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اُستادانه

– همانند يك اُستاد ياد بگيريد!

بخش اول آشنايی با نهج البﻼغه
چرا سيد رضى براى مجموعه گزيدهاى از آموزههاى امام على )ع( ،عنوان نهجالبﻼغه رابرگزيد؟
سيد رضي چنين اظهار داشت كه پس از تمام شدن تحقيقاتم ،چنين ديدم كه نامش را نهج البﻼغه بگذارم ؛ زيرا اين كتاب درهاي
بﻼغت و سخنوري را به روي بيننده خود مي گشايد و خواسته هايش را به او نزديك مي سازد .هم دانشمند و هم دانشجو را بدان
نياز است  ،و هم مطلوب سخنور و پارسا در آن وجود دارد ،سيد رضي بيشتر از زاويه فصاحت و بﻼغت و ادب به سخنان مولي مي
نگريسته و بيشر نظرش را جلب مي كرده است .از اين رو نام مجموعه را نهج البﻼغه نهاده است
 .١آيا عصر زندگى شريف رضى در بهوجود آمدن نهجالبﻼغه و ساختار و انتخاب مطالب آن تأثير داشته است؟ بررسى
كنيد و جوانب آن را بيابيد.
قرن چهارم هجري -روزگار شريف رضي و عصر تاليف ،قرني پر تﻼطم و داراي فراز ونشيب بسيار و تحوﻻت علمي بي نظير بوده
است .با كاهش نسبي و تدريجي تسلط مطلق خﻼفت درقرن  /٤چهارم هجري ملل و اقوام و افراد امكان شكوفايي استعدادها و
باروري انديشه ها را يافتند  .در اين اوضاع و احوال بود كه اثر بي نظير نهج البﻼغه به دست سيد رضي ظهور يافت .يعقوبي  ،مورخ
قرن دوم اظهار مي كند؛ مردم در زمان او چهارصد خطبه از امير مومنان علي )ع( را به خاطر داشتند و در ميان آنها رايج بود و آنها
را در سخنان خود به كار مي بردند .مسعودي هم كه درقرن سوم و نزديك به قرن چهارم بود ،همين طور مي نويسد  .مشخص است
در قرون دوم  ،سوم و چهارم چه ميزان از كﻼم امام علي )ع(در ميان مردم رايج بود و سيد رضي براي نهج البﻼغه از آنها استفاده
كرده است.
.٣چه ويژگىهاى شخصيتى سيد رضى زمينهساز تأليف نهجالبﻼغه بوده است؟ وي از وجوه مختلف شخصيتي  ،يعني وراثت ،
تربيت ،كرامت ،عزت ،معرفت و حكمت انساني كم نظير است .او از خاندان علويان بغداد متولد شد و از جانب پدر به امام هفتم و از
مادرش به امام چهارم امام سجاد )عليه السﻼم(مي رسد .
.٤آيا نهجالبﻼغه به جز تقسيمبندى مطالب به سه بخش خطبهها ،نامهها و حكمتها ،داراى نظمى خاص در تأليف است؟ اول
خطبه ها دوم نامه ها و پيغام ها و سوم كلمات حكمت آميز و موعظه ها را انتخاب كردم و هر يك را در بابي مستقل قراردادم  ،چه
بسا قسمتهاي نامتناسب در اين سخنان آمده زيرا در اين كتاب نكته هاي شگفت و قطعه هاي درخشان را برگزيدم و قصدم هماهنگي
و نظم تاريخي و پيوستگي ميان سخنان نبوده است.
.٥آيا تمام آنچه شريف رضى در بخش خطبهها و يا نامهها آورده است خطبه و يا نامهاست؟ اگر پاسخ منفى است ،بررسى كنيد
كه چرا غير خطبهها و يا غير نامهها را در اين بخش قرار داده است.؟ اگر پاسخ منفي است بررسي كنيد كه چرا غير خطبه ها و
نامه ها رادراين بخش قرارداده است؟ خير -شريف رضي در سخنان خود مي نويسد ؛ هرگاه سخني از امام علي )ع(در مورد بحث و
مناظره يا پاسخ سوال و يا منظوري ديگري بود كه به آن دست يافتم  ،ولي جز هيچ يك از اين سه بخش نبود  ،آن را در مناسب
ترين و نزديك ترين باب نامه  ،نامه  ،خطبه و حكمت ها قرار دادم.
 .٦آيا نهجالبﻼغه مىتواند راهنماى زندگى امروز بشر باشد؟ نهج البﻼغه به تبع قرآن كريم  ،بيانگر ارزش وضد ارزش ها و
راهنماي انساني و جوامع انساني به ارزش هاي الهي – انساني  ،ونشان دادن روش ها و خط مشي هاي درست براي رساندن انسان و
جوامع به مقصد و مقصود و دور كردن آنان از به كارگيري روش هاي باطل و فرو غلطيدن در راه هاي نادرست است  .تعاليم نهج
البﻼغه راهي است براي شكوفايي استعدادهاي انساني در جهت كمال مطلق .
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