانصد جلد كتاب 
درباره نهج البالغه شناس��ایی و در قالب »كتابشناس��ی موضوعی نهج البالغه«، 

ان شاءاهلل بزودی به زیور طبع آراسته خواهد شد. 
همچنین گ��روه پژوهش موسس��ه احیاء فرهنگ نهج البالغ��ه هم اكنون 
مشغول نگارش »دانشنامه نهج البالغه« است كه شامل بیش از 2000 واژه در 

موضوع نهج البالغه می باشند كه در چهار جلد به چاپ خواهد رسید.
تهیه كتاب های درس��نامه نهج البالغه، نهج البالغه شناسی، زندگی نامه 
نهج البالغه، نهج البالغه نوجوان، نهج البالغه خانواده و نهج البالغه دانشجو نیز 
از دیگر فعالیت هایی اس��ت كه طی س��ال 91 تا 94 توس��ط این مركز انجام 

شده است.
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از دیگر فعالیت های پژوهش��ی این موسس��ه، تهیه طرح »س��یر مطالعاتی 
نهج البالغه« است كه در سه سطح عمومی، نوجوان و دانشجو آماده شده است. 
در ای��ن طرح مجموع��ه ای از كتابهای هر س��طح در موضوعات مختلف 

شناسایی و ارایه شده است.

نشريات
- انتش��ار ماهنامه »آشیانه دوستی« ویژه نهج البالغه. این نشریه نخستین 
ماهنامه تمام رنگی ویژه نهج البالغه در كش��ور است كه هر ماه، برای استفاده 
عموم نهج البالغه دوستان منتشر شده و با اقبال خوانندگان به ویژه دانشجویان 

و نسل جوان مواجه بود.
 اما به دلیل هزینه های سنگین چاپ، امكان انتشار منظم آن فراهم نمی باشد.

- انتشار ماهنامه »نسیم بهش��ت«. این نشریه نیز نخستین ماهنامه ویژه 
حضرت علی)ع( و نهج البالغه برای نوجوانان اس��ت كه توس��ط موسسه احیاء 
فرهنگ نهج البالغه منتشر شده و حاوی مطالبی خواندنی برای نوجوانان است. 
اما به دلیل هزینه های سنگین چاپ، امكان انتشار منظم آن فراهم نمی باشد.

پايگاه1اطالع1رسانی1نهج1البالغه
از دیگر فعالیت های موسس��ه احیاء فرهنگ نهج البالغه، راه اندازی پایگاه 
اطالع رس��انی »نهج البالغه« است كه در آن اخبار روز در زمینه امیرالمومنین 
عل��ی)ع(، غدیر و نهج البالغه، درج و مطالب ارزش��مند دیگری مانند مقاالت، 
پژوهش ها، نشریات مرتبط، كتابشناسی، نگارخانه نهج البالغه، گفت وگوهای 

نهج البالغه ای و ... نیز یافت می شود.
نشانی پایگاه اطالع رسانی نهج البالغه:

   www.nahjnews.ir
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ساير1فعاليت1های1فرهنگی،1آموزشی
- برگزاری كالس های نهج البالغه شناسی در مراكز فرهنگی.

- برگ��زاری دوره های تربیت مربی و مدرس نهج البالغه زیر نظر اس��اتید 
مجرب این رشته. 

- برگزاری اولین همایش تجلیل از مترجمان نهج البالغه با حضور بیش از 
سی مترجم محترم نهج البالغه.

- برگ��زاری مس��ابقات نهج البالغه شناس��ی بین نوجوان��ان و جوانان در 
مناسبت های خاص.

- برگزاری جلسات سخنرانی و همایش های مختلف در اماكن گوناگون.
- برگزاری مسابقه بزرگ »ایستگاه نهج البالغه« در ماههای رجب و شعبان 
و رمضان المبارک 1391 با همكاری مركز پژوهش های سازمان صدا و سیما، 

از شبكه های سیمای جمهوری اسالمی ایران.
- برگزاری برنامه تلویزیونی » نردبان آس��مان« در سال 1390 از سیمای 

جمهوری اسالمی ایران.
- پاسخ به سئواالت و شبهات مطرح شده درباره نهج البالغه توسط اساتید 

مربوطه.
- آمادگی جهت راه اندازی كتابخانه های تخصصی امیرالمومنین علی)ع(، 
غدیر و نهج البالغه، با همكاری ارگانها و نهادها و مراكز مختلف در سراسر كشور.

نشانی موسسه احیاء فرهنگ نهج البالغه:
تهران، میدان انقالب، خیابان انقالب، بین خ ابوریحان و فلسطین، 

بن بست مهارت، پالك چهار، ساختمان هنر، واحد سیزده.
تلفن: 66418206 و 09126480738
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مسابقه کتابخواني

دوستان گرامي! اكنون كه مطالعه كتاب »زندگي نامه نهج البالغه« را به پایان 
برده اید، می توانید به سؤاالت زیر پاسخ داده و ضمن آزمودن خود ، از جوایز ارزنده 

آن نیز بهره مند شوید. انشااهلل همیشه سالمت، پیروز و موّفق باشید.

1. نهج البالغه توس�ط چه کسی جمع آوری و در چه سال و ماهی 
به اتمام رسیده است؟

الف: سّید رضي _ 360 )ه.ق( _ ماه رجب
ب: سّید مرتضی  _ 400 )ه.ق( _ ماه شعبان 

ج: سّید رضي _ 400 )ه.ق( _ ماه رجب
د: شیخ مفید _ 360 )ه.ق( _ ماه رمضان

2. لقب » نهج البالغه«  چیست؟
الف:  برادر قرآن    

ب: فرزند قرآن 
ج: ترجمان قرآن   

د: خواهر قرآن 

3. س�ّید رضي چندس�ال بعد از ش�هادت حض�رت علي علیه الس�الم 
نهج البالغه را جمع آوري کرد و جمع آوری آن چندسال طول کشید؟

الف: 250 سال – 15 سال 
ب: 120 سال – 12 سال 
ج: 400 سال – 10 سال 
د: 360 سال – 16 سال
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4. نخستین کتابي که س�ال ها قبل از نهج البالغه سخنان حضرت 
علي علیه الس�الم در آن جمع آوري ش�ده بود چه نام داش�ت و نویسنده 

آن کیست؟
الف: علي، صداي عدالت انسانیت – ُجرج جرداق مسیحي 

ب: كالم امیر علیه السالم براي همگان – سلیم بن قیس 
ج: در محضر علي علیه السالم بیاموزید – عبداهلل بن سالم 
د: سخنراني هاي علي علیه السالم روي منبر – زیدبن وهب 

5. کتاب نهج البالغه دارای چند خطبه ، نامه و حكمت می باشد؟
الف: 251 خطبه – 79 نامه – 241 حكمت 
ب: 241 خطبه – 79 نامه – 480 حكمت 
ج: 240 خطبه – 89 نامه – 430 حكمت 
د: 239 خطبه – 69 نامه – 480 حكمت 

6. نهج البالغه در لغت به چه معنی است؟
الف: راه و روش سخن سنجیده و زیبا گفتن 

ب: راه راست و قابل فهم بودن
ج: سخن سنجیده و زیبا گفتن

د: راه حّق و حقیقت بودن

7. محتوی حكمت های نهج البالغه بیشتر در چه موضوعی می باشد؟
الف: خداشناسی و انسان شناسی

ب: خودسازی و انسان سازی
ج: خداشناسی و قران شناسی
د: خودشناسی و خداشناسی
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8. این سخن از کیست؟ 

»بناب��ر ای��ن ما مرهون زحمت و ابت��كار این عالم بزرگوار »س��ّید رضي« 
هستیم كه »نهج البالغه« را براي ما باقي گذاشت.«

الف: امام خمینی)ره( 

ب: مقام معّظم رهبری )مدظله العالی(

ج: استاد مطهری )ره(

د: آیت اهلل جوادی آملی )مدظله العالی(

9- از می�ان خطب�ه ه�ای نهج البالغ�ه، فقط چهار خطبه توّس�ط 
ّسیدرضی )ره( نامگذاری شده است، آن خطبه ها کدامند؟

الف: خطبه های شقشقیه، غّرا، متقین، قاصعه.

ب: خطبه های اشباح، غّرا، قاصعه، منافقین. 

ج: خطبه های شقشقیه، غّرا، اشباح، قاصعه.

د: خطبه های شقشقیه، غّرا، جهادیه، قاصعه.

10- چرا در بعضی از نهج البالغه ها تعداد خطبه ها متفاوت است؟

الف: در نس��خه »فیض االس��الم« از 239 خطبه، خطب��ه 52 و 53 و هم 
چنین خطبه 152 و 153 یك خطبه مي باشد 

ب: در نسخه »صبحي صالح« تعداد خطبه ها 241 عدد مي باشد 

ج: در این دو نس��خه، تفاوتي با هم ندارند، فقط در شماره گذاري خطبه ها 
و حكمت ها با هم فرق مي كنند 

د: همه گزینه ها صحیح است 
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11. این سخن از کیست؟ 
»س��ّید رضي« در جهان ادب با دش��وارترین بدرفتاري ها روبرو شد و اگر 
دیوان اش��عار او به زبان فرانسوي، انگلیس��ي و یا آلماني بود، اهل این زبان ها 
صدها كتاب پیرامون آن مي نوش��تند و ده ها مجسمه )به عنوان تشّكر( برایش 

مي ساختند.«
الف: دكتر زكي مبارک )محّقق مسیحي( 

ب: جرج جرداق )دانشمند مسیحی(
ج: شهید مصطفی چمران 

د: دكتر سید جعفر شهیدي 

12. نامه اي که امام علي علیه السالم براي فرزندش امام حسن علیه السالم 
نوشت کدام است و موضوع آن چیست؟

الف: نامه 45 نهج البالغه و موضوع آن حكومتي است 
ب: نامه 31 نهج البالغه و موضوع آن اصول تعلیم و تربیت است 

ج: نامه 53 نهج البالغه و موضوع آن كشورداري است 
د: نامه 79 نهج البالغه و موضوع آن سپاه و لشكركشي است

13. نه�ج البالغه تا کن�ون چندبار به زبان فارس�ی ترجمه و چند 
ترجمه منظوم و هم چنین به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است؟

الف: 20 ترجمه فارسی– 10 منظوم – 50 زبان 
ب: 70 ترجمه فارسی – 20 منظوم – 14 زبان 
ج: 70 ترجمه فارسی– 10 منظوم – 40 زبان  
د: 30 ترجمه فارسی– 20 منظوم – 10 زبان 
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14. این سخن از کیست؟ »ما مفتخریم كه كتاب »نهج البالغه« كه بعد 
از قرآن، دس��تور زندگي مادي و معنوي و باالترین كتاب رهایي بخش بش��ر 
اس��ت و دس��تورهاي معنوي و حكومتي آن باالترین راه نجات اس��ت، از اّمام 

معصوم ماست.«
الف: حضرت اّمام خمیني)ره(     

ب: مقام معظم رهبري )مدظله العالی( 
ج: سّید حسن نصراهلل )مدظله العالی(   

د: استاد شهید مطهرّي )ره( 

15. کتاب » ُغَرُرالِحَكم و ُدَررالَكلم« اثر کیس�ت و شامل چه تعداد 
از کلمات حكمت آمیز امیرالمومنین )ع( می باشد؟

الف: ابن میثم- بیش از 5 هزار     
ب: عالمه عبدالواحد آُمدی- بیش از 11 هزار

ج: سیدرضی- بیش از 2 هزار     
د: ابن ابی الحدید- بیش از هزار 

16. عوامل جاذبه هاي نهج البالغه کدام است؟
الف: شخصّیت برجسته حضرت علي علیه السالم 
ب: شیوایي و زیبایي سخن در كالم حضرت 

ج: جامعیت كالم، دفاع از مظلوم و آزادي انسان 
د: همه گزینه ها صحیح است 

17. ش�رح نهج البالغه آیت اهلل مكارم شیرازي چه نام دارد و چند 
جلد مي باشد؟

الف: در سایه سار نهج البالغه ، 6 جلد     
ب: توضیح نهج البالغه ، 4 جلد 

ج: پیام اّمام )امیرالمومنین علیه السالم(، 15 جلد      
د: منهاج الوالیه في شرح نهج البالغه ، 2 جلد 
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18. این س�خن از کیس�ت؟ »... ما باید اعتراف كنیم ك��ه با »نهج البالغه« 
بیگانه ایم. دنیاي روحي اي كه براي خود و جامعه اسالمي ساخته ایم  دنیاي دیگري 

است، غیر از »دنیاي نهج البالغه« ... «
الف: مقام معّظم رهبري )مدظله العالی(  

ب: استاد شهید مرتضی مطهري )ره( 
ج: شهید دكتر مصطفي چمران )ره(   

د: شهید دكتر سید محمد بهشتي )ره( 

19. ص�دور خطبه ه�اي نهج البالغه ب�رای ک�دام دوره از زندگانی  
حضرت علی )ع( می باشد؟

الف: دوران عصر و زمان رسول خدا )ص( )33 سال در كنار رسول خدا(
حضرت علي علیه السالم 50 خطبه بیان فرمودند .

ب: دوران قبل از خالفت ) 25 سال خانه نشینی( شامل 14 خطبه 
می باشد كه 2 درصد خطبه های نهج البالغه است.

ج: دوران خالفت حضرت )4 سال و 9 ماه( ، 98 درصد خطبه ها 
متعلق به این زمان است.

د: گزینه ب و ج صحیح است .

20. این سخن از کیست؟ »به عقیده من، كساني كه اكنون دست اندركار 
مس��ائل سیاسي كشورند، باید همه شب، نامه هاي نهج البالغه را مطالعه كنند 

و آن را در كار روزمره خود پیش چشم بگذارند.«
الف: مقام معظم رهبري )مدظله العالی(   

ب: آیت اهلل مكارم شیرازي )مدظله العالی(
ج: عاّلمه عبدالحسین امیني )ره(    

د: استاد شهید مرتضی مطهري )ره(
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