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 مباحث تمهیدیه

 درس اول:

 و جایگاه اهمیتی آن البالغهنهجنکاتی پیرامون معرفی 

شرح و تفسیری از آن ارائه دهیم به  البالغه که بنا استنهج ی خوددربارهپیش از ورود به بحث باید مقداری 

همّیت کنیم به لزوم شرح و اکه آن را شرح میگو بنشینیم، تا با متن و جایگاه ارزشی آن آگاه شویم، تا زمانیوگفت

آن پی برده و با خود نگوییم که اصال چه نیازی دارد که به شرح آن بپردازیم.

باید نکاتی مطرح شود:  البالغهنهجود به بحث برای ور

کتابی بسیار با عظمت و قیمتی  البالغهنهجکه باید به آن توجه شود این است که  اینکته : اوّلیناول ینکته

 مورد شرح و تفسیر قرار بگیرد. تواند میاست که نیازمند شرح و توضیح بوده، و از جهات گوناگون 

به عنوان کتابی مطالعاتی نگاه شود، بلکه نگاه به آن باید به عنوان کتابی تدریسی باشد،  البالغهنهجنباید به 

ای و ، یک نگاه مطالعات حاشیهالبالغهنهجمان به کتابی که باید آن را درک کرد و فهمید. متاسفانه، گاهی نگاه

 های دیگر از باء بسم اهلل تا تایکتاب نیست، بلکه در گونهاینمان های دیگر نگاهجانبی است؛ اما در مورد کتاب

کنیم، کالم عالمی که شاگردی از شاگردان زنیم، یا تعلیقه زده و یا آن را تفسیر میتمتش را یا بر آن حاشیه می

را فقط  دهیم، اما کالم امیرمؤمنان علیاست را مورد دقت، کنکاش و جستجو قرار می امیرمؤمنان علی

 را بازخوانی کنیم.  البالغهنهجمان به رسد که باید نگاهنداریم. به نظر میپیک موعظه و نصیحت می

نیازمند  البالغهنهجشود این است که برای ورود به بحث جا مطرح دیگری که باید در اینی نکته: دوم ینکته

سازی و مقدماتی آمادهرا  ایبرسیم باید مباحث تمهیدیّه البالغهنهجمباحث مقدماتی هستیم، برای اینکه به اصل 

است را شرح کنیم، لذا ناچاریم چند  که کالم و بیانات موال امیرمؤمنان علی البالغهنهجرا بیان کنیم تا بتوانیم 

مطالبی را محضر شما عزیزان تقدیم کنیم، البته اگر بخواهیم به  البالغهنهجی مباحث مقدماتی ای دربارهجلسه
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طوالنی خواهد شد، لکن سعی شده که مباحث مقدماتی به صورت خالصه بیان طور تفصیلی وارد شویم خیلی 

 برسیم.  البالغهنهجتر نشود و بتوانیم به اصل موضوع المقدّمه طوالنیشود تا مقدّمه از ذی

 

 قبل از ورود به شرح آن البالغهنهجعلت لزوم شناخت از 

شخصیت موال علی بر هیچ مسلمانی مخفی و پوشیده نیست؛ هر کسی که اندک معرفتی نسبت به امیرمؤمنان 

بعد  انسانی کامل بود که کند که امیرمؤمنانو تاریخ و سیره و زندگی وی داشته باشد یقین پیدا می علی

 ها است. ترین انسانالبالغه، شعاعی از نور وجود کاملنمود پیدا کرد، پس نهج ویدر شخصیت  از پیامبر

ها بعد از رسول خداترین انسانشعاعی از نور فکر، اندیشه، فهم، درک و علم کامل البالغه،نهج

اغ شرح به سر البالغه به عنوان مباحث مقدماتی مطرح کرد تا آن را بشناسیم، بعدچند محور بایستی برای نهج

البالغه را به صورت اجمالی نشناسیم و با کلیات آن آشنا نشویم توقف ما بر برویم، زیرا اگر نهج البالغهنهجمحتوای 

م ساعتی را به بحث بنشینی که بخواهیم روی دو کلمه از بیانات امیرالمؤمنین البالغهنهجهای حکمتی از حکمت

 کجاست؟  البالغهنهجبدانیم که جایگاه  کننده خواهد بود؛ پس اول بایدخسته

 

                                                           
 .11، ص1نفحات الوالية: ج - 1
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 :البالغهنهجمعرفی 

 چند مطلب باید بررسی شود:  البالغهنهججهت ورود به بحث 

 است. البالغهنهججهت اوّل: شناخت 

چیست و از  البالغهنهجرا بشناسیم و آن را معرفی کنیم که چه کتابی است؟ به تعبیر دیگر  البالغهنهجکه این

 چه جایگاهی برخوردار است؟ 

 است.  البالغهنهجی جهت دوم: معرفی گردآورنده

برای این که بتوانیم حقّ آن را ادا کنیم باید وی را بشناسیم و بدانیم که از چه جایگاهی برخوردار است و 

است  کالم امیرمؤمنان علیای که هالبالغنهجی وی از انجام این کار چه بوده است. به تعبیری دیگر انگیزه

 اشد. بالبالغه میی نهجتوسط چه کسی گردآوری شده است، تا حق او را ادا کنیم؟ پس بحث دوم معرفی گردآورنده

البالغه از ابتدا تا به امروز چه ادوار تاریخی را طی که نهجالبالغه است. اینجهت سوم: بررسی بحث تاریخی نهج

البالغه گذاشته است قرار دارد، ن گذشته است؟ و امروز در چه دوره از ادواری که بر نهجهایی بر آکرده و چه دوره

اند؛ برای این که بتوانیم به آن ها و شروحی بر آن نوشته شده و چه عالمانی بر روی این کتاب کار کردهچه ترجمه

 بهتر توجه کنیم، باید آن را بشناسیم. 

 :شود کهسؤاالتی در این جا مطرح می

 البالغه کجاست؟ مصادر نهج -1

البالغه آمده یا در جاهای دیگر هم بیان شده است؟ فقط در نهج آیا کلمات امیرمؤمنان علی -2

 ی انتساب آن بهالبالغه وجود دارد بتوانیم آن شبهات را پاسخ گوییم، شبههنهجی دربارهاگر شبهاتی  -3

سند و دلیل واضح و روشنی دارد یا  امیرمؤمنان علی، اینکه آیا انتساب این سخنان به امیرمؤمنان علی

البالغه است.نه؟ این موضوعات جزو مباحث مقدماتی و قبل از ورود به بحث اصلی نهج
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البالغه از حیث محتوا، شامل چه چیزهایی که نهجالبالغه است، اینجهت چهارم: نگاه اجمالی به محتوای نهج

شود؛ اما ها یا کلمات قصار میها و حکمتها، نامهغه داریم که شامل خطبهالبالاست؟ اطالعاتی اجمالی از نهج

ها در چه موضوعاتی است؟ آیا موضوعات اخالقی است، یا موضوعات ها و حکمتها، نامهکه محتوای خطبهاین

 ی مباحث اجتماعی است؟ که دربارهعقیدتی است، یا مباحث توحیدی است، و یا این

 چه چیزی از علوم اجتماعی وجود دارد؟ البالغه در نهج

 البالغه امروزه در جامعه ما کاربرد دارد؟ آیا محتوای نهج

خواهیم مطابق با جامعه امروزی صحبت کنیم، مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقالب را در به طور مثال می

داریم این بیانیه، چراغ راهی برای گام  چهل سالگی انقالب صادر کردند و االن که در چهل ساله دوم انقالب قرار

البالغه برای گام دوم توانیم از نهجسال به طول خواهد انجامید، سؤال این است که آیا می ۰۴باشد که دوم ما می

 انقالب استفاده کنیم یا نه؟ 

راهی برای ما البالغه چراغ شود نهجآیا در موضوعاتی از قبیل موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... می

 شود ؟ باشد یا نمی

ر مندان در هباید نگاهی به صورت اجمالی به محتوای آن داشته باشیم، بعد از آن محقّقان، پژوهشگران و عالقه

غه البالبُعدی به سراغ استفاده از آن در بُعد خودشان بروند؛ به تعبیری، بایستی نموداری جامع از محتوای نهج

ای که هر کس بتواند راه و مسیر خودش را پیدا کند، تا در مسیر ر، نقشه راه است، به گونهترسیم شود، این نمودا

 و هدف خود حرکت کند. 

البالغه ادا کرد و به آن توجه نمود، اگر چه نهجی دربارهآید این مباحث، حق و حقوقی است که باید به نظر می

کنم از ی ما آسان نباشد، اما درخواست میی همهها مقداری عمیق شود و تحملش براممکن است گاهی بحث

کنند و خواهند کرد تأمّل و حوصله نمایند تا از این مباحث مقدماتی بگذریم؛ بعد دوستانی که بحث را دنبال می
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البالغه کجاست! در زمین است یا در آسمان! به کدام آسمان باید از اینکه فهمیدیم رتبه و جایگاه اهمیتی نهج

البالغه را درک کنیم! وقتی اینها را دانستیم، ادوار تاریخی آن را دانستیم، یم تا این جایگاه اهمیتی نهجمتوسل شو

البالغه را درک کردیم، در آن زمان است که تأمل و دقت البالغه را شناختیم، نمودار محتوایی نهجی نهجگردآورنده

حالوت و شیرینی خاصّی برخوردار خواهد بود؛ اما سعی شود و از البالغه بسیار شیرین میدر یک حکمت از نهج

 کنیم که این چهار بحث را در سه جلسه بیان کنیم و به آن بپردازیم.می

 

 البالغه و جایگاه اهمیتی چیستی نهج

 البالغه چیست و دارای چهالبالغه است، اینکه ببینیم نهج: بحث از چیستی و جایگاه اهمیتی نهجبحث اول

 ست؟ جایگاهی ا

غه البالرسد که یک راه اصلی وجود دارد و آن اینکه بفهمیم کلمات نهجبرای پاسخ به این سؤال به نظر می

ؤمنان البالغه کالم امیرمالبالغه برای ما روشن بشود؛ اگر دانستیم که نهجمنسوب به چه کسی و از کیست؟ تا نهج

که کلمات ایشان در چه جایگاه اهمیتی قرار دارد، است و امیرمؤمنان را هم شناختیم، خواهیم دانست  علی

ی سخنان موال البالغه همهدانید که نهجاست، حتماً شما می البالغه بخشی از سخنان امیرمؤمنان علینهج

نیست، بلکه بخشی از مجموعه سخنان حضرت است که آن هم به سلیقه سید رضی انتخاب  امیرمؤمنان علی

کلمات حضرت، خصوصاً در بحث فصاحت و بالغت را انتخاب کرده است؛ شخصیت شده است، وی سرآمدترین 

را در حد فهم خودش  گذاریم هر کسی امیرمؤمنانهم شخصیتی واضح و روشن است، فرض میامیرمؤمنان 

ای ی امیرمؤمنان صحبت کنیم بحث به درازا خواهد انجامید؛ اما در جملهشناسد، چون اگر بخواهیم دربارهمی

نماد پیدا  علیامیرمؤمنان در شخصیت  انسانی کامل بود که بعد از پیامبر گوئیم: امیرمؤمنانتاه میکو

 ها است. ترین انسانالبالغه، شعاعی از نور وجود کاملکرد، پس نهج
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و حتی در  ها بعد از رسول خداترین انسانشعاعی از نور فکر، اندیشه، فهم، درک و علم کامل البالغه،نهج

 قائل نبوّت همه چیز را برای امیرمؤمنان غیر از مقام ای که پیغمبر اکرمکنار رسول خدا است، به گونه

، دریایی از علم، و محیطی از حکمت خدا، حکمت البالغهنهجبود که به آن خواهیم رسید و بیان خواهیم کرد؛ 

 البالغه کیست وبه طور خالصه بدانیم که صاحب نهج نبوی و حکمت علوی است؛ اما اگر بخواهیم در یک جمله و

در آن شبی که  برویم؛ امام مجتبی بهتر او را بشناسیم، راهش این است که به سراغ کالم امام مجتبی

به شهادت رسید یا در صبح آن شب با مردم صحبت کرد و فرمود: پدر بزرگوارش امیرمؤمنان علی

1، 

ها او را درک ها او را درک کردند و نه آخرها و بعدیفرمود: ای مردم! امشب کسی از دنیا رفت که نه قبلی

بل از شهادتش نظیر نداشت، بعد از شهادتش خواهند کرد که این شخصیت کیست؛ مانند و نظیری نخواهد داشت، ق

هم کسی مثل علی نخواهد آمد.

 یهای متعددی دربارهگراست که نوشتهپرداز مادّینظریه شبلی شمیلترجمه این سخن در حقیقت همان حرف 

 ای کاش این روزگار هر قرن یک علی به اینگوید: گونه میدارد، وی خطاب به دنیا این امیرمؤمنان علی

 .2«دادمردم می

است  پرداز، در حقیقت ترجمه کالم امام مجتبیگر و نظریهبه عنوان انسانی مادّی شبلی شمیل این سخن

 چنین بیان شده و آمده است.که این

 گوید:باره میجرج جرداق )مسیحی دانشمند و نویسنده معاصر( نیز در این

                                                           
 .8، ح 417، ص1كافي: ج - 1
 ؟ - 2
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کردی و در هر عصری و زمانی، بزرگ مردی د را بسیج میشد اگر تمام نیروهای خوای روزگار! تو را چه می»

.1«دادی؟با همان عقل و با همان قلب، همان زبان و همان شمشیر، به جهان ارمغان می،چون علی

 

 ی آن:البالغه از زبان سید رضی گردآورندهو نهج علیمعرفی امیرمؤمنان 

 ونهگایننوشته،  معرفی شخصیّت امیرمؤمنان علیالبالغه در ای که بر نهجدر مقدمه مرحوم سید رضی

 گوید: می

بود، شروع فصاحت، ایجاد فصاحت از  3محل شروع فصاحت گوید: امیرمؤمنان علی ابن ابی طالبمی

 تولد یافته، و بلیغانه سخن گفتن از امیرمؤمنان آغاز شد.  از علی ۰بود؛ بالغت علیامیرمؤمنان 

که خود طبق نقل تاریخ أشعر  کشد. سید رضیتاریخ، فصاحت و بالغت شعرای عرب را به رخ عالم می

 مؤمنان علیگوید: امیررود؛ اما میترین شعرای عرب به شمار میالشعراء عرب بوده، و جزو بهترین و فصیح

 اش را از اینجا گرفتهای، خطابهده و حقیقت و مکنونش از اینجا ظاهر شده است، خطیب هر گویندهمنشأ بالغت بو

غ ای، جهت بلیالبالغه بخواند[ بالغت هر گویندهخواهد سخنران خوبی بشود نهجاند هر کس میاست، ]برخی قائل

 جوید. سخن گفتن به کالم امیرمؤمنان استعانت می

                                                           
 .106، ص 1صوت العداله األنسانيه، ج × جرج جرداق ، األمام علي - 1
 .34، ص1ط دار الكتاب اللبناني: ج - البالغهنهج - 2
 فصاحت: يعنی حرف خوب زدن، خوب حرف زدن - 3
 بالغت: يعنی حرف خوب را در جای خوب گفتن. - 4
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 گوید و بعد خودشجلوتر از همه بود، او سبقت گرفت و دیگران جا ماندند؛ سید رضی این سخن را می علی

فرماید:کند، میتفسیر می گونهاینسخنش را 

ی کلمات الهی، یعنی قرآن و وحی بوده و از سوی دیگر البالغه محصول و عصارهدر نهج وال علیکالم م

 های نبوی است.ی سخنان و حکمتعصاره

ای اشاره دارد؟سؤال: این سخن تفسیری سید رضی به چه نکته

 المبه پیامبر اس گفت: این سخن اشاره به قرب مکانی و مکانتی امیرمؤمنان علیگونه ایندر پاسخ باید 

 در همه موارد، حتی در مورد ارتباط با مبدأ وحی دارد.

سخن گفتم!، چون که  در مورد امیرمؤمنان علی گونهاینخواهید بدانید چرا گوید: میمی سید رضی

ند ای است که دو طرف آن نوشته شده است، همانکالم امیرمؤمنان دو جهت و دو پهلو دارد، دو جانب دارد، صفحه

 شاخه گلی است که هم بیرون آن و هم درون آن معطر است و عطر خوبی دارد. 

ای از علم الهی بر روی آن است و نشانی از علم خدا و البالغه از یک جهت اثر و شمّهدر نهج سخنان علی

ن است، دارد؛ دو طرف مَجمع الحُسنَیی ی خوشی از حرف و سخن پیامبراز وحی دارد، و از جهتی هم رایحه

هر دو در کنار هم جمع  یعنی محل تجمع هر دو حُسن است، هم حُسن وحی الهی و هم حُسن کالم پیامبر

کنار پیامبر بود،  نازل شد، علی که وحی بر پیامبرگردد به زمانیشده است. و این هم سِرّی دارد که بر می

شنوم، من جبرئیل را شود را میشما نازل میکه بر ی وحی زمانیآن حضرت به پیامبر فرمود: من صدای فرشته

                                                           
 .34، ص1ط دار الكتاب اللبناني: ج - البالغهنهج - 1
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بینی آنچه را که فرمود: می 1فرمود:  بینم، پیامبرکه بر شما نازل شد می

 شنوم.شنوی آنچه را من میبینم و میمن می

ند اون فقط گوش من و تو را برای شنیدن صدای وحی تنظیم کردهشنوند، چبینند و نمیفرمود: بله! دیگران نمی

ود، ی واقعی جبرئیل نبدیدند در حقیقت چهرهو دیگران نمی توانند ببینند و بشنوند. آن چیزی که دیگران می

، اما 2آمدمی دیدند که کنار پیامبری کلبی آن جوان زیبای مدینه و مکه میبلکه جبرئیل را به صورت دحیه

دید، لذا پیامبر فرمود: چهره حقیقی جبرئیل، امین وحی خدا را می علیمیرمؤمنان ا

بینی؛ این جمله مطلق بوده بینم تو هم میشنوی و هر چه من میشنوم تو هم میهرچه من می 

هست برای امیرمؤمنان  یعنی غیر از مقام نبوّت، هر چیزی که پیامبرو بدون هیچ قیدی و استثنایی است، 

چنین شخصیتی است؛ کالمی است که از یک جهت برداشت از وحی البالغه کالم ایننیز هست؛ لذا نهج علی

باشد.یم است و از جهتی دیگر هم برداشت از کالم پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد بن عبداهلل

 

 البالغه ویاز زبان ابن ابی الحدید شارح عاشق نهج علیمنان معرفی امیرمؤ

 گوید: می گونهاین علیالبالغه در بیان معرفی امیرمؤمنان ابن ابی الحدید شارح نهج

ی کالم او گفته و امّا فصاحت، او پیشواى فصیحان و سرور بلیغان است و لذا درباره 

 . «اندوختهتر از کالم خالق و برتر از کالم مخلوقین است و مردم از او راه و رسم خطابه و نوشتن را آمشده پایین

                                                           
 .301، ص1ط دار الكتاب اللبناني: ج - البالغهنهج - 1
 .322، ص2اإلصابة في تمييز الصحابة: ج  - 2
 .24/ 1يد: البن أبي الحد البالغهشرح نهج - 3
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گوید: ایشان امام الفصحاء و سیّد البلغاء ، میکردهرا امام الفصحاء معرفی  علیامیرمؤمنان ابن ابی الحدید 

الق تر از کالم خالبالغه پاییندر نهج علیگوید: کالم امیرمؤمنان می گونهایناست و در مورد کالم حضرت نیز 

 یگوید، بلکه این کالم قبالً هم دربارهرا هم مستقیم از خودش نمیو برتر از کالم مخلوقین است، و این سخن 

قبالً هم گفته شده که گوید: می گونهاینگفته شده است، زیرا ایشان  علیامیرمؤمنان 

، جایگاه بزرگ و با عظمتی البالغهنهج، جایگاه 

م و از علمای قرن هفت معتزلی الحدیداست، ابن ابی الحدید که نام کاملش فخرالدین ابوحامد عبدالحمید بن ابی

 که انسان شرحاست؛ زمانی علیی امیرمؤمنان است، با اینکه عالمی سنّی مذهب است، اما عاشق و دلداده

البالغه حقیقتاً برای او امری شود که برخی از اوقات نهجکند متوجه میالبالغه ابن ابی الحدید را مطالعه مینهج

 البالغهای بوده که به قول عرفا، در شرح نهجداشته است، و این امر به گونهمُعجب بوده که وی را به اعجاب وا می

البالغه این مطلب عنی گاهی از اوقات از بیان وی در شرح نهجتوان رقصی معنوی را مشاهده کرد؛ یایشان می

 به اعجاب آمده است.  شود، که ایشان از کالم امیرمؤمنانفهمیده می

یک نمونه از اعجابش این است، شاعری از قدمای شعرای عرب به نام عَدِیّ بن الرُّقاع یا رِقاع که بسیار هم 

ای که شعرای زیادی در آنجا نشسته بودند شعری از م هست، در جلسهباشد و دارای اشعاری قویّ همعروف می

که به بیتی از این شعر عَدِیّ بن الرُّقاع رسیدند، شعرای جلسه با شنیدن این شعر، همه به وی خوانده شد، تا این

شناسیم که از علت سجده آنان سؤال شد، همه گفتند: ما محل سجود در شعر را میحالت سجده افتادند؛ زمانی

دانیم که به کجای شعر باید سجده شناسید، ما هم میگونه که شما محلّ سجود را در )آیات سجده( قرآن میآن

 ی آن دارد. کرد و این نشان از عظمت آن شعر و سراینده

در مورد برزخ است  علیامیرمؤمنان البالغه که کالم نهج 221ی ی بخشی از خطبهابن ابی الحدید درباره

 گوید: می گونهینا
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خوانده ها آنگوید: اگر تمام فصحاى عرب در مجلس واحدى اجتماع کنند و این بخش از خطبه براى وی می 

که شعر معروف منقول است، شعراى عرب زمانیگونه که سجده کنند، همانها آنی شود شایسته است که همه

خاطر آن سجده کردند، و چون از علّت سجده سؤال شد، گفتند: ما )قلم أصاب...( را شنیدند به« عَدِیّ بن الرقاع»

 «.شناسیدگونه که شما محلّ سجود در )آیات سجده( قرآن را میشناسیم همانمحل سجود در شعر را می

جلد شرح کرده و برای آن هم پنج سال وقت گذاشته است، یعنی به  2۴لبالغه را در اابن ابی الحدید، نهج

 وقت گذاشته و کلمات وی را شرح داده است. علیی حکومت امیرمؤمنان ی دورهاندازه

های حضرت نیز به دوران حکومت آن حضرت بر ها و خطبهی نامهای است که عمدهاین مطلب خود نکته

 گردد. می

برای هر زمانی خصوصاً زمان حاضر بسیار مفید و ارزنده است، چرا که از ناحیه  علیامیرمؤمنان کلمات 

 شود از آن سخنان استفاده کرد و فراوان هم وجود دارد.حاکمی صادر شده که حکومت مطلق داشته است و می

 

 با ابن نباته علیای بین کلمات امیرمؤمنان ابن ابی الحدید و مقایسه

                                                           
 .113، ص11شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ج - 1
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غیر  دهد. )ابن نباتهای انجام میو ابن نباته مقایسه ابی الحدید در جایی دیگر، بین کلمات امیرمؤمنانابن 

 از أسبغ بن نباته است(. 

گونه آمده استدر عبارتی این



آمده و در  به دنیا 333ابن نباته، نامش ابویحیى عبدالرحیم بن محمّدبن اسماعیل بن نباته است که در سال 

 وفات نمود. سال 

امروزی ترکیه است به دنیا آمد، ولی  2در میافارقین که شهر سیلوان 333وی خطیب معروفی است که در سال 

خواند، تا جایی که تبدیل به خطیبی معروف در منطقه کند و در آنجا درس میبعداً به حلب سوریه مهاجرت می

شود. در آنجا خطبا و نُبالی فراوانی هستند که در مورد ابن نباته می ی خطیب پروری است،شامات، که منطقه

، خوانی وی نوشته شده استهای متعددی در شرح خطبه ای که کتابنظیر بوده به گونهگویند: وی خطیبی بیمی

شد؛  سال بیشتر عمر نکرد، ولی خطیبی بسیار ماهر در منطقه شامات خصوصاً در شهر حلب ۰۴ایشان با اینکه 

اند؛ وی در های حماسی فراوانی نیز از ایشان نقل کردهمعروف و مشهور است که ایشان دیوانی هم دارد، سخنرانی

 هجری هم از دار دنیا رفت.  3۴۰هجری به دنیا آمد و در سال  333مطلع و ابتدای قرن چهارم، یعنی در سال 

                                                           
الربداوي،  128 - 127، ص: 1981 -بيروت. الطبعة الرابعة  - دار العلم للماليين، تاريخ األدب العربي: األعصر العباسيَّة. عمر فروخمراجع:  - 1

 .2016يناير  2اطلع عليه بتاريخ  .2018مايو  11في  األصل(. الموسوعة العربية. مؤرشف من ابن نباتة )عبد الرحيم بن محمدمحمود 
نام  شود ودر کشور ترکيه بود. اين شهر امروزه شهر سيلوان ناميده می سيلوان يا شهر ميافارقين يک شهر باستانی در نزديکی ديار بکر، - 2

 .شهری در استان دياربکر ترکيه است

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://web.archive.org/web/20180515003145/http:/www.arab-ency.com:80/ar/البحوث/ابن-نباتة-عبد-الرحيم-بن-محمد
https://web.archive.org/web/20180515003145/http:/www.arab-ency.com:80/ar/البحوث/ابن-نباتة-عبد-الرحيم-بن-محمد
http://arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 کرد. به تعبیری ایشان در نیمه اول قرن چهارم زندگی می

 گوید: می علیی سخن ابن نباته با سخن امیرمؤمنان ابن ابی الحدید در مقایسه

1  

و  البالغه تأملدر نهج دانند شایسته است که در مورد کالم امیرمؤمنانآنهایی که علم فصاحت و بیان می

دقت کنند، و به صورت منصفانه به آن بنگرند؛ که اگر منصفانه به کالم حضرت نگاه شود خواهند فهمید که یک 

ای است که این همه خطیب معروف و مشهوری الغه مساوى هزار سطر از سخنان معروف آن ابن نباتهالبسطر از نهج

ل جوید که قابهایی هم در شرح سخنانش نوشته شده است، بلکه بیشتر از این است و برترى میاست و کتاب

 «.مقایسه نیست

 ید به آن توجه کرد. شود چقدر این سخنان اهمیت دارد، و چقدر بااینجا است که معلوم می

ی ایشان سخن هالبالغنهجدر خصوص  ی علیالبالغه و آنهایی که دربارهکلمات دیگری هم از شرّاح نهج

 ای خواهیم کرد. اشارهها در ذیل آنوجود دارد که به برخی از اند گفته

 

 از زبان وی  علیجاحظ و معرفی امیرمؤمنان 

                                                           
 .214، ص7البالغه ابن ابى الحديد: جشرح نهج - 1
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 جاحظ که بود؟

ق( یکى از بزرگان ادبیات عرب  233ـ  163کنانى لیثى معروف به جاحظ )ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 

 آید. شمار میو سران معتزله بود. وى به عنوان رئیس فرقه جاحظیه به

های علمى در علومى مانند: ادبیات عرب، یونان و فارسى، حدیث، تفسیر، تاریخ و علوم وی پس از مسافرت

 طبیعى تبحّر یافت. 

مار شام معتزلى که جاحظ او را در یک دوره هزار ساله بى نظیر دانسته است، از اساتید وی بهأخفش نحوى و نظّ

 آیند.می

متوکل عباسى از وی جهت تعلیم فرزندانش دعوت کرد، لکن چهره جاحظ چنان زشت بود که متوکل با دیدن 

 قیافه وی هزار درهم به او داده و عذرش را خواست.

کند، را نقل می ی شیعه است، لکن فضائل و معارف اهل بیتخارج از مکتب و عقیده ایشان با توجه به اینکه

های خود نقل کرده و از امامان شیعه را در کتاب ای که بسیارى از اخبار مربوط به اهل بیت پیامبر اکرمبه گونه

عاشورا را نقل کرده و  در شب با تکریم و احترام نام برده است. به عنوان مثال: ماجراى خواب امام حسین

                                                           
 .81، حکمت 482، ص1البالغه)صبحي صالح(: جنهج - 1
 .19، ص1نفحات الوالية: ج - 2
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تعبیر آن حضرت که طعن و تحقیر یزید و شمربن ذى الجوشن بود را بیان نموده است. همچنین ماجراهاى اصحاب 

. 1کندمانند مالک اشتر را نیز نقل می علیامام 

عه به های تاریخى و احادیث شیهای او نیز در واقع یکى از منابع مهم علماى شیعه برای نقل واقعیتکتاب

اند. وی احادیث زیادى از کلمات گهربار سر باز زندهها آنآید، در حالیکه سایر علماى اهل سنت از نقل حساب می

باشد، وى و پیروانش به دلیل اعتقاد بر ضرورى و بدیهى بودن نقل کرده که حائز اهمیت می  علیحضرت 

ارف مشهورند، و از جمله اعتقادات وی نیز جبر در افعال معرفت )عدم نیاز به شناخت و یادگیرى(، به اصحاب المع

 انسان است. 

های ، قیمت هر انسانی آن کار او و زیباییگوید: می گونهاینالبالغه ی نهجاما درباره

ر البالغه اگدر کل کتاب نهج گوید: او است؛ لذا جاحظ می

 البالغه کالم امیرمؤمنان است؛کرد که بگوییم نهجفقط همین یک جمله بود کفایت می

ویا خداوند گوید: گمی 

 جالل و عظمتی بر این کتاب و کلمات آن پوشانده است. 

 است که باید در آن تأمل کنیم. علی، کتابی با عظمت و از شخصیتی بزرگ مانند امیرمؤمنان البالغهنهج

 

 چگونگی فوت جاحظ

                                                           
برگرفته از سايت آيت هللا مکارم به نشانی:  - 1

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=44&catid=29974&pageindex=0&mid=408907 
 .81البالغه: حکمت نهج - 2
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قل است که در پایان وی در بصره به دنیا آمد و در همان شهر هم از دنیا رفت. در مورد چگونگی مرگ وی ن

هایش به روى وی جان باخت؛ ایشان تالیفات فراوانى داشته، به طورى عمرش فلج شد و بر اثر فرو ریختن کتاب

 که به عنوان کثیر التالیف شناخته شده است. 

 از جمله مهمترین تالیفات وی عبارتند از

ی ب در واقع دائره المعارفى دربارهالحیوان که در هفت جلد و در بیروت به چاپ رسیده است، این کتا -1

 حیوانات است.

ی علوم و فنون بالغت و فصاحت است.البیان و التبیین، که درباره -2

البخالء.  -3

ود.ریاى براى کتاب الحیوان به شمار مالبغال، که در واقع تتمه -۰

المحاسن و االضداد. -3

مسائل القرآن. -6

1و .....  -۴
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