
 

  البالغهنهج هجوریتدرآمدی بر م
 *انصاری علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 میـراث قدرترینگران و عظیم گنجینه ،قرآن از بعد که است آمیزوحی و جاودانه اثری ،البالغهنهج
 و داده «القـرآن اخ» لقـب آن بـه ،روازاین .است کرده جلوه آن در قرآن و است مسلمانان فرهنگی

ـن   1اسـت. مخلـوق کالم از فراتر و ،خالق کالم از تروفر البالغهنهج اندگفته  امیـر مسـییایی سف 
 نشـاط و حیـات را مردگـاندل ،آن انگیـزدل نسیم که دهش دمیده کتاب این در چنانآن نامؤمن
 بیـان بـا کوشـدمی رو، پـیش نوشـتار اسـت. مهجـور کتاب این ،امروزه سفانهأمت اما ؛بخشدمی

   نماید. بررسی را آن مهجوریت عل  ،البالغهنهج اهمیت

  مهجوریت اقسام .الف

 مـا کـه معناسـت یـنا بـه ،علمـی مهجوریـت عملـی. و علمـی اسـت: قسم دو بر ،مهجوریت
 روی عمیـق فنـی و علمـی کارهـای و نـداریم آشـنایی آن معـانی بـا و خوانیمنمی را البالغهنهج
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 آن و دهیمنمـی انجام آن اخالقی و ادبی ،اجتماعی ،سیاسی موضوعات: مث  البالغهنهج مباحث
 آن سـازانسان هـایآموز نیافتنراه معنای به ،عملی مهجوریت کنیم.نمی معرفی دنیا به خوبیبه را

 ؛نـداریم هـم کـافی آشـنایی البالغهنهج تربیتی هایآموزه با ما بیشتر و است مسلمانان زندگی در
 البالغـهنهج زیـرا ؛باشد داشته حضور زندگی ابعاد همه در سنگگران گنجینه این باید کهدرحالی

 مهجـور قرآن همانند اب،کت این رو،ازاین .است زندگی سبک کتاب ترینمهم کریم، قرآن از بعد
   است.

 البالغهنهج اهمیت و جایگاه .ب

 بـزرگ هایشخصـیت دارد. فراوانـی دارانطـر  جهـان در که است کتابی البالغهنهج ،تردیدبی
 تـدوین آن دربـاره شرح و کتاب هاده و کرده استفاده آن از ـ غیرمسلمان و مسلمان از اعم ـ جهان
   گوید:می عبده میمد شیخ اند.نموده

 کـردممی احسـا، شـدم،می منتقـ  دیگـر بخـش بـه البالغـهنهج از بخشی از زمان هر»
 در معـانی بلنـد ارواح کـه دیـدممی عـالمی در را خـود گاه .شودمی عو  کامالا  هامنظره
 خـوبیبـه گـاه ند....اگردش در پاک نفو، گرداگرد در عبارات بهترین از زیبایی هایلبا،

 الهـی موکـب از نداشـت، جسمانی مخلوقات به شباهتی هیچ که ورانین عق  یک دیدممی
 بـاال اعلـی ملکـوت بـه ظلمـانی هـایپـرده از را او یافتـه، پیوند انسانی روح با و شده جدا
 با که شنیدممی را آموزحکمت خطیب سخنان خودم گوش با گویی ،دیگر لیظاتی برد.می

 دهدمی نشان آنها به را راست راه گوید،می سخن رسا صدای با جامعه مدیران و دانشمندان
  1«دارد.می برحذر هالغزشگاه از را آنان و

   :کندمی یاد سوگند الیدیدابیابن

 را آن زمـان هـر و امخوانـده بـار هـزار از بیش تاکنون قب  سال پنجاه از را 669 خطبه من»
 اثـری ،مـن قلب در و تبرگرف در مرا وجود تمام عمیقی بیداری و وحشت و تر، خواندم،

 در فصییان و خطیبان و واعظان چقدر انداخت. لرزشی پیکرم اعضای در و گذاشت ژرفی
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 حـالم و دل در کـالم ایـن کـه را تـأثیری ،آنها از کدام هیچ در اما ؛اندگفته سخن زمینه این
 1«ام.ندیده گذارد،می

   گوید:می مسییی جرداق جرج

 را کسـی ،علـی حضـرت از بعد و امخوانده را لبالغهانهج کتاب بار 600 از بیش من»
   2«ننوشتم. کسی هدربار او جز ،دلی  همین به .ندیدم او برای نوشتن سزاوار

   گوید:می آمریکا در ایرانی اندانشجوی از یکی
 جمهـور ریـیس اقتصـادی مشـاور که بود شده دعوت ما دانشگاه به تدریس برای استادی»

 متوجـه دانشـجویان انبوه جمعیت میان در استاد ،در، جلسه تیننخس در بود آمریکا وقت
 ،بعـد هفتـه مـن گفـت. سـخن شیعه درباره تیقیرآمیزی لین با و هستم ایرانی من که شد

 چنـد ببیند. را آن خواستم او از و بردم هدیه برایش البالغهنهج انگلیسی ترجمه از اینسخه
 دیـدم شـدم، وارد وقتـی .فراخواند او اتاق به مرا استاد منشی روز یک اینکه تا گذشت هفته

 عکـس بـه او اسـت. اتـاق در زدنقـدم حال در گرفته ایچهره با و دارد دست به ایروزنامه
 ایـن امـروز هرچـه گفـت بود. کرده خودسوزی که کرد اشاره روزنامه لاّو  صفیه در جوانی
 آن از ،افتنـدمی مخـدر مواد و فساد و شیطانی هایگروه دام به سرانجام و هویتبی جوانان
 عهدنامـه بـه اینکـه تـا ؛خواندم کتاب این من دارند! کم را شما ی«علی» همین که روست
 هر و آن متن حفظ به امکرده شروع که گذاشت اثر من در چنان نامه این رسیدم. اشتر مالک

 دهکـر مشـغول را تـو قـدر ایـن که چیست این :پرسدمی من از تعجب با همسرم صب  روز
 جمـ  دنیـا نامتفکـر و هـاحقوقـدان ترینبزرگ امروز اگر که داد توضی  ،آن از بعد ؟است
 آن از قـرن چنـدین کـه بنویسند اینامه چنین جامعیت به چیزی بتوانند نیست معلوم شوند

 امیـر سـخنان و کلمـات کـه گفـتمی تأثیری از همچنان دقیقه چندین برای وی گذرد.می
 3«بود. گذاشته او بر مؤمنان

   گوید:می سقایی االسالم حجت
 او پرسـیدم. شدنشمسلمان درباره او از بود. شده مسلمان که داشتم آمریکا در دوستی من»

 رسید دستم به البالغهنهج که وقتی تا بودم خوانده اسالم درباره زیادی هایکتاب من گفت:
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 فرمایـد:می نامؤمنـ امیر که 663 خطبه به رسیدم تا کردم کتاب این مطالعه به شروع و
 نـزد اینکه از است ترمیبوب بکشند، خارها روی بستهدست شب در مرا اگر !قسم خدا به»

 و گانـههفـت افـالک و هاآسـمان اگر و باشم کرده کسی به ظلمی کهدرحالی بیایم خداوند
 بـه کـه بخواهند من از عو  در و بدهند من به ،است افالک این در که را هاییثروت تمام

 1«کـرد. نخواهم قبول قسم خدا هب بگیرم، او دهان از را جویی پوست و بکنم ظلم ایمورچه
 و شـد حـ  بـرایم چیز همه و شدم منقلب و گرفت امگریه ،رسیدم که اینجا به :گفتمی او

 همـان ،خـوانممی را خطبـه ایـن هرگاه هم هنوز شوم. مسلمان گرفتم تصمیم ،لیظه همان
 2«دهد.می دست من به حال

 البالغهنهج مهجوریت علل .د
 کتـاب ایـن جایگاه و اهمیت با ما از بسیاری زیرا ؛است مهجور ما میان در البالغهنهج ،سفانهأمت

 حتـی و ازجوانـان تعـداد چه ،امروزه است. نشده نهادینه ما زندگی در آن هایآموزه و یستیمن آشنا
   است؟ خوانده بار هزار یا و بار صد را البالغهنهج نامه یا و خطبه ما یعلما
   :گویدمی رهبری معظم مقام

 قـامو،؛ معنـا یـک بـه البالغـهنهج این بفهمید که بخوانید بخوانید، آقایان را البالغهنهج»
 مـا دسـتر، از چقدر و است عزیز خیلی ،البالغهنهج .است اسالمی مفاهیم فرهنگ یعنی
 کتـاب ،البالغـهنهج داننـدنمی اصـالا  اند.شنیده ار البالغهنهج اسم فق  ما مردم است! دور

 3«. است... عم 
 در البالغـهنهج مهجوریـت نمـود، انکار وانت  نمی هرگز که دردناک  ئمسا از یکی ،اسا، این بر

 مهجور بلکه ،مظلوم منان،ؤم امیر طورکههمان ؛است حضرت شیعیان حتی و اسالمی امت میان
 بود.

   :فرمایدمی مطهری شهید
 هـایحـوزه در علی، شیعیان میان در خودش، دیار در البالغهنهج که است این عجیب ...»

 بـدیهی تنهاسـت. و غریـب ،علـی خـود کههمچنان ؛است «تنها» و «غریب» شیعه علمیه
 دنیـای بـا شخصـی عواطـف و احساسـات و هـااندیشـه یا و کتابی میتویات اگر که است

                                                           
 .623، ص األمالیصدوق، شیخ . 1

2  
3



   319  البالغهنهج مهجوريتدرآمدی بر  تبليغی: هایمناسبت

 ؛مانـدمـی بیگانـه و تنهـا عمـالا  ،شـخص آن یـا و ابکتـ این نباشد، سازگار مردمی روحی
 1«شود. برده تعظیم و تجلی  هزاران با نامشان هرچند

 ،نهادهـا و اسـالمی نظام ها،شخصیت عالمان، برخی حوزیان، بیمدالله، گرچه که است گفتنی
 مصـادر، شـرح، هـاده تدوین شاهدش و اندبرداشته البالغهنهج مفاهیم تعلیم و احیا در هاییگام

 کـافی البالغـهنهج سازینهادینه برای ،امر این اما است، البالغهنهج برای وترجمه تعلقیه تفسیر،
 ،امر این در است؟ مهجور خود دیار   در البالغهنهج چرا :که است پرسش این جای حال، نیست.
 از: نداعبارت آنها برخی که دارد وجود یمتعدد عوام 

 البالغههجن جامعیت از اطالعیبی .1

 رضـی سـید زیـرا ؛اسـت آن جامعیت شناخت عدم ،البالغهنهج جوریتهم مهّم  عوام  از یکی
 و فصـاحت بـر نـاظر کـه اسـت شـده گذاشته البالغهنهج را علی امام سخنان ترینمهم اسم

 کتـاب عنـوان بـه و بـوده بالغی اثر یک عنوان به البالغهنهج به هانگاه رو،ازاین .است آن بالغت
 اسـت. شـده داشـته روا کتـاب این به که است جفایی ،این و است نگرفته قرار توجه مورد زندگی

 بـدون .نیسـت راهگشـا زنـدگی هـایعرصه همه در البالغهنهج اندازه به اثری هیچ ،قرآن از بعد
 بـر را قـرآن بلنـد هـایافق و باشد کریم قرآن ترجمان بهترین که هستیم کتابی دنبال به اگر ،تردید
 سیاسـت، معرفـت، عشـق، گـاهتجلـی ،کتاب این چراکه 2؛است البالغهنهج ،ایدگشب بشر روی

 مسـنله صدها .است بالغت و فصاحت عبادت، تربیت، حکمت، عدالت، حکومت، انسانیت،
 بـه را آن ماننـد و شناختیجهان و شناختیانسان معاد، امامت، نبوت، توحید، هدربار معرفتی مهّم 

 عبـده میمـد شـیخ کههمچنان 3؛است کرده تیلی  و طرح ،روش انگیزتریندل و بیان زیباترین
   گوید:می

 بـا معـانی، بلنـد ارواح کـه یافتممی جهانی در را خود گاه ،کتاب این مطالعه هنگام به من»
 عـالم از نـورانی عقـ  کـه یافتممی گاهی و است ساخته آباد را آن رفروغپُ  هایعبارت زیور

 طبیعـت هـایپـرده الیالبه از را او ،یافته اتصال انسانی روح به و است گشته جدا الوهیت
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 آفـرینش هفروزنـد فـروغ شهودگاه تا و است برده باال اعلی ملکوت هسراپرد تا و آورده بیرون
   1.«است رسانده

 سازیساده عدم .2

 بـودنمشـک  دلیـ  هب متون این از برخی اما ؛داریم اختیار در را دینی متون ترینقوی ما ،تردیدبی
 در امـروزه کـهگونـههمـان ؛دارند سازیساده به نیاز رو،ازاین .نیست فهم قاب  همه برای ،عبارات

 آن از البالغـهنهج شـود.می سـازیساده کودکـان وحتـی همگان برای آنها هایکتاب متون غرب
 و نبـوده فهـم بـ قا همگان برای متشابه، آیات مانند آن، هایقسمت برخی که است متونی دست

 و یتوحیـد مفاهیم ترینسنگین که است البالغهنهج لاّو  خطبه ،آن نمونه ؛دارد سازیساده به نیاز
 است. کرده مطرح را فلسفی

 فاسد هایقدرت .3

 ،زمـان آن در و بـود نشـده تـدوین مجموعـه یـک در نامنـؤم امیـر سخنان امیه،بنی زمان در
 از بعـد را حضـرت نـام و سـخنان کـه کردندمی تالش اینان اما ؛بود نشده تألیف نیز البالغهنهج

 شد، لیفأت البالغهنهج که عباسی دوره در .داشت تداوم ،سیاست این و کنند میو یشانا شهادت
 ایـن در زیـرا ؛نشـود مـردم زنـدگی وارد علـوی سـیره و اندیشـه کـه داشت وجود سیاست همین

 سـربلندی و کرامـت و عـزت با کنندمی تالش و دشونمی گرمطالبه هاحکومت از مردم ،صورت
 مـردم هرقـدر ،تردیـد بـدون کنـد. پیـدا حضـور معنا تمام با شانزندگی در خدا و دنماین زندگی

 امـواج بـر تواننـدمی بهتـر چراکه است؛ ترمناسب ایعده موقعیت   برای باشند، ترنادان و ترغاف 
   2کنند. گریسلطه و شوند سوار مردم جهالت

 ،البالغـهنهج هایآموزه با مردم گسترده وآشنایی یادگیری از پهلوی شاه نیز اسالمی انقالب از ب ق
 گرانهسـلطه و جاهالنـه اهـدا  با هاآموزه این زیرا ؛نمودمی جلوگیری ،آن سیاسی مفاهیم ویژههب

 گوید:می جرداق جورج بود. تضاد در طاغوتی هایحکومت
 دو (البالغـهنهج) کتـاب ایـن بـا ایـران شـاه مخالفـت دلی  که رمآومی خاطر به دقیقاا  ...»

 شـاه و ،سـتمگر ملـوک عنـوان بـا داشت وجود فصلی ،کتاب این در آنکه لاّو  بود. موضوع
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 ،کتـاب ایـن در چـون اینکـه دیگر و است شاهنشاهی نظام با مقابله ،هد  که نمود تصور
 .بـود برجسـته نامستضـعف و نامیرومـ بـه حضـرت آن توجـه و نامنـؤم امیر عدالت

 دسـتگاه با مخالف هایاندیشه تبلیغ ،کتاب این هد  که نمود تصور ایران امنیتی سرویس
 1«است. شاهنشاهی

 البالغـهنهج از ،انگلـیس حکومـت بـه وابسـته غیرمسـلمان اندیشـمندان برخی که است گفتنی
 گوید:می تقلید مراج  از یکی داشتند. وحشت

 از اینسـخه کـرد،می تیصـی  انگلـیس هـای دانشگاه از یکی در که مسلمان دانشجوی»
 از پـس اسـتاد داد. هدیـه بـود، مسییی انگلیسی یک که خود استاد به را البالغهنهج کتاب

 یـک کـه خود استاد نزد فوراا  و شد زدهشگفت و زدهوحشت کتاب، لاّو  صفیه چند مطالعه
 گفت: و کرد بیان را شاگردش از الغهالبنهج دریافت ماجرای و رفت بود، سرشنا، پرفسور

 در دیگری مطالب و اخالق داری،حکومت درباره عجیبی مطالب که رسیده دستم به کتابی
 بـه خـود بـا و گرفـت را او دست شنید، را استاد آن سخنان که پرفسور است. شده نوشته آن

 وی میـز روی ربـ و پرفسور اتاق در که شد متوجه استاد ورود، از پس برد. اششخصی اتاق
 و کـرده دریافـت اینسـخه ،وی از پـیش پرفسـور دارد. وجـود البالغهنهج از اینسخه نیز

 را کتـاب ایـن بارهـا و بارهـا خـودم بنده گفت: استاد به خطاب پرفسور بود. نموده مطالعه
 آنـان اگـر زیـرا ؛نکـن بـازگو مسـلمانان برای را کتاب این مطالب از چیزی ام.کرده مطالعه

 جهـان در کبیـر بریتانیـای از چیـزی دیگر شده، نوشته مطالبی چه کتاب این در که ندبفهم
 2 «ماند. نخواهد باقی

 سازیفرهنگ عدم .4

 بلکـه ؛نیسـت کـافی ،کتـاب این با مردم آشنایی برای ،البالغهنهج جامعیت معرفی و سازیساده
 اثـر ایـن بـا مـردم وآشـنای رییـادگی بـر عالوه یعنی ؛شود سازیفرهنگ البالغهنهج معار  باید

 سـازی،نظام ،آن اسـا، بـر و نمـاییم دهـیسـامان و اسـتخراج را البالغهنهج مطالب ارزشمند،
 ما که است امری ،این باشیم. آن کردنعملیاتی دنبال به ،سپس و کنیم سازیمدل و پردازیتنوری
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 در مـا از هرکـدام و دهیم گسترش و تعمیق را البالغهنهج فرهنگ توانیممی 1.ایمکرده غفلت آن از
 تـا نمـاییم مطالعـه را آن فارسـی هایشـرح و ترجمـه حـدق  یا و البالغهنهج روز هر امکان حد

 باشد. حاکم ما زندگی امور همه در و درآمیخته ما پوست و گوشت با البالغهنهج مفاهیم
 گوید:می آملی جوادی اللهآیت

 دوره یکبـار مـاه هرچنـد بایـد هـم را البالغـهنهج ،مکنیمـی دوره را قـرآن ما طورکههمان»
 2«کنیم.

 بـر درسـی متون تدوین و البالغهنهج سازیساده با که است علمیه هایحوزه وظیفه ،میان این در
 ءجـز البالغـهنهج تـا دهند قرار علوم وزارت و پرورش و آموزش وزارت اختیار در را آن آن، میور

 البالغـهنهج بایـد نیهمچنـ گیـرد. قرار هادانشگاه و دبیرستان یی،راهنما دبستان، درسی هایمتن
 باشند، البالغهنهج هایدوره گذاراندن به ملزم طالب و گیرد قرار حوزوی، درسی هایکتاب ءجز

 اسـت شایسـته ،همچنـین کننـد. زندگی آن با و بگیرند خو کتاب این با جوانان و مردم طالب، تا
 نظـام مسـؤالن بـرای ایشـان، اسـتانداران بـرای حضرت هاینامه دیگر و اشتر مالک به امام نامه

 مـأنو، البالغـهنهج با و درآمیزد آنان وپوست گوشت با امام داریحکومت روش تا شود تدریس
 نظـام شایسـته و رفـتمی انتظـار آنچـه ،انقـالب از سال چندین گذشت از بعد ،سفانهأمت شوند.

 بیگانـه البالغـهنهج معار  با هنوز ،مرزوبوم این فرزندان بیشتر و نگرفت صورت ،است اسالمی
 البالغـهنهج معار  نشر گسترش و تعمیق به که نیست علمیه هایحوزه وظیفه فق  البته ؛هستند

 کتـاب ایـن نگذارنـد و شـوند آشـنا البالغـهنهج بـا دارنـد وظیفـه مسلمانان همه بلکه ؛بپردازند
 باشد غریب خود دیار در ساز،انسان
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