بسمهتعالی
نهجالبالغه در اجازات علماء

نهج البالغه از همان آغاز تألیف مورد توجه اندیشمممادان از همه طوایف و فرق واقع شممدا ا مما و این
بدیعی ا ما هه در آن به هار رفهه ا ا .اعهبار ههاب و اعهماد دانشمادان نسبا به آن ،از ترجمه ،شروح و
مسممهدرهاتی هه بر آن نوشممهه اند به خوبی آشممرار می شممود .اولین هسممی هه آغازگر این حرها بود عالم
وار ممهه مرحوم مید ضمیاءالدین ابوالرضمما ف ممل الله بن علی راوندی می باشممد (1مهوفای بین مماه های
 175تا  175هجری) 2هه با نگاشممهن حاشممیه و شممرحی بر آن اهمیا ههاب شممریف نهج البالغه را یادآور

سخن مدیر مسؤول

امر ،هم به مب شم

میا برجسمهه جامع مرحوم شریف رضی (اعلی الله مقامه) و هم به جها ا لوب

شدا و پس از وی هارهای مهعددی با محوریا نهج البالغه انجام شدا و می شود،الحمدالله.
یری از نرات مهم و برجسهه در این رابطه اجازاتی ا ا هه علماء و محدثان بزرگ دربارۀ نهجالبالغه
صادر هردااند.
طبق یک مماا اص میل در علم حدیث و اعهبار و ممادیا آن« ،اجازۀ» نقل حدیث از ا مماتید و راویان
اصمملی ا مما ،یعای اعهبار حدیث و پذیرش آن ماوط به اجازاای ا مما هه از یری از مشممایخ و ا مماتید فن
گرفهه شدا باشد.
اینطور نیسممما هممه هرهس از هرجمما حمدیثی را یمافمما و نقممل هرد مورد توجممه و قبوه قرار گیرد بلرممه
ً
میبایسما یا به طریق «امالء» بودا و ا مهاد گتهه و شاگرد آن را ثبا و ضب هردا باشد و یا ا هاد ههبا آن
را تأیید هردا و اجازا دادا باشد.
باابراین مسممألۀ اجازا یری از ارهان «علمالحدیث» ا مما هه قبل از وهور صمماعا اپ رواج داشممهه و
خوشب هانه نمونه های فراوانی از آن به یادگار ماندا ا ا.
 . 1المحقق الطباطبائي في ذکراه السنو یة األولی،جلد سوم ،ص  ،6401قمّ :
مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث.
 .2شرح وی بر نهج البالغه توسط بنیاد نهج البالغه قم برای اولین بار در حال انتشار می باشد.
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اجازات نهجالبالغه

ههاب شمریف نهجالبالغه نیز از این پشهوانۀ ارزشمادی برخوردار ا ا و اد طریق اجازا معهبر برای
آن روایا شممدا ا مما هه نقل همه آنها در این م ه ممر نمی گاجد و تاها به رهر نمونههایی از آنها اههتا
می شود:
 -5الشیخ االمام رشید الدین ابوالحسن علی بن محمد بن علی الشعیری
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

 -2الشیخ االمام السید حجةالدین فرید خرا ان أبوالحسن بن أبی القا م بن محمد
 -3علی بن ف لالله بن علی بن عبیدالله بن علی الراوندی
 -5ابون ر علی بن محمد بن الحسن المهطب
 -1السید االجل عزالدین الحسن بن علی بن محمد بن علی المعروف بابن األبزر الحسیای
 -6السید نجمالدین الحسیای الطو ی
 -7محمد بن الحسن بن محمد العلوی
 -8شمسالدین بن نجدة( از شاگردان شهید اوه)
 -9العالمه علی بن یونس البیاضی
 -51الشیخ علی بن عبدالعالی الررهی
 -55الشیخ حسن بن زینالدین العاملی
 -52العالمه محمدباقر المجلسی
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 -53الشیخ الحر العاملی صاح الو ائل
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بی ماا با نیسا هه صورت اجازا مرحوم شیخ حر عاملی را به نظر بر اند.
«و أجزت أن یروی عای ههاب نهجالبالغه  ...و غیر رلک من مؤلتات السمید الرضمی  ...بالساد السابق
عن شارانبن جبرئیل القمی عن احمد بن محمد المو وی عن ابن قدامه عن السید الرضی»
راویان کتاب نهجالبالغه

نرهمۀ مهم دیگر همه همهر بمدان توجمه شمممدا ولی در اعهبار نهجالبالغه نقش برجسمممههای دارد توجه
محمدثمان و علمایی ا ممما هه این ههاب و متاد آن را روایا هردااند ،بدیهی ا ممما ههابی مورد روایا قرار
میگیرد هه از نظر وثاقا ت

مص مؤلف و ممایر جهات به عاوان یک مهن علمی شممااخهه شممدا باشممد و

 .1دراسه حول نهجالبالغه – محمدحسین حسینی جاللی ص59
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توضیحات و نرهههای آن را دریافا هردا باشاد.
روایا یک ههاب از موی افراد معهبر در آن علم نشمانۀ روشمای بر صمحا و عمق مطال و نیز اد و
شرای الزم در صدور آن ا ا.
ً
دربارا ههاب شممریف نهجالبالغه محدثان و راویانی هه ا ممامی برخی از آنان ریال تقدیم میشمود ههاب
ً
نهجالبالغه را از ا مماتید خود روایا هردااند هه بع می از آنان شم مما در مح ممر مؤلف ح ممور داشممهه و
ً
مشافهة مطال را ا هتادا و ا هماع و پس نقل هردااند.
و این نشمممانمۀ دیگری بر تلقی به مقبولیا نهجالبالغه در طوه تاریخ ا ممما و ایاک ا مممامی برخی از
هسانی هه ههاب نهجالبالغه را تا قرن پاجم روایا هردااند :
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 -5احمد بن علی بن قدامه (ت)586/
 -2ابو عبدالله جعتر بن محمد الدوریسهی(ت)515/
 -3محمد بن الحسن الطو ی(ت)561/
 -5محمد بن علی الحلوانی (ت)121/
 -1محمد بن محمد العربری(ت)572/
 -6ابوزید الریابری
 -7الاقیبه باا السید المرت ی
الزم به رهر ا مما هه دخهر مید مرت می یری از هسممانی ا مما هه ههاب نهجالبالغه را ش م

ً
ما از

عمویش میدرضی روایا هردا ا ا و عبدالرحیم معروف به «ابن االخوا» آ ن را از آن بانوی عالمه فاضله
نقل هرداا ا.

1

و از همه مهمهر ،محهوی و مطال مسمملمی ا مما هه در نهجالبالغه آمدا و داها آیه و صممدها حدیث
پشممهوانۀ آن ا مما هه قابل تردید نیسمما و برا ممهی میتوان گتا هه از هسمی جز امام نمیتواند صممادر
شدا باشد.
در هر صمورت غر

از تحریر این مطال اشمارا به برخی نظرات و

ً
اانی ا ا هه اخیرا در رابطه با

نهجالبالغه و بع می از احادیث آن شممایدا میشممود هه البهه پیشممهر هم مطرح بودا و جوابهای هافی و
شافی دادا شدا ا ا.

 . 1کتاب دراسه حول نهجالبالغه ص.50 -59
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باظر میر مد ورود نهجالبالغه در فرهاگ جامعه و مراهز جهانی و گسمهرش آن در حوزا و دانشگاا و
انجام تألیتات و تحقیقاتی هه در این بارا انجام شمدا به عاوان یک مطالبۀ جدی در جامعه و نظام ا ممالمی
مطرح شدا و میرود هه به یاری خداوند در نظامات جوامع ا المی دیگر هم وارد شود هه ع ر جدیدی را
پیریزی میهاد.
رهر این نرهه الزم ا مما هه در زمان حاضممر هه به برها انقالب ا ممالمی ،موانع میا می و دولهی در
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

باب ارائه فرهاگ ناب ا ممالمی و علوی از بین رفهه ا مما ،محققان و مؤلتان میتواناد آزادانه به تحقیق و
بیان حقایق و هشمف نرههها وقوانین و ارائه آن به دولا و مجلس ،ف مای هشور را علوی و ا المی هاد و
مطال بسمیار مهم اخالقی ،میا می و اجهماعی را عرضه هردا و به زبان روز و طبق نیاز جامعه در اخهیار
بگذارند.
به عاوان نمونه ،عهدنامه امام به مالک اشمهر هه مهمهرین ماشمور حروما ا مالمی ا ا تو
خود آن ح رت نوشهه شدا ا ا.
مهأ ممتانه در این بارا ههابی هه به عاوان «طرح» یا «الیحه» از آن ا ممهتادا شممود تاهاون تألیف نشممدا
ا مما و البهه الزم ا مما مرهز پژوهشهای مجلس شممورای ا ممالمی علی رغم هثرت هارها و مشمماغل،
زمیاه و رای بهرامادی از این ههاب ارزشماد را به نهادهای دولهی و قانونگذار بدهد.
امیدواریم در آیادا نزدیک از آن ا هتادا شود.
سیدجمالالدین دینپرور
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