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(اى دوست آنکس که دوستى ندارد)

دعای جوشن کبیر
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الف) عنوان «نهجالبالغه»
«نهجالبالغه» عنوان كتابى است كه در فرهنگ اسالمى ،بهسان آفتاب نیمروز
1
مىدرخشد؛ و همچون صدفى مشحون به گوهرهایى از حكمتهاى عالى است.
این عنوان را شریف رضى بر منتخبى از خطبهها و مواعظ ،نامهها و عهدنامهها
2
و كلمات كوتاه و قصار امیرمؤمنان على (ع) انتخاب كرد.
روشن بالغت .گردآورنده آن (شریف رضى) در وجه
«نهجالبالغه» ،یعنى راه
ِ
تسمیه این گنجینه گرانقدر چنین اظهار داشته است:
پس از تمام شدن ،چنین دیدم كه نامش را نهجالبالغه بگذارم؛ زیرا این كتاب
درهاى بالغت و سخنورى را به روى بیننده خود مىگشاید و خواستههایش را به
او نزدیك مىسازد .هم دانشمند و دانشجو را بدان نیاز است ،و هم مطلوب سخنور
3
و پارسا در آن وجود دارد.
شریف رضى مناسبترین عنوان را براى این كتاب جاودان برگزید .شیخ محمد
عبده -عالم بزرگ اهل سنت -در مقدمهاى كه بر شرح خود بر نهجالبالغه نوشته
است ،راجع به این عنوان مىنویسد:
این كتاب جلیل ،مجموعهاى است از سخنان سید و موالى ما ،امیرمؤمنان ،على
(كرم هللا َوجهه) ،كه سید شریف رضى از سخنان متفرق آن
بن ابىطالب ّ
حضرت ،گزینش و گردآورى كرده و نام آن را نهجالبالغه نهاده است .من اسمى
مناسبتر و شایستهتر از این ،كه بر معناى آن داللت كند ،سراغ ندارم ،و بیشتر
4
از آنچه این اسم بر آن داللت دارد ،نمىتوانم آن را توصیف كنم.
نامى كه شریف رضى بر این مجموعه نهاد ،گویاى وجهى از كلمات على (ع)
بود كه او را سخت مجذوب و شیفته مىساخت و این وجه نهجالبالغه ،یعنى
 .شهرستانى ،در پیرامون نهجالبالغه ،ص .19
 .الحسینى الخطیب ،مصادر نهجالبالغه و أسانیده ،ج  ،1ص .87
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 .سید رضى ،نهجالبالغه ،مقدمه ،ص .36
 .عبده ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،1ص .12 -13

3
4

فصاحت و بالغت كالم و نفوذ آن تا عمق جان ،هر كسى را متحیر مىسازد.
استاد مطهرى دراینباره مىنویسد:
سید رضى شیفته سخنان على (ع) بوده است .او مردى ادیب ،شاعر و سخنشناس
بود ... .سید رضى بهخاطر همین شیفتگى كه به ادب عموما ً و به كلمات على (ع)
خصوصا ً داشته ،بیشتر از زاویه فصاحت و بالغت و ادب به سخنان مولى
مىنگریسته است .به همین جهت در انتخاب آنها این خصوصیت را در نظر
گرفته است ،یعنى آن قسمتها كه از جنبه بالغت برجستگى خاصى داشته ،بیشتر
نظرش را جلب مىكرده است .ازاینرو ،نام مجموعه منتخب خویش را
5
«نهجالبالغه» نهاده است.
البته آنچه شریف رضى از بیانات و مكتوبات امیرمؤمنان ،على (ع) گردآورده و
آن را نهجالبالغه نامیده است ،تنها راه روشن بالغت نیست ،بلكه ترجمانى از
قرآن و آموزههاى نبوى و راه روشن هدایت است.
ب) عصر گردآورى نهجالبالغه
نهجالبالغه در سال  400ق گردآورى شده است؛ عصرى كه از نظر فرهنگى،
برجسته و ویژه است .این عصر مصادف با دوره سوم خالفت عباسیان مىباشد
كه پس از دو دوره تحوالت بزرگ سیاسى ،شكل گرفت و این دوره ،روزگار
تحولهاى فرهنگى است.
یك .روزگار تحوالت سیاسى بزرگ
دوره نخست خالفت عباسیان ،از سال  132تا  232ق است ،كه دوره تثبیت و
تحكیم قدرت سیاسى نظامى آنان بشمار مىآید .در این دوره ،عباسیان به قلع و
قمع مخالفان پرداختند و استبدادى خشن ،همچون امویان را شكل دادند و
6
سلطهگرى نمودند.
دوره دوم خالفت عباسیان ،از سال  232تا  334ق است ،كه دوره حاكمیت
قشرىگرى و سركوب اندیشهورزى است .در این دوره ،اندیشه به بند كشیده شد و
 .مطهرى ،سیرى در نهجالبالغه ،ص .4 -5
 .بنگرید به :حسن ،تاریخ االسالم ،ج  ،2ص .87 -98
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آزادى فكر به ضعف و فتور گرایید .معتزله و شیعه سخت تحت تعقیب و شكنجه
7
قرار گرفتند و مردم از ترس جان ،به پنهان داشتن اندیشههاى خود اقدام كردند.
در این دوره ،جمود ،قشرىگرى و ظاهرگرایى بر جامعه حاكم شد و استبداد به
خشنترین شكل ظهور یافت.
دوره سوم خالفت عباسیان ،از سال  334تا  447ق است كه با ورود معزالدوله،
احمد بن بویه به دستگاه خالفت عباسى و دگرگون شدن قدرت عباسیان و پیدایش
8
فضاى سیاسى جدید شكل گرفت.
با حضور و قدرتگیرى دیلمیان در بغداد ،كار حكومت عباسى صورتى جدید به
خود گرفت .خلفا سلطنت مىكردند ،اما حكومت و اداره امور در اختیار آلبویه
بود .خلفا در ظاهر حكومت مىكردند ،و با امالك و درآم ِد اختصاصى و
9
مقررىاى كه از دولت مىگرفتند زندگى مىگذراند.
بدینترتیب ،با تسلط آلبویه بر مركز خالفت و حاكمیت عملى آنان ،اوضاع
سیاسى اجتماعى شیعه تغییر یافت و شیعیان پس از یك دوره طوالنى سراسر
حرمان ،در عرصه اجتماعى امكان ظهور یافتند 10.این اوضاع جدید ،فضایى
11
نسبتا ً مناسب براى رشد معارف و اندیشههاى شیعه فراهم نمود.
دو .روزگارى نو در عرصه فرهنگى
در دوره سوم ،بند از زبانها برداشته شد و گروهها و مذاهب مختلف ،معتقدات
خود را بدون ترس بیان داشتند ،و بهطور نسبى امنیتى فرهنگى فراهم شد،
بهگونهاىكه كمتر كسى با زبان تعصب دینى به دیگرى هجوم مىبرد 12.این
فضاى فرهنگى كه متأثر از تفكر شیعى آلبویه بود ،موجب شد تا دانش در
عرصههاى گوناگون رشد یابد.

 .جعفرى ،سید رضى ،ص .15
 .بنگرید به :ابناالثیر ،الكامل فى التاریخ ،ج  ،8ص .449 -452
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 .بنگرید به :همان ،ص .450
 .بنگرید به :همان ،ص  549 ،543 ،542و 550؛ ابنالجوزى ،المنتظم فى تاریخ االمم و الملوك ،ج  ،14ص  150 ،140و .151
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 .بنگرید به :كرمر ،احیاى فرهنگى در عهد آلبویه ،ص .78 -82
 .همان ،ص .64
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سیاست قرن چهارم ،بر گسترش تشیع در بغداد و دیگر بالد استوار بود ،اما تا
آنجا كه به حاكمیت شیعیان نینجامید ،جز در جاهایى كه حكومت در دست علویان
بود 13،الزم بود شریف رضى از این فضاى سیاسى پیش آمده بیشترین بهره را
در راستاى ترویج اندیشه شیعى و معارف آن ببرد ،عالوه بر اینكه اوضاع علمى
قرن چهارم نیز مساعدترین اوضاع بود -چنانكه این دوران را دوره زرین تاریخ
اسالم از نظر پیشرفت دانش و فرهنگ شمردهاند -وجود دانشمندان بىشمار در
این دوره ،حتى در منصب وزارت ،مانند :ابوعلى سینا ،خوارزمى ،صاحب بن
عباد ،ابنالعمید ،شاپور بن اردشیر و ُم َهلَّبى ،و ظهور دانشگاهها و كتابخانههاى
بسیار بزرگ در كنار مساجد ،وجود فقیهان ،متكلمان و فیلسوفان بزرگ ،كثرت
ادیبان و شاعران و تألیفكتابهاى بسیار در موضوعات متعدد علمى ،همه گواه
این مدعاست 14.در این دوره ،اوضاع مباحثات علمى و ارائه اندیشهها مهیاتر
15
گشت و مدارس ،كتابخانهها و دارالعلمها رونقى شگفت یافت.
عضدالدوله دیلمى ،دانش و اهل آن را دوست مىداشت و براى فقیهان ،محدثان،
متكلمان ،مفسران ،نحویان ،شاعران ،نسبشناسان ،پزشكان ،ریاضىدانان و
مهندسان ،حقوق تعیین كرده بود .او خود نیز به تحصیل علم مىپرداخت و اوقاتى
16
را صرف ادب مىكرد.
البته این روحیه بر مبناى حقمدارى ،عدالتخواهى و فرهیختگى نبود ،بلكه بیشتر
گرایشى قدرتمدارانه و رقابتجویانه بود؛ چنانكه هرگاه حق و عدالت با
قدرتطلبى آنان تعارض مىیافت ،این حق و عدالت بود كه فداى قدرت مىگردید،
تا آنجا كه عدهاى از بزرگان سادات و دانشمندان ،از جمله :ابواحمد حسین بن
موسى ،پدر شریف رضى ،در سال  369ق به فرمان عضدالدوله دیلمى بازداشت
17
شدند و به فارس تبعید گردیدند.

 .محیىالدین ،شخصیت ادبى سید مرتضى ،ص .21
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 .جعفرى ،سید رضى ،ص  16و .17
 .بنگرید به :متز ،تمدن اسالمى در قرن چهارم هجرى ،ج  ،1ص .201 -207

14
15

 .همان ،ص .41
 .ابنالجوزى ،المنتظم فى تاریخ االمم و الملوك ،ج  ،14ص 268؛ ابناالثیر ،الكامل فى التاریخ ،ج  ،8ص .710
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اما در كل ،قرن چهارم هجرى -روزگار شریف رضى و عصر تألیف
نهجالبالغه -قرنى پرتالطم و داراى فراز و نشیب بسیار و تحوالت علمى بىنظیر
است؛ چنانكه آدم متز (دانشمند و شرقشناس معاصر سوئیسى) آن را دوره
رنسانس اسالم نامیده است .از یكسو در قرن چهارم ،یكى از بزرگترین
ِ
امپراتورىها ،یعنى خالفت عباسى گرفتار تجزیه شد و از سوى دیگر،
حكومتهاى محلى مقتدر در ممالك مختلف اسالمى نشر و نما یافتند .در این
دوران ،در نتیجه امتزاج تمدنهاى قدیم و ظهور ظرفیتها و قابلیتهاى فكرى و
عملى فرهنگ اسالمى ،تمدن اسالمى به نقطه اوج خود رسید و نیازهاى جدید
اجتماعى ،از سویى چارهگران و اندیشمندان را به احیاى میراثهاى قدیم و از
طرفى ،به آفرینش طریقههاى جدید در ادب ،حكمت ،سیاست ،مملكتدارى ،آداب
معیشت و جنگ و عمران كشاند .در واقع،با كاهش نسبى و تدریجى تسلط مطلق
خالفت عباسى ،ملل ،اقوام ،گروهها و افراد ،امكان شكوفایى استعدادها و بارورى
اندیشهها را یافتند 18.آنگاه در این اوضاع و احوال ،اثرى بىنظیر (نهجالبالغه) به
دست شخصیتى بىبدیل ظهور یافت.
ج) گردآورنده نهجالبالغه
گردآورنده نهجالبالغه ،ابوالحسن محمد بن حسین موسوى ،معروف به سید رضى
و شریفرضى است .وى در سال  359ق ،در نیمه دوم سده چهارم دیده به جهان
گشود و در سال  406ق ،در اوایل قرن پنجم به سوى دار باقى شتافت.
یك .جایگاه خانوادگى سید رضى
مختلف شخصیتى ،یعنى وراثت ،تربیت ،كرامت و عزت ،معرفت و
وى از وجوه
ِ
حكمت ،انسانى كمنظیر است .او در خاندانى برجسته از خاندان علویان بغداد
متولد گشت .هم از جانب پدر ،و هم از جانب مادر ،نسبى بس شریف داشت.
نسبش از سوى پدر با پنج واسطه به امام هفتم ،حضرت موسى بن جعفر (ع) و از
سوى مادر با شش واسطه به امام چهارم ،حضرت على بن الحسین (ع)

 .متز ،تمدن اسالمى در قرن چهارم هجرى ،ج  ،1مقدمه مترجم ،ص .9
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مىرسد 19.ازاینرو ،بهاءالدوله دیلمى او را به ذىالحسبین و شریف رضى ملقب
20
نمود.
دو .نبوغ و استعداد سید رضى
سید رضى از اوان كودكى همراه برادرش ،سید مرتضى به تحصیل علوم مقدماتى
پرداخت و هوش سرشار و استعداد كمنظیر خود را در عرصههاى مختلف ظاهر
ساخت .بیش از ده سال از سن شریف رضى نگذشته بود كه به سرودن شعر
پرداخت و چنان قریحهاى از خود نشان داد كه سابقه نداشت .سید رضى از همان
زمانى كه به محضر اساتید بزرگ روزگار خود راه یافت ،شگفتى آنان را
برانگیخت و همگان را به تحسین واداشت .او در بیست سالگى در تمام علوم
21
متداول عصر خویش سرآمد شده بود.
سه .فضایل و كماالت سید رضى
سید رضى در عزت نَ ْفس ،سخاوت ،پایبندى به امور شرعى ،پرهیز از تملق،
پارسایى و پرواپیشگى ،در روزگار خود كمنظیر بود .از هیچكس صله و جوایز
شعر نپذیرفت و چند بار بخششها و جوایز بهاءالدوله دیلمى را مسترد كرد و
22
حتى صله شعر را از پدرش ،آنهم در نه سالگى قبول نكرد.
روح آزادگى در سید رضى چنان بود كه با ابواسحاق صابى غیر مسلمان -از
ادیبان و كاتبان برجسته قرن پنجم هجرى كه بر آیین صابئین 23بود -24رابطهاى
صمیمى داشت و میان آندو ،مراودات و مراسالت علمى و ادبى صورت

 .الثعالبى ،یتیمه الدهر فى محاسن أهل العصر ،ج  ،3ص 155؛ ابنعنبه ،عمده الطالب فى أنساب آلأبىطالب ،ص .236
 .الخطیب البغدادى ،تاریخ بغداد ،ج  ،2ص 246؛ ابنالجوزى ،المنتظم فى تاریخ االمم و الملوك ،ج  ،15ص 115؛ ابنكثیر الدمشقى ،البدایه
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والنهایه ،ج  ،12ص .4
21
 .دوانى ،سید رضى مؤلف نهجالبالغه ،ص .47 -63
 .همان ،ص  107 ،44و .108
 .صابئان جمعیتى از پیروان نوح* بودهاند .ذكر این عده در آیه  17سوره حج در ردیف مؤمنان و یهود و نصارا دلیل آن است كه اینان مردمى

22
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متدین به یكى از ادیان آسمانى بوده و به خداوند و قیامت ایمان داشتهاند (.بنگرید به :مكارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،ج  ،1ص )288
24
 .ابنالندیم ،الفهرست ،ص 149؛ ابنخلكان ،وفیات االعیان و أنباء أبناء ّ
الزمان ،ج  ،1ص .52 -54

مىگرفت؛ 25و زمانى كه او درگذشت ،سیدرضى در قصیدهاى عالى و بسیار
26
حزنانگیز او را مرثیه گفت.
بعضىها از این مرثیهسرایى برآشفتند و سید رضى را سرزنش كردند كه شخصى
چون او ،از دودمان پیامبر ،كسى چون ابواسحاق صابى كافر را مرثیه مىگوید و
از فقدان او چنین مىنالد! ولى سید رضى گفت« :من فضل و كمال او را ستودهام،
27
نه جسم و بدنش را!»
چهار .مقام علمى و ادبى سید رضى
اشعار سید رضى از چنان روانى و زیبایى در الفاظ ،و وزانت و متانت در معانى
برخوردار استكه همگان را به شگفتى واداشته است .او در اشعار خود ،بدون
تكلف ،صنایع ادبى را به خدمت گرفته و با كمترین الفاظ ،واالترین معانى را
ابالغ كرده است .موسیقى شعر او ،سحرانگیز است و طنین امواج آن ،درون جان
نفوذ مىكند و اثرى عمیق باقى مىگذارد 28.ثعالبى ،ادیب معاصر سید رضى
(درگذشته به سال  429ق) درباره او چنین مىنویسد:
او اینك نابغه دوران و نجیبترین بزرگان عراق ،و در عین شرافت نسب و
افتخار حسب ،مزین به ادبى نمایان ،فضلى تابان و بهرهاى وافر از تمام خوبىها
و نیكویىهاست .از این گذشته ،او سرآمد شاعرانى است كه از دودمان ابوطالب
برخاستهاند ،چه گذشتگان و چه معاصران .با آنكه در میان آنان شاعران مبتكر و
نوآورى چونِ :ح ّمانى ،ابنطباطبا ،ابنناصر و جز ایشان بسیار بودهاند ،اما اگر
بگویم او سرآمد شاعران قریش است ،گزافه نگفتهام ،كه گواه صادق آن ،اشعار
اوست كه این ادعا را مىتوان با مراجعه بدانها دریافت؛ اشعارى عالى و استوار،
خالى از سستى و عوار ،كه در عین روانى ،محكم است و با متانت ،داراى معانى
29
نغز و بلند ،و چونان میوه رسیده و با طراوت.

 .ابن أبىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،1ص .36
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 .بنگرید به :الشریف الرضى ،دیوان الشریف الرضى ،ج  ،1ص .381 -385
 .القمى ،الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص .368
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 .الفاخورى ،تاریخ ادبیات زبان عربى ،ص .500
 .الثعالبى ،یتیمه الدهر فى محاسن أهل العصر ،ج  ،3ص .155

28
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سید رضى گذشته از مقام واالیى كه در علوم اسالمى و فرهنگ دینى داشت،
هنوز بیست بهار عمر را سپرى نكرده بود كه در عرصه ادبیات عرب ،یكهتاز
میدان و مایه مباهات همگان شد و در نظم و نثر شگفتىها آفرید .او در انواع
شعر هنرنمایى مىكرد ،اشعارش دست به دست مىگشت و آن را مىخواندند و در
شگفتى فرو مىرفتند و اشعارش را به یاد مىسپردند .بسیارى از بزرگان علم و
ادب و سیاست به اشعار سید رضى عالقه بسیار نشان مىدادند و آنها را حفظ
30
مىكردند.
عبّاد ،ادیب بىبدیل و نادره دوران در ادب،
نقل كردهاند كه صاحب بن َ
سخنشناسى و نویسندگى 31،با قطعهاى از اشعار سید رضى روبهرو شد و چنان
شیفته گردید كه كسى را به دادفرستاد تا از روى دیوان سید رضى نسخهاى
بردارد و براى او ببرد .این واقعه در سال  385ق بود كه سید رضى  26سال
بیشتر نداشت 32.نیز تقیه دختر سیفالدوله (درگذشته سال  399ق) چنان شیفته
اشعار سید رضى شده بود كه كسى را از مصر به بغداد فرستاد تا از دیوان وى
نسخهاى بردارد و برایش ببرد 33.تمامى اینها جلوهاى كوچك از شخصیت واالى
شریف رضى است .سید رضى شعر و شاعرى را براى خود مایه افتخار و
شرافت نمىدانست ،بلكه آن را وسیلهاى براى پیشبرد مقاصد خود بهكار
34
مىگرفت؛ چنانكه در اشعارش بدان تصریح كرده است.
شریف رضى از نظر جایگاه علمى ،مقامى بس رفیع داشت و علم را در خدمت
آرمانهاى بلند خویش مىانگاشت ،كه آثار او خود گواه این امر است.
د) انگیزه گردآورى نهجالبالغه

 .االمینى ،الشریف الرضى محمد بن الحسین بن موسى الموسوى ،ص .130
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 .بنگرید به :القمى ،الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص .370 -376
 .االمینى ،الغدیر فى الكتاب و السنه و االدب ،ج  ،4ص .199 -200
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 .همان ،ص .200
 .همان ،ص 200 -202؛ الشریف الرضى ،دیوان الشریف الرضى ،ج  ،1ص .432
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شریف رضى در مقدمه نهجالبالغه انگیزه جمعآورى خود را چنین بیان كرده
است:
در آغاز جوانى و طراوت زندگانى ،به تألیف كتابى در خصایص و ویژگىهاى
ائمه دست زدم كه مشتمل بر خبرهاى جالب و سخنان برجسته آنان بود .انگیزه
این عمل را در آغاز كتاب یادآور شدهام و آن را آغاز سخن قرار دادهام 35.پس از
گردآورى خصایص امیرمؤمنان (ع) ،موانع ایام مرا از تمام كردن باقى كتاب
بازداشت .آن كتاب را به بابها و فصلهایى مختلف تقسیم كرده بودم و در پایان
آن ،فصلى بود كه سخنان كوتاه امام (ع) در زمینه مواعظِ ،حكم ،امثال و آداب
نقل شده از او را -به جز خطبههاى بلند و نامههاى مفصل -در آن فصل آورده
بودم .گروهى از دوستان ،این فصل را پسندیدند و از نكات بىنظیر آن دچار
شگفتى شدند و از من خواستند كتابى تألیف كنم كه سخنان برگزیده امام (ع) در
همه رشتهها و شاخههاى گفتارش ،از خطبههاى آن حضرت گرفته تا نامهها و
مواعظ و ادبش را دربر داشته باشد؛ زیرا مىدانستند این كتاب ،دربردارنده
شگفتىهاى بالغت و نمونههاى ارزنده فصاحت و گوهرهاى ادبیات عرب و نكات
درخشان از سخنان دینى و دنیوى خواهد شد كه در هیچ كتابى جمع نشده و در
هیچ نوشتهاى ،تمام جوانب آن گردآورى نگشته است؛ چون تنها امیرمؤمنان (ع)
است كه سرچشمه و آبشخور فصاحت و منشأ و آفریدگار بالغت است .گوهرهاى
نهفتهاش توسط او آشكار گردیده و آیین و آدابش از اوگرفته شده است .تمام خطبا
و سخنرانان به او اقتدا كرده و همه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جستهاند .با
وجود این ،او همیشه پیشرو است و آنان دنبالهرو ،او مقدم است و آنان مؤخر؛
پیامبر را همراه
زیرا سخنان آن حضرت (ع) ،رنگ علم الهى و عطر سخنان
َ
دارد .ازاینرو ،خواسته آنان را اجابت كردم واین كار بزرگ را آغاز نمودم،
درحالىكه یقین داشتم نفع معنوى آن بسیار است و بهزودى همهجا را تحت سیطره
خود قرار خواهد داد و اجر آن ذخیرهآخرت خواهد بود .همچنین بدینوسیله
خواستم عالوه بر فضایل بىشمار دیگر ،بزرگى قدر و شخصیت امیرمؤمنان (ع)
را در فضیلت سخنورى آشكار سازم؛ زیرا او تنها فردى است كه از میان تمام
گذشتگان كه سخنى از ایشان بهجا مانده ،به آخرین مرحله فصاحت و بالغت
 .بنگرید به :الشریف الرضى ،خصائص أمیرالمؤمنین على بن أبىطالب* ،ص .1 -4
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رسیده است .اما سخنان آن حضرت (ع) ،اقیانوسى است بىكرانه ،و انبوه
36
گوهرهایى است كه هرگز درخشش آن ،كاستى نمىگیرد.
ه) سبك تألیف نهجالبالغه
شریف رضى در كار خود سبكى ویژه را برگزید و در تمام كتاب بر آن سبك
وفادار ماند .اینسبك سه شاخصه اصلى دارد :گزینشى بودن مطالب ،انتخاب
بلیغترین آموزههاى امامعلى (ع) ،و استخراج انواع مطالب و موضوعات.
سید رضى آنچه را كه از امیرمؤمنان على (ع) در كتابها وجود داشت در اثر
خود نیاورد ،بلكه با دقتنظر و جامعنگرى ،و بر اساس زیبایىشناسى بىنظیر
خود ،به انتخاب دست زد و برجستهترین مطالب امام على (ع) را برگزید؛ و با
تعابیر «من خطبة له علیه السالم؛ بخشى است از یك سخنرانى امام كه درود باد
بر او» ،و «من كالم له علیه السالم
؛ گزیدهاى است از یك سخن امام كه درود باد بر او» ،و «من كتاب له علیه
السالم؛ بخشى است از یك نامه امام كه درود باد بر او» ،و «من وصیة له علیه
السالم؛ گزیده سفارشى است از امام كه درود باد بر او» روش گزینشى خود را
مشخص كرد.
و) باببندى نهجالبالغه
سید رضى سخنان امیرمؤمنان (ع) را از میان كتابهاى گوناگون استخراج كرده
و با سبكى دلپذیر و مطلوب تنظیم نموده است .خود او درباره نحوه باببندى و
تقسیم مطالب آن چنین نوشته است:
دیدم سخنان آن حضرت حول سه محور است ،نخست :خطبهها و فرمانها؛ دوم:
نامهها و پیغامها؛ و سوم :كلمات حكمتآمیز و موعظهها .پس به توفیق الهى ،ابتدا
خطبههاى شگفت ،سپس نامههاى زیبا و سرانجام ،حكمتها و كلمات جالب را
انتخاب كردم و هر یك را در بابى مستقل قرار دادم ... .نیز هرگاه سخنى از آن
حضرت در مورد بحث و مناظره یا پاسخ سؤال و یا منظورى دیگر بود كه به آن
دست یافتم ،ولى جزء هیچیك از این سه بخش نبود ،آن را در مناسبترین و
 .سید رضى ،نهجالبالغه ،مقدمه ،ص  33و .34
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نزدیكترین باب قرار دادم .چهبسا قسمتهایى نامتناسب در این برگزیده سخنان
آمده باشد ،زیرا من در این كتاب نكتههاى شگفت و قطعههاى درخشان را
برگزیدهام و قصدم هماهنگى و نظم تاریخى و پیوستگى میان سخنان نبوده
37
است.
ز) كمیت نهجالبالغه
نهجالبالغه گزینشى است بىنظیر از كالم انسانى بىبدیل كه شامل  241خطبه و
38
كالم 79 ،نامه و مكتوب ،و  489حكمت و موعظه مىشود.
سید رضى خود تصریح كرده است كه آنچه در این مجموعه گردآمده است،
منتخب و گزیدهاى از سخنان امیرمؤمنان (ع) است ،نه همه آنچه از آن حضرت
در كتابها موجود بوده است .وى دراینباره مىنویسد:
ادعا نمىكنم كه من به همه جوانب سخنان امام (ع) احاطه پیدا كردهام،
بهطورىكه هیچیك از سخنان آن حضرت را از دست نداده باشم ،بلكه بعید
نمىدانم كه آنچه نیافتهام ،بیش از آن باشد كه یافتهام و آنچه در اختیارم قرار گرفته
39
است ،كمتر از آن چیزى باشد كه به دستم نیامده است.
شریف رضى قسمتى از مطالب امیرمؤمنان (ع) را از كتابهایى كه در دسترس
داشت ،گزینش كرد؛ البته بسیارى از آن كتابها در اثر درگیرىها ،جنگها و
تحوالت از میان رفته و جز نامى از آنها در فهرستها و یا مطالب نقلشده از آنها
40
در برخى كتابها باقى نمانده است.
یعقوبى ،مورخ برجسته (درگذشته به سال  284ق) اظهار مىكند كه مردم در
زمان او ،چهارصد خطبه از خطبههاى امیرمؤمنان را بهخاطر سپرده بودند و این

 .همان ،ص .35
 .بنا بر نسخه چاپ دكتر صبحى صالح .البته در چاپهاى مختلف به دلیل اینكه برخى محققان گاهى دو خطبه یا كالم را یكى محسوب كردهاند،
تعداد شمارهها مختلف است .همچنین به آخرین شماره حكمتها در هر چاپ كه باشد ،باید عدد نُه را اضافه كرد ،زیرا شریف رضى در میانه
حكمتها ،نُه حكمت را كه نیازمند توضیح درباره واژههایش بوده است ،در فصلى جدا آورده و سپس حكمتها را به شیوه قبل ادامه داده است.
بنابراین آخرین شماره حكمتها در نسخه دكتر صبحى صالح 480 ،است كه با آن نه عدد 489 ،مىشود.
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 .سید رضى ،نهجالبالغه ،مقدمه ،ص .36
 .بنگرید به :الحسینى الخطیب ،مصادر نهجالبالغه و أسانیده ،ج  ،1ص .19 -25
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خطبهها میان آنان رایج بوده و آنها را در خطبهها و سخنان خود بهكار
41
مىبردهاند.
همچنین مسعودى ،مورخ نامدار (در گذشته به سال  346ق) مىنویسد:
آنچه مردم از خطبههاى آن حضرت بهخاطر سپردهاند ،چهارصد و هشتاد وچند
خطبه است كه بالبداهه ایراد مىكرد و مردم آن را حفظ مىكردند و مىنوشتند و
42
از هم مىگرفتند.
مشخص است كه در قرون سوم و چهارم چه میزان از كالم امیرمؤمنان (ع) در
میان مردم رایج بوده است و آنچه شریف رضى گزینش كرده ،بخشى از مجموعه
فراوان مطالب امیرمؤمنان (ع) در كتابها بوده است.
ح) كیفیت نهجالبالغه
نهجالبالغه از وجوه مختلف ،شگفت و بىنظیر است؛ واژهها و مفردات ،تركیبات
و جمالت ،بافت و هندسه كالم ،قوت و استحكام ،آهنگ و موسیقى كالم ،لطافت و
سحر بیان ،زیبایى و ارزش ادبى ،وجوه متعدد ،عمق معانى ،تأثیرگذارى،
راهگشایى و  ...كه به برخى از این موارد اشاره مىشود تا قدرى كیفیت این اثر
بىنظیر در آثار بشرى روشن شود.
ط) اعتبار نهجالبالغه
نهجالبالغه اثرى محكم و معتبر است كه احتمال وجود مطالبى خالف روح اسالم
و مخالف قرآن كریم و مغایر با مسلمات عقلى و حسى و تجربى در آن بسیار كم
است .هر چند كه نهجالبالغه تألیف شریف رضى است و او مطالب امام را از
كتابهاى مختلف گزینش و استخراج كرده و بدین صورت تنظیم نموده است و در
هر تألیف بشرى ،احتمال خطا وجود دارد ،ولى نهجالبالغه در مجموع ،متقنترین
و معتبرترین متن تألیفى فرهنگ اسالمى است .گذشته از دقت علمى شریف رضى
در این تألیف ،باید اذعان كرد كه هیچ سندى گویاتر و محكمتر از الفاظ و معانى
 .الیعقوبى ،مشاكله الناس لزمانهم ،ص .15
 .المسعودى ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  ،2ص .419
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آن نیست و نهجالبالغه خود برترین شاهد صحت صدور آن از امیرمؤمنان (ع)
است .این كتاب از نظر لفظ و معنا در حد اعجاز است و چه كسى جز على (ع)
مىتوانسته چنین معجزهآسا سخن گوید؟
الفاظ و معانى نهجالبالغه چنان است كه نظیر آن از نوابغ سخنوران تاریخ صادر
نشده است .از محاالت است كسى بتواند چنین مجموعهاى بسازد .ممكن نیست
كسى بتواند با نهجالبالغه همتایى نماید؛ چنانكه بزرگانى با مقایسه برخى خطبهها
و سخنان امیر بیان ،على (ع) با خطبهها و سخنان نامآوران عرصه فصاحت و
بالغت ،غیرقابل قیاس بودن كالم امیرمؤمنان (ع) را با كالم احدى ثابت كردهاند.
ابن ابىالحدید معتزلى در مقایسهاى میان خطبه جهادیه 43امام (ع) و خطبهاى از
ابننُباته ،از بزرگان خطباى تاریخ و خطیب یگانه عصر خویش (درگذشته به سال
 374ق) كه سعى كرده است با اقتباس از خطبه امام (ع) ،خطبهاى بسازد ،سستى
و ضعف خطبه ابننُباته را توضیح داده و یادآور شده است كه كالم على (ع) از
نظر لفظ و معنا و سبك و سیاق ،برگرفته از قرآن كریم است كه هیچ كالمى را
نمىتوان با آن مقایسه نمود .كالم على (ع) مانندى ندارد و پس از قرآن كریم و
كالم سیدالمرسلین ،هیچ كالمى فصیحتر ،واالتر ،برتر ،زیباتر و ارجمندتر از آن
44
نیست.
وى در مقایسهاى دیگر میان خطبههاى امام (ع) و ابننُباته ،بىمانندى كالم
امیرمؤمنان (ع) را آشكار كرده و یادآور شده است كه سخنشناسان و آشنایان به
علم بیان ،چون به دیده انصاف بنگرند ،دریابند كه جملهاى از نهجالبالغه ،برابر
45
هزار جمله از ابننُباته و بلكه برتر و واالتر از آن است.
البته برخى در انتساب نهجالبالغه به امام (ع) تردید كردهاند ،اما اسناد فراوان
موجود درباره مطالب این اثر ،بهروشنى این توهم را زایل مىسازد و بىگمان،
نهجالبالغه در مجموع بیانات و مكتوبات امیرمؤمنان (ع) است .ابن ابىالحدید

 .سید رضى ،نهجالبالغه ،خطبه .27

43

 .ابن أبىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،2ص .80 -83
 .همان ،ج  ،7ص .211 -214
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معتزلى در شرح نهجالبالغه خود در صحت و اصالت نهجالبالغه سخنى گویا و
46
استوار دارد ،وى مىنویسد:
بسیارى از هواپرستان مىگویند بخشى عظیم از نهجالبالغه را دستهاى
ازسخنوران شیعى ساخته و پرداختهاند ،و چهبسا قسمتهایى از این كتاب را
بهسید رضى و دیگران نسبت دادهاند ،اما اینان كسانى هستند كه پرده عصبیت،
چشم حقیقتبینشان را كور كرده و از راه مستقیم و آشكار حق منحرف گشتهاند.
براى اینكه نادرستى این پندار را به اختصار روشن كنیم ،باید بگوییم كه وضع
نهجالبالغه ،بنا به این تصور كه از على (ع) نباشد ،از دو حال خارج نیست :یا
تمامى آن از دیگران است ،یا بخشى از آن .اما سستى و بطالن صورت اول به
وضوح آشكار است؛ زیرا صحت اسناد بعضى از قسمتهاى آن به على (ع) به
تواتر ثابت شده ،و همه یا اغلب محدثان و بسیارى از مورخان ،قسمتهاى زیادى
از آن را نقل كردهاند و چون شیعه نبودهاند ،كسى نمىتواند نقل آنان را به غرضى
حمل كند .صورت دوم نیز همان معنا را تأیید مىكند ،چون كسى كه به آیین سخن
و خطابه ،آشنا و مأنوس باشد و از علم بیان طرفى بر بسته ،و در این زمینه از
ذوقى سالم و مجرب برخوردار باشد ،بىتردید سخن ركیك و فصیح و افصح ،و
كالم اصیل و جدید را از هم بازمىشناسد ،و چنانچه در برابر دفترى شامل
مجموعهاى از سخنان دو یا چند خطیب قرار گیرد ،اختالف سبك و تفاوت سخن
را درمىیابد... .
وقتى خواننده با تأمل در نهجالبالغه مىاندیشد ،همه آن را آبى زالل از یك
سرچشمه ،برخوردار از یك روح و جوهر ،داراى یك طرز و سبك مىیابد؛ عینا ً
مانند جسم ساده و بسیطى كه هیچ جزء آن در ماهیت با دیگر اجزا اختالفى ندارد
و همانند قرآن كریم كه اول آن چون وسط آن ،و وسط آن ،مانند آخر آن است... .
با این برهان قاطع و روشن ،خطاى كسانى كه مىپندارند این كتاب یا بخشى از آن
47
به نام على (ع) جعل و نوشته شده است ،آشكار مىشود.

 .همان ،ج  ،10ص .127 -129
 .آلیاسین ،نهجالبالغه از كیست؟ ،ص .23 -24
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ى) روششناسى مطالعه نهجالبالغه
براى مطالعه نهجالبالغه و سیر در معارف واالى آن ،مىتوان به یكى از سه
روش زیر ،یا تركیبى از آنها عمل كرد:
 .1روش ترتیبى؛  .2روش تجزیهاى؛  .3روش موضوعى.هر یك از این
روشها ،ویژگىها و مزیتهایى خاص دارد كه در ذیل بدان اشاره مىشود.
یك .روش ترتیبى
هدف از روش ترتیبى ،بررسى و مرورى است به ترتیب از ابتداى نهجالبالغه تا
انتهاى آن؛ یعنى بررسى ترتیبى خطبهها ،نامهها و حكمتها ،چنانكه شارحان
بزرگ نهجالبالغه بدین روش ،آن را شرح كردهاند؛ شارحانى چون :قطبالدین
راوندى (درگذشته به سال  573ق)؛ قطبالدین كیذرى (از عالمان قرن ششم)؛ ابن
ابىالحدید معتزلى (درگذشته به سال  656ق)؛ ابنمیثم بحرانى (درگذشته به سال
 679ق)؛ سید حبیبهللا خوئى (درگذشته به سال  1324ق).
این شارحان گرانقدر به شرح و تفسیر وجوهى از این مجموعه بىبدیل
پرداختهاند و با توجه به بینش ،گرایش و قوتهاى علمى خود ،برخى از وجوه را
گستردهتر مطرح نمودهاند .بعضى از آنان به جنبههاى اخالقى ،كالمى و فلسفى
بیشتر عنایت كرده و برخى دیگر ،بیشتر به جنبههاى تاریخى ،سیاسى و حكومتى
پرداختهاند؛ همچنین است رویكرد به وجوه دیگر كالم امام (ع).
سخنان امیر بیان ،على (ع) وجوه گوناگون و جلوهها و جاذبههاى بىشمارى دارد.
طبیعى است هر كس با توجه به مرتبه وجودى و بینش و گرایش و جایگاه علمى
خویش ،وجوهى را برجسته و مورد بررسى و شرح قرار دهد .البته براى درك
بهتر و مفیدتر نهجالبالغه ،حق آناست كه تا حد امكان هر مطلب از زوایاى
مختلف دیده شود و از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار گیرد؛ از جمله از
جنبههاى .1 :لغت ،ادب و جلوههاى بالغت؛  .2قرآنى؛  .3تاریخى؛  .4اجتماعى
و سیاسى؛  .5حقوقى؛  .6اعتقادى؛  .7فلسفى و عرفانى؛  .8تربیتى و تعلیمى؛ .9
روانشناسى فردى و اجتماعى؛  .10اقتصادى؛  .11حكومتى و مدیریتى؛ .12

فقهى؛  .13فرهنگى؛  .14اخالقى و  ....كه هر بخش از كالم امام داراى
جنبههایى از موارد یاد شده و نیز موارد یاد نشده است.
البته روش ترتیبى ،روشى است زمان َبر و طوالنى ،اما براى اشراف به همه
مباحث و موضوعات نهجالبالغه ،بسیار مفید است.
دو .روش تجزیهاى
در روش تجزیهاى ،بخشى از نهجالبالغه یا برخى از خطبهها ،نامهها و یا
حكمتها ،مورد بررسى و شرح قرار مىگیرد .این روش ،روشى بخشىنگر و
جزئىنگر است .طبیعى است كه بخش یا جزء انتخابشده را مىتوان از وجوه
گوناگون و جهات مختلف مورد تأمل ،دقت و بررسى قرار داد و درس آموخت و
هدایت شد.
مزیت عمده این روش آن است كه مىتوان خطبه ،نامه ،حكمت و یا بخش مورد
نیاز را مطالعه و بررسى كرد و در فرصتى كوتاه ،به مطلب مورد نظر رسید.
این روش ،پیوسته مورد توجه اندیشمندان و هدایتجویان بوده است؛ چنانكه
بسیارى بهشرح عهدنامه مالك اشتر 48،نامه امام (ع) به فرزندش امام حسن
(ع) 49،خطبه هَمام 50،خطبهشقشقیه 51،حكمت امام (ع) خطاب به كمیل 52و جز
اینها پرداختهاند.
سه .روش موضوعى
در این روش ،موضوعى خاص مورد نظر قرار مىگیرد و به نهجالبالغه عرضه
مىشود و كلیه مطالبى كه مستقیم یا غیر مستقیم ،موضوع مورد نظر را تبیین
مىكند ،استخراج مىشود و پس از بررسى ،دستهبندى مىگردد ،و از آموزههاى
امام بیرون از نهجالبالغه نیز براى فهم بهتر آن كمك گرفته مىشود .سپس
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جمعبندى آن مطالب ارائه مىگردد .بدینترتیب ،مباحث مختلف اجتماعى،
اقتصادى ،سیاسى ،تربیتى ،اعتقادى و جز اینها مىتواند مورد بررسى قرار گیرد.
از مزیتهاى این روش ،آن است كه بحث كمتر دچار پراكندگى مىشود و یك
كلنگرى نسبت به موضوعِ مورد بررسى حاصل مىگردد .همچنین جوانب
مختلف یك امر لحاظ مىشود و تبیینى كامل در رابطه با آن صورت مىپذیرد .در
این روش مىتوان به نظریات امام (ع) درباره موضوعى خاص ،یا سیره آن
حضرت در مواردى مشخص دست یافت.
در این روش سخنان امام كه در مواضع گوناگون بیان شده است ،یكدیگر را معنا
مىكند و جهت صحیح را در برداشت از نهجالبالغه نشان مىدهد؛ زیرا
نهجالبالغه پیكرى واحد است كه سراسر آن ،هماهنگ ،و ابتدا و انتهاى آن،
یكسان است و همه آن از سرچشمهاى زالل جوشیده و آموزههاى یك روح است و
به تمامى ،داراى یك سبك و طرز ،و از نظر سیاق و بافت و منطق ،یكپارچه
است 53.این ویژگى نهجالبالغه ،زمینه الزم را براى مراجعه موضوعى و مطرح
نمودن درد و مشكل ،و گرفتن درمان و راهحل ،آماده ساخته است.
با توجه به محدودیتهاى زمانى و موضوعى در روشهاى ترتیبى و تجزیهاى،
روش موضوعى از جنبههاى مختلف كارا و مفید است .از مزیتهاى آن این است
كه با رعایت مقدمات و آداب ،مانع برداشتهاى نادرست مىشود .البته باید در
نظر داشت كه روش موضوعى ،بىنیاز از دو روش دیگر نیست و آن روشها
بهعنوان ابزارهایى اساسى ،این روش را مدد مىدهند.
بخش دوم :معارفى از نهجالبالغه

فصل اول :خداشناسى
اهداف
هدف از ارائه مطالب این فصل آن است كه خواننده:
 .بنگرید به :ابن أبىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،10ص .128 -129
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 .1با رویكردهاى مختلف به مقوله خداشناسى و پیامدهاى آن توجه یابد.
 .2به نحوه خداشناسى در نهجالبالغه آگاه گردد.
 .3با موضوع خداشناسى در عینیت زندگى آشنا شود.
الف) روش خداشناسى
نوع شناخت در رابطه با خداوند بهشدت در زندگى آدمى تأثیرگذار است.
خداشناسى ،تنها امرى قلبى و ذهنى نیست ،بلكه انسان هرطور كه خدا را بشناسد،
زندگى مىكند .خداوند همه چیز یك انسان مؤمن است .نوع فهم اهل ایمان از خدا،
در روش ،رفتار و كردار آنان تأثیر مىگذارد.
كسانى كه از خدا تلقى جاهالنه و تنگنظرانه دارند ،رحمت خدا را محدود مىكنند
و خداوند را همواره بر كرسى غضب مىنشانند به انتظار اینكه از بندهاش لغزشى
پیدا شود و به عذاب ابد كشیده شود؛ چنانكه خوارج ،خدا را اینگونه فرض
مىكردند .از نظر آنان ،جز عده بسیار معدودى از بشر ،همه مخلد در آتش جهنم
بودند .چنین اشخاصى همه مردم جهان را با دید كفر و الحاد مىنگرند و دایره
اسالم و مسلمانى را بسیار محدود تصور مىكنند 54.اما كسانى كه از خدا تلقى
عالمانه و عاشقانه دارند ،رحمت او را واسع مىبینند؛ خداوند را همواره در
جایگاه رحمت مىدانند ،كه چون بندهاى گناه ورزد و از ساحت قرب الهى دور
گردد ،خداى مهربان از سر لطف و رحمت به سوى بنده عاصى بازگردد تا بنده
توفیق استغفار و توبه بیابد ،و چون بنده توبه كند ،توبه او را بپذیرد و او را قبول
نماید.
الر ِحی ُم.
اّلل ُه َو الت َّ َّو ُ
اب َّ
ث ُ َّم ت َ َ
اب َعلَیه ْم ِلیتُوبُوا إِ َّن َّ َ
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پس [خدا] به آنان [توفیق] توبه داد ،تا توبه كنند .بىتردید خدا همان توبهپذیر
مهربان است.
یعنى توبه بنده همیشه میان دو توبه از جانب خداى متعال قرار دارد :یكى
بازگشت خداوند مهربان به سوى بنده از سر رحمتش تا بنده را توفیق توبه دهد و
 .مطهرى ،جاذبه و دافعه على* ،ص .165 -166
 .توبه.118 :
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دیگر ،بازگشت خداى رحمان به بنده در اینكه او را بپذیرد و توبهاش را قبول
ت خداى مهربان به سوى بنده ،از بازگشت بنده به سوى او
نماید .البته بازگش ِ
56
الر ِحی ُم».
بیشتر استِ « :إنَّهُ ُه َو الت َّ َّو ُ
اب َّ
اینگونه خداشناسى ،منطق قرآن و نهجالبالغه است؛ چنانكه وقتى على (ع) براى
فرزند خویش ،حضرت مجتبى (ع) و همه فرزندان معنوى خویش از دعا و توبه
سخن گفته و به بازگشت به خدا فراخوانده ،چنین فرموده است:
اءَ ،و تَكفَّ َل لَك
س َم َاوا ِ
َوا ْعلَم أ َ َّن الَّذِى ب َی ِد ِه خَزَ ائِ ُن ال َّ
ض قَد أذِنَ لَك فى الدُّ َع ِ
ت َو ْ
األر ِ
عطیَكَ ،و ت َ ْست َ ْر ِح َمهُ لیر َح َمكَ ،و لَ ْم یَ ْجعَ ْل بَینَك َو ب ْینَهُ
اإل َجابَ ِةَ ،و أ َ َم َرك أ َ ْن تَسألَهُ ِلیُ ِ
ب ِ
أت ِمنَ التَّو َب ِة،
س َ
َمن َی ْح ُجبُك َعنهَُ ،و لَم یُلجئك إلَى َم ْن یَشفَ ُع لَك إلی ِهَ ،و لَ ْم َیمنَ ْعك إن أ َ
َو لَم یُ َع ْ
ض ْحك َح ُ
یث الفَضی َحةُ بك أ َ ْولَىَ ،و
باإلناب ِةَ ،و لَ ْم یَف َ
اجلك بال ِنّ ْق َم ِة َو لَم یُعَی ّْرك ِ
الرحم ِة ،بَ ْل
لَم یُ َ
اإلنَابَ ِةَ ،و لَ ْم یُناقِشك بال َجری َم ِةَ ،و لَ ْم یُؤْ ی ْسك ِمنَ َّ
ش ِد ْد َعلَیك فى قَبُو ِل ِ
سنتَك َعشراًَ ،و
سیّئَتَك َو ِ
س َ
س َ
ب َح َ
احدَةًَ ،و َح َ
ب َ
سنَةًَ ،و َح َ
َج َع َل نُ ُزو َعك َع ِن الذَّنب َح َ
57
اإلستِ ْعتَاب.
اب ال َمتَابَ ،و َ
فَت َ َح لك بَ َ
باب ِ
بدان خداوندى كه گنجینههاى آسمان و زمین در دست اوست ،تو را در دعا
رخصت داده و خود اجابت آن را برعهده گرفته و تو را فرموده كه از او بخواهى
تا عطایت كند ،از او آمرزشطلبى تا بیامرزدت .میان تو و خود كسى را نگمارده
تا تو را از وى باز دارد؛ تو را به كسى وانگذاشته كه در نزد او شفاعت كند؛ اگر
گناه كردى ،از توبه منعت ننموده و در كیفرت شتاب نفرموده؛ چون به او
بازگردى ،سرزنشت نكند؛ آنجا كه رسوا شدنت سزاست ،پردهات را ندرد؛ در
پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نكشیده و از بخشایش
نومیدت نگردانیده ،بلكه بازگشتت را از گناه نیك شمرده و هر گناهت را یكى
در توبه را برایت بازگذارده و
گرفته و هر كار نیكویت را ده به حساب آورده و ِ
راه كسب خشنودىاش را گشوده.
انسان هرگونه خدا را بیابد ،خود را آنسان مىسازد ،تا عبد به خصلت معبود
درآید .آنان كه خداوند را خودكامه ،خشن و بىقانون تصور مىكنند ،حكومت،
 .بقره 37 :و 54؛ نیز بنگرید به :طباطبایى ،المیزان فى تفسیر القرآن ،ج  ،1ص 133؛ ج  ،4ص 245؛ ج  ،9ص .401
 .سید رضى ،نهجالبالغه ،نامه .31
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مدیریت ،سیاست و روابط اجتماعىشان به همین رنگ درمىآید و آنان كه
خدایشان خدایى لطیف ،رحمان و رحیم استكه جز عدل نمىكند ،به حكومت،
ب این فهمرو مىكنند.
مدیریت ،سیاست و روابط اجتماعى مناس ِ
در آموزههاى علوى ،اهتمامى جدى در پیراستن اندیشه خداشناسى از فهمها و
تلقىهاى نادرست ،و شناساندن خدایى است كه ستونهاى دینش را بر عشق و
دوستى خود بنیاد نهادهاست:
طفَاهُ ِلنَف ِس ِهَ ،و اص َ
ِین هللاِ الَّذى اص َ
سالم د ُ
صفَاهُ ِخ َی َرة َ
عینِ ِهَ ،و أ ْ
طنَ َعهُ َعلَى َ
ِإ َّن هذا ِ
اإل َ
58
ام دَ َعائِ َمهُ َعلَى َم َحبَّتِ ِه.
خَل ِق ِهَ ،و أَقَ َ
دین اسالم ،دین خداست كه آن را براى خود برگزید و به دیده عنایت خویش آن را
مخصوص رساندن آن به مردمان گردانید و
پرورید و بهترین آفریدگان خود را
ِ
ستونهاى آن را بر دوستى خود استوار ساخت.
محور اندیشه دینى ،خداشناسى است و اساس رسالت پیامآوران الهى این بوده است
كه انسان را با حقیقت هستى پیوند دهند و اندیشه خداباورى را به مردمان عرضه
و ترویج و تثبیت كنند؛ زیرا خداباورى در معناى صحیحش چنان تحولى در همه
شئون زندگى آدمیان ایجاد مىكند كه همهچیز را در جهت تعالى دگرگون
مىسازد .خداباورى ،شیفتگى ،دلدادگى و حیرت در برابر عظمت حقیقت هستى،
مبنایى شگفت و اساسى در زندگى آدمى دارد ،اما انسان این امر اساسى را از یاد
مىبرد و از لطافت آن غافل مىشود و تكرار اسم خداوند تبدیل به صورتى لفظى
مىشود و انسان از یاد مىبرد كه با چه حقیقت عظیمى مرتبط است .امیرمؤمنان
على (ع) آدمیان را متوجه این امر كرده و فرموده است:
سل َ
ون ِمن
ار ُ
طا ِن ِه َو َجال ِل ِ
ال َح ْمدُ هللِ الَّذى أظ َه َر ِم ْن آث َ ِ
كبریا ِئ ِه َما َحی ََّر ُمقَ َل العُیُ ِ
59
درتِ ِه.
َع َجائِب قُ َ
سپاس و ستایش خدا را كه نشانههاى قدرت و عظمت خود را چنان هویدا كرده كه
دیدهها را از شگفتى قدرتش به حیرت آورده است!
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ت َعلَی ِه أَعال ُم ُّ
ال َحمدُ هللِ الَّذِى بَ َ
ورَ ،و دَلَّ ْ
ین
طنَ َخ ِفیَّا ِ
الظ ُه ِ
ت األ ُ ُم ِ
ورَ ،و ْامتَنَ َع َعلَى َع ِ
60
صیر ،فَال َع ُ
بص ُرهُ.
نكرهَُ ،و ال قَ ْل ُ
ین َمن لَم َی َرهُ ت ُ ُ
ب َمن أَثبتَهُ یُ ِ
ال َب ِ
پنهان هر جریانى
سپاس و ستایش براى خداوندى است كه در عمق رازهاى
ِ
حضور دارد ،گرچه بر دیده هیچ دیدهورى نمىنشیند ،اما تمامى پدیدههاى جهان
درخشآسا ،هستىاش را گواهند .بدینسان نه چشمى كه او را نبیند ،انكارش تواند
كرد و نه قلبى كه پذیراى اوست ،راهى به دیدنش دارد.
61
ال َحمدُ هللِ َ ...و َّ
اط ِن فَال شَي َء دُونَهُ.
الظا ِه ِر فَال شَي َء فَوقَهَُ ،وال َب ِ
سپاس مخصوص خدایى است  ...كه چنان آشكار است كه چیزى از او آشكارتر
نیست و آنچنان مخفى است كه چیزى از او مخفىتر نیست!
هستى او پیداتر از هستى سایر اشیاست ،زیرا هستى او به خود پیداست و هستى
62
ض»
س َم َاوا ِ
سایر اشیا بدو هویداست؛ چنانكه فرموده استَّ « :
ور ال َّ
ت َواأل َ ْر ِ
اّللُ نُ ُ
و نور به چیزى گویند كه به خود پیدا و پیداكننده سایر اشیا باشد.
همه عالم به نور اوست پیدا

كجا او گردد از عالم هویدا

زهى نادان كه او خورشید تابان

به نور شمع جوید در بیابان

63

خداوند هم پیداست و هم پنهان .او در ذات خود پیدا ،اما از حواس انسان پنهان
است .پنهانى او از حواس انسان از ناحیه محدودیت حواس است ،نه از ناحیه ذات
او .وجود مساوى با ظهور است و هرچه وجود كاملتر و قوى باشد ،ظاهرتر
است و برعكس ،هرچه ضعیفتر و با عدم مخلوطتر باشد ،از خود و از غیر
پنهانتر است .حواس ما به حكم محدودیتى كه دارد ،فقط قادر است موجودات مقید
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و محدود و داراى مثل و ضد را در خود منعكس كند .حواس ما از آن جهت
رنگها ،شكلها ،آوازها و غیر اینها را درك مىكند كه به مكان و زمانمحدود
مىشوند ،در یكجا هستند و در جایى دیگر نیستند ،در یك زمان هستند و
درزمانىدیگر نیستند؛ ً
مثال اگر روشنى همیشه و همهجا بهطور یكنواخت باشد،
قابل احساسنیست .اگر یك آواز بهطور مداوم و یكنواخت شنیده شود ،هرگز شنیده
نمىشود .ذات حق كه صرفالوجود و فعلیت محض است و هیچ مكان و زمان او
را محدود نمىكند ،نسبت به حواس ما باطن است ،اما او در ذات خود عین ظهور
است و همان كما ِل ظهورش كه ناشى از كمال وجودش است ،سبب خفاى او از
حواس ماست .جهت ظهور و جهت بطون در ذات او یكى است .او از آن جهت
64
پنهان است كه در نهایت پیدایى است ،او از شدت ظهور در خفاست.
َیر ك ِّل شَيءٍ ال ب ُمزَ ا َیلَةٍ.
ارنَةٍَ ،و غ ُ
َم َع ك ِّل شَيء ال ب ُمقَ َ

65

با هر چیز هست ،اما قرین آن نیست؛ غیر از هر چیز است ،اما جدا از آن نیست.
66
ان.
انَ ،و َم َع ك ِّل إِ ٍ
نس َو َج ٍ
ین َو أ َ َو ٍ
كانَ ،و فى ك ِّل ِح ٍ
َو إِنّهُ لَبك ِّل َم ٍ
و او در هر جا هست و در هر زمان ،و با آدمیان است و با پریان.
ث خَل ِق ِه َعلَى أَزَ لیَّتِ ِه َ ...وال َّ
شا ِه ِد
ال َح ْمدُ هللِ الدَّا ِّل َعلَى ُو ُجو ِد ِه بخَل ِق ِهَ ،و ب ُمحدَ ِ
سافَةٍَ ،و َّ
اط ِن البلَ َ
س ِةَ ،وال َبا ِئ ِن
طافَةَ .بانَ
الب ُم َما َّ
البرؤ َیةَ ،وال َب ِ
البتر ِ
الظا ِه ِر ُ
اخى َم َ
َ
ِمنَ األ َ َ
هر لَ َها َو القُ ْد َرةِ َعلَ ْی َها؛ َو بانَ ِ
ت األ َ ْشیَا ُء ِم ْنهُ بال ُخ ُ
ش ِ
ضوعِ لَهُ َو ُّ
یاء بالقَ ِ
الر ُجوعِ
َ 67
إِلی ِه.
سپاس و ستایش خدایى را كه به آفرینش خویش بر هستى خود راهنماست
وآفریدههاى نو به نو بر ازلیت وى گواه است  !...همراه هر چیزى است،
نهچنانكه آن را بساید؛ و جدا از آن است ،نه آنكه مسافتى در میان آید.
آشكاراست ،نه به دیدار؛ نهان است ،نه ناپدیدار .از چیزها جداست ،چه بر آنها
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چیره و تواناست؛ و هر چیز جز اوست ،كه در برابر او خاضع است و بازگشتش
بهخداست.
خداى سبحان در عین آنكه نامحدود و بىكران است ،با هر چیزى هست ،اما در
او حلول نمىكند .او نامحدود است ،ولى با هر محدودى هست .او قیم هر محدودى
است ،ولى با هیچ چیز قرین و متحد نیست .اگر با موجودات نباشد ،محدود خواهد
بود ،و اگر با موجودات قرین باشد ،باز محدود خواهد بود .پس ،الزمه ازلیت حق
این است كه با هر چیز باشد ،ولى قرین او نباشد؛ خارج از هر چیز باشد ،ولى
جدا از آن نباشد 68.خداوند با همه موجودات معیت دارد .معیت خداوند ،معیت
قیومیت است و او قیوم موجودات مىباشد .معیت وجود با موجود ،مانند معیت
صاحب سایه با سایه است .وجود استقاللى براى هیچ موجودى متصور نیست و
غیر او وجودى نیست مگر به اعتبار ،و همه چیز وجودى اعتبارى دارد.
ما عدمهاییم و هستىهاى ما

تو وجود ُمطلقى فَإِنَّى نُما

ما همه شیران ولى شیر َعلَم

حملهشان از باد باشد دم به دم

حملهشان پیداست و ناپیداست باد

آنك ناپیداست هرگز ُگم مباد

باد ما و بود ما از دا ِد توست

هستى ما جمله از ایجاد توست

69

اگر انسان خدا را اینچنین نزدیك و لطیف و قیوم همه چیز ببیند ،در برابر عظمت
حق ،سر تسلیم فرود مىآورد و در همه وجوه زندگى ،از راه بندگى حق عمل
مىكند.
ب) خداشناسى در عینیت زندگى
در نگاه توحیدى على (ع) ،عالم جلوه خداست و همه موجودات و مخلوقات،
جلوهگر عظمت و قدرت خداوندند.
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ال َح ْمدُ هللِ ال ُمتجلّى ِلخَل ِق ِه بخَل ِق ِه.

70

سپاس و ستایش خداى را كه به آفرینش مخلوقاتش بر آفریدگان خود نمودار است!
اگر انسان خدا را به درستى باور كند و حضور او را در همهجا بپذیرد و گستره
نعمت او را ببیند و در مقابل عظمت قدرت الهى سر فرود آورد و به او دل
بسپارد ،به محكمترین تكیهگاه پناه مىبرد و به آرامش حقیقى مىرسد و هرگز
گردنكشى و گردنفرازى نمىكند و در راه درست گام برمىدارد .اینگونه است
كه خداشناسى در عینیت زندگى معنا مىیابد.
71
درةَِ ،و َج ِس ِیم النّعم ِة لَ َر َجعُوا إلَى َّ
ق.
َو لَو فَ ُ
كروا فى َع ِظ ِیم القُ َ
الط ِری ِ
و اگر در بزرگى قدرت و كالنى نعمت او مىاندیشیدند ،به راه راست باز
مىگشتند.
خداشناسى در عینیت زندگى جلوههایى دارد كه بدانها شناخته مىشود كه به
مواردى از آنها اشاره مىگردد.
یك .امنیت روحى
هر چه یاد خدا در دل آدمى بیشتر بنشیند و هر چه عظمت حق در جان انسان
بیشتر جلوه كند ،روح آدمى فربهتر مىشود و انسان از امور دنیایى كه مایه
اضطراب و تشویش است ،آزاد مىشود و از آنچه موجب حقارت و پستى است،
نجات مىیابد.
72
َع ُ
صغُ َر ما دُونَهُ فى أَعیُنهم.
ظ َم الخَا ِل ُق فى أَنفُ ِسه ْم فَ َ
آفریدگار در جان آنان بزرگ بود ،پس ،هر چه جز اوست ،در دیدههایشان ُخرد
نمود.
شایسته است كه انسان چنین باشد:
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ق َمن َع ُ
وضعُهُ ِم ْن قَلب ِه أَن یَصغُ َر
ظ َم َجال ُل هللاِ ُ
سبْحانَهُ فى نَف ِس ِهَ ،و َج َّل َم ِ
إِ َّن ِمن َح ّ ِ
73
ِعندَهُ ِل ِع َ
ظ ِم ذ ِلك ك ُّل َما ِس َواهُ.
كسى كه جالل خداى سبحان در دیده جان او و منزلتش در دل او بزرگ آید،
سزاست كه بهخاطر این بزرگى هر چه جز خداست ،نزد او ُخرد نماید.
انسانى كه عظمت خداوند در جانش بنشیند ،به چنان امنیت روحى دست مىیابد كه
در سختىها و تنگناها ،و خوشىها و گشایشها خود را نمىبازد و از مسیر
درست بیرون نمىرود ،چنانكه امام على (ع) آن را اینگونه مشخص كرده است:
فى َّ
یف َعلى َمن
خاء َ
الر ِ
ورَ ،و فى َّ
ش ُك ٌ
صب ُ ٌ
الز ِل َوقُ ٌ
ور .ال یَ ِح ُ
كار ِه َ
ورَ ،و فى ال َم ِ
الز ِ
74
ب.
ضَ ،و ال َیأْث َ ُم ِفی َم ْن یُ ِح ُ
یُ ْب ِغ ُ
در پیشامدهاى زیر و رو كننده آرام و استوار ،و در ناخوشایندىها بسى پایدار ،و
در روزگار آسایش بسى سپاسگزار .بر كسى كه دشمن دارد ،به بیراهه ستم نرود،
و درباره كسى كه دوست دارد ،به گناه آلوده نشود.
دو .نفى گردنفرازى و گردنكشى
چون آدمى به مقام بندگى خویش رو كند و عظمت حق جانش را لبریز سازد،
دیگر جایى براى گردنفرازى و گردنكشى نمىماند .تجبر و تكبر انسان از آن
است كه توهم خدایى مىكند و سر بر آستان حق نمىساید ،ولى چنانچه از این
توهم خارج شود ،هر چه در مقام بندگى باالتر رود ،از تجبر و تكبر دورتر
مىگردد.
ظ َمةَ هللاِ أن َیت َ َع َّ
ظ َم ،فَإ ِ َّن ِرف َعةَ الَّذِینَ َیعلَ ُمونَ َما َع َ
ف َع َ
ظ َمتُهُ أ َ ْن
َو ِإنَّهُ ال َین َب ِغى ِل َمن َع َر َ
َ 75
درتُهُ أَن یَ ْست َ ْس ِل ُموا لهُ.
یَتوا َ
ضعُوا لَهَُ ،و َ
سال َمةَ الَّذِینَ یَعلَ ُمونَ َما قُ َ
بىگمان آنكه عظمت خدا را داند ،سزاوار نیست خود را بزرگ خواند .بلندى قدر
كسانى كه بزرگى پروردگار را مىدانند ،در این است كه در برابر او فروتنى
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كنند ،و سالمت آنانكه مىدانند قدرت او تا كجاست ،در آن است كه به فرمانش
گردن نهند.
سه .توجیه مسئولیت انسانى
احساس حضور در محضر خدا ،انسان را نسبت به خود و دیگران ،نسبت به
روش و رفتارش مسئول مىسازد؛ مسئولیتى كه در هر شرایطى برقرار مىماند و
تابع عوارض بیرونى نمىباشد.
اإل َحا َ
طةُ بك ِّل شَيءَ ،والغَلَ َبةُ ِلك ِّل شَيءَ ،والقُ َّوة ُ
َبر ال َّ
قَد َع ِل َم ال َّ
س َرائِ َرَ ،و خ َ
ض َمائِ َر ،لَهُ ِ
76
َعلَى ك ِّل شَيء.
به رازها دانا و بر درونها بیناست .بر هر چیز احاطه دارد ،و چیرگى او بر همه
چیز است ،و بر هر چیز تواناست.
در اندیشه امام على (ع) اعتقاد به خدا و باور به توحید چنان مسئولیتآور است
كه انسان حقوق مردمان را چون حقوق الهى پاس مىدارد؛ زیرا حقوق انسانى در
بنیاد توحید و یكتاپرستى پیوند خورده است.
خالص َوالتَّوحی ِد ُحقُوقَ ال ُمس ِل ِمینَ فى َم َعاقِدِها.
باإل
َو َ
ِ
شدَّ ِ

77

و] خداوند [حقوق مسلمانان را با اخالص و یكتاپرستى پیوند داده است.
چهار .وارستگى و پرواپیشگى
باور به خدا آدمى را پرواپیشه و حرمتنگهدار مىسازد .هر چه این باور عمیقتر
باشد ،وارستگى انسان از پستى و آلودگى ،تجاوز و تعدى ،و حركت انسان داخل
مرزها و حریمهاى الهى و انسانى در آشكار و نهان بیشتر خواهد بود.
إن ال َّ
ت فَ َّ
شا ِهدَ هُ َو الحاك ُم.
اتَّقُوا َمعَاصى هللاِ فى ال َخلَ َوا ِ

78

از نافرمانى خدا در نهانها بپرهیزید ،زیرا آنكه بیننده و گواه است ،خود
داورىكننده است.
 .همان ،خطبه .86
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 .همان ،خطبه .167
 .همان ،حكمت .324
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ارك ْم.
اركم ِعندَ َمن یَعلَ ُم أ َ ْس َر َ
َو ال تَهتِكوا أَست َ َ

79

نهان شما را] از شما بهتر [پردهدرى نكنید.
و نزد آنكس كه مىداند
ِ
80
هللا الَّذِى أَنت ُ ْم بعَیْن ِه.
فَاتَّقُوا َ
پس ،پروا كنید از خدایى كه بر كارهاى شما بیناست!
پنج .عدالتپیشگى و ظلمستیزى
آنكه به خدا ایمان دارد ،دست به ستم نمىگشاید و به عدالت اهتمام مىورزد؛
زیرا مىداند خداوند ،عدالت پیشگان را دوست دارد و از ظلم و ظالمان بیزار
است .هیچچیز چون ستم و ستمگرى موجب دگرگونى نعمت و شتاب در كیفر
نمىشود.
ص ِة أَه ِلك َو َم ْن لَك فِی ِه ه ًَوى ِم ْن
نص ِ
ص ِ
اس ِم ْن نَف ِسك َو ِم ْن خَا َّ
هللا َو أ َ ِ
أ َ ْن ِ
ف النَّ َ
ف َ
َر ِعیَّتِك ،فَإِنَّك إِ ّال ت َ ْفعَ ْل ت َ ْ
ظ ِل ْمَ ،و َم ْن َ
ص َمهُ دُونَ ِعبَا ِد ِهَ ،و َم ْن
ظلَ َم ِعبَادَ هللاِ كانَ هللاُ َخ ْ
81
وب.
ض ُح َّجتَهَُ ،و َكانَ ِ ّّللِ َح ْربا ً َحتّى َی ْنز َ
ع َو َیت ُ َ
ص َمهُ هللاُ أ َ ْد َح َ
خَا َ
از جانب خودت و خاندان ویژهات ،و از جانب هركس از شهروندانت كه به او
گرایش و وابستگى دارى ،دا ِد خدا و مردم را بده ،زیرا اگر چنین نكنى ستم
كردهاى .و هركه به بندگان خدا ستم كند ،خداوند به جاى بندگانش به دادستانى از
او برخیزد ،و دلیل او را [در دادگاه دادگرى] باطل و نابود سازد ،و او با خدا
پیوسته در جنگ باشد تا آنكه دست بكشد و توبه آرد و [جبران نماید].
ُ 82
ْس شَي ٌء أ َ ْد َعى إِلَى ت َ ْغییر نِعم ِة هللاِ َو تَعجیل نِ ْق َمتِ ِه ِم ْن إقَا َم ٍة َعلَى ظ ٍلم.
َو لَی َ
و هیچچیز چون بنیاد ستم نهادن ،نعمت خدا را دگرگون ندارد ،و كیفر او را
نزدیك نیارد.
شش .استقامت و پایدارى
 .همان ،خطبه .203
 .همان ،خطبه .183
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 .همان ،نامه .53
 .همان.
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انس به حق ،غربت آدمى را مىزداید ،وحشت او را از هر جهت زایل مىسازد،
و وى را به قوت حق قوى و بااستقامت و پایدار مىكند .هیچچیز مانند یاد حق و
تكیه به خدا در سختىها و مشكالت ،انسان را استوار و راسخ نمىسازد و توانایى
نمىبخشد.
83
علَیك.
َس اآلنِ ِسینَ ِإل ْو ِلیائِك ،و أ َ ْح َ
اللّ ُه َّم ِإنَّك آن ُ
ض ُرهُ ْم بال ِكفَایَ ِة ِلل ُمت َ َو ّكلینَ َ
خدایا! تو از همه همدمان ،با دوستانت بیشتر همدمى و براى كسانى كه كار خود
را به تو واگذاردهاند ،از هركس كاردانترى.
صب ْ
ارة
ِإ ْن أَو َح َ
صائِ ُ
ِكركَ ،و ِإ ْن ُ
س ُه ْم ذ ُ
شتْ ُه ُم الغُ ْربَةُ آنَ َ
َّت َعلَیْه ُم ال َم َ
اإل ْستِ َج َ
ب لَ َجأُوا ِإلَى ِ
84
ضا ِئك.
صاد َِرهَا َع ْن قَ َ
ور بیَدِكَ ،و َم َ
بكِ ،ع ْل َما ً بأ َ َّن أ َ ِز َّمةَ األ ُ ُم ِ
اگر غربتشان به وحشت اندازد ،یا ِد تو آنان را آرام سازد؛ و اگر مصیبتها بر
آنان فرو بارد ،به تو پناه آرند و رو به درگا ِه تو دارند ،چه مىدانند سررشته
كارها به دست توست ،و سرچشمه كارها از قانونمندى حاكم بر هستى برپا شده
از جانب توست.
هفت .آزادى و آزادى گرایى
ایمان به خدا ضامن آزادى آدمى از غیر خداست .تا زمانى كه انسان به حقیقت
هستى روى نكند و دل به خدا نبندد ،در بندگى غیر خدا بهسر مىبرد و طعم
آزادى حقیقى را نمىچشد .انسان ،آزاد از غیر خدا آفریده شده و شایسته نیست جز
در برابر خدا سر خم كند و گوهر آزادى و آزادگى خود را ارزان بفروشد؛ تالش
پیامآوران الهى این بوده است كه آدمى را از دام بتها و هر معبودى جز خدا
نجات دهند و به بندگى حق ،یعنى آزادى مطلق برسانند.
فَ َب َع َ
ان ِإلَى
ث هللاُ ُم َح َّمدا ً َ
صلَّى هللاُ َعلَی ِه َو آ ِل ِه بال َح ّق ِلیُ ْخر َج ِع َبادَهُ ِم ْن ِع َبادَ ِة األ َ ْوث َ ِ
85
ان ِإلَى َ
ش ْی َ
ِعبادَتِ ِهَ ،و ِم ْن َ
طا َع ِة ال َّ
طا َعتِ ِه.
ط ِ

 .همان ،خطبه .227
 .همان.
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 .همان ،خطبه .147
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پس خدا ،محمد را به حق برانگیخت ،تا بندگانش را از پرستش بتان بیرون آرد و
درآو َر د ،و از پیروى شیطان برهانَد ،و به اطاعت خدا راه نماید.
به عبادت او
َ
ً 86
َو الت َ ْ
كن َع ْبدَ َغی ِْرك َو قَ ْد َج َعلَك هللاُ ُح ّرا.
بنده دیگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفریده است.

نمونه سواالت تشریحي تفسیر موضوعي نهج البالغه

 .1گردآورنده نهج البالغه کیست واین کتاب شامل چه مطالبی است؟
شریف رضی-خطبه ها ومواعظٍ ،نامه ها و عهدنامه ها ،کلمات کوتاه
وقصارامیرالمومنین علی(ع)
 .2عنوان نهج البالغه یعنی چه؟ راه روشن بالغت
 .3عصر گردآوری نهج البالغه چه زمانی بوده است؟
سال 400هجری،دوره سوم خالفت عباسیان
 .4نام کامل سید رضی چیست؟
 .همان ،نامه .31
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ابوالحسن محمدبن حسین موسوی،معروف به سیدرضی وشریف رضی
.5لقب ذی الحس ین وشریف رضی راچه کسی براونهاد وچرا؟ بهاِءالدوله
دیلمی؛چون نسبش ازجانب پدر به امام هفتم وازجانب مادر به امام چهارم میرسید.
ٍ
 .6نهج البالغه شامل241کالم79،نامه ومکتوب489،حکمت وموعظه میشود.
 .7بدترین نوع تفسیر کدام نوع است؟ تفسیربه رأی.
 .8نهج البالغه را برادر قرآن نامیده اند.
 .9امام ادیبان عرب لقب کیست و کتابش چه نام دارد؟
جاحظ-البیان والتبیین.
 .10روشهای مطالعه وشناخت نهج البالغه را بیان کنید.
ای.3،موضوعی

.1ترتیبی.2،تجزیه

 .11شرح عهدنامۀ مالک اشتر،نامۀ امام علی به فرزندش امام حسن وحکمت
امام خطاب به کمیل جزء کدام نوع روش مطالعه و بررسی نهج البالغه میباشد؟
روش تجزیه ای
.12درکدام روش مطالعه میتوان به نظریات امام(ع)درباره موضوعی خاص
یاسیرۀ آن حضرت در مواردی مشخص دست یافت؟
روش موضوعی
.13نهج البالغه از کدام نظر به شدت متأثر از قرآن کریم است؟
از نظر مضامین موضوعی
.14اضافه کردن سخنان ونامه های امام علی(ع) به نهج البالغه که درآن نیامده
ودرکتابهای مختلف موجوداست،چه نام دارد؟
مستدرک نهج البالغه
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.15تألیف اسنادومدارک نهج البالغه از جانب عالمان وشیفتگان امام علی(ع) به
چه علت بوده است؟
چون شریف رضی جزدرهفده مورد،آن هم بطور کلی،سندخودرا ذکرنکرده
است.
·فصل اول:خــــداشـــــناسی 59الی 64
 .1محوراندیشۀ دینی چیست؟
خداشناسی
 .2آرامش حقیقی درگرو چیست؟
شناخت وباورانسان نسبت به خدا
·فصل دوم :پیامبری و پیشوایی 65الی 76
 .1هدف از برانگیخته شدن آخرین فرستادۀ الهی چیست؟
هدایت همۀ مردمان بواسطۀ کتاب جاودان قرآن.
 .2امام علی(ع) چه کسانی راجانشینان پیامبروپیشوایان پس از او
میداند؟ خاندان پیامبر(ص)
 .3ازنظرامام علی(ع) راه راست ودرست را ازچه کسانی میتوان آموخت؟
اهل بیت پیامبر(ص)
.4تالش پیامبروامیرالمؤمنین وفرزندان بزرگوارشان برای شناساندن آل
محمد(ص) به چه علت بوده است؟
زیرا آل محمد(ص) تنها راه رسیدن به سعادتند وسپاه باطل همواره سعی نموده تا
برای رسیدن به اهداف باطل خود آنان را ازشناخته شدن بپوشانند.
 .5امام علی(ع) درجمالت روبرو،ویژگی های چه کسانی را بیان مینماید؟

«آنان دانش را زنده کننده اند و نادانی را میراننده.باحق ستیزند و نه درآن
جواب :آل محمد(ص)
خالف دارند.ستونهای دین ومعیار حق اند››
.6محدودنشدن رسالت پیامبر اکرم برای هدایت بشر به زمان ومکان،چگونه
تحقق می یابد؟
بواسطۀ قرآن کریم و هادیان معصوم
·فصل سوم :اندیشۀ سیاسی 77الی 140
 .1سیاست دراندیشۀ علی(ع) به چه مفهومی است؟
به مفهوم هدایت و رهبری
 .2امام علی(ع) دربیان تفاوتهای اصلی میان سیاست خود و سیاست معاویه
ای،چه نکته ای را مدّنظرقرارداده است؟
اینکه هدف،وسیله را توجیه نمیکند.
 .3امام علی(ع)،صالح یا تباهی هرکاری رادرچه میداند؟
در صداقت و دروغ
.4منظور از قاعدۀ«إصحار»که امام علی(ع)به مسؤالن خود می آموخت که
دررابطه با مردم براساس آن عمل کنند چیست؟
شفاف سازی
.5از نظرامام علی(ع)فقدان چه خصوصیتی موجب تصمیم گیریهای نابخردانه و
اقدامات شتابزده توسط سیاستمداران میگردد؟
زمانه شناسی
.6امام علی(ع) :ای مردم! در دنیایی که درآن تدبیرنباشد،خیری نیست.؟
یعنی تدبیر باالتر از مدیریت است.
 .7امام علی(ع) چند سال از حکومت برکنار بود؟

25سال
.8امام علی(ع) از میان دشمنانش کدام گروه را دشمنان اصلی میدانست؟
قاسطین
.9عدالت دراندیشۀ سیاسی امام علی(ع) چه مفهومی دارد؟
عدالت در اندیشۀ سیاسی امیر مؤمنان(ع)،در مفهومی عمیق و همه جانبه به
معنای قرار دادن هر چیز در جای خود،رعایت استحقاق هر چیز و رساندن هر
ذی حقّی به حقّش است.
.10امام علی(ع) :معیار ومیزان سیاست عدالت است.
عدالت
قرة عین(نوردیده) برای حکومت تعبیر
.11امام علی(ع) چه چیزی را به عنوان ّ
کرده است؟
عدالت
.12امام علی(ع) عوارض قدرت طلبی را در چه چیزهایی معرفی می نماید؟
سرکشی -تندی -خردگریزی
.13علت اصلی سه جنگی که در زمان حکومت امام علی(ع) ایجاد شد،ازنظر
خودامام چه بود؟
دنیازدگی دشمنان امام(ع)
.14این سخن امام دررابطه با چه موضوعی بود؟
«این کاریست که ظاهر آن پذیرفتن داوری قرآن،و باطن آن،دشمنی باخدا و
ایمان است»
جواب :جنگ صفّین و برسر نیزه کردن قرآن
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