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 دوم: درس

 چیست و از چه جایگاهی برخوردار است؟البالغه نهج

 چیستبالغه النهج که بدانیم است این بنشینیم، وگوی آن به بحث و گفتهدربار است الزم که مطلبی اولین

  دارد؟ جایگاهی چه و

 امیرمؤمنان سخنان مجموعه از بخشیالبالغه نهج که است باید بگوییم: واضحدر پاسخ به این پرسش 

  آوری کرده است.ها را جمعخودش آن سلیقه و ذوق حسب به رضی سید مرحوم که است علی

ای ارهاش آن عظمت از هاییکه به نمونه عظمتی برخوردار است، با و باال بسیار اهمیتی از جایگاهالبالغه نهج

ه صورت بالبالغه نهج مسئله به مانتوجه تا بپردازیم آن به که است الزم دیگری بُعد از جا هم این داشتیم و در

است به شهادت بزرگانی فراتر از  که بخشی از مجموعه سخنان امام علیالبالغه نهج شود، جلب ترویژه

 دین و مذهب دارای عظمت و بزرگی است که قابل توجه است و باید به آن اهمیت داده شود.

 توجه مسلمانان و خصوصاً مورد اینکه جای به ،البالغهنهجقابل توجه در این موضوع این است که  ینکته

 صورت به است گذاشتهالبالغه نهج بر امروز به که تا ایساله هزار تاریخ طول در بینیممی شود، واقع شیعیان

 مذهب دیوارهای پشت هستند و فرا دینی مذهبی و فرا که شده واقع هاییشخصیت و افراد توجه مورد فراوان

سانی به به عنوان فکر انالبالغه نهجیعنی آنانی که به والیت آن حضرت نیز قایل نیستند به  دارند؛ قرار دین و

 اند.صورت عمیق توجه کرده و به شرح آن پرداخته

 بوده،ن شیعی و اسالمی دستوری عنوان به و نیز دینی کتاب یک عنوان بهالبالغه نهج بهها آننگاه و توجه 

 سعادت هبلک مذهبی، سعادت تنها است که نه انسانی قانونی و دستور به عنوان البالغهنهج نگاهشان به بلکه

شریت را ب نجات قانونی است که ملتزم بودن به آن هدایت و . و در حقیقتکندمی تأمین را بشریت و انسانیت

 از چرا! نیست، مذهب و از مذهب در شده صادر است کتابیالبالغه نهج بگوییم خواهیمنمی به همراه دارد؛

 اینجا در که سؤالی لکن است، شده صادر انسانیت امام مسلمین و امام شیعیان، امام علی امیرمؤمنان
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و یا  دهش صادر و خصوصاً شیعیان مسلمانان برای و این بیانات فقط کتاب این آیا که است این شود،می مطرح

 ی انسانیت است؟ ی جامعهبرای همه

فرا  البالغه،های از نهجبرداشت و هانگاه که دهدمی نشان ساله هزار تاریخی بگوییم: تجربهدر جواب باید 

  باشد. مفید انسانی جامعه برای تواندمی که است انسانی دستوری عنوان و به فرا دینی و مذهبی

 و ذهبم از دیدگاه شده نوشتهالبالغه نهج کتاب بر که تعلیقاتی و توضیحات ها،ترجمه شروح، اگر در مورد

 هک به این حقیقت دست خواهیم یافت شود، نگاه و بررسی دینی غیر مذهبی و غیر همچنین از دیدگاه و دین

 از خارج شده نوشته علی امیرمؤمنان کلمات والبالغه نهج محور حول که هاییکتاب از باالیی درصد

 بر که مدتی طوالنی کهبا این هم امروزه که است این بیانگر مطلب این یعنی است؛ مذهب و دین یحوزه

، بلکه دینی ینه تنها جامعه سعادت و پیشرفت رشد، برای مرجعی و منبع به عنوان شده، اما سپریالبالغه نهج

 رادهانسان ا ای باشد که اگرتواند به گونهکه در مورد دنیای انسان هم می ایباشد، به گونهمی بشری یجامعه

و از آن  کرده استفادهالبالغه نهج تواند ازمی کند، حرکت انسانی هدایت و فکر و اندیشه عقل، پایه تا بر کند

 اگر است؛ علوی فکر باشد، بیانگر علوی مذهب و دین بیانگر که آن از قبلالبالغه نهج تعبیری، به بهره ببرد؛

  شود.و عمیقی می عمده بسیار نگاهی گونه شود،اینالبالغه نهجنگاهمان به 

 آن به هم قبالً که دارد قرار انقالب ساله چهل دوم گام ی ایران دردر حال حاضر جامعه مثال: عنوان به

 ما رایب انقالب دوم گام در تواندمیالبالغه نهج آیا کنیم، ببینیم دقت نکته این به باید و داشتیم ایاشاره

 امیگ تواندمی حتماً کنیم نگاهالبالغه نهج منظر به این از اگر نه؟ یا باشد ای برای راهمفید و نقشه مرجعی

 دارد، بلکهن به مسلمانان تنها اختصاص اما است، دینی و اسالمی گرچه انقالبی اسالمی، انقالب زیرا باشد، مفید

مردم  اقشار یهمه برای درسی تواندمی و کندمی حمایت و دفاع عالم مظلومان و مردم همه از اسالمی انقالب

  باشد. دنیا أقصی نقاط در

شا گبه عنوان نمونه استناد کنیم و برای ما راهالبالغه نهجتوانیم از نگاهش به موضوع از جمله افرادی که می

 است. البالغهنهج جورداق مسیحی به جرجنیز باشد، سخنان و توجه شخصیتی همچون 
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نانی لب مسیحیان جزو وی رفت؛ دنیا دار از اخیراً کهسجعان جرداق نویسنده و روشنفکر لبنانی است  جرج

 همان در ایشان آمد؛ تحصیالت دنیا به اصیل ایخانواده در و لبنان در میالدی ۱۳۹۱که در سال  است األصل

 هم خودش، هم ای کهبودند به گونه تحصیل کرده و ای روشنفکری وی، خانوادهخانواده است؛ بوده لبنان

 اما به امام علی هستند، آگاه روشنفکران و هاکرده تحصیل جز ایشان اقوام تمام و تقریباً هم پدرش برادرش،

 متجلی بود.ها آنورزیدند و این عشق در منزل عشق می

 

 البالغهنهج با مسیحی جرداق جرج آشنایی چگونگی نحوه

  کتاب با را افراد ایشان از خیلی شاید اند،شنیده را ایشان اسم هاخیلی

 که چه چیزی باعث شد تااین دارند؛ اما آشنایی ایاندازه تاالبالغه نهج موضوع حول کلماتش با شناسند ومی

جرداق در زمان  جرجگویند: می بارهشد. در این آشناالبالغه نهج با بود که مسیحیاین وجود با جرداق جرج

 فرار مدرسه از روزها از ای که گاهیبه گونه نداشت، بحث و درس کودکی عالقه چندانی به مدرسه رفتن و

 نشست و کتابزیر درخت میرفت و های زیبای آن میسارهای مرجعیون و زیر درختبه کنار چشمه و کردمی

ات و ادبیو داشت دبا و شعرای لبنانی بود بر میز اناصیف یازجی را که ا« مجمع البحرین»و « دیوان متنبی»

 در حقیقت او فقط به ادبیات عالقه داشت.خواند، شعر می

 مدرسه بود. وی در شعر کتاب مشغول خواندن که کردندمی در حالی پیدا را وی گشتندمی زمانی هم که

به این کار وی اعتراض  بود؛ ادبیات و شعر به فقط او یعالقه داد،نمی نشان ایعالقه علمی مباحث سایر به

ؤاد ف نام به بزرگتر وی برادر کردمی حمایت خیلی را وی که اشخانواده اعضای از یکیدر این میان کردند، می

  جزو ادبا بود، و مسیحی هم ایشان که بود جرداق

کرد؛ حمایت میای که به ادبیات داشت تشویق نموده و از وی رش را به خاطر عالقهدبرا جرداقفؤاد 

 ارک غیره و ریاضی مانند هایی،رشته در کنیدمی مجبورش چراگفت: او باید عالقه خودش را دنبال کند. می

 در و کرد لذا از وی حمایت کند، رشد خودش رشته در بگذارید ندارد،ها آن به ایهیچ عالقه که حالی در کند
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زیادی  عالقه شعر و ادبیات به که تو گفت: و هدیه به او دادهکتابی را به عنوان  ترغیب وی نیز و حمایت مسیر

  است. یدمف برایت که کن! مطالعه و بخوان! ادبیات با دقت نگاه و با بالغت و فصاحت نگاه از کتاب را این داری!

بود. ن علی امیرمؤمنان موالالبالغه نهج جز کتابی، داد برادرش به هدیه عنوان به جرداق فؤاد که کتابی

 توسط است و امیرمؤمنان سخنان ای کهالبالغهنهج کتاب مسیحی یخانواده یک از مسیحی فرد یک

 از و مقداری گیردمی را کتاب این او هم دهد؛می هدیه برادرش را به شده آوریجمع رضی مرحوم سید

مجذوب  و کندبالغت مطالعه می و فصاحت نگاه را با فلسفی و مقداری نگاه را با مقداری ادبیاتی، نگاه با را آن

 شود.می آن

 دیگر کرد مطالعه کتاب را این زمانی که کرده، اشاره آن کتابش به مقدمه در که گونههمان جرداق جرج

ای مرحله خواند، اولینمی و کردمی مطالعه آن را داشت، خودش آن را همراه همیشه و شود جدا آن از نتوانست

 و احتفص و ادبیات به جهت نبود، بلکهالبالغه نهج محتوای کند وی این کتاب را مطالعهشد تا  سبب که هم

 مؤمنانو سخنان امیرالبالغه نهجذب که باعث شد وی ج بود،البالغه نهج نوشتاری و گفتاری هایزیبایی و بالغت

 . شد آنتر عاشق تا جایی که با آن مانوس شد، بلکه به تعبیر صحیح شود علی

 منانو امیرمؤالبالغه نهج عاشق بگوییم: وی توانیمباال بود که می حدی بهالبالغه نهجمأنوس شدن وی با 

 کرد. زندگی می تا جایی که با علی شد، علی

 آشناغه البالنهج ای محتوایی شد، تا جایی که با محتوای کتابظاهری و ادبیاتی تبدیل به جذبه این جذبه

 شد و آرام محتوایی یمطالعه به تبدیل ادبیاتی وی یمطالعه .آن را مطالعه کرد شد وو باعث جذب وی  شد،

 یای که تصمیم گرفت دربارهتر شد، به گونهعمیق اشمطالعه البالغهنهجو  در مسیر عشق به امام علی آرام

 ی توان به مجموعهها میآن کتاب یههایی بنویسد، که از جملحضرت کتاب

 ی تحریر در آورد. به رشتهالبالغه نهجو  علی یدربارهاشاره کرد که وی 

 باشد.اش میاگر چه شاعر و نقاد ادبی است، اما شهرت او به همین مجموعه جرداق جرج
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 از ارجخ و مسیحی فردی عنوان به بلکه نبود، و شیعه مسلمان فرد یک عنوان بهالبالغه نهج نگاه وی به

  نگاه کرد. البالغهنهج تشیع به و اسالم

 وجا در است و فصاحت و بالغت است که صاحب اش فردیسراینده که کتابی این کتاب به عنوان وی به

، کندیمدارد و به تعبیر ابن ابی الحدید که حضرت را امام الفصحاء و سید البلغاء معرفی  قرار بالغت و فصاحت

 هب شود ومی او ایجاد برای و جذبه شودمی آن نزدیک عمیق بسیار محتوای به از آن بود که بعد و نگاه کرد،

های زیادی از نهج االبالغه را نیز حفظ کرده و مطابق آنچه معروف است بخشرود می کتاب این مطالعه سراغ

 به شزندگی آرام آرام کند، استفاده مسیر این از توانست و گذاشت زندگیش در راالبالغه نهج از قطعاتیبود. 

  نام با علی امام یدرباره ایمجموعه نوشتن به شروع که رسید جای

 این شد. هفت جلد به تبدیل بعداً که است جلدی پنج ایمجموعه بلکه نیست، جلد یک که آن همنمود 

 علی امام بشر؛ حقوق و علی امام کتاب ها،آن کتابی جمله از است، های مختلفیکتاب دارای مجموعه

 نام با گوناگون هایکتاب مجموعه این که ... و علی امام سقراط؛ و علی امام عربی؛ گرایی قومیت و

 هک فرانسه انقالب و علی به عنوان مثال، کتاب امام یا شد. نامگذاری 

 فرا نگاه یک مسیحی، جرداق جرج طرز نگاه این است. گنجانده قضیه را ایشان در این گوناگون جهات همه

 لکهب دینی نیست، درون و مذهبی درون یک کتاب فقط است که عظمتی با کتابالبالغه نهج لذا است، مذهبی

  نمود. توجه آن به شودمی که است اسالمی و دینی کتاب یک از فراتر و مذهبی فرا کتابی

 ماجرای دیدار رهبر انقالب و جرج جرداق نویسنده مسیحی

 معظم مقام هم با مالقاتی ایران به سفرهایش از یکی در که داشته ایران به سفرهای ،جرداق جرججناب 

 با مالقاتشان در سخنرانی خود به ش( ـه۱۹۳1) غدیر عید روز در است. مقام معظم رهبری داشته رهبری

علیه( شخصیّتی است که اگر شما شیعه اهللسالم)طالب ابیبنعلیّ» گویند:می کنند ومی اشارههم  جرداق جرج

 کنید، اگر اصالً مسلمان نباشید و او را بشناسید و برویدکنید، اگر سنّی باشید احترامش میباشید احترامش می

های در طول سال فضائل امیرالمؤمنینی کنید. افرادی از اهل سنّت که دربارهدنبال احوالش احترام می
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ی ؛ یک مسیحی درباره۱رج جرداق مسیحی، آن کتاب پنج جلدی را نوشتهاند بسیارند؛ جمتمادی نوشته

نویسد. همین شخصیّت آمد اینجا پیش من و راجع به کتابش ها قبل عاشقانه کتاب میسال امیرالمؤمنین

البالغه مرا به شخصیّت البالغه آشنا شدم، نهججمن از دوران نوجوانی با نه :گفت ،2صحبت شد

علی صوت العدالة االنسانیّة. کسی که اصالً دین  االمام: هدایت کرد؛ این کتاب را نوشت طالبابیبنعلیّ

وقتی شخصیّت امیرالمؤمنین را بشناسد، در مقابل او  -یعنی به هیچ دینی معتقد نباشد- هم نداشته باشد 

 .۹«دکنظیم مید، تعکنخضوع می

  دارد: وجود اینجا در نکاتی لکن است، درست مالقات اصل

 تاس شده داده به این مالقات و مقام معظم رهبری نسبت مجازی فضای در : سخنانی است کهی اولنکته

 جرداق جرجبعد از اینکه  مالقات این گونه آمده که مقام معظم رهبری دراین هانقل از برخی به اینکه در

 و ردندک تشکر دادم، قرار مطالعه مورد را این کتاب و نوشتم علیالبالغه نهج یدرباره کتابی من گوید:می

 این از دبع اما کنم؛می تشکر از شما بابت نوشتن این کتاب امیرمؤمنان علی فرزند عنوان به من گفتند:

ند انیست، باز نقل کرده مشخص سخن همانتصاب این  اند، کهکرده از مقام معظم رهبری نقل را سخن این که

، چه  اما دادید، انجام بزرگ و باعظمت و خیلی خوبی را بسیار کار شما فرمودند: ایشان که

 این به کردن کارتان هم تمام و کنید، تمام آن را خوب است که شما کار خوب خودتان را به اتمام برسانید و

این کار را انجام بدهی و  اگر و بنویسی، کبری امیرمؤمنان زینب دختر یبارهدرهم  کتابی شما است که

  نیست. مشخص انتصابش قسمت، این که 4کندمی تو عنایت به بزرگ ایخداوند صله بنویسی!

 شده، این معروف هم خیلی متاسفانه و دهندمی مسیحی جرداق جرج به که دیگری : انتصابی دومنکته

منبع این سخن و انتصاب  و سند که خوانده راالبالغه نهج بار 2۲۲ مسیحی جرداق جرج گویند:می است که

 که نشده پیدا کجا هیچ در بودند، ارتباط در جرداق جرج با هم که افرادی از هیچکدام و نیست مشخص هم

                                                           
 .ی لبنانی کتاب االمام علی صوت العدالة االنسانّیهنویسنده - 1
2 - 31/2/1335. 
 .33/6/1335، غدیربیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید  - 3
 .1331اسفند  22به نقل از سایت خبرگزار تسنیم،  - 4
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البالغه نهج بار 2۲۲ باشد توانسته ایشان که شده شمرده بعید و غریب هم خیلی و کنند، تایید را موضوع این

 ماا بوده، مسیحی شخصی کهاین با جرداق جرج که گویندمی گونهاین ترغیب برای ایباشد؛ عده خوانده را

 چقدر و ایم،را نخواندهالبالغه نهج هم بار یک حتی هستیم که شیعه ما است، ولی خوانده راالبالغه نهج بار 2۲۲

 وبخ بخوانیم راالبالغه نهج و شویم ترغیب ما که باشد جهت این به مطلب این بیان اگر بله! هستیم؛ عقب

 جرداق رجج حتی کسی به بخواهیم اگر اما ندارد، عیبی بگشاییم، این توبیخ به زبان خودمان برای حتی است،

  است. مستند و دلیل گونه نسبت دادن نیازمنداین مسیحی نسبت بدهیم،

آیا  پرسید: و کرده مالقات حیاتش زمان در را مسیحی جرداق جرج در همین باب نقل شده که شخصی

 و نیست درست سخنان این گوید:می جواب در ایشان اید؟خوانده راالبالغه نهج بار 2۲۲ شما صحت دارد که

یگر دبار در سیزده سالگی و بار یک ام،خوانده راالبالغه نهج مرتبه دو من است، آمده کجا از سخن این دانمنمی

 .۱که مطالعه بار دوم با تأمل بیشتر بود و چهار پنج سال هم طول کشیددر بیست و سه سالگی؛

 ام،خوانده بار هزار از گوید: من این خطبه را بیشمیالبالغه نهج 22۱ خطبه در ذیل معتزلی الحدید ابی ابن

 ود؛ش گفته است ممکن بار هزار که است ذکری مانند بخواند، بارها یک خطبه کوتاه را انسان است ممکن بله!

 است. مدرک و دلیل نیازمندالبالغه نهج مانند بار خواندن کتابی 2۲۲ انتساب اما

  

 جرداق مسیحی جرجاز زبان البالغه نهجمعرفی 

 آن در و کرده ایجاد را بابی و فصل  کتاب مسیحی در جرداق جرج آقای

 وید:گکند، میمی معرفی چنیناین ما برای راالبالغه نهج کند ومی بیان علی امیرمؤمنان از هاییخصوصیت

2 . 

                                                           
 به نقل از حاج آقای راهدار. 1322مهر  13نوشته شده در وبالگ نفسانیات در تاریخ  - 1
 .43/ 1 ه:علي صوت العدالة اإلنسانی - 2
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 اید؟ رفتهالبالغه نهجنویسد: آیا در تاریخ مشرق زمین، هیچ به سراغ وی می

و خیال و عاطفه و اندیشه  اودهد که تا میانسان ای که از فکر و خیال و عاطفه، آیاتی به دست البالغهنهج

ته و وسهنری او پیوند ناگسستنی خواهد داشت. سخنانی به هم پی -وجود دارد، با ذوق بدیع ادبیاو انسانی 

هماهنگ، جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت و گرمی حقیقت و سرشار از اشتیاق 

 است. تمام برای شناخت ماورای این حقیقت

سخنانی زیبا و نغز که زیبایی موضوع و بیان، چنان در آن به هم آمیخته که تعبیر با مدلول و شکل با معنا 

ه حرارت با آتش و نور با خورشید و هوا با هوا یکی هستند. بشر نیز در مقابل آن، چنان کاند، همیکی شده

وفانی سرکش یا گردبادی تند قرار گرفته طهمچون موجودی است که در برابر سیلی خروشان، دریایی پرموج، 

 .به شمار آیدتواند میباشد، ن

 ناگسستنی با اصول ادب انسانی یست و پیوندای از یک تنزیل ابیانی رساتر از هر رسا و پارهالبالغه نهج

 .۱فروتر از کالم خداوند و فراتر از گفتار بشری است ،اند: بیانیآن گفته یدربارهگیرد که دارد و تا آنجا اوج می

 جماالت جمیع آن در که است کالمیالبالغه نهج هاست،بالغت همه فوق بالغت در علی امیرمؤمنان

 و باالتر عزّ و جلّ خدای و خالق کالم از ترپایین کالمش و شده در او جمع مستقبل و ... و ماضی از عربی لغت

  است. مخلوقین شمرده شده کالم از

 کند؛می معرفی گونهرا این علی و امیرمؤمنان کرده بیان کتاب این یایشان این نکات را در مقدمه

البالغه نهج موضوع، به این به انسانی نگاه با اسالم، دین و شیعه مذهب از جدای مسیحی، یک شخصیت یعنی

 رارق توجه مورد را آن تواندمی و شودمی آن مجذوب و بیندمی انسانی حرکت یک تقریباً را آن و کندمی نظر

  :نویسدمیچنین ایندر پشت جلد کتابش  امام علی یدرباره کندمی چاپ را کتابشکه زمانیلذا  دهد،

                                                           
 .صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، ترجمه سیدهادی خسروشاهی ،امام علی - 1
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O'Ali, 

If I say you're superior to Jesus Christ, my religion 

cannot accept it! 

If I say he's superior to you, my conscience won't 

accept it! 

I don't say you're God! 

...So, tell us yourself, o'Ali: 

Who are you !? 

 !اى على

 !پذیردنمى، دینم باالترىمسیح تو از بگویم اگر 

 !پذیردوجدانم نمى، او از تو باالتر استبگویم اگر 

 !هستیتو خدا گویم نمى

 ؟!کیستیپس خودت بگو به ما اى على: تو 

 امیرمؤمنان به خطاب اما نه شیعه هست؛ و شده نه مسلمان کهحالی مسیحی در وی به عنوان فردی

است  یحمس من دین پذیرد،نمی دینم باالتری، مسیح از که تو بگویم اگر علی! ای گوید:گونه میاین علی

 و کندمین قبول وجدانم است باالتر تو که مسیح از بگویم اگر باشی؛ و باالتر مسیح از تو که کندمین قبول و

 است، باالتر واز ت مسیح بگویم توانمنمی که دیدم و یافتم تو در چیزی من گوید:پذیرد. به تعبیری دیگر مینمی

دانم، ب باالتر او از را تو است پیامبرم عیسای مسیح و امکه مسیحی من کندنمی قبول دینم باورم، و اعتقاد در

 خدا وت گویمنمی گوید:می از تو است؛ باالتر او بگویم توانمنمی که دیدم وجودت در چیزی وجدانی نگاه از و

 انسان دانم،می خدا بنده و عبد را تو دانم، بلکهنمی خدا را و تو من موحدّم نیستی! خدا تو دانممی هستی،

 کیستی؟ تو ببینیم تا کن معرفی را خودت کیستی؟ خودت، بگو من به خودت پس ای علی! دانم،می
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ه ب هایشکتاب مسائل در لذا ؛کندمی معرفی گونهاین را علی انسانی، و بشری نگاهی جرداق با جرج

 ثابت خواهدمی یعنی بشر، حقوق و علی مانند: ،کندمی اشاره نیازمند آن است جامعه که انسانی موضوعات

البالغه نهج و بوده انسانیت عالم در بشر حقوق گذار پایه که کسی است اولین علی گذشته، قرن چند کند در

  است. عظیم حرکت این از نمادی

 معرفی که رسدمی نظر به لذا اند،کرده معرفی گونهاین راالبالغه نهج بزرگی علی هایشخصیت

 باشد. مهم بسیارالبالغه نهج

 

 نمادی از فلسفه تفکر انسانی است نه تفکر شیعی و اسالمیالبالغه نهج

ها و جلسات فراوانی با که مالقات شناس معروف فرانسویپروفسور هانری کربن، محقق، فیلسوف و شرق

موضوعات فلسفه اسالمی و  دیگر داشته و در بزرگ علمای و مطهری شهید حضور در عالمه طباطبایی

 محدود البالغهنهج که نگاه و تفکر این مند به مکتب اسالم و تشیع نیز شده بود باغرب مباحثاتی داشته و عالقه

گونه نای البالغهنهج یدرباره شود، توجه تری به آنوسیع نگاه با باید بلکه نیست، تشیع و اسالم دایره در

به طور کلی  ؛اهمیت قرار دارداز در درجه اول البالغه نهج، بعد از قرآن و احادیث پیامبر اسالم گوید:می

تنها به قلمرو حیات مذهبی تشیع محدود نیست، بلکه تفکر فلسفی شیعه نیز به آن البالغه نهج :باید گفت

 وردآن را م و کنند عالقه اظهارالغه البنهج به توانندهم می شیعیان غیر و ؛گیردمی بهرهوابسته است و از آن 

هایی به شمار آورد که متفکران شیعه پیوسته ترین سرچشمهرا از مهمالبالغه نهجباید  لذا. دهند قرار استفاده

 صحبت اشدرباره که هم مسیحی جرداق جرج لذا شیعه ندارد، به اختصاص تنها ؛ اما۱انداز آن سیراب گشته

 وقتی من گوید:است، وی می پرداخته نکته این به  کتاب نوشتن در کردیم

 اند،هنوشت زیادی هایکتاب ایشان یدرباره که دیدم کردم، نگاه را علی امیرمؤمنان شخصیت والبالغه نهج

                                                           
 .23 ص: تاریخ فلسفه اسالمی - 1
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 فکر یدرباره اما است؛ شده نوشته ایشان زندگی و حیات یدرباره و خالفت یدربارههم ها آنی همه و

 لذا است، شده زده قلم کمتر علوی یاندیشه و فکر عنوان به بلکه والیت و امام، عنوان به نه امیرمؤمنان

 دهنش ادا علی و حق نشده نوشته کتابی علوی تفکر جهت که در کردم احساس من گوید:می جرداق جرج

 علی سقراط، و علی بشر، حقوق و علی هایکتاب لذا است؛ شده هم اجحاف او حق در است، بلکه

 به لتزمم که آنهایی برای را علی افکار که بودم این را نوشتم و به دنبال گوناگون دیگر سایر موضوعات و

 نیازمند علی والیت به آنکه بر عالوه بشریت دنیای امروزه آیدمی نظر به کنم؛ معرفی نیستند هم والیتش

 آنهایی برای را علوی فکر باشیم، و علوی والیت باید مُعرِّف ما لذا و محتاج است، نیازمند هم علوی فکر به باشد

 اشتهد استکبار با مبارزه توانندمی امیرمؤمنان فکر یحوزه در الاقل اما اند،نپذیرفته را والیتش که

  .معرفی کنیم باشند هم

 زا قبلامیرمؤمنان است. امیرمؤمنان فکر مظلومین، از استکبار و همچنین دفاع با یمبارزه

  که: است جمله این امام باشد، شیعیان امام اینکه

 کنندمی زندگی گوناگون هایقاره در سراسر عالم و در که آنهایی هست، هم  امام یعنی

م هها آنبرای  هست، فکر امام همها آن امام امیرمؤمنان هستند، لذا  همه

 باید اسوه باشد.

 

 علیگر هنداسالمی کرنیکو، استاد انگلیسی ادبیات در دانشگاه 

تواند مانند این برادر کوچک بیاورد تا کسی می دارد؛ آیاالبالغه نهجگوید: قرآن برادر کوچکی به نام وی می

 ؟۱ما را مجال بحث از برادر بزرگ)یعنی قرآن( و امکان آوردن نظیر آن باشد

                                                           
 .233ص  :آن یهالبالغه و گردآورندنهج - 1
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 گوید:چه میالبالغه نهج یدربارهیازجی 

الجریده »از کتاب  

 الغیبه، تألیف شهاب الدین آلوسی )مفسّر معروف(.

ه های فراوانی داشتآید که فعالیتمحمد الغزالی از نویسندگان معروف مصری در قرن بیستم به شمار می

آید و به خاطر اعتراضاتش معاون وزیر اوقاف مصر بوده و از رهبران اخوان المسلمین به شمار میاست، وی مدتی 

به انور سادات، مصر را ترک کرده و به عربستان و سپس به قطر رفت و در آنجا رییس دانشگاه قطر بوده و 

 زگشت.سپس به الجزایر رفت و در نهایت با برداشته شدن ممنوع الورود بودنش به مصر با

 میالدی(. ۱۳۲۱ یرگذشتهد – در بیروت ۱۴4۱ : ابراهیم الیازجی )متولدعربیه ب ابراهیم الیازجی

چنین فرزند شاعر و همت، اس 2لبنانمارونیهای  از عثمانی و نگارشاعر و روزنامه وی فیلولوگ)زبان شناس(،

 .استناصیف الیازجی  ،لبنانی

 .مهاجرت کردندبیروت  بودند و قبل از تولد او بهحمصی  خانواده الیازجی اصالتاً

برای  ۹هاب یسوعیی مکتدیدهچنین آموزشاست. وی هم ها و مجالت متعددی بودهاو ویراستار روزنامه

توسط بوستانی، ناصیف و ابراهیم الیازجی از  کتاب مقدسی بود. ترجمهزبان عربی به کتاب مقدس  یترجمه

 .های این کتاب به زبان عربی مدرن بودنداولین ترجمه

 

                                                           
 .154 : صتالیف محمد غزالي« نظرات في القرآن»کتاب  - 1
 .اندهای اصلی جامعه لبنان بودهها یکی از گرهمارونی - 2
گذاری این نامند. علت این ناممیپیاده نظام پاپ و سربازان مسیح است. اعضای این فرقه را یسوعی، به معنی  کلیسای کاتولیک ای مذهبی وابسته بهفرقه - 3

د را ها خواست. منظور از یسوع معلمان مسیح است. یسوعیبودهشوالیه  شدنکشیش  نام دارد قبل ازایگناتیوس لویوال  است که مؤسس این فرقه که سنت
 .خواندندسربازان سپاه دیانت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C


 البالغهنهج هایحکمتشرح 

13 

 البالغه:محمد عبده و نهج

غات ی لباید انجام بگیرد ترجمهالبالغه نهجکه روی  یکی از کارهای اساسیفرمایند: مقام معظم رهبری می

ل ها بزرگانی مثالبالغهالبته در پاورقی نهج است، هاحتی برای عربی زبانو ها، برای فارسی زبانالبالغه نهج

 .۱سیراب کننده نیست و مرحوم محمد عبده و بعضی دیگر این کار را کردند، اما کافی

مصر  درهجرى  ۱2۴۱سال  بهبا سید جمال الدین بود که  وی ارتباط ،هادثه بزرگ زندگى محمد عبدح

و شخصیت قوى سید جمال و تمایل شدید او به  ،صحبت شدهمبا او و محمد عبده یک سال بعد  رسدمی

اصالح اوضاع جهان اسالم و نجات آن از عقب ماندگى اثر فراوانى در جان و روح شیخ محمد عبده بر جاى 

 نهاد.

 :گویدآشکارتر از این سخن می و دیگرى

و از تصوف  ،که االزهر او را از آن محروم نگه داشته بودباز یافت محمد عبده بصیرتى از سید جمال را 

اى در خود احساس کرد تا براى مردم گرى فلسفى و عملى روى آورد و میل صادقانهیوهمى و خیالى به صوف

ایش هاعى را به پیش برد و قلم خود را نیکو گرداند تا از راه نوشتهکار کند و امر اصالح دینى و مردمى و اجتم

 بر افکار عمومى تأثیر گذارد.

 :و سخن باالتر از خود عبده

 - 

 

                                                           
 .31/1363/ 26بیانات مقام معظم رهبری:  - 1
 .36/ 1 :مصادر نهج البالغة - 2
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غه البالنهجمه نامى شیخ محمد عبده مرجع تقلید مصر و مصلح دینى آن کشور در مقدمه شرح خود بر عال

الغه البنهجاین کتاب با عظمت، اعجاب خود را نسبت به مقصد عالى  یدربارهبعد از تفکر و تدبر و بررسى 

ادف آشنا شدم. این برخورد و تصالبالغه نهجتصادف با کتاب طور ه کند: بر حسب تقدیر و ببیان مى چنیناین

 .بود که دچار دگرگونى و تشویش خاطر و افسردگى شده و از کارهایم بازمانده بودم زمانیدر 

شیخ محمد عبده در . است رسیدهچاپ بهمحمد عبده در یک جلد، مکرر در مصر و لبنان البالغه نهجشرح 

لغات مشکل و نکات حساس آن را شرح داده و  هاى حضرت امیرسخنان و نامه ،هااین کتاب ذیل خطبه

ها سال ،نموده است. وى که دانشمندى روشن فکر و اصالح طلب بودالبالغه نهجاز نظر ادبى خدمت بسزائى به 

 ممالکت استاد مشهور خود سید جمال الدین اسدآبادى در مصر و اروپا بر ضد استعمار انگلیس در عیَّبه مَ

را براى نشر افکار و  اسالمى مبارزه کرد. و در پاریس با همکارى سید جمال الدین روزنامة 

ال س ایشان درمصر بود.  انترین دانشمندبرجستهاز ها رئیس دانشگاه االزهر و اهداف خود نشر نمود. وى سال

 .در مصر چشم از جهان فرو بستق  ه ۱۹2۲

از سخنان پیشواى بزرگ مسلمانان  است که سید شریف رضىکتابی همان البالغه هجنکتاب با عظمت 

)کرم اللّه وجهه( از میان بیانات پراکنده آن حضرت گرد آورده و با بن على بن ابی طالاو موالى ما امیرمؤمن

 .موسوم گردانیده استالبالغه نهجاسم 

به بهترین وجه داللت بر مسمى و هدف این کتاب  کهالبالغه نهجگویم من اسمى بهتر از به حقیقت مى

عریف آید، تاز نامش بر مى که سراغ ندارم. من قادر نیستم این کتاب پر ارج را بیشتر از آنچه را قدر کندگران

آورده است،  مؤلف این کتاب در مقدمة آن و توصیف کنم، و در بیان مزایاى آن باالتر از آنچه سید رضى

 .چیزى بیاورم

ساخت که از شخص نیکوکار نسبت به کار نیکش ر قضاوت وجدان و حکم فطرت انسانى ملزم نمىاگ

 .ه نداشتمیناقدردانى و سپاسگزارى شود، هرگز احتیاجى به تمهید این مقدمه، و آوردن این بی
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ف رّعبهترین مُست در بردارد، ا از فنون فصاحت و قوانین بالغت که مخصوص به آن البالغه،نهج در زیرا آنچه

  است. از آوردن هیچ موضوعى از مقاصد سخن فروگذار نکردهالبالغه نهجاست. مخصوصا که 

 

 شهید مطهری و نقل از مسعودی 

اواخر قرن  ، یعنی درکه تقریبا صد سال پیش از سید رضیگوید: مسعودی می مرحوم شهید مطهری

تحت عنوان   زیسته در جلد دوممی سوم و اوایل قرن چهارم هجری

اند، بالغ بر چهارصد در مقامات مختلف حفظ کرده های علیچه مردم از خطابهگوید: آنمی 

کرد، و نویس انشاء میها را بالبدیهه و بدون یادداشت و پیشآن خطابه شود، علیو هشتاد و اندی می

 .شدندمند میگرفتند و هم عمال از آن بهرهمی مردم هم الفاظ آن را

 ،ندارد راها آن همه بیان گنجایش نوشته این که اندنوشته مطالبی و زده قلم بارهاین در زیادی بزرگان

 و ودش شیرین بیشتر تا برایمان بگذاریم وقت و ببریم باال بایدالبالغه نهج موضوعات در را خودمان مطالعه

 .بپردازیم امیرمؤمنان علیالبالغه نهج هایحکمت کلمات شرح به بتوانیم


