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 ت نهج البالغهطلع

 

              اندیشه، غرق لذت نهج البالغه       

 عالم، رهین منّت نهج البالغه                                                          

            جان و دل و ادراک آگاهان عالم 

 افتاده مست از نُکهت نهج البالغه 

        خواهی اگر بی پرده دیدن روی دلدار  

 ای دل بیا در خلوت نهج البالغه

     جوشد هزاران چشمه آب زندگانی        

 ز بند بند قامت نهج البالغها 

   فجر هدایت، نور عرفان و سیاست          

 تابد به جان از طلعت نهج البالغه   

    واله فیلسوفان خداجوی         مجذوب و

 افتاده غرق حیرت نهج البالغه   
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  شیوایی و شیرینی و شور و صالبت            

 مر بُوَد در فطرت نهج البالغهمض 

 فقه و سیاست، اقتصاد و زهد و پرهیز           

 گرد آمده در ساحت نهج البالغه

 قدر است و پرارزش نداندناز بس گرا

 کس قیمت نهج البالغه ر از خداغی

 یارب به اخالص علی، خضر ره عشق              

 یا رب به شور و شوکت نهج البالغه         

 سیراب کن همواره جان تشنه ما                         

 1از چشمه سار رحمت نهج البالغه      

 

 

 

                                                           
 . شعر از مرحوم حجت االسالم محمدحسین بهجتی )شفق(. 1
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 دیباچه 

 ...  می گردیم تشنه لبانب در کوزه و ما آ

هلک ترین طاعون معنوی دین و علم و تجربه، مُ غفلت، به گواهی    

در حیات انسانی است. غافل، نادان نیست اما از دانش خود بی خبر و 

بنابراین بی بهره است. غافل، ناتوان نیست اما از توان خود بی خبر و 

بهره است. غفلت، انسان را در عین دارایی و دانایی و بی بنابراین 

آن کس که از  ی، به حضیض عجز و ذلت و فقر می کشاند.توانای
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نداری در رنج به سر می برد، مستحق سرزنش نیست ولی کسی که 

گنجی بی پایان در اختیار دارد و نمی داند و در ذلت و عقب 

ماندگی و دریوزگی دست و پا می زند، حقّاً مستوجب نکوهش 

 پهنه در را امتی بلکه فرد یک نه غفلت، که روزی از امان و است.

 ، گرفتار کند.تاریخ

 سالها دل طلبِ جامِ جم از ما می کرد 

 آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد 

 گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

 طلب از گمشدگان لب دریا می کرد 

بعد از قرآن  –هج البالغه آن گنج بی پایان و آن ثروت بی بدیل ن

است که امت اسالم؛ بلکه بشریت از آن برخوردار است و  –کریم 

 برخوردار نیست! دارد و ندارد!

قرنهاست که جان تشنه کامان، در حسرت خنکای خُمّ غدیر می     

سوزد و از چشیدن شهد شیرین نهج البالغه، ناکام مانده است.  با 

کمال تأسف در این دوران طوالنی محرومیت، به بهانه های واهی 
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ون سنگین بودن فهم نهج البالغه ، نیاز به استاد و تفسیر و شرح و چ

همه ما از فیض نهج لزوم مراجعه به کتب تخصصی و محققین، 

در حالی که نسخه های شفابخش و البالغه، بی بهره شده ایم، 

مجرّب کالم موال به آسانی می تواند دردهای بیشمار بشریت را التیام 

 .بختی رابه آنان بنمایاندبخشد و راه گم کرده خوش

انی ترجمه شیوا واز طریق روخ "متن خوانی نهج البالغه "رح ط    

و روان و عمومی مرحوم حجت االسالم دشتی ، راهکاری ساده، 

عملی و کم هزینه است که می تواند گنج پدر را از زیر خروارها 

 گرد و غبار بیرون آورده و آن را به ثروت و سرمایه جاری زندگی،

 تبدیل کند.

اثر حاضر کوششی است هرچند ناچیز برای همگانی کردن نهج     

که آن را با  " برادر قرآن "البالغه و استفاده عمومی از این 

شرمساری به ارواح طیبه همه خادمان نهج البالغه بخصوص مرحوم 

 اهدا می کنم. سیدشریف رضی و مرحوم دشتی

 اللهمّ وفّقنا لماتُحِبُّ و تَرضی

 یاعلی مدد                                                          
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 نهج البالغه، آئینه ی سیمای علی علیه السالم است

 رهبر معظم انقالب اسالمی در این باره می فرمایند:    

امروز بشریت معاصر از ما سؤال می کند این اسالمی که  "

الت آن جهانی شما از آن دم می زنید و فکر می کنید رس

است، درصدد ساختن چگونه انسانی است؟ برای پاسخ چه 

کسی را بهتر و زیباتر و جامع تر و واالتر از علی بن ابی طالب 

چهره علی بن ابی طالب در هیچ  می توان نشان داد؟ 

  2".شودجا مانند نهج البالغه آشکار نمی 

 و نیز می فرمایند: 

السالم خود، کلمه به کلمه و شخصیت امیرالمؤمنین علیه  "

سطر به سطر تفسیر نهج البالغه و قرآن است؛ لذا شما وقتی 

نهج البالغه را می خوانید هم تاریخ زندگی علی علیه السالم 

"را دانسته اید و هم اسالم را شناخته اید.
3 

                                                           
؛ 1382محمد مهدی عقیلی؛ تهران؛ چاپ سوم؛ . نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبری ؛  2

 .32ص 
 .32. همان؛ ص  3
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  نهج البالغه برتر است یا ذوالفقار علی علیه السالم ؟

زیرا ذوالفقار ، غه از ذوالفقار بیشتر است؛ به یقین ارزش نهج البال    

آهنی بود در دست حیدر کرّار برای جنگ سخت ولی نهج البالغه 

عصاره فکر و روح و منطق مولی الموحّدین علیه افضلُ صلوات 

المُصلّین است برای اصالح همه ابعاد زندگی بشر، به پهنای تاریخ . 

 "ه درباره اش گفته شود اگر ذوالفقار علی علیه السالم الیق است ک

"ضَربَهُ علیٍّ یَومَ الخَندَقِ أفضَلُ مِن عِباده الثَّقَلَینِ 
یعنی یک ضربت 4

شمشیر علی در روز جنگ خندق از عبادت جنّ و انس باالتر است، 

پس ببین ارزش و اثر و اهمیت نهج البالغه موال تا چه حد است؟ 

الح فرهنگی او. آن ذوالفقار، سالح نظامی اوست و نهج البالغه، س

یکی فقط در جنگ نظامی و برای قلع و قمعِ دشمنان ، به کار می 

آید ولی این یکی منشور جامعِ هدایت، تربیت، سعادت و سالح بی 

 رقیبِ جنگ نرم است و البته حاوی بهترین آموزشهای نظامی هم

 هست.

 نگذاشتند موال علی علیه السالم حرف بزند!

                                                           
 .32؛ ص 3/ مستدرک حاکم) از منابع بسیار معتبر اهل سنّت(؛ ج216؛ص 20. بحاراالنوار؛ ج 4
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اریخ ، از زمان رحلت پیامبر اعظم صلی اهلل علیه متاسفانه در طول ت    

و آله و سلّم، دوست و دشمن کاری کرده اند که صدای 

که نهج البالغه ترجمان کامل و رسای  –امیرالمؤمنین علیه السالم 

به گوش مردم نرسد. تکلیف دشمنان که معلوم است اما  –آن است 

ی مختلف بر درد اصلی آن است که دوستان غافل هم در پوشش ها

این مظلومیت و غربت، دامن زده و همچنان دامن می زنند. گاهی با 

این ادعا که نهج البالغه، یک کتاب ثقیل و تخصصی است ، عموم 

مردم را از بهره مندی از این اقیانوس بیکران معرفت و هدایت، 

. گاهی با اصرار بر نیاز نهج البالغه به استاد و شرح و می کنندمحروم 

رهای فلسفی و کالمی و عرفانی و ... در دل ها وحشت از تفسی

مراجعه به این کتاب شیرین و روان را القاء کرده اند و کار به آنجا 

رسیده است که امروزبا کمال تأسف حتی در حوزه های علمیه هم 

جنبی تبدیل شده  یتابکخبری از نهج البالغه نیست. نهج البالغه به 

ریب به اتفاق طالب و اکثر قگفت ان وتاست که به جرأت می 

روحانیون و فضال حتی یک بار آن را به صورت کامل مطالعه نکرده 

 اند.

 رهبر حکیم انقالب اسالمی در این باره فرموده اند:     
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می به نهج البالغه پیدا کنیم، باید درباره توجهی که  "

ما این توجه را امروز کم داریم.  خواهم هشدار بدهم!

مثل اینکه نمی دانیم چه گنجینه معرفت بی پایانی 

 –در این کتاب وجود دارد! یا هنوز برای مردم ما 

اهمیت دستیابی به منبع عظیم این  –حتی محققین 

....  کتاب بی نظیر، به طور کامل کشف نشده است

چنین نباشد که بعضی از غفلت و جهالت ما استفاده کنند و به 

غه، بافته ها و اند وخته های ذهنی خود را نام قرآن و نهج البال

در مغز ما بریزند! و آن طور نباشد که عناصر تحت تاثیر 

فرهنگ غربی، به جای آن که به این اثر انسانی و اجتماعی و 

تاریخی و هنری توجه کنند، به نوشته ها و گفته ها و اندوخته 

"های ذهنی دیگران بپردازند.
5 

 ا برده اند!   گنجی که دیگران بهره اش ر

                                                           
 .18و  43. همان؛ به ترتیب ص  5
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، عمری 6این یک فاجعه فرهنگی است که جرج جرداق مسیحی     

سال در شناخت نهج البالغه و موال امیرالمومنین علیه  40قریب به 

بار  200، ابن ابی الحدید سنّی معتزلی نهج البالغه را بگذراندالسالم 

جلد  20بار خوانده باشد و  1000و برخی خطبه های آن را بیش از 

دوستان و شیعیان موال و کتاب در شرح نهج البالغه بنویسد ولی 

حتی یک بار این اکثر اصحاب ارشاد و منبر و هدایت ،  خصوصاً

وا اسفاه! انّا هلل و انّا کتاب را کامل و با عالقه و دقت نخوانده باشند.

 الیه راجعون!

 مقام معظم رهبری:     

ما جامعه ایرانی متاسفانه قرنهای متمادی از کتاب شریف و  "

روشنگرِ مبین نهج البالغه محروم بودیم. یک زندگی 

سعادتمند انسانی به لحاظ تمام ابعاد و همه خصوصیات ، از 

نهج البالغه قابل درس گرفتن است. اگر بخواهیم خودمان و 

اخالق و جامعه ای را که شایسته ی انسان است بسازیم و به 

                                                           
 جلد 30 وی. بود لبنانی مسیحی نویس نمایشنامه و شاعر و نویسنده جرداق سمعان . جورج 6

 صوت علی االمام" است شده ترجمه هم فارسی به که وی اثر مهمترین. است کرده تالیف تابک

 نهج روایع" کتاب وی همچنین. است گردیده منتشر جلد 5 در که است "االنسانیه العدالة

 .   ساخت منتشر شیعیان اول امام پیرامون نیز را "البالغه
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خصال و عقاید نیکو و نشاط و امید و آینده نگری و 

خودسازی شخصی دست یابیم و به وظایف و تکالیفمان عمل 

کنیم و جامعه ای سراپا عقل و حق داشته باشیم و با امید و 

جهاد و تالش و پیروزی و موفقیت و بر مبنای یک فلسفه 

می بایست همه این عالمانه و درست حرکت کنیم، 

 7"ها را از نهج البالغه بیآموزیم. درس

 ایشان درباره ضرورت احیا و انس با نهج البالغه می فرمایند: 

احیای نهج البالغه فقط وظیفه ما شیعیان نیست  "

؛ یعنی هرکس علی بن  بلکه وظیفه همه مسلمانها است

چون در –ابیطالب علیه السالم را قبول دارد و مسلمان است 

به  –اسالم کسی نیست که این بزرگوار را قبول نداشته باشد 

عنوان احیای یک میراث بی نظیر اسالمی باید نهج البالغه را 

زنده کند... همانطور که قرآن خوانده می شود، نهج البالغه 

هم باید خوانده شود، چون تالی و دنباله ی قرآن 

می دانند با  است.همانطور که مسلمانها خودشان را موظف

قرآن انس پیدا کنند و ندانستن قرآن را برای خود نقص می 

                                                           
 .41. همان؛ ص 7
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ندانستن نهج البالغه هم باید نقص به حساب شمارند، 

  8".بیاید

 ما اهل کوفه نیستیم!

یک مراجعه ساده به عناوین، تاریخ و مکان صدور خطبه ها و نامه  با

صور ت برخالف –که این کتاب  معلوم میشودهای نهج البالغه 

یک کتاب عمومی است. تمام کلمات و  –بسیاری از اهل علم 

سخنان موال علی علیه السالم در متن جامعه و با مخاطب قرار دادن 

عموم مردم، ایراد شده است. بخش اعظمی از خطبه ها بر فراز منبر 

مسجد کوفه و برای همان مردمی ایراد شده است که خون به دل 

ت و فاقد بی معرف ن چنانعلی علیه السالم کردند. مردمی که آ

بصیرت بودند که امیرالمؤمنین علیه السالم بارها از دست آنان از 

 گاهی می فرمود:  9خداوند متعال، تقاضای مرگ می کرد.

                                                           
 .38. همان؛ ص  8
 -که حتماً خواهد رسید –به خدا سوگند! اگر مرگ من فرارسد  ": 180. نهج البالغه؛ خطبه  9

بین من و شما جدایی خواهد افتاد، در حالی که من از همنشینی با شما ناراحت و حضورتان 

 "برای من بی فایده بود....... اکنون دوست داشتنی ترین چیزی که آرزو می کنم، مرگ است.
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به خدا سوگند دوست داشتم معاویه شما را با نَفَرات خود،  "

مانند مبادله ی درهم و دینار، با من معامله کند. ده نفر از شما 

"ز آنها را بدهد!را بگیرد و یک نفر ا
10  

 گاه نفرین شان می کرد و می فرمود:  

خداوند مرا از شما بگیرد و حاکم بدی را بر شما مسلط "

سازد و شما را از من بگیرد و کسانی بهتر از شما را نصیب من 

  11گرداند!

و گاه نیمه های شب از اوج غصه و غربت، سر در چاه های نخلستان 

 اله سرمی داد! های اطراف کوفه می کرد و ن

حاشا ملتی که به فرموده پیر جماران از امت عصر رسول اکرم     

م علی و حسنین صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و کوفیانِ نامرد عصر اما

عین بهتر و واالترند، موالیشان را تنها بگذارند و سالم اهلل علیهم اجم

                                                           
 .97البالغه؛ خطبه . نهج  10

. 
) سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان پس از آن که ضربت خورد  ": 70نهج البالغه؛ خطبه  11

فرمود:( همان گونه که نشسته بودم، خواب چشمانم را ربود. رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله را 

و دشمنی آنها چه دیدم . پس گفتم: ای رسول خدا! از امّت تو چه تلخی ها دیدم و از لجبازی 

کشیدم! پیامبر فرمود: نفرینشان کن! گفتم: خدا بهتر از آنان را به من بدهد و به جای من شخص 

 ."بدی را بر آنها مسلّط گرداند
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ا و نظاره جمال بی مثالش را در آیینه نهج البالغه و کالمش تماش

موال علی علیه السالم در  نکنند. حاشا چونان مردمی باشیم که

 : فرمودوصفشان 

یا أشباهَ الرِّجالِ و الرِجال ... : ای شبهِ مردانِ نامرد! ای  "

کودک صفتان بی خرد که عقل های شما به عروسان پرده 

نشین شباهت دارد! چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی 

نمی شناختم. شناسایی شما جز پشیمانی سودی  دیدم و هرگز

خدا شما را بکشد! نداشت و اندوهی غمبار سرانجام آن شد. 

که دل من از دست شما پرخون و سینه ام از خشم شما 

 12 "...ماالمال است

 اعترافِ مطهّر

بگذار غربت نهج البالغه را در جامعه شیعی مان با اعتراف عالمه     

که رهبر حکیم فرزانه ای هری فریاد بزنیم. شهید استاد مرتضی مط

 معظم انقالب اسالمی درباره ایشان فرموده اند: 

                                                           
 .27. نهج البالغه؛ خطبه  12
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اعتقاد بنده این است که آثار شهید مطهری مبنای فکری  "

مبنای فکری این انقالب،  این جمهوری کنونی ماست.

"تفکّرات شهید مطهری است.
امروز ما  "و نیز می فرمایند:  13

در  –حقیقتاَ ریزه خوار سفره ی إنعام شهید مطهری هستیم 

و فضای فکری جامعه همچنان  –این هیچ تردیدی نیست 

مرهون فکر او در زمینه های گوناگون، چه در زمینه های 

فلسفی، چه در زمینه های اجتماعی دینی، و چه در زمینه 

"سیاسی دینی است.
14 

تنها  -تاد شهید مطهری در مقدمه کتاب سیری در نهج البالغه اس    

 می نویسند: -کتابی که پیرامون نهج البالغه نگاشته اند 

و اگر هم پیش نیامده  –شاید برایتان پیش آمده باشد  "      

می توانید آنچه را می خواهم بگویم در ذهن خود مجسّم 

ه زندگی می که سالها با فردی در یک کوی و محلّ –سازید 

کنید . الاقل روزی یک بار او را می بینید و طبق عرف و 

                                                           
 .4. یادنامه عالمه شهید مطهری؛ شماره  13
. لینک: 11/02/1384.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیون استان کرمان؛  14

faesi.khamenei.ir/speech-content?id=3279 
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عادت سالم و تعارفی می کنید و رد می شوید . روزها و 

 ماهها و سالها به همین منوال می گذرد ...

تا آنکه تصادفی رخ می دهد و چند جلسه با او می        

 د و از نزدیک با افکار و اندیشه ها و گرایشها وینشین

احساسات و عواطف او آشنا می شوید، با کمال تعجب 

که  احساس می کنید که هرگز نمی توانسته اید او را آنچنان

 حدس بزنید و پیش بینی کنید.، هست

از آن به بعد چهره او در نظر شما عوض می شود، حتی        

می نماید، عمق و معنی و  یقیافه اش در چشم شما طور دیگر

قلب شما پیدا می کند، شخصیتش از پشت  احترام دیگری در

پرده شخصش متجلّی می گردد، گویی شخص دیگری است 

غیر آنکه سالها او را می دیده اید. احساس می کنید دنیای 

 جدیدی کشف کرده اید.

برخورد من با نهج البالغه چنین برخوردی بود. از        

ان کتاب کودکی با نام نهج البالغه آشنا بودم و آن را در می

می شناختم . پس از آن  -اعلی اهلل مقامه -های مرحوم پدرم

سالها بود که تحصیل می کردم. مقدمات عربی را در حوزه 
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علمیه مشهد و سپس در حوزه علمیه قم به پایان رسانده بودم، 

نامیده می شود، نزدیک به « سطوح» دروسی که اصطالحاً  

 ،لبالغه بعد از قرآنپایان بود و در همه این مدت نام نهج ا

بیش از هر کتاب دیگر به گوشم می خورد، چند خطبه 

زهدی تکراری اهل منبر را آن قدر شنیده بودم که تقریباً 

اما اعتراف می کنم که مانند همه طالب و حفظ کرده بودم. 

قطارانم با دنیای نهج البالغه بیگانه بودم. بیگانه وار با آن  هم

  وار می گذشتم. برخورد می کردم، بیگانه

پس از پنج  ،تا آنکه در تابستان سال هزار و سیصد و بیست     

سال که در قم اقامت داشتم، برای فرار از گرمای قم به 

اصفهان رفتم. تصادف کوچکی مرا با فردی آشنا با نهج 

البالغه آشنا کرد. او دست مرا گرفت و اندکی وارد دنیای 

ه عمیقاً احساس کردم این نهج البالغه کرد، آن وقت بود ک

کتاب را نمی شناختم و بعدها مکرّر آرزو کردم که ای کاش 

 کسی پیدا شود و مرا با دنیای قرآن نیز آشنا سازد.

از آن پس چهره نهج البالغه در نظرم عوض شد، مورد      

عالقه ام قرار گرفت و محبوبم شد. گویی کتاب دیگری 
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دکی آن را می شناختم، است غیر آن کتابی که از دوران کو

 احساس کردم که دنیای جدیدی کشف کرده ام.

شیخ محمد عبده، مفتی اسبق مصر که نهج البالغه را با      

شرح مختصری در مصر چاپ کرد و منتشر ساخت و برای 

اولین بار به توده مصری معرفی کرد، مدعی است که اصالً 

نهج البالغه را نمی شناخته و نسبت به آن آگاهی نداشته 

است، تا اینکه در یک حالت دوری از وطن این کتاب را 

العه می کند و سخت در شگفت می ماند، احساس می مط

کند که به گنجینه ای گرانبها دست یافته است. همان وقت 

معرفی  ،تصمیم می گیرد آن را چاپ کند و به توده عرب

 نماید.

بیگانگی یک عالم سنّی با نهج البالغه، چندان عجیب       

در نیست ، عجیب این است که نهج البالغه در دیار خویش ، 

 "میان شیعیان علی علیه السالم، در حوزه های علمیه شیعه 

است. همچنان که خود علی علیه السالم  "تنها "و  "غریب

بدیهی است که اگر محتویات کتابی و یا  غریب و تنها است.

اندیشه ها و احساسات و عواطف شخصی یا دنیای روحی 
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نها و مردمی سازگار نباشد، این کتاب و یا آن شخص عمالً ت

ند، هرچند نامشان با هزاران تجلیل و تعظیم برده نبیگانه می ما

 شود.

ما طالب باید اعتراف کنیم که با نهج البالغه بیگانه ایم ،     

دنیای روحیی که برای خود ساخته ایم دنیای دیگری است 

 15"غیر از دنیای نهج البالغه.

 استاد عزیز! اجازه!    

ه علمی  ای که خود شهید مطهری به ما و البته با توجه به روحی    

همه شاگردان فکری اش آموخته است، به خود اجازه می دهم و با 

حفظ احترام استاد این سؤال را از ایشان می پرسم که شما طبق 

هجری شمسی، الحمدهلل با دنیای  1320فرمایش خودتان در سال 

 1359که نهج البالغه آشنا شدید. با توجه به تاریخ شهادت شما 

سال فرصت داشتید تا  40 _39هجری شمسی بود، چیزی در حدود 

با استفاده از تمام ظرفیت و جایگاه و مقبولیت خود در حوزه های 

 علمیه، دانشگاه ها، منابر و سایر ارکان اجتماع و امت اسالم ، نهج

                                                           
 . شهید مطهری؛ سیری در نهج البالغه؛ مقدمه؛ صفحات  دو الی پنج. 15
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البالغه را از غربت خارج کنید. آیا جز یک کتاب خالصه و محدود 

کار دیگری کرده اید؟ این که خودتان  –ج البالغه سیری در نه –

تا سرحدّ سیراب شدن از آن نوشیده اید، شکی نیست ولی عموم 

مردم چی؟ آیا نباید کاری می کردید که این میراث گرانبهای موال 

علی علیه السالم به عنوان کتاب عمومی و سواد عمومی و پایه اولیه 

 بیاید؟فرهنگ عمومی جامعه و امت اسالمی در

اگر کتاب نهج البالغه به عنوان متن درسی مدارس، دانشگاه ها و     

حوزه های علمیه و نیز کتاب آشنای عموم مردم در آمده بود، آیا ما 

در عرصه های اخالقی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و 

غیره این همه مشکالت و نارسایی ها داشتیم؟ آیا این مقاومتی که 

طرف برخی به ظاهر خواص این جامعه و حتی برخی دولت امروز از 

 16مردان در بعضی دوره ها در برابر نهج البالغه شکل گرفته است،

 تاریخی نبوده است؟  محصول همین غفلت دردآور

                                                           
در دوران اصالحات استاد رحیم پور ازغدی در جمع طالب . هرگز فراموش نمی کنم که  16

سخنرانی داشتند. در بخش پرسش و پاسخ، یکی از  رسه علمیه سلیمانیه مشهد مقدس،مد

برخی روزنامه ها خبر از برگزاری جلسه ای بین شما و رییس جمهور  مستمعین از استاد پرسید:

منتشر کرده اند؛ محتوای این جلسه چه بود؟ استاد رحیم پور ابتدا از پاسخ دادن طفره می  ،وقت

می که اصرار ما و برخی دوستان را دیدند، در آن فضای آزادی اندیشه لیبرالیستی!!! رفتند و هنگا
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 نهج البالغه؛ نیاز همگانی

می ه احتیاج ما به نهج البالغه رادربرهبر معظّم انقالب اسالمی 

 فرمایند:

امروز شرایطی مشابه حکومت دوران امیرالمؤمنین علیه  "

امروز  .پس روگار، روزگارِ نهج البالغه استالسالم است؛ 

می شود از دیدگاه نافذ امیرالمؤمنین علیه السالم به واقعیت 

                                                                                                               
شرط کردند که دوربین، ضبط صوت ها و موبایل ها همه خاموش شود!!! سپس گفتند که اوال 

برگزار شد. ثالثا  رئیس جمهور،یک دیدار نبود و دو دیدار بود. ثانیا هر دو دیدار به درخواست 

در سالی بود که به درایت رهبر حکیم انقالب اسالمی به نام سال حکومت علوی، این دیدارها 

رفتار علوی نامگذاری شده بود و بنده به همین مناسبت در سیمای جمهوری اسالمی ایران، با 

استفاده از نهج البالغه، الگوی رفتار حکومتی موال امیراالمؤمنین علیه السالم را برای مردم 

 تشریح می کردم.

که از پشت میزش  در جلسه اول به محض اینکه من وارد اتاقش شدم در حالی رییس جمهور  

به سمت من می آمد، با تمسخر گفت: آقای رحیم پور! شما افکارت خیلی سوسیالیستی است!!! 

من هم در جوابش گفتم: افکار شما هم خیلی لببرالیستی است! و بحثمان باال گرفت . خالصه 

بود که چرا برای مردم نهج البالغه می خوانی ؟ گفتم: خب! سال به نام این  ایشانحرف 

امیرالمؤمنین است و من هم به نوبه خودم خواستم سهمی در این حرکت فرهنگی داشته باشم. 

با ناراحتی گفت: آخر با این حرفها مردم دچار سردرگمی می شوند! پرسیدم: چرا؟  اما وی

موفق نبود!! ببین لیبرال دمکراسی صد  چون حکومت امیرالمؤمنین که گفت:

 سال است که در اداره جهان، موفق است!!!
بله در سال حکومت علوی، رییس جمهور حکومت علوی معتقد است که حکومت علوی    

 ... .ناموفق و مدل لیبرال دمکراسی موفق است!! 
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های جهان و جامعه نگاه کرد و بسیاری از حقایق را دید و 

به نظر ما  ه شناخت و عالج دردها را پیدا کرد. همین است ک

 17". امروز بیش از همیشه به نهج البالغه محتاج تریم

 همچنین ایشان می فرمایند: 

ه برای یک انسان مسلمان و یک جامعه کهمه آنچه  "

اسالمی الزم است ، سخنی و حرفی  و اشاره ای و یا بحثی و 

 18".هدایتی از آن در نهج البالغه  آمده است

 : باز در جای دیگری می فرمایند

نهج البالغه واقعاً یک اقیانوس عمیق و تمام نشدنی است.  "

همه هم توفیق پیدا نمی کنند این کتاب را آن چنان که 

شایسته است، سیر و در آن غور کنند در حالی که بسیاری از 

"مطالب و معارف آن برای مردم الزم است.
19 

 سفره آماده برای همه 

                                                           
؛ 1382؛ چاپ سوم؛ . نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبری ، محمدمهدی عقیلی؛ تهران 17

 .18ص
 .21. همان؛ ص 18
 .27. همان؛ ص 19
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جامعیت بی نظیر، بسیار ساده و قابل نهج البالغه در عین عمق و     

فهم برای عموم است. اینگونه نبوده است که موال امیرالمؤمنین علیه 

و با ادبیات فالسفه، متکلّمین و حکما را جمع  السالم عده ای از

تدریس کرده به آنها غامض فلسفی و کالمی ، معارف اسالمی را 

ایراد شده مسجد کوفه خطبه های موال بر فراز منبر بلکه اکثر باشد، 

، حکمت هایش در جمع مردم بیان گردیده است و نامه هایش است

بنابراین این مطالب، مختص است!  شده برای دوست و دشمن نگاشته

 افراد خاصی نیست بلکه برای عموم مردم قابل استفاده می باشد.

 امیر قافله انقالب اسالمی در این خصوص صراحتاً می فرماید: 

مؤمنین علیه السالم در نهج البالغه درباره توحید، امیرال "

امامت، قیامت و معاد و قدرت خدا و مسایل اعتقادی بحث 

اگر اندیشمندان فقط به ترجمه و های مفصّلی کرده اند که 

توضیح مختصر همین مطالب بپردازند، حقایق بسیاری از 

ایدئولوژی اسالم  در اختیار ذهن و دل شنوندگان و 

. علی علیه السالم در این ن قرار خواهد گرفتخوانندگا
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خطبه ها به فکر آن است که مغزها را بسازد و هدایت 

"کند.
20 

البته اشتباه نشود! ما با شرح وتفسیر علمای بزرگوار مخالف نیستیم     

که  –این تفاسیر گاهی  اما و همه این تالش ها را مأجور می دانیم.

م می تواند حجاب کال -ستمحصول فهم های شخصی دانشمندان ا

اختالف فهم ها و در مواردی همین  نورانی معصوم علیه السالم باشد

می کند و از  آراءو تفاوتِ دریافت ها، مخاطب را درگیر اختالف 

اصل و متن که هیچ اختالف و اعوجاجی در آن نیست، محروم می 

 سازد.

بر  –گاهی به جای آنکه نکات پیچیده و مبهم از سوی دیگر    

، برعکس شودتبیین   –فرض وجود چنین نکته هایی در نهج البالغه 

. کافی است یک صفحه از نهج البالغه می شودپیچیده تر و مبهم تر 

را بصورت اتفاقی باز کنید و برای مردم بخوانید و همان صفحه را از 

تفسیر یکی از علمای محترمی که شرح و تفسیر نهج البالغه نوشته 

وانید تا ببینید آیا این شرح و تفسیر ها نقش روشن اند، نیز بخ

                                                           
 .48. همان؛ ص 20
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فهم و درک آنها از درک و فهم خود نهج  بعضاً کنندگی دارند یا

 البالغه، دشوارتر شده است؟ 

، آنچه از این شرح ها و تفاسیر مذکورایرادات با چشم پوشی از     

قابل بهره برداری است، غالباً اختصاص به اهل علم و خواص دارد و 

همچنان توده متدینین از آن بی نصیب یا کم بهره اند؛ تا کی باید 

علما و حکما به بهشت بروند و توده مردم را در جهنم جهل و غفلت 

واگذارند؟ چرا هر حرکت خالص برای اتصال دادن مردم به متون 

اصلی و دستِ اولِ دین، بدون بررسی و تأمل، متهم به  تهمت های 

 "، "قشریگری "،  "اخباریگری "، "به رأیتفسیر  "ناروایی چون 

و ... می شود؟ خداوند قشریّون و اخباریّون را  "انحراف از دین

یُحَرِّفونَ الکَلِمَ عن  "هدایت و آنان که دانسته و عامدانه مصداق 

"مَواضِعِه 
"مَن فَسَّرَ القُرآنَ برأیِه  "و  21

هستند را از درگاه رحمتش 22

                                                           
هَم میثاقَهم لَعَنّاهُم و جَعَلنا قُلوبَهم قاسیهً یُحَرّفونَ الکَلِمَ عن مَواضِعِه و نَسوا فَبِما نَقضِ ".  21

عنهُم و اصفَح إنّ اهلل یُحبُّ ماذُکِّروا بِه و التَزالُ تَطَّلِعُ علی خائِنَهٍ مِنهُم إالّ قلیالً منهم فاعفُ 

پس به دلیل نقض پیمانشان آنها را لعن کردیم و دلهایشان را به قساوت مبتال  ":   "المُحسنینَ 

نمودیم زیرا آنها کالم حق را تحریف و نصیب خود را از آنچه نسبت به آن تذکّر داده شده 

طلع خواهی شد غیر از اندکی از ایشان. بودند، فراموش نمودند و دائماً از آنها از خیانتی جدید، م

 .13مائده/ "پس از آنها درگذر و روی  خوش نشان بده چرا که خدا دوستدار نیکوکاران است.
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فاده از قرآن و نهج البالغه که تحریف و محروم نماید. اما هر است

 تفسیر به رأی نیست!!

بگذارید عنان کالم را به دست امام راحل ، حضرت روح اهلل     

کالمش، فصل الخطاب بی همتای  قدّسَ اهلل نَفسَه الزّکیّه بسپاریم که

 عصر ماست.

در بخش  "آداب الصاله "امام خمینی رحمه اهلل در کتاب شریف     

آداب قرائت نماز و به بهانه بحث از آداب قرائت قرآن ) چون بخش 

اصلی قرائت نماز، سوره های قرآن است که در رکعات اول و دوم 

نماز خوانده می شود( نهیبی عالمانه و شجاعانه می زنند به کسانی 

ه ترس از  غلطیدن در درّه هولناک تفسیر به رأی، که مردم را به بهان

لم ااز هر نوع تأمّل و تدبّر در قرآن کریم محروم کرده و می کنند! ع

که معنا و  –نمایانی که  روایات مربوط به نهی از تفسیر به رأی را 

                                                                                                               
مَن فَسَّر القرآنَ برأیِه فقد افتَری علَی اهلل  ". پیامبراکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم می فرمایند:  22

: هر کس قرآن را با رأی و نظر خود  "هٌ و کُلُّ ضاَللَهٍ سَبیلُها النّارُ الکَذِبَ و ... کُلُّ بِدعَهٍ ضاَللَ

یان تفسیر کند، به تحقیق به خداوند افترای کذب بسته است ... و هر بدعتی ، گمراهی است و پا

. همچنین امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات 18؛ ص 1. تفسیر برهان؛ج"ی، جهنم استهر گمراه

: خداوند عزّوجلّ   "قال اهللُ عزَّ و جلَّ: ما آمَنَ بی مَن فَسَّرَ برَأیِه کالمی ... "ند: المصلّین می فرمای

 .19فرمود: کسی که کالم مرا با رأی و نظر خود، تفسیر می کند به من ایمان ندارد! همان،ص 
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چنان تعمیم داده اند، که  –موضوع و مصادیق خاص و روشنی دارد 

ن کریم را ولو هیچ ارتباطی به تفسیر هر نوع برداشت آزاد از قرآ

ندارد، منع کرده و آن را حرام و مستوجب عذاب جهنّم معرفی می 

 کنند. امام خمینی روحی فداه می نویسند:

یکی دیگر از حُجُب که مانع از استفاده از این صحیفه  "

نورانیّه است، اعتقاد به آن است که جز آن که مفسّرین نوشته 

و  سی را حقّ استفاده از قرآن شریف نیستیا فهمیده اند، ک

که ممنوع  –تفکّر و تدبّر در آیات شریفه را به تفسیر به رأی 

اشتباه نموده اند و به واسطه این رأی فاسد و عقیده  –است 

باطله، قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاری کرده و 

 آن را بطور کلی مهجور نموده اند.

در صورتی که استفادات اخالقی و ایمانی و عرفانی به هیچ     

وجه مربوط به تفسیر نیست، تا تفسیر به رأی باشد. مثالً اگر 

کسی از کیفیت مذاکرات حضرت موسی با خضر و کیفیت 

معاشرت آنها و شَدِّ رِحالِ ) کوچ کردن( حضرت موسی با 

پیش  آن عظمت مقام نبوت، برای به دست آوردن علمی که

به  –او نبوده و کیفیت عرض حاجت خود به حضرت خضر 
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هل أَتَّبِعُکَ عَلی أَن تُعَلِّمَنی مِمّا عُلِّمتَ  "طوری که در کریمه 

و کیفیت سلوک متعلم با معلم را  –مذکور است  23 "رُشداً 

این چه ، که شاید بیست ادب در آن هست، استفاده کند

ی باشد.... إلی غیر ذالک از ربطی به تفسیر دارد تا تفسیر به رأ

موری که از لوازم کالم استفاده می شود که مربوط به تفسیر ا

 به هیچ وجه نیست. 

عالوه بر آن که در تفسیر به رأی نیز کالمی است که شاید     

غیرمربوط به آیات معارف و علوم عقلیه که موافق موازین 

لیت برهانیه است و آیات اخالقیه که عقل را در آن مدخ

است ، باشد؛ زیرا که این تفاسیر مطابق با برهان متین عقلی و 

اعتبارات  واضحه عقلیه است که اگر ظاهری بر خالف آنها 

باشد ، الزم است آن را از آن ظاهر مصروف نمود؛ مثال در 

"و جآء رَبُّکَ  "کریمه 
"الرّحمنُ علَی العَرشِ استَوی "و  24

25 

ن است، ردّ این ظاهر و که فهم عرفی آن، مخالف با برها

                                                           
موزی؟ . آیا پیروی و همراهی تو نمایم تا آنچه را آموخته ای از بصیرت و رشاد، به من هم بیآ 23

 ( 64) کهف/
 (.22. و پروردگارت آمد... ) فجر/ 24
 (.5) طه/ "خدای رحمان بر عرش استیال یافت ".  25
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تفسیر مطابق با برهان ، تفسیر به رأی نیست و به هیچ وجه 

"ممنوع نخواهد بود.
26 

که یقیناً خود از  –مالحظه می فرمایید که چگونه امام عزیزمان     

خطر مسدود کردن باب -مفسّرین برجسته ی قرآن کریم است 

لبته در چارچوب ا –استفاده عموم مسلمانان از این کتاب زندگی را 

هشدار می دهد و با یک استدالل روشن   -صحیح و مورد تأیید دین 

و منطقی ضرورت تدبّر در قرآن شریف را متذکّر می شود. همان 

تدبّری که خداوند درباره کسانی که آن را ترک کرده اند می 

"أفالیَتَدَبَّرونَ القُرآن َ أم علی قُلوبٍ أقفالُها "فرماید
عدم یعنی دلیل  27

 تدبّر در قرآن را، قفل شدن دلها می شمارد.

 منتظر استاد مباش!

قابل برداشت اصولی غیرتفسیری است و نباید  قرآن کریموقتی     

مردم را به بهانه ترس از تفسیر به رأی از تدبّر و استفاده از آن محروم 

                                                           
؛ مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی ره؛ج آداب الصّلوه. امام خمینی؛ سید روح اهلل؛  26

 .200-199؛صص1370اول؛ 
 .24. سوره مبارکه محمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم؛  27
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کرد، به طریق اولی نباید مردم را از استفاده مستقیم و عمومی از نهج 

 .   لبالغه محروم کردا

رهبر فرزانه انقالب اسالمی درباره ضرورت رجوع مستقیم مردم و     

 خصوصاً نسل جوان به نهج البالغه می فرمایند:

اما جوانها نباید فضال و اندیشمندان کار خود را بکنند  " 

. منتظر اساتید، فضال و پیشروان اندیشه و علم و ادب بمانند

از ابعاد گوناگون مورد نظر قرار دهیم و  نهج البالغه را باید

برای این کار، جمع ها و جلسه ها تشکیل دهیم.... وقتی فکر 

می کنم می بینم آرزویی که داشته ایم و داریم این است که 

جامعه ما باید با این کتاب عزیز، الفت و انس پیدا کند.... شما 

ه، خیلی عزیزان، با نهج البالغه انس پیدا کنید. نهج البالغ

بیدار کننده و هوشیار کننده و خیلی قابل تدبّر است . در 

جلساتتان ، با نهج البالغه و کلمات امیرالمؤمنین علیه السالم، 

انس پیدا کنید. اگر خدای متعال توفیق داد و یک قدم جلو 

رفتید، آن وقت با صحیفه سجادیه هم که علی الظاهر فقط 

البالغه، کتاب درس و کتاب دعاست، اما آن هم مثل نهج 
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کتاب حکمت و کتاب عبرت و کتاب راهنمای زندگی 

"سعادتمندانه است، انس بگیرید.
28 

 سرّ دلبران، در حدیث دیگران

 در پایان این رنجنامه، از باب قول شاعر که :    

 خوشتر آن باشد که سرّ دلبران         گفته آید در حدیث دیگران

غیرشیعی درباره نهج البالغه اکتفا به نقل سخنان برخی دانشمندان 

 می کنیم و ... در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

 شیخ محمد عبده؛ مفتی بزرگ مصر: .1

گاهی در هنگام مطالعه نهج البالغه به عالم کشف و  "   

شهود می رسیدم و عقل نورانی را می دیدم که در قالب 

رد و از اندامی نمی گنجد و شباهتی به پیکر و جسدی ندا

کاروان الهی جدا شده و به روح انسانی چسبیده و او را از 

حجاب های طبیعت بریده و به ملکوت اعلی باال برده و به 

مشهد نور و پرتجلی رسانده و در وادی قدس مأوی بخشیده 

                                                           
 ؛ به1382. نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبری ، محمدمهدی عقیلی؛ تهران؛ چاپ سوم؛  28

 .53و  83ترتیب ص 
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است. پس از آن که از تاریکی های فریب و خدعه رهایی 

اتی روشن و یافته است. گویا می شنوم خطیبی حکیم، با کلم

گویا، مسؤالن را خطاب قرار داده و راه های صواب را به 

ایشان نشان داده و به ریزه کاری های سیاست ارشادشان می 

کند و راه های هشیاری و آگاهی را پیش رویشان می گذارد 

و به اوج سرزمین های رهبری و هدایت باال می برد و به 

هدف های عالی، شرافت تدبیر، ارتقا می دهد و بر رسیدن 

"مشرف می سازد. این کتاب، همان نهج البالغه است. 
29 

 محمدحسن نائل المرصفی؛ دانشمند بزرگ عرب: .2

 و دین در اعماق دریای علم و سیاست ،علی در این کتاب "

شنا کرده و در همه این علوم، گوهرهای بی نظیری را به 

دست آورده که در اوج اهمیت است و اگر از جنبه ادبی 

می او را لتاب او پرسش کنی، پس از آن که موقعیت عک

باید گفت که در توان هیچ نویسنده و خطیب بلیغ و  ،بشناسی

شاعر ممتازی نیست که به این پایگاه رسد و تنها باید به این 

بسنده کرد که نهج البالغه مجموعه ارزشمندی است که 

                                                           
 . مقدمه شرح عبده بر نهج البالغه. 29
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میخته زیبایی تمدن و روانی و استواری صحرانشینی را به هم آ

است. آری! نهج البالغه تنها بستری است که راستی و 

حقیقت برای خود منزلی یافته که در آن فرود آید و بدان 

مطمئن گردد و بیآرامد . پس از آن که جایگاه ها در هر لغت 

 30."و زبانی آن را نادیده انگاشته و از آن روی گردانده اند

یسی تبار رشته ادبیات در دانشگاه کُرنیکوی؛ استاد انگل .3

هندوستان در مجلسی که دانشمندان ادبیات و زبانهای 

مختلف دنیا حضور داشتند و درباره معجزه بودن قرآن از وی 

 سؤال کردند گفت:

قرآن برادر کوچکی دارد به نام نهج البالغه. آیا کسی می  "

از  تواند مانند این برادر کوچک بیاورد تا ما را مجال بحث

"برادر بزرگ و امکان آوردن نظیر آن باشد؟
31 

جرج جرداق؛ دانشمند بزرگ مسیحی لبنانی که قریب به  .4

سال است عمر خود را وقف نهج البالغه و شناسایی  40

                                                           
 .90؛ص 1. مصادر نهج البالغه؛ ج 30
؛ شماره 1386. نهج البالغه از دیدگاه اندیشمندان؛ حمزه کریم خانی؛ مجله گلبرگ؛ اسفند  31

 .16ص ؛60
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امیرالمؤمنین علیه السالم نموده و مؤلف کتاب االمام علی 

 علیه السالم صوت العداله االنسانیه می باشد:

مشرق زمین، هیچ به سراغ نهج البالغه رفته آیا در تاریخ  "

اید؟ ... نهج البالغه از فکر و خیال و عاطفه، آیاتی به دست 

می دهد که تا انسان هست و تا خیال و عاطفه و اندیشه انسانی 

وجود دارد، با ذوق بدیع ادبی و هنر او پیوند ناگسستنی 

 خواهد داشت.

ان از درکی عمیق سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ ، جوش    

و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت و گرمی حقیقت، و 

سرشار از اشتیاق تمام برای شناخت ماورای این حقیقت. 

سخنانی زیبا و نغز که زیبایی موضوع و بیان، آن چنان در آن 

به هم آمیخته که تعبیر با مدلول و شکل با معنا، یکی شده اند. 

نور با خورشید، یکی هستند. هم چنان که حرارت با آتش و 

بشر در مقابل آن، چونان موجودی است که در برابر سیلی 
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خروشان و دریایی پرموج، توفانی سرکش یا گردبادی تند 

 32 "قرار گرفته است. 

 فرسیسیان از دانشمندان مسیحی انگلیس: .5

اگر علی علیه السالم ، آن خطیب بزرگ در عصر ما هم  "

پا می نهاد، می دیدید که مسجد  اکنون بر منبر مسجد کوفه

کوفه با آن همه وسعت، از سران و بزرگان اروپا موج می زد. 

می آمدند تا روح خود را از دریای سرریز دانش و علم او 

 33".سیراب سازند

 استاد امین نخله، دانشمند مسیحی عرب: .6

هرگاه کسی بخواهد بیماری نفس و روان خویش را درمان  "

ر امام علی علیه السالم در نهج البالغه روی کند، باید به گفتا

آورده و راه و روش زندگی را از پرتو این کتاب ارزشمند 

"بیآموزد.
34  

                                                           
 . همان. 32
 . همان. 33
 . همان. 34
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 نمونه ای از معجزه نهج البالغه

در یکی از جلسات نهج البالغه خوانی در قم، جوانی از     

یوگسالوی شرکت کرد و تقاضا نمود که فرصتی برای سخن گفتن 

ه شود. وی بعد از نام و یاد خدا، خود را اینگونه معرفی به ایشان داد

 کرد:

من امید بایرامی از کشور یوگسالوی هستم. خودم، "     

سالگی  23والدینم و تمام اقوامم کمونیست بودیم. در سن 

یک لیسانس روانشناسی، یک لیسانس آناتومی و دکترای 

ز داروسازی گرفته بودم. در جشن فارغ التحصیلی یکی ا

همکالسی هایم کتابی را به من هدیه داد و گفت: اکنون که 

درست با موفقیت اتمام پذیرفته و می روی، این کتاب را 

 .زندگی در آن هست!بخوان 

که یکی از خوش آب و  –وقتی به شهر و دیار خود     

، پدرم که برگشتم –هواترین شهرهای یوگسالوی است 

فردی متوّل و رییس بیمارستان است، برایم یک داروخانه 

مجهّز خریده بود تا من بالفاصله مشغول به کار شوم. چون 

فکارم همه مادی بود، به عنوان اکمونیست بودم، آرزوها و 
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مثال دوست داشتم بهترین خودرو را سوار شوم و بهترین خانه 

ز مدتی به آلمان رفتم و را بسازم و ... . به همین دلیل پس ا

یک خودرو با سلیقه خودم به شرکت بنز، سفارش دادم که 

شد. پدرم در محله  تومانقیمتش به پول ایران یک میلیارد 

ساخت که مردم خانه ای مثل قصر  ، برایمگران قیمت شهر

مدت بسیار  آن را با دست به هم نشان می دادند. اما بعد از

جود این همه امکانات و احساس کردم که با و یکوتاه

موقعیت ها، اصال احساس خوشبختی نمی کنم! پدر و مادر 

تحصیلی متعدد، خانه و ماشین  تحصیلکرده و پولدار، مدارک

 نمی کرد. راضیمو شغل پردرآمد و ... هیچکدام 

انی بزرگی وکم کم این دغدغه برایم به بحران روحی و ر    

بودم.  هی حوصله شدتبدیل شد به طوری که بسیار عصبی و ب

دائماً با خود می اندیشیدم که اگر این امکانات و موقعیت ها 

برای انسان، خوشبختی نمی آورد پس چه چیزی خوشبختم 

 می کند؟ 

خالصه در آستانه جنون بودم که شبی در داروخانه ام در     

حالی که تنها و غمگین نشسته و به فکر فرورفته بودم، چشمم 
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که همکالسی ام به من داده بود افتاد که در به همان کتابی 

. بی دلیل کتاب ها افتاده و حسابی خاک گرفته بودقفسه کتاب

را برای اولین بار برداشتم و گردوغبارش را گرفتم و بصورت 

 "اتفاقی صفحه ای را باز کردم و...

داستان هدایت این جوان کمونیست یوگسالو به برکت نهج     

نفر از  30البالغه و هجرتش به قم برای طلبگی و اینکه تا کنون 

خانواده اش را شیعه کرده است آن قدر شیرین است که بهتر دیدم 

خودتان از زبان امید بشنوید؛ لذا به پیوست این نوشتار، لوح فشرده 

البالغه تقدیم می شود که فیلم سخنرانی  معجزه نهجای تحت عنوان 

 امید بایرامی است در جلسه نهج البالغه.
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 طرحی که جهانی خواهد شد؛ انشااهلل

پیشنهاد ما به همه منصفانِ درمندی که با همین اندک یادآوری و     

تذکّر، هشیار شده و طعم تلخِ محرومیت از گنجِ پدری خویش یعنی 

نهج البالغه را به خوبی درک کرده اند این است که از همین اآلن 

دست به کار شوید و با توکل به خداوند متعال و توسل به روح مولی 

انس بگیرید و زندگی  ،علیه السالم، با نهج البالغه الموحدین  علی

 کنید.

برای این کار کافی است نهج البالغه با ترجمه مرحوم دشتی )ره(    

دقیقه آن را مطالعه کنید.  10اقل را تهیه کنید و در شبانه روز حد

دلیل معرفی ترجمه مرحوم دشتی از بین ترجمه های گوناگون این 

 : کتاب شریف این است که

اوالً مرحوم دشتی همان طور که در مقدمه ترجمه اش بیان کرده     

است، خدمت به نهج البالغه را از سرِدرد و دغدغه و غیرت آغاز 

کرده است؛ لذا روح و نورانیت خاصی در ترجمه وی احساس می 

 شود. ایشان در مقدمه نهج البالغه اش می نویسد:
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( که ترجمه 50-43از آغاز تحصیالت حوزوی ) سالهای  "

های موجود را مطالعه می کردم و کاستی های مفهومی را می 

یافتم، نگران و در فکر چاره بودم که یکی از نوشته های 

مسیحی ) استاد ادبیات عرب در لبنان( را  جرج جرداق

جاذبه های امام علی علیه  "خواندم که اعتراف کرده بود:

ر نهج البالغه را اب 200السالم شوری در من ایجاد کرد که 

 مطالعه کردم.

چنان بر خود لرزیدم و به تعصّب و غرور اعتقادی من     

ضربه وارد شد که تا مدتی حالت عادی نداشتم. بر خود 

بار نهج البالغه را می  200نفرین کردم که چرا یک مسیحی 

خواند اما من که خود را از شیعیان امام علی علیه السالم می 

حبت و والیت او را دارم به راستی چندبار شمارم و ادعای م

نهج البالغه را خوانده ام؟ و با مفاهیم ارزشمند آن چه میزان 

آشنایی دارم؟ ما که در خانواده شیعه، از پدر و مادری شیعه و 

از خاندان شیعه و در کشور شیعیان قرار داریم، چرا باید با 

"نهج البالغه بیگانه باشیم؟
35 

                                                           
 .9. مقدمه ترجمه نهج البالغه دشتی؛ ص 35
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همانطور که مرحوم دشتی آرزو و  –ین ترجمه ثانیا ویژگی مهم ا

رعایت اصل سادگی و عمومی بودن آن بود که  "همت داشته است، 

همه اقشار و سطوح متفاوت فکری موجود در جامعه، بدون مراجعه 

"به کتب تفسیری و لغت و تاریخ، بتوانند از آن استفاده کنند.
36 

 دشتی فرمودند: ممرحولذا رهبر معظم انقالب در دیدار با خانواده    

ترجمه نهج البالغه ایشان، از همه ترجمه ها بلکه از اغلب  "

وقتی برای مدارس، نهج  ترجمه های موجود، بهتر است.

"البالغه تقاضا کردند، ترجمه ایشان را پیشنهاد دادم.
37 

به توصیه های زیر، انگیزه شما را در خواندن نهج البالغه  توجه    

 ن عمل الهی را استمرار می بخشد:افزون می کند و ای

دوستانی که با زبان عربی آشنایی ندارند، کافی است، تنها  .1

ترجمه آن را بخوانند و بدانند که کالم موال از جنس الفاظ 

نیست که نتواند نور و اثر خودش را در زبان غیرعربی 

 بگذارد. 

                                                           
 .10. مقدمه نهج البالغه دشتی، ص 36
 .2. به نقل از مقدمه ترجمه نهج البالغه دشتی، ص 37
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بهتر است مطالعه نهج البالغه را از بخش پایانی آن یعنی  .2

قصار یا حکمت ها آغاز کنید؛ زیرا هم عبارات  کلمات

کوتاه تر است و هم نکات کاربردی بسیاری برای حل 

مسایل جاری زندگی خود و اطرافیانتان به دست می آورید. 

بعد از اتمام بخش حکمت ها، بخش نامه ها را مطالعه کنید 

و سپس بخش خطبه ها را از آخرین خطبه به سمت اولین 

فرمایید. با اتمام دور اول نهج البالغه ، دور خطبه، مطالعه ب

دوم را آغاز کنید و سپس دور سوم و ... . به شما قول می 

دهم در همان دور اول چنان مجذوب این گنج ناشناخته 

خواهید شد که از مطالعه کتابی جز آن احساس غبن و 

 خسارت خواهید کرد.

اکان ما، اگر با بنده هم عقیده اید که پدران و اجداد و نی .3

درباره نهج البالغه کوتاهی و قصور داشته اند؛ پس 

بپاخیزید و با کاری جهادی، ضمن ادای دین خود به این 

میراث گرانقدر، سهم فراموش شده آنان و خسارت باقی 

مانده از پیشنیان را نیز جبران نمایید. چگونه؟ کافی است 

د ابتدا از خانواده چند نفری خود شروع کنید. به تعدا
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اعضای خانواده، نهج البالغه با ترجمه آقای دشتی تهیه 

و ساعتی را در روز یا حداقل در هفته ای مقرّر  38کنید

 نمایید که همگی میهمان سفره آسمانی موال باشید. 

در این محافل هر کسی باید حکمتی از نهج البالغه را به صورت     

، سپس نفر بعدی شیوا و شمرده بخواند و بقیه گوش بدهند و بفهمند

و حکمت بعدی و... چنانچه احساس کردید فهم و درک عبارتی 

نیاز به دقت بیشتر دارد، از فرد بعدی بخواهید تا همان حکمتی راکه 

 عضو قبلی خوانده است، تکرار نماید...

در گام بعدی اقوام، همسایگان ، دوستان، اهل مسجد و هیأت و ...     

ا بیانی شیوا و رسا به این درد بزرگ و خالصه همه معاشرانتان را ب

مهلک فرهنگی، متذکر شوید و چنانچه آثار پذیرش را در او 

مشاهده نمودید او را به مطالعه نهج البالغه و شرکت در جلسه 

روخوانی نهج البالغه دعوت نمایید. ممکن است همین جزوه که 

تکثیر  پیش روی شماست بتواند، کار را برای شما آسان کند. آن را

                                                           
. متاسفانه قیمت نهج البالغه در بازار گران است شما می توانید به هر تعداد که بخواهید از این  38

متعلق به مرحوم دشتی  –کتاب شریف را از مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه السالم 

، 37741184-025. تلفن: 5، پالک 2تهیه فرمایید. آدرس:خیابان حجتیه، کوچه شماره  –

 .37185/3676، صندوق پستی: 37744764-025گار: دورن
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کنید و همواره تعدادی از آن را همراه داشته باشید و پس از معرفی 

کوتاهی درباره نهج البالغه، این جزوه را به فرد مورد نظر بدهید تا 

در موقعیت مناسبی آن را مطالعه نماید. حتما بعد از مدت کوتاهی 

جویا شوید. پشتِ کار را رها نکنید..  ،نظرش را در باره مطالب جزوه

 پشتِکار داشته باشید!

 سپاس و درخواست

برادر گرانقدر حجت االسالم یادگاری  پایان ضمن تشکر ازدر     

مؤسسه  انم درعزیز که ویرایش این اثر را با بزرگواری متقبّل شدند و

، سهم بسزایی آنفرهنگی عاشورائیان اصفهان که در نشر و توزیع 

ایفا کردند از همه خوانندگان محترم تقاضا می شود که نظرات 

 اصالحی و نقدهای سازنده خود را از طریق پست الکترونیکی : 

hrmahdavia110@chmail.ir  ارسال فرمایند.برای نویسنده 

 والسالم علی من اتّبع الهدی

 1436رجب المرجب -قم المقدسه

 حمیدرضا مهدوی ارفع
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