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مقدمه
رسه بر نهج البالغه
مقدمه س ّيد رىض قدّس ّ
ستايش خدا را سزاست كه حمد را بهاى نعمتها و پناهگاه از بالها ،و
وسيله رسيدن به نعمتها و بهشت جاويدان ،و موجب افزايش احسان و
كرمش قرار داد.
درود بر پيامرب رحمت ،و پيشواى رهربان الهى و چراغ روشنى بخش
.ا ّمت ،كه ريشه هاى وجودش بزرگوارى و درخت اصل و ن ََس َبش پر برگ و
پر مثر بوده است .و درود بر اهل بيتش كه چراغهاى روشنى بخش
تاريىكها ،و وسيله نجات ا ّمتها ،و نشانه هاى روشن دين و مركز ثقل
فضيلت و برترى مىباشند.
درود بر همه آنان باد؛ درودى كه با فضل و بزرگوارى آنها برابرى كند؛
و پاداش اعامل آنها قرار گريد؛ پاداىش كه مناسب با پاكيزگى اصل و فرع
ايشان است.
درود بر آنان باد تا زماىن كه سفيده صبح گريبان شب را مىشكافد و
ستارگان طلوع و غروب مىكنند.
چگونگى پيدايش كتاب نهج البالغه
.در آغاز جواىن و طراوت زندگى ،دست به تأليف كتاىب در «خصائص و ويژگى هاى
السالم» زدم كه مشتمل بر خربهاى جالب و سخنان برجسته
امئّه عليهم ّ
آنها بود.
انگيزه اين عمل را در آغاز آن كتاب ياد آور شدم و آن را آغاز سخن
قرار دادهام.
السالم مشكالت و حوادث
پس از گرد آوردن خصائص امري مؤمنان عليه ّ
روزگار مرا از امتام بق ّيه كتاب ،باز داشت.
من آن كتاب را مب ّوب منوده و به فصلهاى مختلفى تقسيم كرده بودم
السالم از سخنان
در پايان آن ،فصىل كه متض ّمن سخنان جالب امام عليه ّ
كوتاه در مواعظِ ،حكَم ،امثال و آداب« -نه خطبههاى طوالىن و نه نامههاى
گسرتده» -آورده شد.
ف

مقدمه
برخى از دوستان آن را جالب و شگفت انگيز ،از جنبههاى گوناگون
دانستند ،و از من خواستند كتاىب تأليف كنم كه سخنان برگزيده امري مؤمنان
السالم در جميع فنون و بخشهاى مختلف ،از خطبهها ،نامهها ،مواعظ
عليه ّ
و ادب در آن گرد آيد؛ زيرا مىدانستند اين كتاب متض ّمن شگفتىهاى
بالغت و منونههاى ارزنده فصاحت و جواهر سخنان عرب و نكات
درخشان از سخنان دينى و دنيوى خواهد بود كه در هيچ كتاىب جمع آورى
.نشده و در هيچ نوشتهاى متام جوانب آن گرد آورى نگرديده است؛ زيرا
امري مؤمنان منشأ فصاحت و منبع بالغت و پديد آورنده آن استَ ،مكنونات
بالغت بوسيله او آشكار گرديده ،و قوانني و اصول آن از او گرفته شده است؛
متام خطباء و سخرنانان به او اقتداء منوده و همه واعظان بليغ از سخن او
استمداد جستهاند.
با اين همه ،او هميشه پيرشو است آنها دنباله رو ،او مقدّم است آنها
مؤخّر ،زيرا سخن او كالمى است كه آثار علم الهى ،و بوى عطر سخن پيامرب
را به همراه دارد.
.از اين رو خواسته دوستان را اجابت كردم و اين كار را رشوع كرده ،و
.در حاىل كه يقني داشتم سود و نفع معنوى آن بسيار است ،و به زودى همه جا
را تحت سيطره خود قرار خواهد داد و اجر آن ذخريه آخرت خواهد بود.
منظورم اين بود كه عالوه بر فضائل ىب شامر ديگر ،بزرگى قدر ،و
شخص ّيت امري مؤمنان را از اين نظر روشن سازم كه:
السالم تنها فردى است كه از ميان متام گذشتگاىن كه
امام عىل عليه ّ
سخنى از آنها به جا مانده ،به آخرين مرحله فصاحت و بالغت رسيده و
گفتار او اقيانوىس است بيكرانه ،كه سخن هيچ بليغی به پايه آن نخواهد
رسيد.
السالم به قول شاعر معروف
خواستم در افتخار كردن به امام عليه ّ
«فَ َرزدق» متمثّل شوم (كه در مورد افتخار به پدران خود به شخىص به نام
«جرير» خطاب مىكند).
اولئك آبايئ فجئنی مبثلهم                 اذا جمعتنا يا جرير املجامع
(اى جرير! اينها پدران و نياكان منند اگر مىتواىن در آن هنگام كه در
مجمعى گرد آمديم هامنند آنها را براى خود بر شامر).
ص
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سخنان آن حرضت بر مدار سه اصل مىچرخد:
ا ّول -خطبهها و اوامر
د ّوم -نامهها و رسائل
س ّوم -كلامت حكمت آميز و مواعظ
.تصميم گرفتم ابتداء خطبهها ،پس از آن نامهها ،و سپس كلامت
حكمت آميز جالب آن حرضت را جمع كنم .سپس به هر كدام از آنها باىب را
اختصاص دادم و صفحاىت ويژه آن گردانيدم تا مقدّمهاى باشد براى به دست
آوردن آنچه كه به آن دسرتىس ندارم (و ممكن است) در آينده به آن برسم.
و هر گاه سخنى از آن حرضت در مورد بحث و مناظره ،يا پاسخ سؤال ،و يا
منظور ديگرى بود كه به آن دست يافتم وىل جزء هيچ يك از اين سه بخش
نبود ،آن را در مناسبترين و نزديكترين بخش قرار دادم .اگر در ميان آنچه
برگزيدهام فصول غري منظّم و سخنان غري مرت ّبى آمده ،به خاطر آن است كه
من نكتهها و جمالت درخشان آن حرضت را جمع مىكنم و منظورم حفظ
متام پيوندها و ارتباطات كالمى نيست.
السالم كه او خود در اين زمينه تنها
از شگفتىهاى سخنان امام عليه ّ
است و رشيك و همتايى در آنها ندارد ،اين است كه :سخن آن حرضت را كه
درباره زهد و مواعظ است هر گاه كىس تأ ّمل كند و خود را از اين جهت
بيگانه دارد كه اين سخن شخىص عظيم القدر و نافذ االمر است كه همه در
برابر او رس فرود مىآورند؛ شك و ترديد نخواهد كرد كه گوينده اين سخن
كىس است كه جز در وادى زهد و پارسايى قدم نگذاشته و هيچ اشتغاىل بجز
عبادت نداشته است و يقني مىكند كه اين سخن از كىس است كه در گوشه
خانهاى تنها و دور از اجتامع يا در يىك از غارها قرار گرفته كه جز صداى
خودش را منىشنود و غري خويش ديگرى را منىبيند ،و همواره مشغول
عبادت مىباشد .و هيچ گاه منىتواند باور كند كه اين سخن كىس است كه
به هنگام جنگ در درياى لشكر دشمن فرو مىرفت و پهلوانان و جنگجويان
نريومند را بر زمني مىافكند .و او با اين حال يىك از زهّاد و يىك از افراد صالح
و پاك و منونه اى است كه نظري ندارد.
اين است فضائل عجيب و شگفت ىزا و ويژگى لطيف او كه جمع
ميان اضداد كرده است .بسيار مىشد كه من در اين باره با برادران
ق
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السالم بر
مذاكره مىكردم و شگفتى آنها را از اين ويژگى ّ
خاص امام عليه ّ
مىانگيختم و راستى اين خود جاى عربت و شايسته انديشه و فكر است .اگر
در اثناء سخنان انتخاب شده لفظ مردّد و يا معنى مك ّررى آمده است ،عذر
السالم
من در اين باره اين است كه در روايات مربوط به سخنان امام عليه ّ
اختالف است :گاهى سخنى را در روايتى يافتم و هامن طور كه بوده آن را
نقل كردهام .سپس روايت ديگرى در هامن موضوع به دستم رسيده كه با
روايت قبل يكسان نبوده ،ا ّما به خاطر مطالب بيشرتى كه داشته ،و يا به
خاطر لفظ جالبترى كه در آن به كار رفته ،الزم بود آن را نيز بياورم .اين نيز
ممكن است بر اثر سهو و نسيان نه از روى عمد دوباره آورده شده است.
السالم به
با اين حال ادّعا منىكنم كه من به همه جوانب سخنان امام عليه ّ
طورى احاطه پيدا كردهام كه هيچ كدام از سخنان او از دستم نرفته است،
بلكه بعيد منىدانم كه آنچه نيافتهام بيش از آن باشد كه يافتهام ،و آنچه در
اختيارم قرار گرفته كمرت از آنچه به دستم نيامده باشد.
.اما وظيفه من غري از تالش و كوشش و سعى فراوان براى يافنت اين
گم شده نيست ،و از خدا مىخواهم در اين امر مرا راهناميى كند .بعد
از متام شدن كتاب چنني ديدم كه نامش را «نهج البالغه» بگذارم؛ زيرا اين
كتاب درهاى بالغت را به روى بيننده مىگشايد ،و خواستههايش را به او
نزديك مىسازد .اين كتاب هم مورد نياز دانشمند و عامل ،و هم دانشجو و
متعلّم است ،و هم خواسته شخص بليغ و زاهد در آن يافت مىشود .در بني
السالم سخنان شگفت انگيزى در مورد توحيد ،عدل و تنزيه
كلامت امام عليه ّ
خداوند از شباهت به خلق مىبينم كه تشنگان را سرياب كرده ،و پردهها
را از روى تاريىك شبهات بر مىگريد .از خداوند بزرگ توفيق و نگهدارى از
لغزش را خواستارم ،و نيز مىخواهم كه به من در اين راه مقاومت و يارى
بخشد و از خطاى فكر پيش از خطاى زبان ،و از خطاى سخن ،پيش از لغزش
قدم ،به او پناه مىبرم .او مرا كفايت مىكند و بهرتين حافظ و ياور است.
ضی «ابو الحسن محمد بن حسني الطاهر
سنه  400هجرى الشرّ يف ال ّر ّ
ذو املناقب»
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