
 

 کارهای آنالبالغه و راهضرورت آشنایی با نهج

 *سیداحمد طباطبایی ستوده

 مقدمه
توانـد تـرین کتـاب پـس از قـرآن اسـت کـه مـیجـامع ،البالغهنهجتردید یب

هـدایت بشـر را در راهنمای انسان در تمام ابعـاد زنـدگی بـه شـمار آیـد و 

سـنگی اسـت گـران مجموعه ،البالغهنهجدار شود. های گوناگون عهدهعرصه

اند. در عظمت و شگفتی ایـن نامیده« برادر قرآن 4:أخ القرآن»که به حق آن را 

َكـام  َفـوَق َكـاْم الَمخلـوْق َو »اند: اثر جاودانه همین بس که در توصیفش گفته
تـر از کـالم خداونـد می که باالتر از کالم بشر و پـایینکال 0:دوَن َكاْم الخاْل 

 «.  است

، اما جای بسـی تأسـف گذردمی البالغهنهجبیش از هزار سال از عمر چه  گرا

هنـوز در میـان شـیعیان  ،است که این گنجینه ارزشمند و این میراث مانـدگار

جـز آشـنایی بـا نـام ایـن  بیتمهجور مانده و بسیاری از ما دوستان اهل
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های ایـن اقیـانوس ُدّر و مرجانکتاب، بهره دیگری از آن نداریم و خود را از 

در کشـور مـا قابـل  البالغـهنهجآمار انس و ارتباط با  ایم.بیکران محروم کرده

طوری کـه در یـک جامعـه آمـاری بـا طـرح ایـن  به ؛بار استتأمل و تأسف

ایـد، روشـن را به طور کامـل خوانـده لبالغهانهجپرسش که تا کنون چند بار 

بـار شد که از شش هزار نفـر، فقـط حـدود پـنج درصـد، آن هـم تنهـا یـک

کـه ُجـرج ُجـرداق، ادیـب و این در حـالی اسـت  4اند.را خوانده البالغهنهج

را خوانـده  البالغهنهجنویسنده مسیحی از کشور لبنان، بیش از دویست مرتبه 

اإلمــام بــه دنیــا، کتــاب ارزشــمند  و در معرفــی شخصــیت امیرالمــؤمنین
نسانیةعلی  اّله آیـتبـه توصـیه را نوشته است. کتابی که  ، صوُت العدالة  اإل 

توان آن را یکـی از و به جرأت می ترجمه شد به فارسی العظمی بروجردی

اسـت. جـرج تدوین شده ه هایی دانست که تا کنون در این زمینبهترین کتاب

جرداق که خود ادیبی متبحر بوده و بـا ادبیـات عـرب آشـنایی کامـل داشـته 

شود که در پشـت جلـد کتـابش می البالغهنهجآنچنان مسحور کلمات  ،است

ای علـی! اگـر بگـویم تـو از مسـیح » نویسد:می خطاب به حضرت علی

 پـذیرد.است، وجدانم نمـی اگر بگویم او از تو باالتر. پذیردباالتری، دینم نمی

 0«.کیستی؟ تو پس خودت بگو به ما ای علی!. گویم خدا هستینمی

   فرماید:می ایالعظمی خامنه اّله رهبر فرزانه انقالب، حضرت آیت

ما مثل آن بیماری هستیم که نسخه کاملی از یک طبیب حـاذق را در جیـب 

خود یا در طاقچه اتاق خود دارد، امـا در عـین حـال الی آن نسـخه را بـاز 

هـای بـرد. قـرنکند و از آن بیماری دا ماً رنج میکند و به آن عمل نمینمی
                                                           

کـاظم طباطبـایی، اسـتاد  محمـد االسـالم سـیدجة مصاحبه با ح». روزنامه جمهوری اسالمی؛ 4
 .42، ص21/23/4322، 44411شماره  ؛«حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
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ز معار  آن بهـره اما از آن استفاده نکردیم و ا ،را داشتیم البالغهنهج متمادی

های فردی و اجتماعی خود را برای خودمان نگـه داشـتیم. نبردیم و بیماری

آشنا شـود،  البالغهنهجاین، آن تأسف و افسوس بزرگی است که هر کس با 

 4در دلش جا خواهد گرفت.

 البالغهبایستگی آشنایی با نهج
مطـرح  البالغـهنهجنخستین پرسشی که درباره ضـرورت مطالعـه و انـس بـا 

چه کاربردی در زنـدگی امـروز بشـر البالغه نهجاین است که اساساً  ،شودمی

دارد؟ چـرا بایـد مـی داشته و چـه مشـکلی را از سـر راه انسـان معاصـر بـر

 بخوانیم و با آن مأنوس شویم؟ البالغهنهج

در پرداختن به نیازهـای  البالغهنهج شاید بهترین پاس، به این سؤال، جامعیت

البالغه مانند قرآن، یک کتاب سـبک زنـدگی اسـت و مختلف بشر است. نهج

نیـز  البالغهنهجدارد، به معار  نیاز های قرآن گونه که به آموزهجامعه ما همان

فرمایــد: محتــاج اســت. مقــام معظــم رهبــری در یکــی از بیانــات خــود می

ی یک انسان کامل و برای یـک جامعـه هایی که برادر همه بخش البالغهنهج»

تـرین مطالـب را ارا ـه انقالبی کامل الزم و ضـروری اسـت، بهتـرین و وافی

   0«.دهدمی

کنـد را کتابی معرفی می البالغهنهجزاده آملی نیز اّله حسنحضرت آیتعالمه 

فزای خـود انگیز آن به قبری بوزد، صاحب قبر را با عطر جاننسیم دلاگر که 

                                                           
)برگرفتـه از بیانـات  22؛ صالبالغه از دیدگاه مقام معظـم رهبـرینهجمحمدمهدی علیقلی؛ . 4

 ش(.4312البالغه، آموزان شرکت کننده در مسابقات نهجمقام معظم رهبری در جمع دانش

 .89/15/8953بیانات مقام معظم رهبری در تاری، . 0
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2212 
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 4کند.یزنده م

در  البالغـهنهجاز عمـق تـأثیر حاکی تردید چنین سخنانی بیش از هر چیز، بی

منـد سـاخته و نـدای زندگی کسانی است که خود را از انوار قدسی آن بهـره

اطالعی ما شیعیان از این دریـای اند. بیانسانیت را از یرفای بیکران آن شنیده

ایـم که به خود جرأت نـدادهست از این روساز، معرفت و این کارخانه انسان

نعمـتش توشـه  البالغه مأنوس شده و به صورت مسـتقیم از سـفره پـربا نهج

برداریم. این در حالی است که دنیای امروز شاید بیش از هر زمان دیگری بـه 

مشکالت خـرد و کالنـش را بـا ایـن  بتواندو باشد این سخنان احتیاج داشته 

ضروری است تا بـه قـدر وسـعمان از ایـن راین بنابفزا مداوا کند. اکسیر جان

 توشه برداریم.  ،ثروت عظیم

دربـاره انـس اسـتادش میـرزا علـی آقـای  استاد شـهید مرتضـی مطهـری

   گوید:البالغه شده است، میکه واسطه آشنایی او با دنیای نهج شیرازی

آشـنا  البالغـهنهجبـار بـا  میرزا علی آقای شیرازی، بزرگ مردی که مرا اولـین

ساخت و درک محضر او را همـواره یکـی از ذخـایر گرانبهـای عمـر خـود 

اش در نظرم مجسم نگردد، یادی شمارم و شب و روزی نیست که خاطرهیم

داد و روی به او حال مـی البالغهنهجنکنم و نامی نبرم و ذکر خیری ننمایم ... 

سـیر  ،ست درک کنیمتوانیم درنشاند و در عوالمی که ما نمیمیبال و پر خود 

کرد، روحش با این تنفس می البالغهنهجزیست، با می البالغهنهجداد. او با می

تپیـد. زد و قلبش با ایـن کتـاب مـیکتاب همدم بود، نبضش با این کتاب می

نمود. غالبـاً جریـان های این کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد میجمله

، با جریـان سرشـک از چشـمانش بـر محاسـن بر زبانش البالغهنهجکلمات 
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که از ما و هـر چـه در  ـ البالغهنهجسپیدش همراه بود. برای ما درگیری او با 

بخـش و ای تماشـایی و لـذتمنظـره ـشد برید و غافل میمی ،اطرافش بود

آموزنده بود. او نمونه عینی از سلف صـالح بـود ... بـا همـه اینهـا مـن ادعـا 

هـای وارد بـود و همـه سـرزمین البالغـهنهجکنم که او در همه دنیاهـای نمی

 4را فتح کرده بود. البالغهنهج

 البالغه چیستی نهج
و « هـانامـه»، «وصـایا»، «دعاهـا»، «هاخطابه»البالغه در حقیقت منتخبی از نهج

اسـت کـه توسـط سـید شـریف  مـوالی متقیـان علـی« های کوتاهجمله»

یعنی بیش از هزار سال پیش گردآوری شده اسـت.  ،ق 122در سال  رضی

به هیچ وجـه منحصـر در  البته الزم به ذکر است که سخنان حضرت علی

ای از سـخنان آن حضـرت را این مجموعه نبوده و سـید رضـی تنهـا گزیـده

 آوری کرده است. جمع

تنظـیم شـده  «هاحکمت»و « هانامه»، «هاخطبه»در سه بخش کلی  البالغهنهج

. بخش نخست که حجم زیادی از این کتاب را به خود اختصاص داده، است

هایی که گاه از یک خط تجاوز نکرده و گـاهی خطبه است؛خطبه  014شامل 

رسد. بخـش دوم شـامل به بیش از ده صفحه هم می« خطبه قاص ع ه»همچون 

بـه  که خطاب بـه افـراد مختلـف و در موضـوعات گونـاگون است نامه  22

ای ر تا نامـهکای کوتاه و یک خطی به فرماندهان لشاز نامه ؛استسامان یافته 

یـا کلمـات  حکمـت 122بلند و عمیق به مالک اشتر. بخش سوم نیز شـامل 

جمالت کوتاه و در عین حال پرمغز و بسیار جـذابی کـه  ؛است قصار )کوتاه(
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ه و گـاه هـای مختلـف و در موضـوعات متنـو ، گـاه در دو کلمـبه مناسبت

 4نزدیک به یک صفحه، توسط آن حضرت ایراد شده است.

هـای دیگـر که آن را از بسیاری از کتـاب البالغهنهجهای مهم یکی از ویژگی

ممتاز کرده، تنو  موضوعاتی است که در آن وجود دارد. این مجموعـه غنـی 

با پاس، به نیازهای مختلف علمی و عملی انسان، توانسته است هدایت بشـر 

عهده بگیرد. شاید سـّر اینکـه  های گوناگون فردی و اجتماعی برا در عرصهر

هم در همین نکته نهفته باشد؛ چـرا کـه قـرآن  اندلقب داده« برادر قرآن»آن را 

آنچـه را کـه  بر همین اساس نازل شده و هـر ،نیز که کتاب هدایت بشر است

سـت. برخـی در خـود جـای داده ا ؛بـدان احتیـاج دارد ،آدمی برای هـدایت

بزرگان با غور در این اقیانوس بیکران، نمایی کلی از محتوای غنی این کتـاب 

سـیری در بـه عنـوان مثـال اسـتاد شـهید مطهـری در کتـاب  ؛اندعرضه کرده
های بسیار مفید در زمینـه آشـنایی بـا که الحق و االنصا  از کتاب البالغهنهج

 البالغـهنهجختلـف کـه در شود، به چهارده موضو  ممحسوب می البالغهنهج

اشاره کرده است. برخی از این موضوعات عبارتنـد  ،خوردبیشتر به چشم می

ــادت»، «الهیــات و ماوراءالطبیعــه»از:  ، «حکومــت و عــدالت»، «ســلوک و عب

، «اصـول اجتمـا »، «دعا و مناجات»، «دنیا و دنیاپرستی»، «بیت و خالفتاهل»

 0 . و ...« اخالق و تهذیب نفس»

                                                           
کـه « آور حضرتسخنان شگفت»البته غیر از این سه بخش، قسمت دیگری هم تحت عنوان . 4

ه هـا جـای دادوجود دارد که سید رضی آن را در میان بخـش حکمـت ،باشدسخن می 2شامل 
کـالم  2ایـن  ،«فصل فی غرا ب کالمه»با عبارت  012است. به این صورت که پس از حکمت 

 کند.به بعد را بیان می 014را آورده و سپس حکمت 
 .11و  12 ص ؛البالغهسیری در نهج ؛مرتضی مطهری. 0
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 البالغههای آشنایی با نهجشیوه

 البالغهالف( تهیه نهج

، تهیـه یـک نسـخه از ایـن کتـاب البالغـهنهجبـا شناخت قدم نخست برای 

های ما شیعیان یـک نسـخه ارزشمند است. متأسفانه هنوز در بسیاری از خانه

این اقـدام بـه صـورت همگـانی اگر وجود ندارد، در حالی که  البالغهنهجاز 

تواند زمینه انس با ایـن کتـاب ارزشـمند را در جامعـه بیشـتر می ،دانجام شو

 یهای مختلف به یکدیگر، اهـدادر مناسبت البالغهنهجفراهم کند. هدیه دادن 

چند نسـخه از آن بـه امـاکن عمـومی ماننـد مسـاجد، مـدارس، ادارات و ... 

ای مـهای خوانا همراه با ترجنسخهتهیه تواند در این خصوص مؤثر باشد. می

 ؛ ماننـدهای ادبی و علمی مرسوم دور باشدکه از پیچیدگی البالغهنهجروان از 

کـاظم  اّله العظمی ناصر مکارم شیرازی، حسـین انصـاریان، سـیدترجمه آیت

 است. ترمحمد دشتی مناسب و ارفع

 البالغههای پیرامون نهجب( مطالعه کتاب

را در خواننـده افـزایش  البالغـهنهجیکی از نکاتی که انگیزه مطالعه و انس با 

نوشـته شـده و  البالغـهنهجهـایی اسـت کـه پیرامـون دهد، مطالعه کتـابمی

کنـد و زمینـه های این کتاب بیشتر آشنا مـیها و جذابیتخواننده را با ویژگی

سـیری در کتـاب  بـرای مثـال سـازد.را در او ایجـاد مـی البالغـهنهجانس با 
اثـر  البالغـهدر آسـتانه نهجاثر استاد شهید مرتضی مطهری، کتـاب  البالغهنهج

 البالغـههای دانشجویی پیرامـون نهجپرسش و پاس،حسن نادم، کتاب  محمد

ها کتاب دیگر از این دست، حـاوی مطـالبی هسـتند اثر مصطفی عزیزی و ده

بـا ، عالقه و انس البالغهنهجگویی به سؤاالت مختلفی پیرامون که ضمن پاس،



992    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

 دهند.این کتاب را در خواننده افزایش می

 البالغه اعترافات اندیشمندان درباره نهجمطالعه ج( 

 البالغـهنهجشنیدن اعترافات بزرگان ادیان و مذاهب درباره عظمت و بزرگـی 

هـای شـیعیان بـه وجـود نه تنها احساس غرورآفـرین و افتخـارآمیزی در دل

تشویق بـه مطالعـه و انـس بیشـتر بـا ایـن ای برای بلکه خود انگیزه ؛آوردمی

یکی از دانشـمندان مسـیحی بـه نـام ن رسیسـیان در برای مثال . شودمی کتاب

و  البالغـهنهجگفتگو با عالمه شهرستانی از علمای بغـداد، ضـمن تجلیـل از 

اینکه مخاطب این کتاب ارزشمند نه تنها شـیعیان، بلکـه بشـریت در سراسـر 

این گوینده با عظمت امـروز بـر منبـر کوفـه قـرار  اگر»گوید: می ،عالم است

دیدید کـه مسـجد کوفـه بـا همـه وسـعتش، از گرفت، شما مسلمانان میمی

اجتما  مردم مغرب زمین برای استفاده از دریای خروشان دانـش علـی مـوج 

 4«.زدمی

یکـی از  ،«امیـر بیـان»شـکیب ارسـالن ملقـب بـه ای که به افتخار در جلسه

یکـی  ،تشکیل شده بـود در مصر ست عرب در عصر حاضرنویسندگان زبرد

دو نفـر در »گویـد: از حضار پشت تریبون رفتـه و ضـمن تجلیـل از وی می

نامیـده شـوند: « امیـر سـخن»انـد اند که به حق شایستهتاری، اسالم پیدا شده

. شـکیب ارسـالن بـا نـاراحتی «یکی علـی بـن ابیطالـب و دیگـری شـکیب

ای بـه و از دوستش کـه چنـین مقایسـه گرفتو پشت تریبون قرار  خاستبر

مـن بنـد  ؟من کجا و علـی بـن ابیطالـب کجـا» گفت:گله کرد و  ،عمل آورد

 0.«آیمکفش علی هم به حساب نمی

                                                           
 .13و 10ص  ؛البالغهدر پیرامون نهج ؛شهرستانی حسینی الدینهبة. سید 4
 .32 ص ؛البالغهسیری در نهج ؛مرتضی مطهری. 0
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ــره  ــات در دانشــگاه علیگ ــتاد ادبی مســتر کرنیکــوی انگلیســی مســیحی، اس

س او حاضر بودنـد، و ادیبانی که در مجل نهندوستان، در محضر استادان سخ

قرآن را برادر کـوچکی اسـت »گفت:  ،اعجاز قرآندر پاس، به پرسشی درباره 

نام دارد. آیا برای کسی امکان دارد که مانند این بـرادر کوچـک  البالغهنهجکه 

تر )یعنی قرآن( و امکـان آوردن بیاورد تا ما را مجال بحث پیرامون برادر بزرگ

   4«.نظیر آن باشد؟!

 خوانی البالغهریزی نهجه( برنامد

فـراهم شـود،  البالغـهنهجبدیهی است که هر چقدر هم زمینه برای انـس بـا 

ای باید وارد عمل شد و خواندن و مطالعه ایـن کتـاب را باالخره از یک نقطه

تردید داشتن یـک برنامـه مـنظم فـردی یـا تشـکیل جلسـات یشرو  کرد. ب

تواند تأثیر بیشتری در این خصوص داشته باشد. ایـن کـار خانوادگی و ... می

. در شـودمینشاطی جمعی در خانواده نیز سبب بر ایجاد انگیزه فردی، افزون 

پرهیـز کـرده و  البالغهنهجشود که از مطالعه ترتیبی این خصوص پیشنهاد می

به عنـوان مثـال مطالعـه بخـش  0ای استفاده شود.از روش موضوعی یا تجزیه

هـای یا موضـوعاتی کـه تناسـب بیشـتری بـا جمـع البالغهنهجهای حکمت

تر است. این شیوه را حتی در مدارس، مسـاجد، مناسب ،خانوادگی و ... دارد

چناکـه تـالوت جمعـی قـرآن مجیـد توان اجرا نمود؛ همادارات و ... هم می

رات بـه شـکل سـنتی حسـنه و امروز در بسیاری از مسـاجد، مـدارس و ادا

 آمده است. تأثیرگذار در جهت انس با قرآن در
                                                           

 .85ص  ؛البالغهدر پیرامون نهج ؛شهرستانیحسینی الدین هبة. سید 4

مکتـب  ؛ر.ک: مصـطفی دلشـاد تهرانـی البالغـههای مطالعـه نهجبرای آشنایی بیشتر با روش. 0
 .00ص ؛البالغه(مهر)اصول تربیت در نهج
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 البالغه( حفظ نهجهـ

گونه که حفظ قرآن مجید و افزایش حافظان ایـن کتـاب آسـمانی یـک همان

حالت معنوی خاصی در جامعه ایجاد نموده و گویا فضای جامعه را به بـوی 

توانـد در نیـز مـی البالغهنهجترویج حفظ  ،نمایدنواز کالم الهی معطر میروح

ساز، برای فرد و اجتما  مؤثر باشـد. در گذشـته ایجاد انس با این کتاب انسان

، البالغـهنهج هـایی ازسرایان، بـا حفـظ بخـشبسیاری از سخنوران و مدیحه

هـای آن حضـرت، ضـمن تبـرک فرازهـای ابتـدایی برخـی از خطبـه ویژهبه

زمینه انس و الفت بیشتر بـا ایـن کلمـات ، سخنانشان به کالم امیرالمؤمنین

ایـن سـنت اگـر چـه آوردنـد. نورانی را برای خود و مخاطبانشان فراهم مـی

سـرایان کمرنـگ شـده، امـا حفـظ حسنه اکنون در میان سخنوران و مدیحـه

ویـژه جوانـان گسـترش در کنار حفظ قرآن در میان آحاد مردم، به البالغهنهج

 ریزی و تقویت بیشتر دارد. و البته برنامه یافته است که جای شکر بسیار

 ( برگزاری مسابقاتو

ویژه در سنین کمتر، برگـزاری مسـابقات البالغه بهبرای انس بیشتر با نهج

توانـد شـیوه بسـیار مناسـبی مـی ،جوایز متناسب یمختلف همراه با اهدا

تواند عامل مهمـی در باشد. تجربه نشان داده است که پاداش و جایزه می

خداونـد بـا چنانکـه ایجاد انگیزه اولیه در بسیاری از امور معنوی باشـد. 

هایی که برای مؤمنین در قرآن بیـان فرمـوده و توصـیف مکـرر آن، وعده

تقویـت  ،اندانگیزه کسانی را که هنوز از ایمان مستحکمی برخوردار نشده

ایی برای رسیدن به انس موقت و ابتد ایشیوهروش، این اگر چه کند. می

است تا انسان به حرکت درآمده و خود را به دریای  البالغهنهجحقیقی با 
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 بیکران این معار  زالل برساند.

 های مختلفالبالغه در محیط( نصب کلمات زیبای نهجز

، نصـب البالغهنهجمهم و کارآمد برای انس بیشتر با معار   یهایکی از شیوه

توانـد بـا عموم است. این کار میدید تأثیرگذار آن در آمیز و جمالت حکمت

نوشتن کلمات کوتاه حضرت در صفحات شخصی در فضای مجـازی یـا در 

قالب تابلوهایی زیبا و نصب آن در منزل، محل کار، مغازه یا حتی بـا نوشـتن 

صورت هفتگی یا ماهیانه در اماکن عمومی ماننـد هبآن برخی از جمالت ناب 

مســاجد، مــدارس، ادارات و ... انجــام شــود. وقتــی جمــالت و کلمــات آن 

حضرت به صورت غیرمستقیم و ناخودآگاه در مقابـل چشـمان انسـان قـرار 

بگیرد، به مرور زمان تأثیرگـذار بـوده و انـدک انـدک زمینـه انـس بیشـتر بـا 

از  ،کرد. انتخاب جمالت مناسـب در ایـن شـیوه را فراهم خواهد البالغهنهج

کوتاه بودن متن و در عین حـال عمیـق است. ای برخوردار العادهاهمیت فوق

چنـدان کنـد. گـاهی یـک جملـه کوتـاه از  تواند تـأثیر آن را دومی ،بودن آن

را برای همیشه در ذا قه انسـان  ، طعم شیرین کالم امیرالمؤمنینالبالغهنهج

 کند.ماندگار می

 البالغه( تشکیل محافل انس با نهجح

بـرداری از معـار  بلنـد آن البالغـه، بهرهانس با نهجترین هد  از شاید مهم

سـازی در جهـت کارگـاه انسـان، یـک این کتاب ارزشـمنداز آنجا که باشد. 

اسـتفاده بیشـتر از معـار  بلنـد آن مسـتلزم  است، خودشناسی و خداشناسی

ضیحات راهگشایی است که با مطالعه فردی ایـن دریافت فهمی درست و تو

کتاب حاصل نخواهد شد. برای دستیابی به این مهم، شرکت در محافل انـس 
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های آموزشی مختلفـی کـه در ایـن خصـوص وجـود و کالس البالغهنهجبا 

تواند راهگشا باشد. شرکت در یک جلسه از جلسات و محافل انس می ،دارد

ممکـن اسـت  ،البالغـهنهجیا مالقات و گفتگو با یکی از اساتید  البالغهنهجبا 

ای در انسان نسبت به این کتاب فراهم کند که ارتباطی همیشـگی چنان جذبه

 .  را در او رقم زند

 

  


