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 یتعالبسمه
 البالغه در اجازات علماء نهج

 نیق واقع شممدا ا مما و ار  و ف   فیاز همه طوا شمممادانیمورد توجه اند فیتألنهج البالغه از همان آغاز 
و هم به جها ا لوب  ه(الله مقام)اعلی  یرض فیمرحوم شر  برجسمهه جامع ایهم به  مب  شم  م ،امر
و  حوشر  ،مهاز ترج ،اعهبار ههاب و اعهماد دانشمادان نسبا به آن .ا ما هه در آن به هار رفهه ا ا یعیبد

ود عالم حرها ب نیهه آغازگر ا یهسمم نیاول .شممود یآشممرار م یبه خوب ه اندهه بر آن نوشممه یرهاتدمسممه
) مهوفای بین  مماه های 1باشممد یم یراوند  یبن عل ابوالرضمما ف ممل الله نیاءالدیضمم دیوار ممهه مرحوم  مم

 ادآورینهج البالغه را  فیههاب شممر  ایاهم آنر ب یو شممرح هیحاشممنگاشممهن هه با  2هجری( 175تا  175
 .الحمدالله،شود ینهج البالغه انجام شدا و م ایبا محور  یمهعدد یهارها یشدا و پس از و 

البالغه نهج ۀا ا هه علماء و  محدثان بزرگ دربار  یرابطه اجازات نیاز نرات مهم و برجسهه در ا یری 
 اند.صادر هردا

ا اصمم کی طبق  انیاوو ر  دیاز ا ممات ثینقل حد «ۀاجاز »آن،  ایو اعهبار و  مماد ثیدر علم حد لی مما 
فن  دیو ا ممات خیاز مشمما یریا مما هه از  یاآن ماوط به اجازا رشیو پذ ثیاعهبار حد یعایا مما،  یاصممل

 گرفهه شدا باشد.
رممه بل ردیو نقممل هرد مورد توجممه و قبوه قرار گ افممایمرا  یثیهممه هرهس از هرجمما حمد سممماین طورنیا

ا هاد ههبًا آن  ایو  باشد بودا و ا مهاد گتهه و شاگرد آن را ثبا و ضب  هردا« امالء» قیطر ه ب ای سمایبایم
 هردا و اجازا دادا باشد. دییرا تأ

ه و اپ رواج داشممها مما هه قبل از وهور صمماعا   «ثیالحدعلم»از ارهان  یریاجازا  ۀمسممأل نیباابرا
 ماندا ا ا. ادگاریبه  نمونه های فراوانی از آن خوشب هانه 

                                                                        

 .إلحیاء التراث، قم: مؤّسسة آل البیت 6401سوم، ص جلد ،یاألول ةیالمحقق الطباطبائي في ذکراه السنو . 1
 .باشد یبار در حال انتشار م نیاول ینهج البالغه قم برا ادیبر نهج البالغه توسط بن یو رحش 2.



 

  1 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه،
 

بهار
1401

شماره
 ،

72
 

1 

 البالغهاجازات نهج
ر برای ا ا و  اد طریق اجازا معهب برخوردار یارزشماد  ۀپشهوان نیاز ا نیز البالغهنهج فیههاب شمر 

هتا ی از آنها اهیهانمونهم ه ممر نمی گاجد  و تاها به رهر  نیدر ا آن روایا شممدا ا مما هه نقل  همه آنها
 می شود:

 یر یالشع یبن محمد بن عل یابوالحسن عل نیالد دیاالمام رش خیالش -5
 أبوالحسن بن أبی القا م بن محمد  خرا ان دیفر  نیالدةحج دیاالمام الس خیالش -2
 یالراوند  یعل نله بدالیبن عب یالله بن علبن ف ل یعل -3
  بطمهبن الحسن ال بن محمد یابون ر عل -5
الد دیالس -1  یایالمعروف بابن األبزر الحس یبن محمد بن عل یالحسن بن عل نیاالجل عز 
 یالطو  یایالحس نیالدنجم دیالس -6
 یمحمد بن الحسن بن محمد العلو  -7
 اوه( دیشهاز شاگردان  )ةبن نجد نیالدشمس -8
 یاضیالبعلی بن یونس العالمه  -9

 یالرره یبن عبدالعال یعل خیالش -51
 العاملی نیالدنیحسن بن ز  خیالش -55
 یالمجلسمحمدباقر العالمه  -52
   1صاح  الو ائل یالحر العامل خیالش -53

 را به نظر بر اند. یحر  عامل خیهه صورت اجازا مرحوم ش سایماا با ن یب
السابق  سادل... با یالرضم دیرلک من مؤلتات السم ریالبالغه ... و غههاب نهج یعا   یرو یأجزت أن  و»

 «یالرض دیعن ابن قدامه عن الس یعن احمد بن محمد المو و  یالقم لیبن جبرئانعن شار
 البالغه راویان کتاب نهج 

ه شمممدا ول گریمهم د ۀنرهم وجه دارد ت ایالبالغه نقش برجسمممههدر اعهبار نهج یهمه همهر بمدان توجم 
قرار  ایمورد روا یا ممما ههاب یهیاند، بدهردا ایههاب و متاد آن را روا نیا ممما هه ا ییمحمدثمان و علما

و  شممااخهه شممدا باشممد یمهن علم کیجهات به عاوان  ریف و  مماص مؤل  هه از نظر وثاقا ت  مم   ردیگیم
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 هردا باشاد. افایآن را در  یهاو نرهه حاتیتوض
 اد و  زیبر صمحا و عمق مطال  و ن یروشما ۀافراد معهبر در آن علم نشمان یههاب از  مو  کی ایروا

 الزم در صدور آن ا ا.  یشرا
ههاب  ودشممیم میتقد الً یآنان ر برخی از یهه ا ممام یانیالبالغه محدثان و راونهج فیههاب شممر  دربارا

 ف ح ممور داشممهه وشمم  ممًا در مح ممر مؤل   ناز آنا یاند هه بع ممهردا ایخود روا دیالبالغه را از ا مماتنهج
 اند.مطال  را ا هتادا و ا هماع و  پس نقل هردا ةً شافهم  

برخی از  یا مممام اکیا ممما و ا خیالبالغه در طوه تار نهج مقبولیابه  یبر تلق یگر ید ۀنشمممانم نیا و
 اند :هردا ایرواتا قرن پاجم البالغه را هه ههاب نهج یهسان

 (586بن قدامه )ت/ یاحمد بن عل -5
 (515)ت/یسهیالدور ابو عبدالله جعتر بن محمد  -2
 (561)ت/یمحمد بن الحسن الطو  -3
د بن عل -5  (121)ت/ یوانلالح یمحم 
د العربر  -1 د بن محم   (572)ت/یمحم 
 یابریالر دیابوز  -6
 یالمرت  دیباا الس بهیالاق -7

ًا از البالغه را شمم  ممههاب نهجیری از هسممانی ا مما هه  یمرت مم دیبه رهر ا مما هه دخهر  مم الزم
اضله عالمه ف یاز آن بانو  آ ن را« ابن االخوا» معروف به میعبدالرح هردا ا ا و ایروا یدرضی م شیعمو

   1. اانقل هردا
م یاز همه مهمهر، محهو  و  ثیو صممدها حد هیها آالبالغه آمدا و داا مما هه در نهج یو مطال  مسممل 

صممادر  تواندینم جز امام یگتا هه از هسمم توانیم یو برا ممه سمماین دیآن ا مما هه قابل ترد ۀپشممهوان
 شدا باشد.

ه با در رابط راً یا ا هه اخ ینظرات و   اان یاشمارا به برخ مطال  نیا ریهر صمورت غر  از تحر  در
و  یافه یهاهم مطرح بودا و جواب شممهریهه البهه پ شممودیم دایآن شمما ثیاز احاد یالبالغه و بع ممنهج
 دادا شدا ا ا. یشاف
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و گسمهرش آن در حوزا و دانشگاا و  یالبالغه در فرهاگ جامعه و مراهز جهانورود نهج ر مدیم باظر
 ی ممالمدر جامعه و نظام ا یجد   ۀمطالب کیبارا انجام شمدا به عاوان  نیهه در ا یقاتیو تحق تاتیانجام تأل

ا ر  ید یر جدشود هه ع  دهم وار  گرید یخداوند در نظامات جوامع ا الم یار یهه به  رودیمطرح شدا و م
 .هادیم یزیر یپ

در  یلهو دو  یا ممیموانع  مم ،ینرهه الزم ا مما هه در زمان حاضممر هه به برها انقالب ا ممالم نیا رهر
و  قیحقآزادانه به ت توانادیرفهه ا مما، محققان و مؤلتان م نیاز ب یو علو  یباب ارائه فرهاگ ناب ا ممالم

 و هاد یو ا الم یعلو  اهشور ر  یف ما ،و ارائه آن به دولا و مجلس قوانینها وو هشمف نرهه قیحقا انیب
 اریجامعه در اخه ازیرا عرضه هردا و به زبان روز و طبق ن یو اجهماع یا می م ،یمهم اخالق اریمطال  بسم

 بگذارند.
ا ا تو    یماشمور حروما ا مالم نیبه مالک اشمهر هه مهمهر  عاوان نمونه، عهدنامه امام به

 خود آن ح رت نوشهه شدا ا ا.
شممدا ن فیاز آن ا ممهتادا شممود تاهاون تأل «حهیال » ای« طرح»هه به عاوان  یبارا ههاب نیدر ا مهأ ممتانه

، هثرت هارها و مشمماغل علی رغم یا ممالم یمجلس شممورا یهامرهز پژوهش البهه الزم ا مما  ا مما و
 .دهدب به نهادهای دولهی و قانونگذارههاب ارزشماد را  نیاز ا یماد بهرا زمیاه و  رای 

 از آن ا هتادا شود. کینزد ادایدر آ میدوار یام
 

 پرورالدین دینسیدجمال
 


