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 یبسمه تعال

 
 ایزنده دن یهاالبالغه به زبانضرورت ترجمه نهج

ی مقابله با اسالم ناب محمد  درصددسیصد سال اخیر، استکبار جهانی همواره  ژهیوبهدر طول تاریخ 
، طلبای جنگاز آن به جهانیان بنمایاند، چهره« مشّوش»و « مشّوه»ای کرده چهره)ص( بوده و تالش می

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران که فرهنگ اسالمی و  ژهیوبهدور از فرهنگ و تمدن،بخشن و 
گاه آن باعث پیروزی و تشکیل حکومت اسالمی گردید و علیرغم نقشه ها، های آنها و توطئهرهبری آ

زدنی مردم، پشتیبانی و فداکاری مثال و علیه اللهرحمتتوانست با اتکاء به خداوند و رهبری حضرت امام 
ه و صدها توطئه و تهدید را خنثی کرد یستدرا بوجود آورد و روی پای خود با« نه غربیحکومت نه شرقی و »

مدیریت مستقل و مّتکی بخود گردد،  ،سیاسی  ،و روزاروز بر قدرت و اقتدار خود بیفزاید و از نظر علمی 
 هایگزارش روز هرو  قرارگرفتهبطوریکه امروز مسایل و رویدادهای جمهوری اسالمی در رأس اخبار جهان 

ه های بنیادی و صنایع پیشرفت، سلول«ایهسته»های جدید از قبیل دانش ژهیوبهآن در علوم مختلف 
 هوایی و نظامی چشم جهانیان را خیره کرده است.

 
 یاسالم انقالب و ایدن ختگانیفره

ضربه زدن هستند و از هیچ اقدامی  درصددهمواره  ایران اسالمی خورده  زخمگرچه دشمنان نابکار و 
اند، ولی فرهیختگان عالم و مبانی اخالقی و جهانی و انسانی را زیر پا گذارده همه  کنند و دریغ نمی

 د و به تعبیرخواهنهای منصف و نگران حقوق انسانی با دید تحسین نگریسته و آن را الگوی خود میانسان
های مستضعف و تحت ستم ملت ژهیوبهان صادر شده است، هانقالب اسالمی از این طریق به ج دیگر

 اند.استکبار جهانی از آن استقبال کرده
های آمریکا و کانادا های متمادی در دانشگاهکه سال1یزدی یحائر  یمهد دکتر  اللهتیآو بقول استاد 

 :  اندداشتهبه تدریس فلسفه و علوم اسالمی اشتغال 
اخبار ایران را پیگیری و رصد  ،از دانشمندان و اندیشمندان متعهد یاعدههر روز در آمریکا و کانادا »

                                                                        

 ی یزدی مؤسس حوزه علمیه قم.حائر میعبدالکر خیشآیت العظمی حاج  فرزند و عهیش هیفق و لسوفیف( ش۲۰۳۱ ـ ش۲۰۳۱)  1
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 .«شودداره میرود و چگونه اکرده تا ببینند این انقالب که نه متکی به غرب است و نه شرق چگونه پیش می
انقالب اسالمی مانند هر حرکت سیاسی، اجتماعی مبتنی بر یک فرهنگ و تفکر است و  درهرصورت

قرآن و مبانی دینی و علوم و احکام اسالمی است باید در سطح وسیع  ،اساس انقالب اسالمی ازآنجاکه
 مطالعه و به جهانیان عرضه شود.

 حکومت اسالمی است و در دوران البالغه که بعد از قرآن کریم، منشور منحصر بفرددر این میان نهج
ترین مبانی کشورداری و عدالت اجتماعی را اعالم عرضه گردید، عالی حکومت امام امیرالمؤمنین علی 

ان الگوی مبارک و ههای آزاده جملت همه  و در زمان خود به مورد اجرا درآورد که برای همیشه تاریخ و 
گاهی می ها هنوز درقرن گذشتارزشمندی است که پس از  واند تاوج است و برای هر سیاستمدار عاقل و آ

 جامع و کاملی باشد. ،مطمئن برنامه  
 یگذرانخوشطلبی و لیاقتی و جاهقاجار که مملکت بهم ریخته بود و بی شاهینناصرالداواخر زمان 

 های سیاسیای با حضور بعضی از سفراء و شخصیتجلسه ،موجب فساد و سقوط را فراهم کرده بود
ای را با مشورت آنها اجرا و اوضاع را آرام کنند در آن جلسه یکی از مقامات سیاسی تشکیل شد تا برنامه

کنید.  عمل به ایناز این بحران نجات پیدا کنید باید  خواهیدیمو گفت اگر را ارائه داد ای خارجی رساله
حاج شیخ محمدعلی انصاری قمی مترجم و  ینوالمسلماالسالمحجترا را از زبان مرحوم تفصیل این ماج

 البالغه بشنوید:شارح نهج
ن د( روزی در اطراف همیارتبه زمان قاجاریه که )خدایش بیامرز به یاد دارم با یکی از کارمندان عالی» 

و  ختهیر درهموقتی اوضاع کشور  شاهینناصرالدعهدنامه حضرت گفتگو شد او چنین گفت اواخر زمان 
مستشاری از خارج استخدام گردید وقتی از نظریات  ،برای سروسامان دادن به کارها و طرح قوانین بهتری

ی کوچک که و کتاب رداو راجع به قوانینی که برای بهبود اوضاع تهیه دیده بود جویا شدیم او دست در بغل ب  
خارجی بود به ما نشان داد و با لحنی توبیخ آمیز گفت  به زبان همان عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین 

خواهید تحت قوانین عالیه زندگی کنید وگرنه این پیشوای شما است که با این شما مردمی هستید که نمی
دید ابدًا را به کار بن هااالبد روشن ساخته است و اگر شما آندستورات نورانی خویش سیاست جهانی را الی

 1نداشته و نخواهید داشت.  هایخارجی به ما احتیاج

                                                                        

ــ رابیطالب علیهبنجهانداری عهدنامه امیرالمؤمنین علیآئین 1  ــ ب به مالا اش ــیخ الس ــارن و ناحمج حاج ش ــواا الله علیهاش رض
 .  ۱۳محمدعلی انصاری قمیا به اه مابجناصرالدین انصاریا ص 



 

9 

ول
سئ

 م
یر

مد
ن 

سخ
 

9 9 

 
 البالغه منشور جامع حکومتنهج

جمهوری  د تا عالوه برومطرح ش شیازپشیبالبالغه امروزه باید در دنیا کتاب نهج درهرصورت
 گردند. مندهای دنیا هم از آن بهرهاسالمی، ملت
این  ده  یگز  نموده و تاکنون« البالغهترجمه نهج»البالغه در این راستا اقدام به تشکیل بخش بنیاد نهج

ترجمه  رجی ،و گ اسپانیولی ،آلمانی ،های انگلیسی، فرانسه، اردو، هندی، ژاپنی، ماالیی کتاب را به زبان
به مالک اشتر کار جدیدی را شروع کرده   منتشر کرده است؛ و اخیرًا درباره عهدنامه مبارک امام بعضاً و 

برجسته  هایمعرفی و ارسال آن به مراکز فرهنگی سیاسی جهان و نیز شخصیت ،چاپ ،که عالوه بر ترجمه
بخواهد  یهر کشور بارگذاری نموده است که هرکس در  1یالمللنیب های کشورهای مختلف؛ در سایت

 دریافت کند. آن راهای تواند بدون هیچ مشکلی پیاممی
 گذاریالبالغه، صلح و دوستی و عدالت را در جهان پایهامید است دستورهای عادالنه و جامع نهج

 .را فراهم سازد)عجل الله تعالی فرجه الشریف( مقدمات ظهور دولت جهانی امام زمان  شاءاللهانکرده و 
به ریاست جمهوری  را ییهانامه ،فوقف اهداالبالغه جهت سرعت در اجرای آخر اینکه بنیاد نهج نکته  

اسالمی ایران، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
امور  زارتو در این راستا و  ،ارسال داشت تا از ظرفیت جمهوری اسالمی در این امر فرهنگی استفاده شود

امور خارجه کشورمان از این طرح استقبال  فرهنگ دوسترم و خارجه و جناب آقای دکتر ظریف وزیر محت
 شود.از ایشان تشکر و قدردانی می لهیوسنیبدو همکاری کرده که 

 
پرورنید نیالدجمال دیس

                                                                        

 ebay و  Amazon از جمله 1


