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 «البالغهنهج»الف( عنوان 

سان آفتاب نیمروز كتابى است كه در فرهنگ اسالمى، بهعنوان « البالغهنهج»

 1هاى عالى است.درخشد؛ و همچون صدفى مشحون به گوهرهایى از حكمتمى

ها ها و عهدنامهها و مواعظ، نامهاین عنوان را شریف رضى بر منتخبى از خطبه

 2و كلمات كوتاه و قصار امیرمؤمنان على )ع( انتخاب كرد.

عنى راه روشِن بالغت. گردآورنده آن )شریف رضى( در وجه ، ی«البالغهنهج»

 قدر چنین اظهار داشته است:تسمیه این گنجینه گران

البالغه بگذارم؛ زیرا این كتاب پس از تمام شدن، چنین دیدم كه نامش را نهج

هایش را به گشاید و خواستهدرهاى بالغت و سخنورى را به روى بیننده خود مى

زد. هم دانشمند و دانشجو را بدان نیاز است، و هم مطلوب سخنور سااو نزدیك مى

 3و پارسا در آن وجود دارد.

ترین عنوان را براى این كتاب جاودان برگزید. شیخ محمد شریف رضى مناسب

البالغه نوشته اى كه بر شرح خود بر نهجدر مقدمه -عالم بزرگ اهل سنت -عبده

 نویسد:است، راجع به این عنوان مى

اى است از سخنان سید و موالى ما، امیرمؤمنان، على این كتاب جلیل، مجموعه

(، كه سید شریف رضى از سخنان متفرق آن طالب )كّرم هللا َوجههبن ابى

البالغه نهاده است. من اسمى حضرت، گزینش و گردآورى كرده و نام آن را نهج

كند، سراغ ندارم، و بیشتر  تر از این، كه بر معناى آن داللتتر و شایستهمناسب

 4توانم آن را توصیف كنم.از آنچه این اسم بر آن داللت دارد، نمى

نامى كه شریف رضى بر این مجموعه نهاد، گویاى وجهى از كلمات على )ع( 

البالغه، یعنى ساخت و این وجه نهجبود كه او را سخت مجذوب و شیفته مى

                                                           
  . شهرستانى، در پیرامون نهجالبالغه، ص 1.19
  . الحسینى الخطیب، مصادر نهجالبالغه و أسانیده، ج 1، ص 2.87
  . سید رضى، نهجالبالغه، مقدمه، ص 3.36
  . عبده، شرح نهجالبالغه، ج 1، ص 13- 4.12



سازد. جان، هر كسى را متحیر مىفصاحت و بالغت كالم و نفوذ آن تا عمق 

 نویسد:باره مىاستاد مطهرى دراین

 شناسسید رضى شیفته سخنان على )ع( بوده است. او مردى ادیب، شاعر و سخن

خاطر همین شیفتگى كه به ادب عموماً و به كلمات على )ع( بود. ... سید رضى به

سخنان مولى خصوصاً داشته، بیشتر از زاویه فصاحت و بالغت و ادب به 

نگریسته است. به همین جهت در انتخاب آنها این خصوصیت را در نظر مى

ها كه از جنبه بالغت برجستگى خاصى داشته، بیشتر گرفته است، یعنى آن قسمت

رو، نام مجموعه منتخب خویش را كرده است. ازایننظرش را جلب مى

 5نهاده است.« البالغهنهج»

انات و مكتوبات امیرمؤمنان، على )ع( گردآورده و البته آنچه شریف رضى از بی

البالغه نامیده است، تنها راه روشن بالغت نیست، بلكه ترجمانى از آن را نهج

 نبوى و راه روشن هدایت است. هاىقرآن و آموزه

 البالغهب( عصر گردآورى نهج

ق گردآورى شده است؛ عصرى كه از نظر فرهنگى،  400البالغه در سال نهج

باشد برجسته و ویژه است. این عصر مصادف با دوره سوم خالفت عباسیان مى

كه پس از دو دوره تحوالت بزرگ سیاسى، شكل گرفت و این دوره، روزگار 

 هاى فرهنگى است.تحول

 یك. روزگار تحوالت سیاسى بزرگ

ق است، كه دوره تثبیت و  232تا  132دوره نخست خالفت عباسیان، از سال 

آید. در این دوره، عباسیان به قلع و رت سیاسى نظامى آنان بشمار مىتحكیم قد

قمع مخالفان پرداختند و استبدادى خشن، همچون امویان را شكل دادند و 

 6گرى نمودند.سلطه

ق است، كه دوره حاكمیت  334تا  232دوره دوم خالفت عباسیان، از سال 

، اندیشه به بند كشیده شد و ورزى است. در این دورهگرى و سركوب اندیشهقشرى

                                                           
  . مطهرى، سیرى در نهجالبالغه، ص 5- 5.4
  . بنگرید به: حسن، تاریخ االسالم، ج 2، ص 98- 6.87



آزادى فكر به ضعف و فتور گرایید. معتزله و شیعه سخت تحت تعقیب و شكنجه 

 7هاى خود اقدام كردند.قرار گرفتند و مردم از ترس جان، به پنهان داشتن اندیشه

گرى و ظاهرگرایى بر جامعه حاكم شد و استبداد به در این دوره، جمود، قشرى

 ر یافت.ترین شكل ظهوخشن

ق است كه با ورود معزالدوله،  447تا  334دوره سوم خالفت عباسیان، از سال 

احمد بن بویه به دستگاه خالفت عباسى و دگرگون شدن قدرت عباسیان و پیدایش 

 8فضاى سیاسى جدید شكل گرفت.

گیرى دیلمیان در بغداد، كار حكومت عباسى صورتى جدید به با حضور و قدرت

بویه كردند، اما حكومت و اداره امور در اختیار آلا سلطنت مىخود گرفت. خلف

كردند، و با امالك و درآمِد اختصاصى و مى بود. خلفا در ظاهر حكومت

 9گذراند.گرفتند زندگى مىاى كه از دولت مىمقررى

بویه بر مركز خالفت و حاكمیت عملى آنان، اوضاع ترتیب، با تسلط آلبدین

عه تغییر یافت و شیعیان پس از یك دوره طوالنى سراسر سیاسى اجتماعى شی

این اوضاع جدید، فضایى  10حرمان، در عرصه اجتماعى امكان ظهور یافتند.

 11هاى شیعه فراهم نمود.نسبتاً مناسب براى رشد معارف و اندیشه

 دو. روزگارى نو در عرصه فرهنگى

مذاهب مختلف، معتقدات ها و ها برداشته شد و گروهدر دوره سوم، بند از زبان

طور نسبى امنیتى فرهنگى فراهم شد، خود را بدون ترس بیان داشتند، و به

این  12برد.كه كمتر كسى با زبان تعصب دینى به دیگرى هجوم مىاىگونهبه

بویه بود، موجب شد تا دانش در فضاى فرهنگى كه متأثر از تفكر شیعى آل

 هاى گوناگون رشد یابد.عرصه

                                                           
  . جعفرى، سید رضى، ص 7.15
  . بنگرید به: ابناالثیر، الكامل فى التاریخ، ج 8، ص 452- 8.449
  . بنگرید به: همان، ص 9.450
  . بنگرید به: همان، ص 542، 543، 549 و 550؛ ابنالجوزى، المنتظم فى تاریخ االمم و الملوك، ج 14، ص 140، 150 و 10.151
  . بنگرید به: كرمر، احیاى فرهنگى در عهد آلبویه، ص 82- 11.78
  . همان، ص 12.64



رن چهارم، بر گسترش تشیع در بغداد و دیگر بالد استوار بود، اما تا سیاست ق

آنجا كه به حاكمیت شیعیان نینجامید، جز در جاهایى كه حكومت در دست علویان 

الزم بود شریف رضى از این فضاى سیاسى پیش آمده بیشترین بهره را  13بود،

اینكه اوضاع علمى در راستاى ترویج اندیشه شیعى و معارف آن ببرد، عالوه بر 

كه این دوران را دوره زرین تاریخ چنان -قرن چهارم نیز مساعدترین اوضاع بود

شمار در وجود دانشمندان بى -انداسالم از نظر پیشرفت دانش و فرهنگ شمرده

این دوره، حتى در منصب وزارت، مانند: ابوعلى سینا، خوارزمى، صاحب بن 

هاى ها و كتابخانهیر و ُمَهلَّبى، و ظهور دانشگاهالعمید، شاپور بن اردشعباد، ابن

بسیار بزرگ در كنار مساجد، وجود فقیهان، متكلمان و فیلسوفان بزرگ، كثرت 

هاى بسیار در موضوعات متعدد علمى، همه گواه كتابادیبان و شاعران و تألیف

تر ها مهیادر این دوره، اوضاع مباحثات علمى و ارائه اندیشه 14این مدعاست.

 15ها رونقى شگفت یافت.ها و دارالعلمگشت و مدارس، كتابخانه

داشت و براى فقیهان، محدثان، عضدالدوله دیلمى، دانش و اهل آن را دوست مى

دانان و شناسان، پزشكان، ریاضىمتكلمان، مفسران، نحویان، شاعران، نسب

 داخت و اوقاتىپرمهندسان، حقوق تعیین كرده بود. او خود نیز به تحصیل علم مى

 16كرد.را صرف ادب مى

خواهى و فرهیختگى نبود، بلكه بیشتر مدارى، عدالتالبته این روحیه بر مبناى حق

كه هرگاه حق و عدالت با جویانه بود؛ چنانمدارانه و رقابتگرایشى قدرت

، گردیدیافت، این حق و عدالت بود كه فداى قدرت مىطلبى آنان تعارض مىقدرت

اى از بزرگان سادات و دانشمندان، از جمله: ابواحمد حسین بن كه عده تا آنجا

ق به فرمان عضدالدوله دیلمى بازداشت  369موسى، پدر شریف رضى، در سال 

 17شدند و به فارس تبعید گردیدند.

                                                           
  . محیىالدین، شخصیت ادبى سید مرتضى، ص 13.21
  . جعفرى، سید رضى، ص 16 و 14.17
  . بنگرید به: متز، تمدن اسالمى در قرن چهارم هجرى، ج 1، ص 207- 15.201
  . همان، ص 16.41
  . ابنالجوزى، المنتظم فى تاریخ االمم و الملوك، ج 14، ص 268؛ ابناالثیر، الكامل فى التاریخ، ج 8، ص 17.710



روزگار شریف رضى و عصر تألیف  -اما در كل، قرن چهارم هجرى

نظیر و نشیب بسیار و تحوالت علمى بىقرنى پرتالطم و داراى فراز  -البالغهنهج

شناس معاصر سوئیسى( آن را دوره كه آدم متز )دانشمند و شرقاست؛ چنان

ترین سو در قرن چهارم، یكى از بزرگرنسانِس اسالم نامیده است. از یك

ها، یعنى خالفت عباسى گرفتار تجزیه شد و از سوى دیگر، امپراتورى

لك مختلف اسالمى نشر و نما یافتند. در این هاى محلى مقتدر در مماحكومت

هاى فكرى و ها و قابلیتهاى قدیم و ظهور ظرفیتدوران، در نتیجه امتزاج تمدن

عملى فرهنگ اسالمى، تمدن اسالمى به نقطه اوج خود رسید و نیازهاى جدید 

هاى قدیم و از گران و اندیشمندان را به احیاى میراثاجتماعى، از سویى چاره

دارى، آداب هاى جدید در ادب، حكمت، سیاست، مملكتى، به آفرینش طریقهطرف

معیشت و جنگ و عمران كشاند. در واقع،با كاهش نسبى و تدریجى تسلط مطلق 

ها و افراد، امكان شكوفایى استعدادها و بارورى خالفت عباسى، ملل، اقوام، گروه

البالغه( به نظیر )نهج، اثرى بىآنگاه در این اوضاع و احوال 18ها را یافتند.اندیشه

 بدیل ظهور یافت.دست شخصیتى بى

 البالغهج( گردآورنده نهج

البالغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوى، معروف به سید رضى گردآورنده نهج

ق، در نیمه دوم سده چهارم دیده به جهان  359رضى است. وى در سال و شریف

 رن پنجم به سوى دار باقى شتافت.ق، در اوایل ق 406گشود و در سال 

 یك. جایگاه خانوادگى سید رضى

وى از وجوه مختلِف شخصیتى، یعنى وراثت، تربیت، كرامت و عزت، معرفت و 

نظیر است. او در خاندانى برجسته از خاندان علویان بغداد حكمت، انسانى كم

اشت. متولد گشت. هم از جانب پدر، و هم از جانب مادر، نسبى بس شریف د

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 1، مقدمه مترجم، ص 18.9



الحسبین و شریف رضى ملقب رو، بهاءالدوله دیلمى او را به ذىازاین 19رسد.مى

 20نمود.

 دو. نبوغ و استعداد سید رضى

كودكى همراه برادرش، سید مرتضى به تحصیل علوم مقدماتى  سید رضى از اوان

هاى مختلف ظاهر نظیر خود را در عرصهپرداخت و هوش سرشار و استعداد كم

ساخت. بیش از ده سال از سن شریف رضى نگذشته بود كه به سرودن شعر 

اى از خود نشان داد كه سابقه نداشت. سید رضى از همان پرداخت و چنان قریحه

نى كه به محضر اساتید بزرگ روزگار خود راه یافت، شگفتى آنان را زما

علوم  برانگیخت و همگان را به تحسین واداشت. او در بیست سالگى در تمام

 21متداول عصر خویش سرآمد شده بود.

 سه. فضایل و كماالت سید رضى

سید رضى در عزت نَْفس، سخاوت، پایبندى به امور شرعى، پرهیز از تملق، 

كس صله و جوایز نظیر بود. از هیچپارسایى و پرواپیشگى، در روزگار خود كم

ها و جوایز بهاءالدوله دیلمى را مسترد كرد و شعر نپذیرفت و چند بار بخشش

 22هم در نه سالگى قبول نكرد.حتى صله شعر را از پدرش، آن

از  -روح آزادگى در سید رضى چنان بود كه با ابواسحاق صابى غیر مسلمان

اى رابطه -24بود 23ادیبان و كاتبان برجسته قرن پنجم هجرى كه بر آیین صابئین

دو، مراودات و مراسالت علمى و ادبى صورت صمیمى داشت و میان آن

                                                           
  . الثعالبى، یتیمه الدهر فى محاسن أهل العصر، ج 3، ص 155؛ ابنعنبه، عمده الطالب فى أنساب آلأبىطالب، ص 19.236
 . الخطیب البغدادى، تاریخ بغداد، ج 2، ص 246؛ ابنالجوزى، المنتظم فى تاریخ االمم و الملوك، ج 15، ص 115؛ ابنكثیر الدمشقى، البدایه 20

.4، ص 12والنهایه، ج   
  . دوانى، سید رضى مؤلف نهجالبالغه، ص 63- 21.47
  . همان، ص 44، 107 و 22.108
 . صابئان جمعیتى از پیروان نوح* بودهاند. ذكر این عده در آیه 17 سوره حج در ردیف مؤمنان و یهود و نصارا دلیل آن است كه اینان مردمى 23

(288، ص 1م شیرازى، تفسیر نمونه، ج اند.) بنگرید به: مكارمتدین به یكى از ادیان آسمانى بوده و به خداوند و قیامت ایمان داشته  
  . ابنالندیم، الفهرست، ص 149؛ ابنخلكان، وفیات االعیان و أنباء أبناء الّزمان، ج 1، ص 54- 24.52



اى عالى و بسیار و زمانى كه او درگذشت، سیدرضى در قصیده 25گرفت؛مى

 26انگیز او را مرثیه گفت.حزن

رآشفتند و سید رضى را سرزنش كردند كه شخصى سرایى بها از این مرثیهبعضى

گوید و چون او، از دودمان پیامبر، كسى چون ابواسحاق صابى كافر را مرثیه مى

ام، من فضل و كمال او را ستوده»نالد! ولى سید رضى گفت: از فقدان او چنین مى

 27«نه جسم و بدنش را!

 چهار. مقام علمى و ادبى سید رضى

چنان روانى و زیبایى در الفاظ، و وزانت و متانت در معانى اشعار سید رضى از 

كه همگان را به شگفتى واداشته است. او در اشعار خود، بدون برخوردار است

تكلف، صنایع ادبى را به خدمت گرفته و با كمترین الفاظ، واالترین معانى را 

درون جان ابالغ كرده است. موسیقى شعر او، سحرانگیز است و طنین امواج آن، 

ثعالبى، ادیب معاصر سید رضى  28گذارد.كند و اثرى عمیق باقى مىنفوذ مى

 نویسد:ق( درباره او چنین مى 429)درگذشته به سال 

ترین بزرگان عراق، و در عین شرافت نسب و او اینك نابغه دوران و نجیب

ها خوبى اى وافر از تمامافتخار حسب، مزین به ادبى نمایان، فضلى تابان و بهره

هاست. از این گذشته، او سرآمد شاعرانى است كه از دودمان ابوطالب و نیكویى

اند، چه گذشتگان و چه معاصران. با آنكه در میان آنان شاعران مبتكر و برخاسته

اند، اما اگر ناصر و جز ایشان بسیار بودهطباطبا، ابننوآورى چون: ِحّمانى، ابن

ام، كه گواه صادق آن، اشعار ش است، گزافه نگفتهبگویم او سرآمد شاعران قری

ها دریافت؛ اشعارى عالى و استوار، توان با مراجعه بداناوست كه این ادعا را مى

خالى از سستى و عوار، كه در عین روانى، محكم است و با متانت، داراى معانى 

 29نغز و بلند، و چونان میوه رسیده و با طراوت.
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ام واالیى كه در علوم اسالمى و فرهنگ دینى داشت، سید رضى گذشته از مق

تاز هنوز بیست بهار عمر را سپرى نكرده بود كه در عرصه ادبیات عرب، یكه

ها آفرید. او در انواع میدان و مایه مباهات همگان شد و در نظم و نثر شگفتى

 خواندند و درگشت و آن را مىكرد، اشعارش دست به دست مىشعر هنرنمایى مى

سپردند. بسیارى از بزرگان علم و رفتند و اشعارش را به یاد مىشگفتى فرو مى

دادند و آنها را حفظ ادب و سیاست به اشعار سید رضى عالقه بسیار نشان مى

 30كردند.مى

بدیل و نادره دوران در ادب، اند كه صاحب بن َعبّاد، ادیب بىنقل كرده

رو شد و چنان اشعار سید رضى روبه اى ازبا قطعه 31شناسى و نویسندگى،سخن

اى دادفرستاد تا از روى دیوان سید رضى نسخه شیفته گردید كه كسى را به

سال  26ق بود كه سید رضى  385بردارد و براى او ببرد. این واقعه در سال 

ق( چنان شیفته  399الدوله )درگذشته سال نیز تقیه دختر سیف 32بیشتر نداشت.

بود كه كسى را از مصر به بغداد فرستاد تا از دیوان وى  اشعار سید رضى شده

اى كوچك از شخصیت واالى تمامى اینها جلوه 33اى بردارد و برایش ببرد.نسخه

شریف رضى است. سید رضى شعر و شاعرى را براى خود مایه افتخار و 

كار اى براى پیشبرد مقاصد خود بهدانست، بلكه آن را وسیلهشرافت نمى

 34كه در اشعارش بدان تصریح كرده است.؛ چنانگرفتمى

شریف رضى از نظر جایگاه علمى، مقامى بس رفیع داشت و علم را در خدمت 

 انگاشت، كه آثار او خود گواه این امر است.هاى بلند خویش مىآرمان

 

 البالغهد( انگیزه گردآورى نهج
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چنین بیان كرده آورى خود را البالغه انگیزه جمعشریف رضى در مقدمه نهج

 است:

هاى در آغاز جوانى و طراوت زندگانى، به تألیف كتابى در خصایص و ویژگى

آنان بود. انگیزه  ائمه دست زدم كه مشتمل بر خبرهاى جالب و سخنان برجسته

پس از  35ام.ام و آن را آغاز سخن قرار دادهاین عمل را در آغاز كتاب یادآور شده

ن )ع(، موانع ایام مرا از تمام كردن باقى كتاب گردآورى خصایص امیرمؤمنا

هایى مختلف تقسیم كرده بودم و در پایان ها و فصلبازداشت. آن كتاب را به باب

آن، فصلى بود كه سخنان كوتاه امام )ع( در زمینه مواعظ، ِحكم، امثال و آداب 

آورده در آن فصل  -هاى مفصلهاى بلند و نامهبه جز خطبه -نقل شده از او را

نظیر آن دچار بودم. گروهى از دوستان، این فصل را پسندیدند و از نكات بى

شگفتى شدند و از من خواستند كتابى تألیف كنم كه سخنان برگزیده امام )ع( در 

ها و هاى آن حضرت گرفته تا نامههاى گفتارش، از خطبهها و شاخههمه رشته

دانستند این كتاب، دربردارنده ىمواعظ و ادبش را دربر داشته باشد؛ زیرا م

هاى ارزنده فصاحت و گوهرهاى ادبیات عرب و نكات هاى بالغت و نمونهشگفتى

درخشان از سخنان دینى و دنیوى خواهد شد كه در هیچ كتابى جمع نشده و در 

اى، تمام جوانب آن گردآورى نگشته است؛ چون تنها امیرمؤمنان )ع( هیچ نوشته

بشخور فصاحت و منشأ و آفریدگار بالغت است. گوهرهاى است كه سرچشمه و آ

اش توسط او آشكار گردیده و آیین و آدابش از اوگرفته شده است. تمام خطبا نهفته

اند. با و سخنرانان به او اقتدا كرده و همه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جسته

است و آنان مؤخر؛ رو، او مقدم وجود این، او همیشه پیشرو است و آنان دنباله

زیرا سخنان آن حضرت )ع(، رنگ علم الهى و عطر سخنان پیامبَر را همراه 

رو، خواسته آنان را اجابت كردم واین كار بزرگ را آغاز نمودم، دارد. ازاین

جا را تحت سیطره زودى همهكه یقین داشتم نفع معنوى آن بسیار است و بهدرحالى

وسیله آخرت خواهد بود. همچنین بدینذخیرهخود قرار خواهد داد و اجر آن 

شمار دیگر، بزرگى قدر و شخصیت امیرمؤمنان )ع( خواستم عالوه بر فضایل بى

را در فضیلت سخنورى آشكار سازم؛ زیرا او تنها فردى است كه از میان تمام 

جا مانده، به آخرین مرحله فصاحت و بالغت گذشتگان كه سخنى از ایشان به
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كرانه، و انبوه اما سخنان آن حضرت )ع(، اقیانوسى است بىرسیده است. 

 36گیرد.گوهرهایى است كه هرگز درخشش آن، كاستى نمى

 البالغهه( سبك تألیف نهج

شریف رضى در كار خود سبكى ویژه را برگزید و در تمام كتاب بر آن سبك 

خاب سبك سه شاخصه اصلى دارد: گزینشى بودن مطالب، انتوفادار ماند. این

 على )ع(، و استخراج انواع مطالب و موضوعات.امام هاىترین آموزهبلیغ

ها وجود داشت در اثر سید رضى آنچه را كه از امیرمؤمنان على )ع( در كتاب

یر نظشناسى بىنگرى، و بر اساس زیبایىنظر و جامعخود نیاورد، بلكه با دقت

مام على )ع( را برگزید؛ و با ترین مطالب اخود، به انتخاب دست زد و برجسته

؛ بخشى است از یك سخنرانى امام كه درود باد من خطبة له علیه السالم»تعابیر 

 من كالم له علیه السالم»، و «بر او

من كتاب له علیه »، و «اى است از یك سخن امام كه درود باد بر او؛ گزیده

من وصیة له علیه »، و «او؛ بخشى است از یك نامه امام كه درود باد بر السالم

روش گزینشى خود را « ؛ گزیده سفارشى است از امام كه درود باد بر اوالسالم

 مشخص كرد.

 البالغهبندى نهجو( باب

هاى گوناگون استخراج كرده سید رضى سخنان امیرمؤمنان )ع( را از میان كتاب

 بندى ونحوه بابو با سبكى دلپذیر و مطلوب تنظیم نموده است. خود او درباره 

 تقسیم مطالب آن چنین نوشته است:

ها؛ دوم: ها و فرماندیدم سخنان آن حضرت حول سه محور است، نخست: خطبه

ها. پس به توفیق الهى، ابتدا آمیز و موعظهها؛ و سوم: كلمات حكمتها و پیغامنامه

ب را ها و كلمات جالهاى زیبا و سرانجام، حكمتهاى شگفت، سپس نامهخطبه

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 

ترین و یك از این سه بخش نبود، آن را در مناسبدست یافتم، ولى جزء هیچ
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ى نامتناسب در این برگزیده سخنان هایبسا قسمتترین باب قرار دادم. چهنزدیك

هاى درخشان را هاى شگفت و قطعهآمده باشد، زیرا من در این كتاب نكته

ام و قصدم هماهنگى و نظم تاریخى و پیوستگى میان سخنان نبوده برگزیده

 37است.

 البالغهز( كمیت نهج

خطبه و  241بدیل كه شامل نظیر از كالم انسانى بىالبالغه گزینشى است بىنهج

 38شود.حكمت و موعظه مى 489نامه و مكتوب، و  79كالم، 

سید رضى خود تصریح كرده است كه آنچه در این مجموعه گردآمده است، 

اى از سخنان امیرمؤمنان )ع( است، نه همه آنچه از آن حضرت منتخب و گزیده

 نویسد:باره مىها موجود بوده است. وى درایندر كتاب

ام، من به همه جوانب سخنان امام )ع( احاطه پیدا كرده كنم كهادعا نمى

یك از سخنان آن حضرت را از دست نداده باشم، بلكه بعید كه هیچطورىبه

ه ام و آنچه در اختیارم قرار گرفتام، بیش از آن باشد كه یافتهدانم كه آنچه نیافتهنمى

 39است، كمتر از آن چیزى باشد كه به دستم نیامده است.

هایى كه در دسترس ف رضى قسمتى از مطالب امیرمؤمنان )ع( را از كتابشری

ها و ها، جنگها در اثر درگیرىداشت، گزینش كرد؛ البته بسیارى از آن كتاب

شده از آنها ها و یا مطالب نقلتحوالت از میان رفته و جز نامى از آنها در فهرست

 40ها باقى نمانده است.در برخى كتاب

كند كه مردم در ق( اظهار مى 284یعقوبى، مورخ برجسته )درگذشته به سال 

خاطر سپرده بودند و این هاى امیرمؤمنان را بهزمان او، چهارصد خطبه از خطبه
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كار ها و سخنان خود بهها میان آنان رایج بوده و آنها را در خطبهخطبه

 41اند.بردهمى

 نویسد:ق( مى 346ته به سال همچنین مسعودى، مورخ نامدار )در گذش

اند، چهارصد و هشتاد وچند خاطر سپردههاى آن حضرت بهآنچه مردم از خطبه

نوشتند و كردند و مىكرد و مردم آن را حفظ مىخطبه است كه بالبداهه ایراد مى

 42گرفتند.از هم مى

مشخص است كه در قرون سوم و چهارم چه میزان از كالم امیرمؤمنان )ع( در 

یان مردم رایج بوده است و آنچه شریف رضى گزینش كرده، بخشى از مجموعه م

 ها بوده است.فراوان مطالب امیرمؤمنان )ع( در كتاب

 البالغهح( كیفیت نهج

ها و مفردات، تركیبات نظیر است؛ واژهالبالغه از وجوه مختلف، شگفت و بىنهج

گ و موسیقى كالم، لطافت و و جمالت، بافت و هندسه كالم، قوت و استحكام، آهن

سحر بیان، زیبایى و ارزش ادبى، وجوه متعدد، عمق معانى، تأثیرگذارى، 

شود تا قدرى كیفیت این اثر گشایى و ... كه به برخى از این موارد اشاره مىراه

 نظیر در آثار بشرى روشن شود.بى

 

 البالغهط( اعتبار نهج

احتمال وجود مطالبى خالف روح اسالم  البالغه اثرى محكم و معتبر است كهنهج

و مخالف قرآن كریم و مغایر با مسلمات عقلى و حسى و تجربى در آن بسیار كم 

البالغه تألیف شریف رضى است و او مطالب امام را از است. هر چند كه نهج

هاى مختلف گزینش و استخراج كرده و بدین صورت تنظیم نموده است و در كتاب

ترین البالغه در مجموع، متقناحتمال خطا وجود دارد، ولى نهج هر تألیف بشرى،

و معتبرترین متن تألیفى فرهنگ اسالمى است. گذشته از دقت علمى شریف رضى 

تر از الفاظ و معانى در این تألیف، باید اذعان كرد كه هیچ سندى گویاتر و محكم
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میرمؤمنان )ع( البالغه خود برترین شاهد صحت صدور آن از اآن نیست و نهج

است. این كتاب از نظر لفظ و معنا در حد اعجاز است و چه كسى جز على )ع( 

 آسا سخن گوید؟توانسته چنین معجزهمى

البالغه چنان است كه نظیر آن از نوابغ سخنوران تاریخ صادر الفاظ و معانى نهج

ست اى بسازد. ممكن نینشده است. از محاالت است كسى بتواند چنین مجموعه

ها كه بزرگانى با مقایسه برخى خطبهالبالغه همتایى نماید؛ چنانكسى بتواند با نهج

آوران عرصه فصاحت و ها و سخنان نامو سخنان امیر بیان، على )ع( با خطبه

د. انبالغت، غیرقابل قیاس بودن كالم امیرمؤمنان )ع( را با كالم احدى ثابت كرده

اى از امام )ع( و خطبه 43خطبه جهادیه اى میانسهالحدید معتزلى در مقایابن ابى

نُباته، از بزرگان خطباى تاریخ و خطیب یگانه عصر خویش )درگذشته به سال ابن

اى بسازد، سستى ق( كه سعى كرده است با اقتباس از خطبه امام )ع(، خطبه 374

)ع( از نُباته را توضیح داده و یادآور شده است كه كالم على و ضعف خطبه ابن

نظر لفظ و معنا و سبك و سیاق، برگرفته از قرآن كریم است كه هیچ كالمى را 

توان با آن مقایسه نمود. كالم على )ع( مانندى ندارد و پس از قرآن كریم و نمى

تر، واالتر، برتر، زیباتر و ارجمندتر از آن كالم سیدالمرسلین، هیچ كالمى فصیح

 44نیست.

مانندى كالم نُباته، بىهاى امام )ع( و ابنان خطبهاى دیگر میوى در مقایسه

شناسان و آشنایان به امیرمؤمنان )ع( را آشكار كرده و یادآور شده است كه سخن

 البالغه، برابراى از نهجعلم بیان، چون به دیده انصاف بنگرند، دریابند كه جمله

 45نُباته و بلكه برتر و واالتر از آن است.هزار جمله از ابن

اند، اما اسناد فراوان البالغه به امام )ع( تردید كردهالبته برخى در انتساب نهج

گمان، سازد و بىروشنى این توهم را زایل مىموجود درباره مطالب این اثر، به

الحدید البالغه در مجموع بیانات و مكتوبات امیرمؤمنان )ع( است. ابن ابىنهج
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البالغه سخنى گویا و ر صحت و اصالت نهجالبالغه خود دمعتزلى در شرح نهج

 46نویسد:استوار دارد، وى مى

اى البالغه را دستهگویند بخشى عظیم از نهجبسیارى از هواپرستان مى

هایى از این كتاب را بسا قسمتاند، و چهازسخنوران شیعى ساخته و پرداخته

كه پرده عصبیت،  اند، اما اینان كسانى هستندسید رضى و دیگران نسبت دادهبه

 ند.ابینشان را كور كرده و از راه مستقیم و آشكار حق منحرف گشتهچشم حقیقت

براى اینكه نادرستى این پندار را به اختصار روشن كنیم، باید بگوییم كه وضع 

البالغه، بنا به این تصور كه از على )ع( نباشد، از دو حال خارج نیست: یا نهج

، یا بخشى از آن. اما سستى و بطالن صورت اول به تمامى آن از دیگران است

هاى آن به على )ع( به وضوح آشكار است؛ زیرا صحت اسناد بعضى از قسمت

هاى زیادى تواتر ثابت شده، و همه یا اغلب محدثان و بسیارى از مورخان، قسمت

ى غرضتواند نقل آنان را به اند، كسى نمىاند و چون شیعه نبودهاز آن را نقل كرده

كند، چون كسى كه به آیین سخن حمل كند. صورت دوم نیز همان معنا را تأیید مى

و خطابه، آشنا و مأنوس باشد و از علم بیان طرفى بر بسته، و در این زمینه از 

تردید سخن ركیك و فصیح و افصح، و ذوقى سالم و مجرب برخوردار باشد، بى

و چنانچه در برابر دفترى شامل شناسد، كالم اصیل و جدید را از هم بازمى

اى از سخنان دو یا چند خطیب قرار گیرد، اختالف سبك و تفاوت سخن مجموعه

 یابد. ...را درمى

اندیشد، همه آن را آبى زالل از یك البالغه مىوقتى خواننده با تأمل در نهج

یابد؛ عیناً سرچشمه، برخوردار از یك روح و جوهر، داراى یك طرز و سبك مى

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. ...

پندارند این كتاب یا بخشى از آن با این برهان قاطع و روشن، خطاى كسانى كه مى

 47شود.آشكار مىبه نام على )ع( جعل و نوشته شده است، 
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 البالغهشناسى مطالعه نهجى( روش

توان به یكى از سه البالغه و سیر در معارف واالى آن، مىبراى مطالعه نهج

 روش زیر، یا تركیبى از آنها عمل كرد:

. روش موضوعى.هر یك از این 3اى؛ . روش تجزیه2. روش ترتیبى؛ 1

 شود.در ذیل بدان اشاره مىهایى خاص دارد كه ها و مزیتها، ویژگىروش

 یك. روش ترتیبى

ا البالغه تهدف از روش ترتیبى، بررسى و مرورى است به ترتیب از ابتداى نهج

كه شارحان ها، چنانها و حكمتها، نامهانتهاى آن؛ یعنى بررسى ترتیبى خطبه

الدین اند؛ شارحانى چون: قطبالبالغه بدین روش، آن را شرح كردهبزرگ نهج

الدین كیذرى )از عالمان قرن ششم(؛ ابن ق(؛ قطب 573اوندى )درگذشته به سال ر

میثم بحرانى )درگذشته به سال ق(؛ ابن 656الحدید معتزلى )درگذشته به سال ابى

 ق(. 1324هللا خوئى )درگذشته به سال ق(؛ سید حبیب 679

دیل بقدر به شرح و تفسیر وجوهى از این مجموعه بىاین شارحان گران

هاى علمى خود، برخى از وجوه را اند و با توجه به بینش، گرایش و قوتپرداخته

هاى اخالقى، كالمى و فلسفى اند. بعضى از آنان به جنبهتر مطرح نمودهگسترده

ى هاى تاریخى، سیاسى و حكومتبیشتر عنایت كرده و برخى دیگر، بیشتر به جنبه

 جوه دیگر كالم امام )ع(.اند؛ همچنین است رویكرد به وپرداخته

شمارى دارد. هاى بىها و جاذبهسخنان امیر بیان، على )ع( وجوه گوناگون و جلوه

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 

است كه تا حد امكان هر مطلب از زوایاى غه، حق آنالبالبهتر و مفیدتر نهج

مختلف دیده شود و از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار گیرد؛ از جمله از 

. اجتماعى 4. تاریخى؛ 3. قرآنى؛ 2هاى بالغت؛ . لغت، ادب و جلوه1هاى: جنبه

. 9. تربیتى و تعلیمى؛ 8. فلسفى و عرفانى؛ 7. اعتقادى؛ 6. حقوقى؛ 5و سیاسى؛ 

. 12. حكومتى و مدیریتى؛ 11. اقتصادى؛ 10شناسى فردى و اجتماعى؛ روان



. اخالقى و .... كه هر بخش از كالم امام داراى 14. فرهنگى؛ 13فقهى؛ 

 هایى از موارد یاد شده و نیز موارد یاد نشده است.جنبه

بَر و طوالنى، اما براى اشراف به همه البته روش ترتیبى، روشى است زمان

 البالغه، بسیار مفید است.باحث و موضوعات نهجم

 اىدو. روش تجزیه

ها و یا ها، نامهالبالغه یا برخى از خطبهاى، بخشى از نهجدر روش تجزیه

نگر و گیرد. این روش، روشى بخشىها، مورد بررسى و شرح قرار مىحكمت

از وجوه  توانشده را مىنگر است. طبیعى است كه بخش یا جزء انتخابجزئى

گوناگون و جهات مختلف مورد تأمل، دقت و بررسى قرار داد و درس آموخت و 

 هدایت شد.

توان خطبه، نامه، حكمت و یا بخش مورد مزیت عمده این روش آن است كه مى

 نیاز را مطالعه و بررسى كرد و در فرصتى كوتاه، به مطلب مورد نظر رسید.

كه جویان بوده است؛ چنانن و هدایتاین روش، پیوسته مورد توجه اندیشمندا

نامه امام )ع( به فرزندش امام حسن  48شرح عهدنامه مالك اشتر،به بسیارى

و جز  52حكمت امام )ع( خطاب به كمیل 51شقشقیه،خطبه 50خطبه َهمام، 49)ع(،

 اند.اینها پرداخته

 سه. روش موضوعى

البالغه عرضه گیرد و به نهجدر این روش، موضوعى خاص مورد نظر قرار مى

شود و كلیه مطالبى كه مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مورد نظر را تبیین مى

هاى گردد، و از آموزهبندى مىشود و پس از بررسى، دستهكند، استخراج مىمى

شود. سپس كمك گرفته مىالبالغه نیز براى فهم بهتر آن امام بیرون از نهج
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ترتیب، مباحث مختلف اجتماعى، گردد. بدینبندى آن مطالب ارائه مىجمع

 تواند مورد بررسى قرار گیرد.اقتصادى، سیاسى، تربیتى، اعتقادى و جز اینها مى

شود و یك هاى این روش، آن است كه بحث كمتر دچار پراكندگى مىاز مزیت

گردد. همچنین جوانب بررسى حاصل مىنگرى نسبت به موضوعِ مورد كل

پذیرد. در شود و تبیینى كامل در رابطه با آن صورت مىمختلف یك امر لحاظ مى

توان به نظریات امام )ع( درباره موضوعى خاص، یا سیره آن این روش مى

 حضرت در مواردى مشخص دست یافت.

یكدیگر را معنا در این روش سخنان امام كه در مواضع گوناگون بیان شده است، 

دهد؛ زیرا البالغه نشان مىكند و جهت صحیح را در برداشت از نهجمى

البالغه پیكرى واحد است كه سراسر آن، هماهنگ، و ابتدا و انتهاى آن، نهج

هاى یك روح است و اى زالل جوشیده و آموزهیكسان است و همه آن از سرچشمه

سیاق و بافت و منطق، یكپارچه به تمامى، داراى یك سبك و طرز، و از نظر 

البالغه، زمینه الزم را براى مراجعه موضوعى و مطرح این ویژگى نهج 53است.

 حل، آماده ساخته است.نمودن درد و مشكل، و گرفتن درمان و راه

اى، هاى ترتیبى و تجزیههاى زمانى و موضوعى در روشبا توجه به محدودیت

هاى آن این است را و مفید است. از مزیتهاى مختلف كاموضوعى از جنبه روش

شود. البته باید در هاى نادرست مىكه با رعایت مقدمات و آداب، مانع برداشت

ها نیاز از دو روش دیگر نیست و آن روشنظر داشت كه روش موضوعى، بى

 دهند.عنوان ابزارهایى اساسى، این روش را مدد مىبه

 

 البالغهبخش دوم: معارفى از نهج

 فصل اول: خداشناسى

 اهداف

 هدف از ارائه مطالب این فصل آن است كه خواننده:
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 . با رویكردهاى مختلف به مقوله خداشناسى و پیامدهاى آن توجه یابد.1

 البالغه آگاه گردد.. به نحوه خداشناسى در نهج2

 . با موضوع خداشناسى در عینیت زندگى آشنا شود.3

 الف( روش خداشناسى

شدت در زندگى آدمى تأثیرگذار است. شناخت در رابطه با خداوند بهنوع 

خداشناسى، تنها امرى قلبى و ذهنى نیست، بلكه انسان هرطور كه خدا را بشناسد، 

كند. خداوند همه چیز یك انسان مؤمن است. نوع فهم اهل ایمان از خدا، زندگى مى

 گذارد.در روش، رفتار و كردار آنان تأثیر مى

كنند نظرانه دارند، رحمت خدا را محدود مىكه از خدا تلقى جاهالنه و تنگ كسانى

 اش لغزشىنشانند به انتظار اینكه از بندهو خداوند را همواره بر كرسى غضب مى

گونه فرض كه خوارج، خدا را اینپیدا شود و به عذاب ابد كشیده شود؛ چنان

از بشر، همه مخلد در آتش جهنم كردند. از نظر آنان، جز عده بسیار معدودى مى

نگرند و دایره بودند. چنین اشخاصى همه مردم جهان را با دید كفر و الحاد مى

اما كسانى كه از خدا تلقى  54كنند.اسالم و مسلمانى را بسیار محدود تصور مى

در  بینند؛ خداوند را هموارهعالمانه و عاشقانه دارند، رحمت او را واسع مى

اى گناه ورزد و از ساحت قرب الهى دور دانند، كه چون بندهمىجایگاه رحمت 

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.

 َ ِحیمُ ثُمَّ تَاَب َعلَیهْم ِلیتُوبُوا إِنَّ اّللَّ اُب الرَّ  55. ُهَو التَّوَّ

ذیر پتردید خدا همان توبه]توفیق[ توبه داد، تا توبه كنند. بى [ به آنانپس ]خدا

 مهربان است.

یعنى توبه بنده همیشه میان دو توبه از جانب خداى متعال قرار دارد: یكى 

هد و وبه دبازگشت خداوند مهربان به سوى بنده از سر رحمتش تا بنده را توفیق ت
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اش را قبول دیگر، بازگشت خداى رحمان به بنده در اینكه او را بپذیرد و توبه

نماید. البته بازگشِت خداى مهربان به سوى بنده، از بازگشت بنده به سوى او 

ِحیمُ »بیشتر است:  اُب الرَّ  56.«إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

كه وقتى على )ع( براى نالبالغه است؛ چناگونه خداشناسى، منطق قرآن و نهجاین

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:

َواْعلَم أَنَّ الَِّذى بیَِدِه َخَزائُِن السََّماَواِت َواألْرِض قَد أِذَن لَك فى الدَُّعاِء، َو تَكفََّل لَك 

اإِلَجابَِة، َو أََمَرك أَْن تَسألَهُ ِلیُعِطیَك، َو تَْستَْرِحَمهُ لیرَحَمك، َو لَْم یَْجعَْل بَینَك َو بْینَهُ ب

َمن یَْحُجبُك َعنهُ، َو لَم یُلجئك إلَى َمْن یَشفَُع لَك إلیِه، َو لَْم یَمنَْعك إن أَسأَت ِمَن التَّوبَِة، 

م یُعَیّْرك باإِلنابِة، َو لَْم یَفَضْحك َحیُث الفَضیَحةُ بك أَْولَى، َو َو لَم یُعَاجْلك بالنِّْقَمِة َو لَ 

حمِة، بَْل  لَم یَُشِدْد َعلَیك فى قَبُوِل اإِلنَابَِة، َو لَْم یُناقِشك بالَجریَمِة، َو لَْم یُْؤیْسك ِمَن الرَّ

َحَسَب َحَسنتَك َعشراً، َو  َجعََل نُُزوَعك َعِن الذَّنب َحَسنَةً، َو َحَسَب َسیّئَتَك َواِحدَةً، وَ 

 57.فَتََح لك بَاَب الَمتَاب، َو باَب اإِلستِْعتَاب

هاى آسمان و زمین در دست اوست، تو را در دعا بدان خداوندى كه گنجینه

رخصت داده و خود اجابت آن را برعهده گرفته و تو را فرموده كه از او بخواهى 

رزدت. میان تو و خود كسى را نگمارده طلبى تا بیامتا عطایت كند، از او آمرزش

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 

ات را ندرد؛ در بازگردى، سرزنشت نكند؛ آنجا كه رسوا شدنت سزاست، پرده

بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نكشیده و از بخشایش  پذیرفتن توبه

نومیدت نگردانیده، بلكه بازگشتت را از گناه نیك شمرده و هر گناهت را یكى 

گرفته و هر كار نیكویت را ده به حساب آورده و دِر توبه را برایت بازگذارده و 

 اش را گشوده.راه كسب خشنودى

سازد، تا عبد به خصلت معبود سان مىرا آنانسان هرگونه خدا را بیابد، خود 

كنند، حكومت، قانون تصور مىدرآید. آنان كه خداوند را خودكامه، خشن و بى
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آید و آنان كه شان به همین رنگ درمىمدیریت، سیاست و روابط اجتماعى

كند، به حكومت، كه جز عدل نمىخدایشان خدایى لطیف، رحمان و رحیم است

 كنند.رو مىروابط اجتماعى مناسِب این فهم مدیریت، سیاست و

ها و هاى علوى، اهتمامى جدى در پیراستن اندیشه خداشناسى از فهمدر آموزه

هاى دینش را بر عشق و هاى نادرست، و شناساندن خدایى است كه ستونتلقى

 است:دوستى خود بنیاد نهاده

نَفِسِه، َو اصَطنَعَهُ َعلَى َعینِِه، َو أْصفَاهُ ِخیََرةَ إِنَّ هذا اإِلسالَم ِدیُن هللاِ الَّذى اصَطفَاهُ لِ 

 58.َخلِقِه، َو أَقَاَم دََعائَِمهُ َعلَى َمَحبَّتِهِ 

دین اسالم، دین خداست كه آن را براى خود برگزید و به دیده عنایت خویش آن را 

پرورید و بهترین آفریدگان خود را مخصوِص رساندن آن به مردمان گردانید و 

 هاى آن را بر دوستى خود استوار ساخت.تونس

آوران الهى این بوده است محور اندیشه دینى، خداشناسى است و اساس رسالت پیام

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 

چیز را در جهت تعالى دگرگون كند كه همهایجاد مى ئون زندگى آدمیانش

سازد. خداباورى، شیفتگى، دلدادگى و حیرت در برابر عظمت حقیقت هستى، مى

مبنایى شگفت و اساسى در زندگى آدمى دارد، اما انسان این امر اساسى را از یاد 

ند تبدیل به صورتى لفظى شود و تكرار اسم خداوبرد و از لطافت آن غافل مىمى

برد كه با چه حقیقت عظیمى مرتبط است. امیرمؤمنان شود و انسان از یاد مىمى

 على )ع( آدمیان را متوجه این امر كرده و فرموده است:

الَحْمدُ هللِ الَّذى أظَهَر ِمْن آثَاِر ُسلَطانِِه َو َجالِل كبِریائِِه َما َحیََّر ُمقََل العُیُوِن ِمن 

 59.ئِب قُدَرتِهِ َعَجا

هاى قدرت و عظمت خود را چنان هویدا كرده كه سپاس و ستایش خدا را كه نشانه

 ها را از شگفتى قدرتش به حیرت آورده است!دیده

                                                           
  . همان، خطبه 58.198
  . همان، خطبه 59.195



الَحمدُ هللِ الَِّذى بََطَن َخِفیَّاِت األُُموِر، َو دَلَّْت َعلَیِه أَعالُم الظُُّهوِر، َواْمتَنََع َعلَى َعیِن 

 60.فاَل َعیُن َمن لَم یََرهُ تُنكُرهُ، َو ال قَْلُب َمن أَثبتَهُ یُبِصُرهُ البَصیِر، 

سپاس و ستایش براى خداوندى است كه در عمق رازهاى پنهاِن هر جریانى 

هاى جهان نشیند، اما تمامى پدیدهورى نمىحضور دارد، گرچه بر دیده هیچ دیده

ى كه او را نبیند، انكارش تواند سان نه چشماش را گواهند. بدینآسا، هستىدرخش

 كرد و نه قلبى كه پذیراى اوست، راهى به دیدنش دارد.

 61.َء دُونَهُ َء فَوقَهُ، َوالبَاِطِن فاَل َشيالَحمدُ هللِ ... َوالظَّاِهِر فاَل َشي

سپاس مخصوص خدایى است ... كه چنان آشكار است كه چیزى از او آشكارتر 

 تر نیست!كه چیزى از او مخفىچنان مخفى است نیست و آن

هستى او پیداتر از هستى سایر اشیاست، زیرا هستى او به خود پیداست و هستى 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواألَْرِض »كه فرموده است: سایر اشیا بدو هویداست؛ چنان  62«اّللَّ

 و نور به چیزى گویند كه به خود پیدا و پیداكننده سایر اشیا باشد.

 كجا او گردد از عالم هویدا  به نور اوست پیداهمه عالم 

   

 63به نور شمع جوید در بیابان  زهى نادان كه او خورشید تابان

   

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 

تر و قوى باشد، ظاهرتر او. وجود مساوى با ظهور است و هرچه وجود كامل

شد، از خود و از غیر تر و با عدم مخلوطتر بااست و برعكس، هرچه ضعیف

تر است. حواس ما به حكم محدودیتى كه دارد، فقط قادر است موجودات مقید پنهان

                                                           
  . همان، خطبه 60.49
  . همان، خطبه 61.96
  . خدا نور آسمانها و زمین است.) نور) 24(: 35(62
  . الفیض الكاشانى، كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمه و المعرفه، ص 63.8



و محدود و داراى مثل و ضد را در خود منعكس كند. حواس ما از آن جهت 

محدود كند كه به مكان و زمانها، آوازها و غیر اینها را درك مىها، شكلرنگ

در جایى دیگر نیستند، در یك زمان هستند و جا هستند و شوند، در یكمى

طور یكنواخت باشد، جا بهدیگر نیستند؛ مثاًل اگر روشنى همیشه و همهدرزمانى

طور مداوم و یكنواخت شنیده شود، هرگز شنیده نیست. اگر یك آواز بهقابل احساس

الوجود و فعلیت محض است و هیچ مكان و زمان او شود. ذات حق كه صرفنمى

كند، نسبت به حواس ما باطن است، اما او در ذات خود عین ظهور محدود نمى را

است و همان كماِل 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 

 64پنهان است كه در نهایت پیدایى است، او از شدت ظهور در خفاست.

 65ٍء ال بُمَزایَلٍَة.ء ال بُمقَاَرنٍَة، َو َغیُر كّلِ َشيَمَع كّلِ َشي

 با هر چیز هست، اما قرین آن نیست؛ غیر از هر چیز است، اما جدا از آن نیست.

 66.َو إِنّهُ لَبكّلِ َمكاٍن، َو فى كّلِ ِحیٍن َو أََواٍن، َو َمَع كّلِ إِنٍس َو َجانٍ 

 زمان، و با آدمیان است و با پریان. و او در هر جا هست و در هر

الَحْمدُ هللِ الدَّاّلِ َعلَى ُوُجوِدِه بَخلِقِه، َو بُمحدَِث َخلِقِه َعلَى أََزلیَّتِِه ... َوالشَّاِهِد 

البُمَماسَِّة، َوالبَائِِن البتَراِخى َمَسافٍَة، َوالظَّاِهِر البُرؤیَة، َوالبَاِطِن البلََطافَة. بَاَن 

ُجوعِ األَشَ ِمنَ  یاِء بالقَهِر لََها َو القُْدَرةِ َعلَْیَها؛ َو بانَِت األَْشیَاُء ِمْنهُ بالُخُضوعِ لَهُ َوالرُّ

 67.إِلَیهِ 

سپاس و ستایش خدایى را كه به آفرینش خویش بر هستى خود راهنماست 

هاى نو به نو بر ازلیت وى گواه است ...! همراه هر چیزى است، وآفریده

ا بساید؛ و جدا از آن است، نه آنكه مسافتى در میان آید. كه آن رچناننه

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 

 خداست.به

چیزى هست، اما در  كران است، با هرخداى سبحان در عین آنكه نامحدود و بى

كند. او نامحدود است، ولى با هر محدودى هست. او قیم هر محدودى او حلول نمى

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 

باشد، ولى قرین او نباشد؛ خارج از هر چیز باشد، ولى این است كه با هر چیز 

خداوند با همه موجودات معیت دارد. معیت خداوند، معیت  68جدا از آن نباشد.

باشد. معیت وجود با موجود، مانند معیت قیومیت است و او قیوم موجودات مى

صاحب سایه با سایه است. وجود استقاللى براى هیچ موجودى متصور نیست و 

 ر او وجودى نیست مگر به اعتبار، و همه چیز وجودى اعتبارى دارد.غی

 تو وجود ُمطلقى فَإِنَّى نُما  هاى ماهاییم و هستىما عدم

 شان از باد باشد دم به دمحمله  ما همه شیران ولى شیر َعلَم

 آنك ناپیداست هرگز ُگم مباد  شان پیداست و ناپیداست بادحمله

 69هستى ما جمله از ایجاد توست  از داِد توستباد ما و بود ما 

   

چنین نزدیك و لطیف و قیوم همه چیز ببیند، در برابر عظمت اگر انسان خدا را این

آورد و در همه وجوه زندگى، از راه بندگى حق عمل حق، سر تسلیم فرود مى

 كند.مى

 ب( خداشناسى در عینیت زندگى

جلوه خداست و همه موجودات و مخلوقات، در نگاه توحیدى على )ع(، عالم 

 گر عظمت و قدرت خداوندند.جلوه
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 70.الَحْمدُ هللِ الُمتجلّى ِلَخلِقِه بَخلِقهِ 

 سپاس و ستایش خداى را كه به آفرینش مخلوقاتش بر آفریدگان خود نمودار است!

جا بپذیرد و گستره اگر انسان خدا را به درستى باور كند و حضور او را در همه

نعمت او را ببیند و در مقابل عظمت قدرت الهى سر فرود آورد و به او دل 

رسد و هرگز برد و به آرامش حقیقى مىگاه پناه مىترین تكیهبسپارد، به محكم

گونه است دارد. اینكند و در راه درست گام برمىفرازى نمىكشى و گردنگردن

 یابد.كه خداشناسى در عینیت زندگى معنا مى

 71.لَو فَكُروا فى َعِظیِم القُدَرةِ، َو َجِسیِم النّعمِة لََرَجعُوا إلَى الطَِّریقِ َو 

اندیشیدند، به راه راست باز و اگر در بزرگى قدرت و كالنى نعمت او مى

 گشتند.مى

شود كه به ها شناخته مىهایى دارد كه بدانخداشناسى در عینیت زندگى جلوه

 دد.گرمواردى از آنها اشاره مى

 یك. امنیت روحى

هر چه یاد خدا در دل آدمى بیشتر بنشیند و هر چه عظمت حق در جان انسان 

شود و انسان از امور دنیایى كه مایه تر مىبیشتر جلوه كند، روح آدمى فربه

شود و از آنچه موجب حقارت و پستى است، اضطراب و تشویش است، آزاد مى

 یابد.نجات مى

 72.أَنفُِسهْم فََصغَُر ما دُونَهُ فى أَعیُنهم َعُظَم الَخاِلُق فى

هایشان ُخرد آفریدگار در جان آنان بزرگ بود، پس، هر چه جز اوست، در دیده

 نمود.

 شایسته است كه انسان چنین باشد:

                                                           
  . سید رضى، نهجالبالغه، خطبه 70.108
  . همان، خطبه 71.185
  . همان، خطبه 72.193



َر إِنَّ ِمن َحّقِ َمن َعُظَم َجالُل هللاِ ُسْبحانَهُ فى نَفِسِه، َو َجلَّ َموِضعُهُ ِمْن قَلبِه أَن یَصغُ 

 73.ِعندَهُ ِلِعَظِم ذِلك كلُّ َما ِسَواهُ 

كسى كه جالل خداى سبحان در دیده جان او و منزلتش در دل او بزرگ آید، 

 خاطر این بزرگى هر چه جز خداست، نزد او ُخرد نماید.سزاست كه به

ه یابد كانسانى كه عظمت خداوند در جانش بنشیند، به چنان امنیت روحى دست مى

بازد و از مسیر ها خود را نمىها و گشایشو تنگناها، و خوشى هادر سختى

 گونه مشخص كرده است:كه امام على )ع( آن را اینرود، چناندرست بیرون نمى

خاِء َشُكوٌر. ال یَِحیُف َعلى َمن  الِزِل َوقُوٌر، َو فى الَمكاِرِه َصبُوٌر، َو فى الرَّ فى الزَّ

 74.یُِحبُ  یُْبِغُض، َو ال یَأْثَُم فِیَمنْ 

ها بسى پایدار، و در پیشامدهاى زیر و رو كننده آرام و استوار، و در ناخوشایندى

در روزگار آسایش بسى سپاسگزار. بر كسى كه دشمن دارد، به بیراهه ستم نرود، 

 و درباره كسى كه دوست دارد، به گناه آلوده نشود.

 كشىفرازى و گردندو. نفى گردن

دگى خویش رو كند و عظمت حق جانش را لبریز سازد، چون آدمى به مقام بن

ماند. تجبر و تكبر انسان از آن كشى نمىفرازى و گردندیگر جایى براى گردن

ساید، ولى چنانچه از این كند و سر بر آستان حق نمىاست كه توهم خدایى مى

توهم خارج شود، هر چه در مقام بندگى باالتر رود، از تجبر و تكبر دورتر 

 گردد.ىم

َو إِنَّهُ الیَنبَِغى ِلَمن َعَرَف َعَظَمةَ هللاِ أن یَتَعَظََّم، فَإِنَّ ِرفعَةَ الَِّذیَن یَعلَُموَن َما َعَظَمتُهُ أَْن 

 75.یَتواَضعُوا لَهُ، َو َسالَمةَ الَِّذیَن یَعلَُموَن َما قُدَرتُهُ أَن یَْستَْسِلُموا لَهُ 

زاوار نیست خود را بزرگ خواند. بلندى قدر كه عظمت خدا را داند، سگمان آنبى

دانند، در این است كه در برابر او فروتنى كسانى كه بزرگى پروردگار را مى
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دانند قدرت او تا كجاست، در آن است كه به فرمانش كه مىكنند، و سالمت آنان

 گردن نهند.

 سه. توجیه مسئولیت انسانى

به خود و دیگران، نسبت به  احساس حضور در محضر خدا، انسان را نسبت

 ماند وسازد؛ مسئولیتى كه در هر شرایطى برقرار مىروش و رفتارش مسئول مى

 باشد.تابع عوارض بیرونى نمى

َمائَِر، لَهُ اإِلَحاَطةُ بكّلِ َشي ةُ ء، َوالقُ ء، َوالغَلَبَةُ ِلكّلِ َشيقَد َعِلَم السََّرائَِر، َو َخبَر الضَّ وَّ

 76ء.َعلَى كّلِ َشي

ها بیناست. بر هر چیز احاطه دارد، و چیرگى او بر همه به رازها دانا و بر درون

 چیز است، و بر هر چیز تواناست.

آور است در اندیشه امام على )ع( اعتقاد به خدا و باور به توحید چنان مسئولیت

دارد؛ زیرا حقوق انسانى در كه انسان حقوق مردمان را چون حقوق الهى پاس مى

 یاد توحید و یكتاپرستى پیوند خورده است.بن

 77َو َشدَّ باإِلخالِص َوالتَّوحیِد ُحقُوَق الُمسِلِمیَن فى َمعَاقِِدها.

 و[ خداوند ]حقوق مسلمانان را با اخالص و یكتاپرستى پیوند داده است.

 چهار. وارستگى و پرواپیشگى

تر هر چه این باور عمیقسازد. دار مىنگهباور به خدا آدمى را پرواپیشه و حرمت

باشد، وارستگى انسان از پستى و آلودگى، تجاوز و تعدى، و حركت انسان داخل 

 هاى الهى و انسانى در آشكار و نهان بیشتر خواهد بود.مرزها و حریم

 78.اتَّقُوا َمعَاصى هللاِ فى الَخلََواِت فَإنَّ الشَّاِهدَ هَُو الحاكمُ 

كه بیننده و گواه است، خود بپرهیزید، زیرا آنها از نافرمانى خدا در نهان

 كننده است.داورى
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 79.َو ال تَهتِكوا أَستَاَركم ِعندَ َمن یَعلَُم أَْسَراَركمْ 

 درى نكنید.داند نهاِن شما را[ از شما بهتر ]پردهكس كه مىو نزد آن

 80.فَاتَّقُوا هللاَ الَِّذى أَنتُْم بعَْینهِ 

 ه بر كارهاى شما بیناست!پس، پروا كنید از خدایى ك

 ستیزىپیشگى و ظلمپنج. عدالت

ورزد؛ گشاید و به عدالت اهتمام مىكه به خدا ایمان دارد، دست به ستم نمىآن

داند خداوند، عدالت پیشگان را دوست دارد و از ظلم و ظالمان بیزار زیرا مى

كیفر چیز چون ستم و ستمگرى موجب دگرگونى نعمت و شتاب در است. هیچ

 شود.نمى

ِة أَهِلك َو َمْن لَك فِیِه َهًوى ِمْن  أَْنِصِف هللاَ َو أَنِصِف النَّاَس ِمْن نَفِسك َو ِمْن َخاصَّ

َرِعیَّتِك، فَإِنَّك إِاّل تَْفعَْل تَْظِلْم، َو َمْن َظلََم ِعبَادَ هللاِ كاَن هللاُ َخْصَمهُ دُوَن ِعبَاِدِه، َو َمْن 

ِ َحْرباً َحتّى یَْنزَع َو یَتُوبَ َخاَصَمهُ هللاُ أَْدحَ  تَهُ، َو َكاَن ّلِلّ  81.َض ُحجَّ

ات، و از جانب هركس از شهروندانت كه به او از جانب خودت و خاندان ویژه

گرایش و وابستگى دارى، داِد خدا و مردم را بده، زیرا اگر چنین نكنى ستم 

بندگانش به دادستانى از اى. و هركه به بندگان خدا ستم كند، خداوند به جاى كرده

[ باطل و نابود سازد، و او با خدا او برخیزد، و دلیل او را ]در دادگاه دادگرى

 پیوسته در جنگ باشد تا آنكه دست بكشد و توبه آرد و ]جبران نماید[.

 82لٍم.ٌء أَْدَعى إِلَى تَْغییر نِعمِة هللاِ َو تَعجیل نِْقَمتِِه ِمْن إقَاَمٍة َعلَى ظُ َو لَْیَس َشي

چیز چون بنیاد ستم نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارد، و كیفر او را و هیچ

 نزدیك نیارد.

 شش. استقامت و پایدارى
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سازد، زداید، وحشت او را از هر جهت زایل مىانس به حق، غربت آدمى را مى

چیز مانند یاد حق و كند. هیچو وى را به قوت حق قوى و بااستقامت و پایدار مى

سازد و توانایى ها و مشكالت، انسان را استوار و راسخ نمىتكیه به خدا در سختى

 بخشد.نمى

اللُّهمَّ إِنَّك آنَُس اآلنِِسیَن إِلْوِلیائِك، و أَْحَضُرهُْم بالِكفَایَِة ِللُمتََوّكلیَن َعلَیك.
83 

خود خدایا! تو از همه همدمان، با دوستانت بیشتر همدمى و براى كسانى كه كار 

 ترى.اند، از هركس كاردانرا به تو واگذارده

إِْن أَوَحَشتُْهُم الغُْربَةُ آنََسُهْم ِذكُرك، َو إِْن ُصبَّْت َعلَْیهُم الَمَصائُِب لََجأُوا إِلَى اإِلْستَِجاَرة 

ةَ األُُموِر بیَِدك، َو َمَصاِدَرَها َعْن قََضائِك  84.بك، ِعْلَماً بأَنَّ أَِزمَّ

ها بر به وحشت اندازد، یاِد تو آنان را آرام سازد؛ و اگر مصیبتاگر غربتشان 

دانند سررشته آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و رو به درگاِه تو دارند، چه مى

كارها به دست توست، و سرچشمه كارها از قانونمندى حاكم بر هستى برپا شده 

 از جانب توست.

 هفت. آزادى و آزادى گرایى

ا ضامن آزادى آدمى از غیر خداست. تا زمانى كه انسان به حقیقت ایمان به خد

برد و طعم سر مىهستى روى نكند و دل به خدا نبندد، در بندگى غیر خدا به

چشد. انسان، آزاد از غیر خدا آفریده شده و شایسته نیست جز آزادى حقیقى را نمى

رزان بفروشد؛ تالش در برابر خدا سر خم كند و گوهر آزادى و آزادگى خود را ا

ها و هر معبودى جز خدا آوران الهى این بوده است كه آدمى را از دام بتپیام

 نجات دهند و به بندگى حق، یعنى آزادى مطلق برسانند.

داً َصلَّى هللاُ َعلَیِه َو آِلِه بالَحّق ِلیُْخرَج ِعبَادَهُ ِمْن ِعبَادَةِ األَْوثَاِن إِلَى  فَبَعََث هللاُ ُمَحمَّ

 85.ِعبادَتِِه، َو ِمْن َطاَعِة الشَّْیَطاِن إِلَى َطاَعتِهِ 
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پس خدا، محمد را به حق برانگیخت، تا بندگانش را از پرستش بتان بیرون آرد و 

د، و از پیروى شیطان برهانَد، و به اطاعت خدا راه نماید.  به عبادت او درآَوَر

 86ّراً.َو التَكْن َعْبدَ َغْیِرك َو قَْد َجعَلَك هللاُ حُ 

 بنده دیگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفریده است.
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