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بخش اول :آشنايى با نهجالبﻼغه
عنوان نهج البﻼغه
نهج البﻼغه عنوان كتابي است كه در فرهنگ اسﻼمي مانند آفتاب نيمروز مي درخشد و همچون صدفي مشحون )پر بودن( به
گوهرهايي از حكمت هاي عالي است.
اين عنوان را شريف رضي بر منتخبي از خطبه ها ،مواعظ ،نامه ها و عهدنامه و كلمات قصار علي )ع( انتخاب كرد.
عصر گردآروي نهج البﻼغه
نهج البﻼغه در سال  ٤٠٠هجري گردآوري شده است.
عصري كه از نظر فرهنگي برجسته و ويژه است .اين عصر مصادف با دوره سوم خﻼفت عباسيان مي باشد كه پس از دو دوره
تحوﻻت بزرگ سياسي شكل گرفت و اين دوره روزگار تحول هاي فرهنگي است.
گردآورنده نهج البﻼغه
گردآورنده نهجالبﻼغه ،ابوالحسن محمد بن حسين موسوى ،معروف به سيد رضى و شريفرضى است.
وى در سال  ٣٥٩ق ،در نيمه دوم سده چهارم ديده به جهان گشود و در سال  ٤٠٦ق ،در اوايل قرن پنجم به سوى دار باقى
شتافت.
سيد رضى از اوان كودكى همراه برادرش ،سيد مرتضى به تحصيل علوم مقدماتى پرداخت و هوش سرشار و استعداد كمنظير خود
را در عرصههاى مختلف ظاهر ساخت.
بيش از ده سال از سن شريف رضى نگذشته بود كه به سرودن شعر پرداخت و چنان قريحهاى از خود نشان داد كه سابقه
نداشت .او در بيست سالگى در تمام علوم متداول عصر خويش سرآمد شده بود
روح آزادگى در سيد رضى چنان بود كه با ابواسحاق صابى غير مسلمان -از اديبان و كاتبان برجسته قرن پنجم هجرى كه بر
آيين صابئين بود  -رابطهاى صميمى داشت و ميان آندو ،مراودات و مراسﻼت علمى و ادبى صورت مىگرفت.
سيد رضى گذشته از مقام واﻻيى كه در علوم اسﻼمى و فرهنگ دينى داشت ،هنوز بيست بهار عمر را سپرى نكرده بود كه در
عرصه ادبيات عرب ،يكهتاز ميدان و مايه مباهات همگان شد و در نظم و نثر شگفتىها آفريد.
او در انواع شعر هنرنمايى مى كرد شريف رضى از نظر جايگاه علمى ،مقامى بس رفيع داشت و علم را در خدمت آرمانهاى بلند
خويش مىانگاشت ،كه آثار او خود گواه اين امر است.
سيد رضى با وجود گرفتارىهاى بسيارِ سياسى ،اجتماعى و فرهنگى ،و با وجود مشاغل مهم ،حساس و وقتگيرى همچون :نقابت
طالبيان ،امارت حج و نظارت ديوان مَظالم درعمر  ٤٧ساله خويش ،آثارى بس مهم برجا گذاشته است
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از جمله:حقائق التأويل فى متشابه التنزيل ،مجازات اﻵثار النبويّة ،ديوان الشريف الرضى اما مهمترين و گرانسنگترين اثر سيد
رضى ،كه هيچ كتابى پس از قرآن كريم به واﻻيى ،شيوايى ،گرانمايگى و جاودانگى آن نمىرسد ،نهجالبﻼغه است.
شريف رضى روز يكشنبه ،ششم محرم سال  ٤٠٦ق ،زندگى پر بركت خويش را به پايان برد.
سپس ،او را به كربﻼ بردند و در كنار قبر پدرش ،حسين بن موسى دفنكردند.
كميت نهج البﻼغه
نهج البﻼغه گزينشي است بي نظير از كﻼم انساني بي بديل كه شامل  ٢٤١خطبه و كﻼم ٧٩ ،نامه ٤٨٩ ،حكمت و موعظه مي
شودكيفيت نهج البﻼغه
نهج البﻼغه از وجوه مختلف بي نظير است .واژه ها و مفردات ،تركيبات و جمﻼت ،بافت و هندسه كﻼم ،قوت و استحكام ،آهنگ
و موسيقي ،لطافت و سحر بيان ،زيبايي و ارزش ادبي ،عمق معاني و. ....
واژهها و مفردات نهجالبﻼغه درخور تأمل بسيار مىباشد و خود ،موضوع بررسىهاى لطيف و مفيد است.
نهجالبﻼغه آكنده از تركيبات و جمﻼت بديع و زيبا و لطيف و پرمعناست.
هندسه كﻼم
مطالب نهج البﻼغه در هر موضوع داراي هندسه اي متعالي مي باشد .هر بخش از كﻼم علي )ع( داراي اطغان بعدي بخاطر
اعتدال ،موزوني ،پيوند منطقي و ...مي باشد.
جرج جرداق مسيحي در اين خصوص مي گويد :انديشه هاي تازه همچون در نهج البﻼغه از نهاد انديشه هاي واﻻي امام مي زايد
و انسان در برابر مجموعه اي بي پايان قرار مي گيرد ولي نه مطالبي كه روي هم انباشته باشد بلكه سخناني پيوند يافته و مرتب
كه در مراتبي باﻻ پيش مي روند و در هرگام هماهنگ هم هستند.
زيبايي و ارزش ادبي
آنچه در وهله نخست در نهج البﻼغه مي درخشد و خواننده را حزّي وافر مي بخشد زيبايي و ارزش ادبي اين كتاب است.
زيرا نهج البﻼغه جلوه اي است از جمال و جﻼل انساني كامل كه در اوج فصاحت و بﻼغت به فعليت درآمده است.
وجوه متعدد از ديگر امتيازات شگفت انگيز نهج البﻼغه است.
وجوه متعدد معاني
خواننده نهج البﻼغه خود را در برابر موضوعات و مباحث متعدد و متنوع مي بيند آن هم در شيواترين غالب و عميق ترين محتوا.
نهج البﻼغه شاهكاري است كه تنها در يك زمينه شكوفايي ندارد بلكه در زمينه هاي گوناگون چنين است.
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در ميان آثار بشري كتابهايي را هرچند انگشت شمار مي توان يافت كه در يك زمينه شاهكارند .در فلسفه عرفان ،انسان شناسي،
سياست ،اخﻼق ،حكومت و ديگر مباحث .اما از ويژگيهاي نهج البﻼغه اين است كه دربرگيرنده مباحث گوناگون و متنوع آن هم
در اوج فصاحت و بﻼغت است.
يكي ديگر از وجوه نهج البﻼغه عمق مطالب است .مطالب نهج البﻼغه به گونه اي است كه در هر موضوع به ظاهر آن بسنده نشده
بلكه بياني عميق از هر امري در قالبي زيبا خواننده را همراه خود مي سازد.
به تعبير جرج جرداق مسيحي )يك اديب بلند پايه لبناني( بيان نهج البﻼغه بياني است كه اگر انتقاد كند گويي تندباد خروشاني
است ،اگر فساد و مفسدين را تهديد نمايد همچون آتش فشانهاي سهمناك و پر غرش زبانه مي كشد،
اگر به استدﻻل منطقي بپردازد عقل ها و احساسات و ادراكات بشري را مورد توجه قرار مي دهد
و راه هر دليل و برهاني را مي بندد ،اگر به رأي و تفكر و دقت دعوت كند حس و عقل را در خواننده همراه مي سازد.
از ديگر وجوه كتاب نهج البﻼغه تأثيرگذاري آن بر خواننده و نفوذ آن در جان تدّبركننده آن است .موعظه هاي نهج البﻼغه زنگار
از دل مي زدايد و پروايي ليطف در آدمي پديد مي آورد.
حكمت الهي نهج البﻼغه خواننده را با خود به عالم قدس مي كشاند .تصوير سازي هاي امور در نهج البﻼغه چنان است كه
مخاطب خود را با صحنه هايي زنده و متحرك همراه مي بيند.
نهجالبﻼغه در زمينههاى گوناگون مطالبى اساسى دارد و مىتواند راه بنمايد و مباحث بديع در معرض ديده و دل بگذارد.
كتاب نهجالبﻼغه كه نازله روح اوست ،براى تعليم و تربيت ما خفتگان در بسترِ منيت و در حجاب خود و خودخواهى خود،
معجونى است براى شفا ،و مرهمى است براى دردهاى فردى و اجتماعى ،و مجموعهاى است داراى ابعادى به اندازه ابعاد يك
انسان و يك جامعه بزرگ انسانى
نهجالبﻼغه اثرى محكم و معتبر است كه احتمال وجود مطالبى خﻼف روح اسﻼم و مخالف قرآن كريم و مغاير با مسلمات عقلى
و حسى و تجربى در آن بسيار كم است.
الفاظ و معانى نهجالبﻼغه چنان است كه نظير آن از نوابغ سخنوران تاريخ صادر نشده است .از محاﻻت است كسى بتواند چنين
مجموعهاى بسازد.
براى مطالعه نهجالبﻼغه و سير در معارف واﻻى آن ،مىتوان به يكى از سه روش زير ،يا تركيبى از آنها عمل كرد:
 .١روش ترتيبى؛  .٢روش تجزيهاى؛  .٣روش موضوعى
روش ترتيبى
هدف از روش ترتيبى ،بررسى و مرورى است به ترتيب از ابتداى نهجالبﻼغه تا انتهاى آن؛ يعنى بررسى ترتيبى خطبهها ،نامهها
و حكمتها،
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شارحان بزرگ نهجالبﻼغه بدين روش
قطبالدين راوندى )درگذشته به سال  ٥٧٣ق(؛ قطبالدين كيذرى )از عالمان قرن ششم(؛ ابن ابىالحديد معتزلى )درگذشته به
سال  ٦٥٦ق(؛ ابنميثم بحرانى )درگذشته به سال  ٦٧٩ق(؛ سيد حبيباﷲ خوئى )درگذشته به سال  ١٣٢٤ق(
البته روش ترتيبى ،روشى است زمانبَر و طوﻻنى ،اما براى اشراف به همه مباحث و موضوعات نهجالبﻼغه ،بسيار مفيد است.
روش تجزيهاى
در روش تجزيهاى ،بخشى از نهجالبﻼغه يا برخى از خطبهها ،نامهها و يا حكمتها ،مورد بررسى و شرح قرار مىگيرد .اين روش،
روشى بخشىنگر و جزئىنگر است.
مزيت عمده اين روش آن است كه مىتوان خطبه ،نامه ،حكمت و يا بخش مورد نياز را مطالعه و بررسى كرد و در فرصتى كوتاه،
به مطلب مورد نظر رسيد.
شرح عهدنامه مالك اشتر ،نامه امام )ع( به فرزندش امام حسن )ع( ،خطبه هَمام ،خطبهشقشقيه ،حكمت امام )ع( خطاب به
كميل و جز اين روش است
روش موضوعى
در اين روش ،موضوعى خاص مورد نظر قرار مىگيرد و به نهجالبﻼغه عرضه مىشود و كليه مطالبى كه مستقيم يا غير مستقيم،
موضوع مورد نظر را تبيين مىكند ،استخراج مىشود و پس از بررسى ،دستهبندى مىگردد،
از مزيتهاى اين روش ،آن است كه بحث كمتر دچار پراكندگى مىشود و يك كلنگرى نسبت به موضوعِ مورد بررسى حاصل
مىگردد.
با توجه به محدوديتهاى زمانى و موضوعى در روشهاى ترتيبى و تجزيهاى ،روش موضوعى از جنبههاى مختلف كارا و مفيد
است.
از مزيتهاى آن اين است كه با رعايت مقدمات و آداب ،مانع برداشتهاى نادرست مىشود.
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بخش دوم  :معارفی ا ز نهج البﻼغه
فصل اول :خداشناسى
روش خداشناسي:
نوع شناخت در رابطه با خداوند در زندگي آدمي تأثيرگذار است .خداشناسي تنها امري قلبي و ذهني نيست بلكه انسان هر طوري
كه خدا را بشناسد زندگي مي كند.
خداوند همه چيز يك انسان مومن است .نوع فهم اهل ايمان از خدا در روش ،رفتار و كردار آدمي تأثيرگذار است.
كساني كه از خدا تلقي جاهﻼنه و تنگ نظرانه دارند رحمت خدا را محدود مي كنند و خداوند را همواره بر كرسي غضب مي
نشانند به انتظار اينكه وقتي از بنده اي لغزشي پيدا شود به عذاب ابد گرفتار مي شوند چنانكه خوارج خدا را اينگونه تصور مي
كردند.
از نظر آنان جز عده معدودي همه مخلّد در آتش بودند.
چنين اشخاصي دايره اسﻼم و مسلماني را بسيار محدود تصور مي كنند اما كساني كه از خدا تلقي عالمانه و عاشقانه دارند رحمت
او را واسع مي بينند.
خداوند را همواره در جايگاه رحمت مي دانند كه چون بنده اي گناه ورزد و از ساحت قرب الهي دور گردد خداي مهربان از سر
لطف و رحمت به سوي بنده عاصي باز مي گردد تا بنده توفيق استغفار پيدا كند و چون بنده اي توبه كند توبه او را مي پذيرد.
)سوره توبه آيه  ،١١٨پس خدا به آنان توفيق توبه داد تا توبه كنند بي ترديد خداوند توبه پذير مهربان است ( .يعني توبه بنده
هميشه ميان دو توبه از جانب خداي متعال قرار دارد يكي بازگشت خداي مهربان به بنده از سر رحمتش تا بنده را توفيق توبه
دهد
و ديگري بازگشت خداي رحمان به بنده در اينكه او را بپذيرد و توبه اش را قبول كند .اينگونه است خداشناسي در منطق قرآن
و نهج البﻼغه.

خداشناسى در عينيت زندگى
اولين مصداق خداشناسي و عينيت زندگي در نگاه توحيدي علي )ع(
عالم جلوه خداست و همه موجودات و مخلوقات جلوه گر عظمت و قدرت الهي است
» الحمداﷲ المتجلي لخلقه بخلقه ،سپاس خداي را كه به آفرينش مخلوقاتش بر آفريدگان خود نمودار است«.
اگر انسان خدا را به درستي باور كند و حضور او را در همه جا بپذيرد و گستره نعمت او را ببيند و در مقابل عظمت قدرت الهي
سر فرود آورد و به او دل بسپارد به محكم ترين تكيه گاه پناه مي برد و به آرامش حقيقي مي رسد و هرگز گردن كشي و گردن
فرازي نمي كند و در راه درست گام برمي دارد .اينگونه است كه خداشناسي معنا پيدا مي كند.
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