بسم الله الرحمن الرحیم
نهج البالغه؛ دستور زندگی

درست اس که از عمر نهج البالغه بیش از هزار سال می گذرد ولی جالب اینجاس که برای زندگی
برگرفته از ستتتننان و معارب نبوی استتت که به مارستتتید استتت و خداوند هرگز اجاز نمی دهد دستتت
ستتمگری به ججاوز و جرری در آن دراز وود .البته الزم به ذکر اس که زمان و جغییرات عالم طبیع هم
که خود از منلوقات الهی و به فرمان اوستتت با آن ا تتتول اب و قوانین الیتغیر جناقا و جعاررتتتی ندارد
زیرا مانند لباسی اس که دوخ و پارچه آن عوض وود ولی انسان و غرائز و ارکان او همچنان اب اس
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امروز جامعه بشتتری بهترین و کاملترین منبع قانونگذاری و بهزیستتتی استت زیرا متکی به قرآن کریم و

در هر تتورت دستتتور زندگی بشتتر در هر زمان باید از یه ستتلستتله قوانین اب و کامد گرفته وتتود و این
کاری استت که خداوند جوستتا پیامبران خود ابالد کرد استت مل ایران که بیش از  ۰۴ستتال استت که
انقالب استالمی و استاسی را در کشور به وجود آورد اند از منبع غنی و کامد معارب اسالمی یعنی قرآن و
روایات پیامبر و ائمه معصتتومین  استتتداد کرد و بی نیاز از هر قانون و دستتتور بشتتری به ستتازندگی و
پیشرف ادامه میدهد.
صحیح ترین و کاملترین منبع

نکته مهم در دستتتور زندگی ارائه و بیان آن در فضتتایی آزاد و فارد از جرو و خدقان اس ت که در طول
جتاری استتتالم پ

از پیتامبرا کرم فقا در دوران حکوم امیرالمومنین علی  اجداق افتاد و از آنجا

که امام به اعتراب دوست و دوتمن سرآمد در علوم و عالم به حقایو و اسرار بود بهترین و کاملترین قانون
را ارائه فرمود .ابن ابی الردید در وتتتره نهج البالغه میگوید«:چه بگویم دربار مردی که دوتتتمنان او به
فضتتیل و برجری وی اعتراب کردند و نتوانستتتند فضتتاید او را کتمان کنند .وتتما میدانید که بنی امیه بر
کرستی خالف جکیه زدند و بر وترق و غرب جهان اسالم مسلا ودند و با جمام قدرت جالک کردند که نور
آن حضترت را خاموک کنند و چقدر سن گیری و فشار بر پیروان آن حضرت وارد کردند و انوا جهم ها
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و درود ها را نستتب دادند و در منبرها مورد وتتماج و لعن قرار دادند و طرفداران و ستتتایشتتگران او را به
حب

و قتد جهدید کردند و بستتتیاری را به وتتتهادت رستتتاندند و از نقد روایات آن بزرگوار جلوگیری کرد و

حتی اجاز نمیدادند که نام او بر نوزادی نهاد وود ولی با جمام این ها هر روز مقام او بیشتر میود».
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ستت ارتتافه میکند که هر فرقه و گروهی و هر تتاحب فضتتیل خود را به آن حضتترت منتستتب
د
مینماید او در جمام علوم ستترآمد بود مًال در علم الهی که اوتترب علوم اس ت از کالم و دانش او استتتداد
وتتتد استتت  .در علم فقه (علم زندگی) استتتاو و پایه آن از علی  گرفته وتتتد استتت و همه مذاهب
چهارگانه اهد جستنن از وتاگردان او به حستاب میآیند راویان وتیعه و سنی از پیامبر اکرم نقد کردند
ّ
که « إن أقضتاکم علی » .و در علم جدستیر که ریشته همه علوم و معارب است آن حضرت معلم این دانش
بود و همه مدستتتران از او استتتتداد کرد اند زیرا بیشتتتتر از ابن عباو نقد کردند و همه میدانند که ابن
عباو وتاگرد امام بود است و هنگامی که از او پرسیدند نسب علم جو با علی ابن ابیلالب  چیس ؟
پاس داد نسب قلر و اقیانوو.
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در هر تورت نهج البالغه قلر ای از علوم علوی اس و درهر زمان بهترین دستور زندگی اس  .در
دنیای امروز به ویژ جمهوری استتتالمی میباید از این ستتتننان بهر وافی گرف و آن را در بستتتتر اجرایی
کشور قرار داد.
امروز؛ روز نهج البالغه است

مقام معظم رهبری (دام برکاجه) چه زیبا به این مللب اوار دارند:
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اگر امروز به نهج البالغه مراجعه کنیم در آن چیز جالبی خواهیم یاف  .بیماریهایی که در این موقعی
ما را جهدید میکند و درمان این بیماریها ،برای ما ارزند و حیاجی اس ت که برویم و این درمانها را جستتتجو
کنیم .نمینواهم بگویم همه آن حواد ی که در تتدر استتالم اجداق افتاد  ،امروز هم همانها موبهمو اجداق
میافتد ،نه .اما جه گیریها یکی استت  .دل مؤمنین با دل مؤمنان آن روز استت  ،امید مؤمنین امروز با
امید مؤمنان آن روز ،جردید منافقین و رتتعاب االیمان امروز همانند جردید منافقین و رتتعاب االیمان آن روز
استت  .همدستتتی منالدان و جوطئهگران امروز همانند همدستتتی منالدان و جوطئهگران آن روز استت .
مروری بودن نظام ما مانند مروری بودن نظام تتدر استتالم ،مردمگرایی نظام ما مانند مردمگرایی نظام
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در اسالم اس .
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کوجا ستنن آنکه کتاب نهج البالغه نه جنها کتاب دیروز ،بلکه کتاب امروز جهان بشری اس باید در
هر زمان از این منبع عظیم و غنی استتتداد کرد و حد مشتکالت و مستائد روز را از آن بهر گرف بنابراین
مقاالت نویستندگان و مرققان باید بر استاو وتناخ مسائد و نیازهای روز و با الهام از منبع پربرک نهج
البالغه باوتد .بی انصتافی اس که این کتاب عظیم رابه عنوان یه عتیقه جارینی و گرانبها در موز ها و
یا ویترینهای قرار داد ولی از مرتوای آن استداد نکنیم و مهجور بماند
لذا نویستندگان مرترم باید به این ا تد اساسی جوجه کرد و مقاالت خود را بر اساو دو نکته جنظیم
کند
 -2جرقیو و بررسی و ملالعه در نهج البالغه و کش را حد ها و برنامه ها.
فصتلنامه نهج البالغه از مقاالجی که این دو ویژگی را داوته باود استقبال نمود و آمادگی کامد خود
را برای جرقو و پیشبرد جامعه علوی اعالم میدارد .
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 -1جوجه و استقصاء مسائد و نیازهای روز.
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