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 تعالیبسمه

 

 البالغهو ماندگاری نهج  گزینش عالمه شریف رضی

احدثن  و فاهرنتگن   ینرم  آ  حضات وسنیا مز آغنز اورد توجه سخنان  مان  ماراممؤماار  لی 
حخنر  ه  لبدممیه »مز« خطخ  ماراممؤماار »هخه نخن     فامومن  کتخنهاخن  مرتبخن و در می   قامر گافتخه

 «ه  ااام مسؤنلرل» ، 2هجا  65اتوفن  « کوف  زیده  وه  ُجاا » ،1جا ه 56اتوفن   «هؤدمن 
 ه   هشن  ه  احّؤد»،  4 جا ه 202اتوف   «کوف  ازمحم ااقا  نصا ه » ،  3نمز مصحنب مان  رض

 ،  6هجا 202اتوفن  « احؤد ه  لؤا ومقد  هغدمد » ، 5هجا  204توفخن  ا «کیب  کوف  سخخخن خ 
 353 توفن ا «قنضخخخ  نعؤن  اغاه » ،2 جا ه 250 توفن ا «ظرم ه  لبدممیه لیو  حسخخخا علبدمم»
وم   و دیگام ، تأمرف شخخد 9جا ه 566 توفن ا «هصخخا  جنحظهحا  لؤاو ه »، «ةکیؤ أةا»و   8جا ه

ه کاورد توجه و مستفند  و مستاند قامر نگافته مست هطور  ،اعاوف ،انندگنر« ممبالغهناج» هرچکدم  انناد
   10درهنرۀ آ  صدهن تاجؤه و شاح نگنشته شد  مست.

                                                                        

 861،ص  6الطبقات الکبری، ج - 1
 831فهرست شیخ  طوسی، ص  - 2
 66رجال نجاشی، ص  - 3
 66، ص 8مصادر نهج البالغه و اسانیده، ج  - 4
 811فهرست ابن ندیم،ص - 5
 888فهرست ابن ندیم، ص  - 6
 646ص  ،رجال نجاشی -7
 686، ص 83الذریعه، ج  - 8
 61االعجاز و االیجاز، ص  - 9

الی تصانیف  ةاند)الذریعترجمه و شرح نهج البالغه را معرفی کرده 148هجری ،  1389شیخ آقا بزرگ طهرانی متوفای  - 10
 81 ،هجری 1390متوفای عالمه امینیهجری(،  1381، چاپ اول : نجف اشرف ، مطبعه اآلداب ، 161 -111، ص 14الشیعه ج 

چاپ چهارم، قم : مؤسسه دائرة المعارف  ،265 -257،ص4 ج و االدب  ة)الغدیر فی الکتاب و السن.برندمیترجمه و شرح را نام 
ترجمه و شرح نهج البالغه به انضمام  139هجری،  1414حسینی خطیب متوفای  ء، سید عبدالزهرامسی(ش 1385 ،فقه اسالمی

  ق،1409 ،، چاپ چهارم، بیروت: دار الزهراء290– 221ص  1اند.)مصادر نهج البالغه واسانیده ج آن را معرفی کردهکتب پیرامونی 
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تا هدم  رسخخخد و کؤهرشخخختا هاظا ا ممبته لومال گوننگون  در می  انندگنر  دخنمت دمشخخخته وم  آنچه 
 هود  مست. در منتننب و گزیاش کیؤنت مان    توجه شد  مست   هاا شایف رض 

درک و درینفت جناع مو مز اعنرف و لیو    شخخنصخخرت لیؤ ، مخالق ، مده  و فقا  شخخایف رضخخ 
ر ص و ین مشخخختبن  دم  که هنلث نقلیو  و نرز وثنقت و ماننت میشخخخن  اننع مز قطع و حمف اطنم  ااهو ه

هن  میشخخن  در منتننب هنشخخانی  مز محندیث و حمف و قطع گادد.یعا  گزیاشمنتقنل اوضخخوش شخخود، ا 
آاد  و سخخخب  هاخ  مز آنان  ور  هود  که هه مصخخخل اطی  و احتوم  مصخخخی  آ  ضخخخار و خیی  ومرد نؤ 

هن  ؤاد  مست که جز مز شنصرتگادید و می  کنر هزرگ و مرزشننرسخن  ، مجؤنل و ین مشختبن  در اامد نؤ 
 هنرز ومال  لیؤ  و مخالق  هانرنید.   

خومهد مرزشخخؤادتای  جومها رم مز هر  مار   روشخخ  مسخخت کسخخ  که ا  احسخخ و هقول لاّلاه سخخرد
هاگزیاد حتؤًن هنید کنرشخخخانا حنو  و گوهاشخخخانا سخخخطد هنال هنشخخخد،  هانهامی  لاّلاه   جومهاهن  زیند
ممبالغه( کنر  هسخخرنر ااؤتا مز تأمرفنت خودا منجن  دمد  مسخخت هن گزیاش خود )ناج  شخخایف رضخخ 

د، آور  و گزیاش کا )ااتنبنت مشعنر لاب( رم جؤع« دیوم  حؤنسه»وقت  « مهوتؤن »گونه که درهنرۀ هؤن 
 1هن مز مشعنر خودا هاتا و هنالتا مست.در گزیاش اقن  شعا  میشن گفته شد  

 ان گوهرهاگوهر نابی از می
 شنین  وکا مست هنش ،ممبالغه آاد سخت که در ناجم اقدمر  هسخرنر هرشختا مز آ  سخنان  مان  

ا ممبالغه ااتشخخمز سخخو  هارند ناج« مالحندیث ممعیویه ةاوسخخول»جید  هان   33لظرؤ  مز آ  در اجؤوله 
در ارن  ااد  و پانهگن  لیؤ  و دیا  جناعه هود  و هؤۀ  –درود خدم ها مو  –  راممؤماارما مان  شخخد  مسخخت.

هن و مز رمهاؤنی نؤود  اامجعه هه میشن   و ... «فقره»، «لنمم»، «شاا »، «هدو »مقشخنر و مصانف ملم مز 
 کادند واطاح ا   هن  انتیفکادند، هدیا  مسخخخت که آنن  سخخخمملمسخخختفند  ا  شو سخخخنان  حضخخخات

در  هک فااودنددمدند و سنانن  میامد ا فام و نرنزشن  پنسخ ا و  آنن  هم  بق سخطد اعیوانت مان 
مز می   ممم هؤۀ کیؤنت مان . هود  مسخختانن   و اطنهق اقتضخخن  حنل  وهالغت کؤنل فصخخنحت و 

ت باطنهق درک و نرنزشخخن  صخخح ،کاد  که هام  مفامد اعؤوم  دیدگن  یکسخخن  نبود  و هالغت میجنب ا 

                                                                        

اند.)کتابنامه نهج کردهرا ذکر مام کتب پیرامونی آنالبالغه به انضعنوان ترجمه و شرح نهج 360، حفظه الله استادی الله رضاآیت
 .شمسی(1359 ،البالغهبنیاد نهجچاپ اول،  ،65 -5البالغه،ص

: چهارم چاپ) 106 ص 1 ج دهیاس  ان و البالغهنهج مص  ادر ،( ق 1403 التعارف، دار: روتیب) 218 ص 9 ج ، عهیالش   انیاع -1
 (.ق 1409 ، الزهراء دار:  روتیب
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، « مویس قان»، «مصبغ ه  نبنته»هه  نؤنید و غرا مز آ  خالف هالغت و اصخیحت مست.االاًل پنسخ مان 
که مز کبنر صخخحنهه و ینرم  سخخطد هنال  مان  هودند، هن پنسخخخ هه آ  « زید ه  صخخوحن » و «حجا ه  لد »
اطاح  سخخخالومالت  زننشخخخوی درهنر  غمم و دوم و اسخخخن ل که دمنش و منخدیشخخخه  ۀدور مز حوز  «لاب هخدو »

یکسخخخن  نبود   و یخن سخخخناامن  و میامد خطبخه در اجناع لؤوا  و نؤنزهن  جؤعه و دیگا اومرد  ،کاد ا 
 کاد  و در استوم  لنم  قامر دمشته مست.َغّامء تفنوت ا  خطبههسرنر حسنا و اام انناد 

  رض فیشا  ماننت و وثنقت که هن شانخت و شاندت  که هؤگن  ها در ها صخورت اام میاجنست
کاد  نؤ  دآورد  شد  میجن نقصنن  و خیی  در مرم ه اطنم    ،حمف کاد  میشن قسؤتانی  رم که  قطعنً  دمرند،

 ته هنشد.صورت گاف حمف ین قطع لبنرمت ،و میاطور نبود  که هدو  توجه هه مرتبن  اطنم  و ین میجند شباه

 تألیف با توجه به مسایل اجتماعی و سیاسی
سخخرنسخخ  توجه دمشخخته و هن وجود  ،هه دیگا اسخخنیل مجتؤنل خود  در زان   لالاه شخخایف رضخخ 

اطنمب  رم گزیاش کاد  که در اجؤوش نشخخخن  دهادۀ اکتب  هنشخخخد که لالو  ها  ،«هنفاقه»و « هننحیخه»
اد ر نکدمچنمش و تاش رم فامهم نرنورد و مخّوت مسخخالا  رم خدشخخه،هرن  لقرد  و اام  حق، اوجبنت تفاقه

 هن  امهب  و قوا  هستاد.انصوصًن جنی  که دشؤان  در صدد میجند مختالف و درگرا 
گنه  و شانخت جناعه و  رضخ   سخرد هن دمشت  شام ط الز  لیؤ  و مشامف ها اانهع مسالا  و نرز آ

 توجه هه اسنیل کالا  و مختالفنت امهب  و ملتقند   ور  گزیاش کاد  که هم حقرقت هام  مهل حق
 .دفع کاد رم چنمش و تاش هم روش  شد  و

درود خدم ها مو و  –که صخخایحًن درهنر  حومد  پس مز پرنابامکا   ،رم آورد « شخخقشخخقره»االاًل هم خطبۀ 
  133و اسأمه خالفت و مانات اطاح شد  و هم خطبۀ  -خنندمنش

 « نبفسه یف الخروج إىل غزو الروم قد شاوره عمر بن الخطاب» 
صخخًن هه سخخو  دشخخؤ  حاکت نتادید مگا تو شخخه »می  اطنم  رم فااود    خراخومه که مان  هن کؤنل 

  رم هن  مسخخالا ، اسخخیؤنننکا  و روینرویشخخن  قامر گرا  و شخخکسخخت هنور ، دیگا تن دورتای  سخخازار 
    146در خطبۀ هؤچار  و.پانهگنه  نؤنند که پس مز تو هدم  رو  آورند

با   َفُكن   » َتِدِر  َو   ُقط  َحى اس  َعَرب الرَّ  «ِبال 
ن ،   جنیگن  فااننده  سپ ندآنگن  که خیرفۀ دو  درهنرۀ جاگ هن میامنرن  اشخورت خومسخت مان  فااود 

جؤع و هؤنهاگ  نراوهنسخخت مگا آ  رشخخته گسخخرنته گادد اوج  تهنسخخت که احور ُدردمنه هجنیگن  رشخخت
  163در خطبۀ  هؤچار تفاقه و شکست شود و دیگا آ  جؤع ارّسا نبنشد.و 
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َرُب ِإىَل » ق 
َ
َأ َ  َ َو َو ََ  َ ََِم ِم ىَل ِبَعَمِا ال  و 

َ
اِب ِبْ طَّ خَ ُن ال  َو َو َا اب  افََ َََ

ُُ
ِي 
َ
ُن َ ا اب  ِ  َو مََ َّّ ِِ  ا َو َوشََِ    َرسََُ يجَ

ُهَما...  َ  « َرِحٍم ِم
خود هاا هزرگ  مست که آثنر خرا مجتؤنل  و سرنس  رم هه   گزیاش و تقطرع شخایف رض ، هانهامی 

 ننرت امه  رم نشن  دمد  مست.دنبنل دمشته و هم حقّ 
مدهرنت و هن فصخخخنحت و  سخخخطد لنم اطنم  اام لافنن  و مخالق  رم در  و نکتخۀ دیگا آنکه مان  

 فااود  تن در جن  انن   تحول اعاو  و شکو  میؤن  و اعافت هوجود آید.هالغت اؤتنز میامد ا 
هن نقش ااؤ  در میجند فضن  تاهرت  و مخالق  لؤرق هن گزیاش می  خطبه  لالاه شخایف رض 

 نویسد  ا « غّامء» ور که پس مز رومیت خطبه هؤن  ،میفن کاد  مست
ُه  َو » َّ ََبِ َ

خَ َبِو    یِف ال  ط  خُ ت  َل  ََلّا َخَطَب ِِبذِه ال  َشَعَرّ ُلُِد  ا ِاق  جُ ُعُیُِن  ال  ُقُلُِب ا َو َرَجَفِأ  َو َبَكِأ ال   «.ل 
 مازید وهن ا د   هد نفااورم میامد ا می  خطبه  -درود خدم ها مو –رومیت مسخخخت   آنگن  که مان  

   .تپردهن ا سراه درهن و دل هودهن جنر  سرالب مشک مز دید 
 
 

سرد جؤنل ممدی  دی  پاور


