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چکیده 
از زمان حیات علی

تا امروز افراد زیادی از مذاهب مختلف جذب ایشان و سـخنان

میبردند و یا مجموعهای واحد در سـخنان وی نگاشـتهاند .علمـای شـیعه و اهـل سـنت
قبل و بعد از نهجالبالغه تألیفاتی چند در سخنان علی

داشتهاند؛ اما رویکـردی کـه

به نهجالبالغه در میان شـیعه و اهـل سـنت دیـده شـده نسـبت بـه هـیچ کتـاب دیگـری
مشاهده نشده است .چه عاملی سـبب شـده اسـت در حـالی کـه بسـیاری از ایـن آثـار بـه
دست ما نرسیده است و یا متأسفانه به صورت نسخه خطی مانده است ،نهجالبالغه ایـن
چنین مورد توجه خاص مسلمانان چه شیعه و چه سنی قرار گیرد از جمله امتیـازاتی کـه
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دلنشین وی شـدهاند و در آثـار خـود بـه بهانـههای مختلـف از سـخنان علـی

بهـره

نهجالبالغه را میان کتب حدیثی دیگر برجسته کرده و علمای اهل سنت را بـه سـوی آن
کشانده است ،معیار بالغـت در گـزینش سـید رضـی ،سـاختار نهجالبالغ ه ،موضـوعات
متنوع و جـامع در آن ،شخصـیت فرامـذهبی سـید رضـی و مقبولیـت وی در میـان اهـل
سنت است .از طرفی تألیف و انتشار نهجالبالغ ه در دورۀ تعامـل شـیعیان و اهـل تسـنن
تأثیر بسزایی در انتشار اولیه آن در میان اهل سنت داشته است.
واژهها :نهجالبالغه ،اهل سنت ،بالغت ،سید رضی .
کلید 
 .1کارشناس ارشد دانشگاه قرآن و حدیث ،پردیس تهران.
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مقدمه 
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شخصیت برجسته تاریخ اسالم فرای دین و مذهب همواره عاشـقان حقیقـت را بـه
علی
خود جذب کرده و میکند .از زمان حیات ایشان تا امروز افـراد زیـادی از مـذاهب مختلـف جـذب
و سخنان دلنشین او شدهاند و در آثار خود به بهانههای مختلـف از سـخنان علـی
علی
بهره میبردند و یا مجموعهای واحـد در سـخنان وی نگاشـتهاند تـا اینکـه سـید رضـی بـه تـألیف
نهجالبالغه پرداخت و با تألیف آن فصل جدیدی در تالش مشترک مسـلمانان بـر کـالم گوهربـار
آغاز شد .علمای شیعه و اهل سنت قبل و بعد از نهجالبالغه تألیفاتی چنـد در سـخنان
علی
داشتهاند ،به عنوان مثال قطبالدین راوندی درگذشته بـه سـال  ۵73هجـري از عـالم
علی
بزرگی در حجاز نقل میکند که مجموعهای از کالم موال در مصر دیده است که بـال بـر بیسـت و
چند مجلد بوده است (شرح نهجالبالغه ابن میثم بحرانی ،ج ،1ص)111؛ امـا رویکـردی کـه بـه
نهجالبالغه در میان شیعه و اهل سنت دیده شده نسبت به هـیچ کتـاب دیگـری مشـاهده نشـده
است .ابتدا برای اثبات این ادعا مقایسهای کوچـک بـین نهجالبالغ ه و دیگـر تألیفـات در زمینـه
انجام شده است تا با این مقایسه روشن شود چـه عـاملی سـبب شـده اسـت در
سخنان علی
حالی که بسیاری از این آثار به دست ما نرسیده است و یـا متأسـفانه بـه صـورت نسـخه خطـی در
گوشهای از جهان در انتظار تصحیح ،چاپ و نشر ماندهانـد ،نهجالبالغ ه ایـن چنـین مـورد توجـه
خاص مسلمانان چه شیعه و چه سنی قرار گیرد.
گردآورندگانسخنانعلی



تألیف شـده اسـت،

در ادامه سعی شده تمام مجموعههایی که در جمعآوری سخنان علی
ذکر گردد.
(امیرالمؤمنین و نهجالبالغه ،صص ۴۶7-33۵؛ گردآورندگان سخنان علی از آغـاز تـا
غررالحکم با نگاهی به شرح آقا جمال خوانساری؛ چشمه خورشید ،صص)121-111
قرناولهجری 

۵۶

 .1کتابی از حارث اعور همدانی (م ۶۵ه .ق) ،وی که از شیعیان بوده ،به احتمال زیـاد اولـین
جمع آورنده سخنان علی باشد .او در کتابش ،خطابههای علی و سخنانی از او را در زمینـه
توحید آورده است.

 .2خطب امیرالمؤمنین علی المنابر فی الجمع و االعیاد و غیرهما از ابوسلیمان زید بـنوهـب
جهنی کوفی (م 97ه .ق) از بزرگان تابعین و از راویان ثقه بوده است .وی در کتـابش خطابـههای
امیرالمؤمنین در اعیاد را جمع آوردی کرده است و نخستین کتابی است که در این باره تـألیف
شده است.
 .3کتابی از اصب بن نباته که از شیعیان بوده و در نقل حدیث به کثرت نقل ،استواری در نقل،
وثاقت و اتفاق مشهور بوده است .وی از جانب برخی رجالیون عامه توثیق شـده اسـت و از طرفـی
به دلیل حب واالی او به علی مورد طعن برخی دیگر از رجالیون عامه قرار گرفته است.
قرندومهجری 
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 .۴خطب علی از لوط بن یحیی که از بزرگان علما و محدثان شیعه که دارای آثـار فراوانـی
است .وی از اصحاب امام حسن و امام حسـین و از راویـان امـام صـادق و مـورد اعتمـاد
محدثان و مورخان شیعه و سنی بوده است.
 .۵خطب امیرالمؤمنین از اسماعیل بنمهران بن ابینصر زیـد سـکونی کـوفی کـه وی از
ثقات محدثان شیعه و راوی سـخنان امـام رضـا بـوده و کتـابهـای متعـددی در موضـوعات
مختلف نگاشته است.
 .۶خطب امیرالمؤمنین از صالح بن ابیحماد رازی که شیعه و از اصحاب امام جواد ،امـام
هادی و امام حسن عسکری است .برخی او را ترعیف کـرده و برخـی سـتودهانـد .وی دارای
تألیفات فراوان بوده است که متأسفانه به دست ما نرسیدهاند.
 .7خطب علی از ابومخنف لوط بن یحیی که از بزرگان علمـا و محـدثان شـیعه کـه دارای
آثار فراوانی است .وی از اصحاب امام حسن و امام حسین و از راویـان امـام صـادق و
مورد اعتماد محدثان و مورخان شیعه و سنی بوده است.
 .8خطب الزهرا از ابومخنف لوط بن یحیی(م  1۵7ه .ق) ،وی از شیعیان بوده و مـورد طعـن
اهل سنت واقع شده است.
 .9خطب امیرالمؤمنین از عبدالعظیم حسنی که از محدثان بزرگوار شیعه بوده است.
 .11خطب علی کرم الله وجهه از ابومنذر هشام بنمحمد بنسـائب کلبـی(م 21۴ه .ق) ،وی
شیعه و از اصحاب امام صادق بوده است .او یکی از محدثان بزرگ و علمای عالیقدر و دارای
آثار متعدد بوده که مورد طعن برخی رجالیون با بیان «رافری لیس بثقه» واقع شـده اسـت .شـیخ
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مفید در ارشاد و سید رضی در نهجالبالغه خطبههای زیادی از این کتاب نقل کردهاند؛ هرچنـد از
آثار کلبی جز اندکی باقی نمانده است ،اما تأثیر او در آثار مورخان و محدثان اسالمی بسی گسترده
است.
 .11خط ب ام ام عل ی از محمــد بــنعمــر واقــدی (م217ه .ق) ،وی شــیعه و از علمــا و
محققان بزرگ اسالمی بوده و آثار و تألیفاتی در موضوعات حائز اهمیت نگاشته است که هر کدام
از مصادر معتبر به شمار میروند.
قرنسومهجری 
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۵8

 .12مقامات در مناقب امیرالمؤمنین از ابوجعفر اسکافی ،وی از متکلمان و عالمـان اهـل
تسنن بوده است .این کتاب که به بیان سخنان علی پرداخته ،مورد رجوع سید رضی واقع شده
است.
 .13خطب علی از ابوالفرل نصر بنمزاحم منقری کـوفی (م 212ه .ق) ،وی شـیعه و از
برجستهترین عالمان سیره و مغـازی و حـروب بـوده کـه دارای تألیفـات فـراوان بـوده اسـت؛ ولـی
متأسفانه از تألیفات او جز وقعة الصفین نمانده است .او مورد توثیق برخی از رجـالشناسـان اهـل
سنت و مورد ترعیف برخی دیگر قرار گرفته است.
 .1۴خطب امیرالمؤمنین از مسـعد بـنصـدقه ،وی سـنی مـذهب بـوده و از راویـان امـام
صادق به شمار میرود .در حدیث ،مورد توثیق برخی از رجالیون شیعه قرار گرفتـه اسـت .ایـن
کتاب وی تا زمان سید هاشم بحرانـی (م1117ه .ق) وجـود داشـت و وی مکـرر در تفسـیر خـود
البرهان فی تفسیر القرآن از آن نقل کرده است.
 .1۵خطب عل ی و کتب ه ال ی عمال ه از علـی بـنمحمـد مـدائنی (م 22۵ه .ق) ،از بزرگـان و
عالمترین مورخان اهل سنت که مورد توثیق رجال شناسان اهل سنت میباشد .او دارای تألیفات
بسیار بوده و به جمع خطبهها و نامههای حررت به والیان پرداخته است .در آثـار مورخـان بعـدی
گزارشات فراوان از او وجود دارد.
 .1۶رسائل امیرالمؤمنین و اخباره و حروبه از ابو اسحاق ابـراهیم بـنمحمـد ثقفـی کـوفی
(م 273ه .ق) ،وی ابتدا زیدیه بوده و بعد شیعه شده و از بزرگترین و گرانقدرترین عالمـان شـیعه
به حساب میآید .او که دارای تألیفات بسیاری است ،کتاب دیگـری دارد بـه نـام ک الم عل ی ف ی
الش وری (ســخنان علــی در مجلــس شــورای بعــد از عمــر) و کتــاب ســومی دارد مشــتمل بــر

خطبههای آن حررت به نام الخطب المعربات یا به نوشته نجاشی الخطب -المقری ات در سـایر
کتابهایش نیز سخنان حررت را آورده است (در پیرامون نهجالبالغه ،ص.)83
 .17الخطب المعرب ات یـا الخط ب المقرب ات از ابواسـحاق ابـراهیم بـنمحمـد ثقفـی کـوفی
(م273ه .ق) ،وی از شیعیان بوده است.
 .18خطب و مقتل امام علی بن ابیطالب از ابواسحاق ابراهیم بـنسـلیمان بـنعبیداللـه
َ
خراز کوفی ن َهمی ،وی شیعه مذهب و محدثی جلیل القدر و از عالمـان بـزرگ و راویـان ثقـه بـوده
است که دارای تألیفات و آثار متعددی بوده که متأسفانه از بین رفته است.
 .19کتابی از ابوالحسن علی بن محمد مدائنی اخباری که از شـیعیان بـوده و مجموعـهای از
خطبههای علی

و نامههای آن حررت را به والیان و حکامش را جمعآوری کرده است.

 .21مائة کلمة المیرالمؤمنین علی بن ابیطالب از ابوعثمان عمرو بـنبحـر جـاح (م 22۵ه .ق)،
وی که معتزلی مذهب بوده ،از بزرگان ادیبان عرب و سرآمد علوم مختلف به شمار میرفته است .شـیخ
معیار فصاحت و بالغت است که برخی بزرگان علم و ادب آن را به نظم کشیده ،شرح کـرده و سـبک و
سیاقش را دنبال نمودهاند .شریف رضی نیز بخشی از آن را در نهجالبالغه آورده است.
 .21خطب امیرالمؤمنین المرویه عن االم ام الص ادق از ابـوروح فـرج بـنفـروه ،او کـه از
شیعیان بوده خطب علی را به واسطهی مسعد بنصدقه از امام صادق نقل میکند .شیخ
ّ
حسن بنسلیمان حلی در کتاب خود ،منتخب البصائر خطبه امیرالمؤمنین ،مخزون را از آن نقل
میکند .احتمال دارد شریف رضی خطبه اشباح را از همین کتاب آورده باشد.
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مفید و سید بنطاووس در رد او تألیف کردهاند .این اثر او گزینش صد کلمه مختصر از کالم موال

بـا

قرنچهارمهجری 

 .22المالحم از عبـدالعزیز بـنیحیـی جلـودی (م332ه .ق) کـه از بزرگـان عالمـان امامیـه و
محدثان بوده است .این اثر او خطبهها و سخنان درباره فتنهها و شورشها و پیشگوییها حررت
است .از وی دویست تألیف نام بردهاند که برخی از آنها عبارتاند از :خطبهه ای عل ی
علی

و مسند علی

مقتل علی

 .23خطب امیرالمؤمنین

ش عر

ولی متأسفانه هیچ یک از آثارش نمانده است.

مع شرحها قاضی ابوحنیفه نعمان بنمحمـد بـنمنصـور تمیمـی

مغربی مصری (م  3۶3ه .ق) ،وی ابتدا مالکی بـوده و سـپس بـه تشـیع گرویـده اسـت .او کـه از
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علمای بزرگ و ام الفقهاا بوده ،دارای کتابهای فراوان در دفاع از مذهب اهلبیت

است که

دعائم االسالم نیز از جمله تألیفات اوست.
 .2۴نهجالبالغه از سید رضـی ،از شـیعیان بزرگـوار و مـورد توثیـق شـیعه و اهـل سـنت .او در
نهجالبالغه به جمعآوری سخنان امیرالمؤمنین

با معیار بالغت پرداخته است که بسـیار مـورد

توجه شیعه و اهل سنت قرار گرفته و غیر از مسلمانان نیز بسیار به آن عالقهمند شدهاند؛ و امروزه
در کل دنیا همچنان چاپ و منتشر میشود.
قرنسنجمهجری 

 .2۵نزهة االدب فی الحاضرات از منصور بنحسین ابوسعید آبی ،او از شیعان قـرن چهـارم و
پنجم بوده ،این کتـاب را دربـاره خطبـههای علـی

و کلمـات او تـألیف نمـوده و خـود کتـاب را
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تلخیص کرده و برای آن ،نام نثر الدرر را برگزیده است.
 .2۶دستور معالم الحکم و ممثور مکارم الشیم من کالم امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب

از

ابوعبدالله محمد بنسالمة بنجعفر بـنعلـی شـافعی معـروف بـه قاضـی قرـاعی(م۴۵۴ه .ق)،
شافعی مذهب بوده و در رشتههای مختلف اسالمی به ویژه حـدیث و تـاریخ تبحـر داشـته اسـت.
کتاب شهاب االخبار فی الحکم و االمثال و اآلداب من االحادی

نبوی ه او مـورد توجـه عالمـان

شیعه و سنی قرار گرفته است .وی به روش سید رضی گزیدهای از سخنان امیرالمؤمنین
ُ
نه باب ابتکاری به نقل از راویان بزرگ و معتبر آورده که چندینبار به چاپ رسیده است.
 .27مواطن امیرالمؤمنین

را در

از حسین بنعبیدالله بنابراهیم غرائری معروف به ابوعبداللـه

که از شیعیان و از محدثان عالی مقام و از ثقات به شمار میرود .وی دارای تألیفات فراوانی اسـت
و از مشایخ شیخ طوسی و ابوالعباس نجاشی بوده است.
 .28کالم علی

و خطبه از ابوالعباس یعقوب بن ابی احمد صیمری ،در کتابهای رجال و

تراجم چیزی درباره او نیامده است .ابن ابیالحدید در کتابش از او نام می برد.
 .29عیون الحکم و المواعظ و ذخیرة المتعظ و الواعظ از کافیالدین ابوالحسن علی بنمحمد

۶1

بنشاکر مؤدب لیثی واسطی ،وی با انگیزه گرفتن از صد کلمه جاح و با استناد از نهجالبالغ ه،

دستور معالم و مناقب خطیب خوارزمی و ،...این اثر را در سی باب و نود و یـک فصـل بـر اسـاس
حــروف معجــم تنظــیم کــرده اســت .ایــن کتــاب در تهــران بــه چــاپ ســنگی در آمــده و در ســال
137۶ه .ش تحقیق و چاپ شده است.
قرنششمهجریقمری 

« .1کلمات قصار امام علی
شماره.1

در نث ر الالل ی» ،حافظیـان بـابلی ،ابوالفرـل ،پ ووهشه ای نهجالبالغ ه ،پـائیز،1381

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

 .31خطب علی بن ابیطالب از ابوموسی محمد بنعمر بن احمد بنعمر اصفهانی معروف به
ابن مدینی (م ۵81ه .ق) که از عالمان و حافظان بزرگ حدیث است .االخبار الطوال از دیگر آثـار
اوست.
 .31نثر اللئالی از عزالدین ابوالحسـن علـی بـن فرـلاللـه بـن علـی حسـنی راونـدی ،وی از
شیعیان و عالمان برجسته و از فقیهان فاضل و از محدثان مورد اعتماد بـوده اسـت و ایـن کتـاب
توسط یک مترجم روسی ترجمه و چاپ شده است.
 .32نثر الاللی که به احتمال فراوان ،اثری از طبرسی است؛ ولی احتمـال هـای دیگـری نیـز
وجود دارد .7در این کتاب کلمات قصار امیرالمؤمنین آمده است.
 .33مطلوب کل طالب من کالم علی بن ابیطالب از محمد بنمحمد بن عبدالجلیل عمـری
بلخی معروف رشیدالدین وطواط (م  ۵73ه .ق) ،وی شافعی مذهب بوده (االعالم قاموس تراجم
االشهر الرجال و النساء من الع رب و المس تعربین و المستش رقین ،ج ،7ص .)2۶او کـه ادیـب و
شاعر و کاتب بود ،صد کلمه از کلمات امیرالمؤمنین را جمع کرده و بـه فارسـی برگردانـده و شـرح
کرده است .این احتمال وجود دارد که این اثر ،همان شرح صد کلمه جاح باشد.
 .3۴غرر الحکم و درر الکلم از ناصحالدین ابوالفتح عبدالواحد بـنمحمـد تمیمـی آمـدی
(م ۵۵1ه .ق) ،شیعه و از مشایخ ابن شهرآشوب است .وی  111۵1جمله کوتـاه از سـخنان
حکمتآمیز امیرمؤمنان را جمع نموده و به ترتیب حروف معجم مرتب ساخته اسـت .ایـن
کتاب با استقبال مواجه شده و بسیار چاپ و ترجمه و شرح شده است.
 .3۵منثور الحکم از ابوالفرج عبدالرحمن علی بنمحمد بکری مشهور به ابـن جـوزی
(م ۵97ه .ق ) ،وی سنی مذهب بوده و فاضل و محقق در تفسیر و حدیث ،صناعت موعظه
بوده و در کلیه علوم متبحر بوده است  .تألیفات فراوانی از او به جا مانده است.

27

قرنهفتمهجری 

 .3۶الحکم المنسوبة از ابن ابیالحدید معتزلی(م ۶۵۶ه .ق) .او که در برخی علـوم بـیماننـد
بود ،هزار کلمه از کلماتی را که سید رضی در نهجالبالغه نیاورده ،در این کتاب آورده است.
قرننهمهجری 

 .37کتابی از جمـالالـدین ابـو العبـاس احمـد بـن محمـد بـن فهـد حلـی(م 8۴1ه .ق) .وی
شیعیمذهب ،عالمی بزرگ و موثق و فقیهی گرانقدر بود و نزد شاگردان شهید اول و محقق اول
تتلمذ نمود .او صاحب مقاماتی عالی و تألیفاتی ارزنده است.
قرندهمهجری 
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۶2

 .38منتخ ب وص ایا امیرالم ؤمنین و حکم ه ،ایــن اثــر کــه در  991ه .ق کتابــت شــده و
مجموعهای است از کلمات امیرالمؤمنین به ترتیب حروف معجـم کـه در پایـان ،وصـیتنامـه
حررت به فرزندش امام حسین را آورده است .نسخهای به قلم میرقاسم قرهبـاغی و تعلیقـاتی
فارسی از آن موجود است.
 .39حکم سیدنا علی .
قرندوازدهمهجری 

 .۴1نظم وصیة امیرالمؤمنین لولده الحسنین مشتمل بر وصیت حررت به حسین که
به فارسی به نظم کشیده شده است و نسخهای از آن به خط امین بن مسیح بـه سـال 111۴ه.ق
موجود است.
 .۴1وصایا امیرالمؤمنین از وصیتهای امیرالمؤمنین است که نسخهای از آن به خط
سلطان محمد خوشنویس اصفهانی به سال  1111ه .ق موجود است.
 .۴2وصایا امیرالمؤمنین لولده حس ن از وصـیتهای حرـرت بـه امـام حسـن بـا
ترجمه فارسی.
 .۴3اآللی المنثورة از سید قطبالدین محمد ملقب به قطب االقطاب حسینی ذهبی شیرازی
که از شیعیان بوده و به سال  1131ه .ق رسالهای با موضوع شرح حدیث و به صـورت منظـوم از
بحر رجز در قزوین به نظم کشیده است.

 .۴۴الصحیفة العلویة و التحفة المرتض ویه از عبداللـه بـنصـالح بـنجمعـة بـنعلـی بحرانـی
ســماهیجی (م 113۵ه .ق) ،شــیعه مــذهب و از عالمــان پارســا و بزرگــان بحــرین ،ایــن کتــاب
مجموعهای از کالم امام علی است که بدون ذکر سند و چند بار چـاپ شـده و آن را ص حیفة
العلویة االولی نیز نامیدهاند.
قرنسیودهمهجری 

 .۴8غرر جوامع الکلم ،در این کتاب که از نویسـندهای ناشـناس اسـت ،گزیـدهای از سـخنان
علی

به ترتیب حروف الفبا آمده است.

 .۴9سجع الحمام فی حکم االمام امیرالمؤمنان علی بن اب یطال ب از علـی جنـدی ،محمـد
ابوالفرل ابراهیم ،محمد یوسف محجوب که نویسندگان اهل سنتاند.

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

 .۴۵ان ی الس الکین ف ی بع کلم ات امیرالم ؤمنین از ســید زیــنالــدین ابــیالقاســم
طباطبائی طهرانی مشهور به سید آقا .وی که از شیعیان است گزیدهای از غرر الحکم و درر الکلم
را در سال1293ه .ق تألیف نموده است.
 .۴۶الصحیفة العلویة الثانیة از حسین بنمحمدتقی بنعلی محمد طبرسی ،محدث نوری (م
1293ه .ق) ،شیعه مذهب و از فقیهان برجسته و محدثان خبیـر و کمنظیـر اسـت .او دارای آثـار
گرانقدری است و در ایـن اثـر  113دعـا و مناجـات امیرالمـؤمنین آورده اسـت کـه مسـتدرک
صحیفة االولی به شمار میرود.
 .۴7حکم علی بن ابیطالب از نویسنده فاضل مسیحی ،تعدادی از حکمتهای علی را با
ترجمه و توضیحات و شرح آورده که در سال  181۶میالدی چاپ شده است.

قرنچهاردهمهجری 

 .۵1مائة کلمة جامعه از عباس بنمحمدرضا قمی ،محـدث قمـی (م13۵9ه .ق) ،وی کـه از
شیعیان بزرگوار و عالمی پارسا و رجالشناسی برجسته به شمار میرود و دارای آثار فـراوان اسـت.
وی در این اثر ،صد سخن از امیرالمـؤمنین

را گزیـده و شـرحی مختصـر بـه فارسـی بـر آنهـا

نگاشته است .آثار او مورد استقبال عوام و خواص است.
 .۵1خط ب امیرالم ؤمنین

ف ی المالح م م ع ش رحها از محمــد حرزالــدین علــی هنــدی،
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مجموعهای از خطبههای امیرالمؤمنین

درباره فنتهها و پیشگوییهای آن حررت در حوادث

آینده است.
 .۵2هدی و نور م ن ک الم امیرالم ؤمنین عل ی اب یطال ب از ثـروت منصـور هیکـل احمـدی
شرقاوی مصری ،از نویسندگان اهل تسنن که مجموعهای از خطبهها و سخنان و نامههای امـام
علی

را در هفت بخش نگاشته است.

 .۵3منتخبات من حکم االمام علی  ،از اسماعیل یوسف ادیب صحفی اردنی.
 .۵۴جوامع ما ورد عن امیرالمؤمنین

فی المواضع المختلفه از محمدباقر محمودی ،شیعه

مذهب و صاحب کتاب نهج السعاد فی مستدرک نهجالبالغه.
تفاوت نهجالبالغه با کتب دیگر در چیست مگر این کتـب از کـالم گرانقـدر امیرالمـؤمنین
نیست چرا نهجالبالغه با گذشت بیش از ده قرن از تولد آن همچنان زنده و در حال رشد است و
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برخی از این آثار چنانچه شایسته سخنان علی

بود منتشر نشدند مصطفی دلشـاد تهرانـی بـه

نقل از عزیزالله عطاردی قوچانی که در نسخ خطی بسـیاری از کشـورها بـه خصـوص کشـورهای
همسایه ایران جستجو کردهاند ،میگوید:
هیچ کتاب حدیثی به اندازه نهجالبالغه نسخه خطی ندارد .به عنـوان مثـال  116نسـخۀ
نهجالبالغه و شرح و گزیده در کتابی با عنوان نسخ خطی نهجالبالغه تنهـا در کتابخانـه
ایه الله مرعشی معرفی شده (امام علی در آینه قلم ،کارنامه منابع درباره امیرمؤمنـان
مورد .)1772

این تعداد نسخه خطی مانده از نهجالبالغه ،میـزان اسـتقبال از نهجالبالغ ه در همـان سـالهای
اولیه را میرساند .با توجه به مطالبی که در معرفی آثار تدوین شده در سخنان علی آورده شـد ،میتـوانیم
به مقایسه اجمالی بین نهجالبالغه و سایر تألیفات در ایـن زمینـه بپـردازیم و بـا ایـن مقایسـه ،بـه دلیـل
موفقیت نهجالبالغه در جذب مخاطب به خصوص از بین اهل سنت دست یابیم.
نهجالبالغه 
عواملمؤثردراقبالاهلسنتبه 

به طور کلی در انتشار یک اثر و جذب مخاطبین به سوی آن ،سه دسته عوامل مؤثر میباشد.

۶۴

 .1ویژگیهای خود اثر و تناسب آن با نیاز و سلیقه جامعه

 .2مقبولیت و محبوبیت مؤلف اثر در جامعه
 .3شرایط انتشار اثر و تبلیغات بیرونی برای معرفی آن
محتوای همه کتبی که در آن سخنان علی گرد آمده است ،سخنان ارزشمند امیرالمـؤمنین اسـت.
ولی تفاوت کلی آنها در این سه موردی است که اشاره شد؛ یعنی گزینش و چینش سـخنان حرـرت،
مقبولیت مؤلف اثر و شرایط جامعه در پذیرش اثر و موقعیت نشر و تبلیغات برای معرفی آن.
نهجالبالغه 
.0گوینشوچینش 
نهجالبالغهبراسا
.0.0گوینش 

علی

بالغت 

چون مرد سـخن بـود ،خطابـههای فـراوان انشـا میکـرد و همچنـین بـه تناسـبات

آنها داشتند .عالمه سبط ابن جوزي حنفي ،در گذشته به سال  3۴۶هجری قمـری نیـز از قـول
سید مرتری تعداد خطبههای آن حررت را چهارصد عنوان مینویسد (تذکرة الخواص ،ص)11۴
ً
یعنی آنچه در دسترس وی بوده این مقدار بوده است و قطعا بسیاری از خطبهها ،با توجه به سخن
مسعودی ،در دسترس او نبوده است .گواهی دانشمند خبیر و متتبعی ماننـد مسـعودی میرسـاند
ً
که خطابههای علی چقدر فراوان بوده است .مسعودی که تقریبا صد سال پیش از سید رضـی
می زیسته است (اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهـارم هجـری) در جلـد دوم م روج ال ذهب تحـت
عنوان «فی ذکر لمع من کالمه و اخباره و زهده» میگوید:

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

مختلف جملههای حکیمانه کوتـاه فـراوان از وی شـنیده میشـد ،همچنانکـه نامـههای فـراوان
ً
مخصوصا در زمان خالفت مینوشت و مردم مسلمان عالقه و عنایت خاصـی بـه حفـ و ضـبط

آنچه مردم از خطابههای علی در مقامات مختلـف حفـ کردهانـد ،1بـال بـر چهارصـد و
هشتاد و اندی میشود .علـی آن خطابـهها را بالبدیهـه و بـدون یادداشـت و پیشنـویس،
ً
انشا میکـرد و مـردم هـم الفـان آن را میگرفتنـد و هـم عمـال از آن بهرهمنـد میشـدند
(مروج الذهب و معادن الجواهر ،ج ،2ص.)811

در نهجالبالغه تنها  2۴1قسمت به نام خطبـه نقـل شـده اسـت .سـید رضـی شـیفته سـخنان
 .1شهید متفکرمرتری مطهری در سیری در نهجالبالغه میفرماید :برای من معلوم نیست که مقصـود مسـعودی ایـن
است که در متن کتب حف شده است و یا مقصود این است که مردم از برکردهاند و یا هر دو قصد شده است.
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علی

بود و نیز مردی ادیب و شاعر و سخنشناس بود .سید رضی به خـاطر شـیفتگی کـه بـه

ادب داشت بیشتر از زاویه فصاحت و بالغـت و ادب بـه سـخنان مـولی مینگریسـته و بـر همـین
اساس ،در گزینش آنها این خصوصیت را در نظر گرفته است (سیری در نهجالبالغه ،ص.)22
سید رضی در مقدمه نهجالبالغه میگوید:
برخی از دوستان از من خواستند کتابی تألیف کنم که سخنان برگزیـده امیرالمـؤمنین در
جمیع فنون و بخشهای مختلـف ،از خطبـهها ،نامـهها ،مـواع و ادب در آن گـرد آیـد؛
زیرا میدانستند این کتاب مترمن شگفتیهای بالغـت و نمونـههای ارزنـده فصـاحت و
جواهر سخنان عرب و نکات درخشان از سخنان دینی و دنیوی خواهد بـود کـه در هـیچ
کتابی جمـعآوری نشـده و در هـیچ نوشـتهای جوانـب آن گـردآوری نگردیـده اسـت؛ زیـرا
امیرالمؤمنین منشأ فصاحت و منبع بالغت و پدیدآورنده آن اسـت ،مکنونـات بالغـت بـه
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وسیله او آشکار گردیده و قوانین و اصول آن از او گرفته شده است.

سید رضی خوب متوجه شده بود که پیشنهاد دوستان ،پیشنهادی بهجا و ارزشمند اسـت و آن
را دریافت و به جای گردآوری خصائص ائمه تنها به یک ویژگی ،بالغت و فصاحت ،آن هـم تنهـا
در یکی از آن بزرگواران پرداخت و چه خوب حق مطلب را ادا کرد .خود در این باره میفرماید:
منظورم این بود که عالوه بر فرائل بیشمار دیگر ،بزرگی قدر و شخصیت امیرالمؤمنین
را از این نظر روشن سازم که امام علی

تنها فردی است که از میان تمـام گذشـتگانی

که سخنی از آنها به جا مانده ،بـه آخـرین مرحلـه فصـاحت و بالغـت رسـیده و گفتـار او
اقیانوسی است بیکرانه که سـخن هـیچ بلیغـی بـه پایـه آن نخواهـد رسـید (نهجالبالغ ه،
مقدمه سید رضی).

این چنین سید رضی در میان گفتار بلی امیرمؤمنان بلی ترین آنها را برگزید و این گزینش در
جلب نظر ادب دوستان بسیار مؤثر واقع شد و همانطور که خود یقین داشت ،خیلی زود مرزهـا را
درنوردید.
این کار را شروع کردم در حالی که یقین داشتم سود و نفـع معنـوی آن بسـیار اسـت و بـه
زودی همه جا را تحت سیطره خود قرار خواهد داد و اجـر آن ذخیـره آخـرت خواهـد بـود

۶۶

(همان).

سید رضـی بـرای ایـن اثـر ،معیـاری گزینشـی برگزیـده بـود کـه خیلـی زود نهجالبالغ ه را بـه
سرزمینهای دور همچون خراسان رسانید.
کسانی که با کتابهای رجال علم و ادب و تذکرههای عالمان و شاعران سر و کار دارنـد و بـا
کتابهایی مانند یتیمة الدهر و دمیة القصر و خریده آشنا میباشند ،توجه دارند کـه در آن زمـان،
خراسان مرکز شـاعران و نویسـندگاني بـود کـه بـه عربـی شـعر مـیگفتنـد و یـا کتـابهـای ادبـی
مینوشتند .به همین جهت نهج البالغه که از نظر ادبی و فصاحت و بالغـت مـورد توجـه ادبیـان
دانشمند و سخنشناس قرار گرفته بود .با سرعت به مراکز علمی و ادبی خراسان رسید و بسیاری
از علمای ادب و کالم جذب آن شدند و به شرح و تفسیر آن پرداختند .یعقوب بناحمـد نخسـتین
کسی است که نهج البالغه را به خراسان آورده و این کتاب را استنساخ نموده و مـورد بحـث قـرار
داده است .وی خود اهل ادب بود و آن را برای ادیبان قرائت میکرد .یعقوب بناحمد ،حوزه درس
داشته و ادبیات تدریس میکرده است و شاعری توانا بود .از دیگر افرادی که به ترویج نهجالبالغه
اقامت داشت ،فنجگردی شاعری توانا و ادبي عالی مقـام بـود ،یـاقوت حمـوی در معج م االدب اء
شرح حال او گفته است:
وی یکی از نوادر زمان و ادیبان بزرگ عصر خود بود و در نظم و نثر از مشـاهیر زمـان بـه
شمار میرفت (علمای خراسان و نهجالبالغه ،صص 7ـ .)11

او خود اشعار امیرالمؤمنین را جمع میکرد و ابن شهر آشوب در مناقب خود این دو بیـت را از
وی نقل میکند:

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

در خراسان پرداخت ،علي بناحمد فنجگردي نیشابور بود .او از بزرگان عصر خود بود و در نیشابور

التنکرنغدیرئمانهکالشمسفياشراقهابلاظهر

فیهامامهحیدروکمالهوجاللهحتيالقیامهتذکر (همان ،ص12و .)11

چنانچه آقـای عطـاردی در کتـاب علم ای خراس ان و نهجالبالغ ه معرفـی میکنـد ،جاراللـه
زمخشری خوارزمي از دیگر افرادی که در سرزمین خراسان به نهجالبالغه پرداخته است ،وی در
معرفی او این گونه مینویسد:
یکی از علمای بزرگ و مفسرین عالی مقام اسـت ،او در علـوم ادب و بالغـت نیـز بسـیار
مشهور و معروف میباشد ،آثار او در تفسـیر و ادب نـزد همگـان معلـوم اسـت و آثـار او از
مصادر مهم در معارف اسالمی بشمار میروند (همان ،ص.)11
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توجه افراد بلی و ادیب به نهجالبالغه این مطلب را به ذهن تقریب میکنـد کـه جنبـه بالغـی
نهجالبالغه در جذب آنها بسیار اهمیت داشته است .اینها تنها نمونهای از افرادی اسـت کـه در
قرن  ۵و  ۶هجری قمری به طور خاص به نهجالبالغه توجه داشتهاند .نهجالبالغه پس از چهارده
قرن برای شنونده امروز همان لطف ،حالوت ،گیرندگی و جذابیتی را دارد کـه بـرای مـردم آن روز
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داشت (سیری در نهجالبالغه ،ص .)2۵
بر اساس کتب تراجم ،بیشتر افرادی که تا امروز به سراغ نهجالبالغه رفتهاند ،دارای دانـش و
تجربهای در ادبیات عرب بودهاند و در صحبتهای خود به این ویژگی نهجالبالغه اشاره کردهاند.
چند نمونه از صحبتهای علمای اهل سنت که توجه خاص آنها را به جنبه بالغی نهجالبالغ ه
نشان میدهد ،در زیر آمده است:
ابن ابیالحدید در مقدمه شرح نهجالبالغه خـود ،دربـاره فصـاحت و بالغـت گفتـار علـی
میگوید:
علي امام اهل فصاحت و بالغت میباشـد و دربـاره سـخنان او گفتـهانـد کـه از سـخنان
خالق پـائینتـر و از کلمـات مخلـوق فراتـر اسـت؛ مـردم فصـاحت و بالغـت را از وی فـرا
گرفتهاند و منشـیان و مترسـالن طـرز نامـهنگـاری را از وی آموختنـد (ابـن ابـیالحدیـد،
پیشین ،مقدمه)

وی بارها در البه الی خطوط شرح خود از بالغت و فصاحت سخنان علی در نهجالبالغه
تمجید میکند .به برای نمونه به این مثال اکتفا میکنیم .او در ذیل خطبه  118آورده است:
هر کس میخواهد فصاحت و بالغت را بیاموزد و ارزش یک سخنران نسبت بـه سـخنان
دیگر تشخیص دهد ،الزم است دراین خطبه علی دقـت و تأمـل نمایـد ،زیـرا نسـبت ایـن
خطبه بـه سـخنان دیگـر بـه غیـر از قـرآن کـریم و سـخنان پیـامبر اسـالم ماننـد تفـاوت
ستارگان درخشانی است که در آسمان گسترده شدهاند ،با ریگهـای زمـین کـه در همـه
جا پراکنده شدهاند . ...اگر این خطبه را برای شخص بیدین و ملحدی که بـا تمـام تـوان
میخواهد روز قیامت را انکار نماید ،بخواند ،قدرت او در هم میشـکند و دچـار و وحشـت
و اضطراب میگردد. ...

بیرقیب بودن فصاحت و بالغت نهجالبالغه در طول تاریخ ،جنبهای ست کـه محمـد عبـده
این چنین دربارهاش اظهار نظر میکند.

۶8

فصاحت و بالغت و گفتههای دلنشین چنان در نهجالبالغه پشت سر هم صف بسـتهاند

که آدمی از آن حیرت میکند و از آن همه منطق شیرین و بیان جذاب و عبـارات روشـن
و ترکیب جمالت و شیوائی سخن لذت میبرد و با حق و حقیقت آشنا میشـود و از فتنـه
و فسادهای جامعه اسالمی آگاهی پیدا میکند و راه حق را از باطل در مییابد.
گوینــده ایــن ســخنان فصــیح و خطلبــه هــاي بلی ـ  ،پرچمــدار مبــارزه میــدان بالغــت و
سخنوری ،امیرالمؤمنین علي بنابيطالب میباشد که با ایـن خطابـههای آتشـین خـود،
همه فصیحان و خطیبان را در تـاریخ از میـدان سـخنوری بیـرون کـرده و قهرمـانی را در
طـــول زمـــان بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت (امیرالم ؤمنین

و نهجالبالغ ه،

صص832ـ.)831

نهجالبالغ ه ســـخنان فصـــیحتـــرین مـــردم پـــس از رســـول خـــدا

مـــیباشـــد.

علیبن ابیطالب چنان بر خطابه مسلط میباشد که به آسانی موضوعات را بیان میکنـد
و با زبان شـیرینش مـردم را مجـذوب مـینمایـد ،علـی از روز نخسـت بـا وحـی و رسـالت
نزدیک بود بیش از همه بـا اسـالم و قـرآن آشـنایی داشـت (ش رح نهجالبالغ ه ،مقدمـه
محقق).

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

در همین سخن کوتاه ،عبده غیر از بالغت نهجالبالغه از جنبههای مختلف کشش ظـاهری
سخنان علی چون جذابیت بیان ،روشنی عبارات ،ترکیب جمالت و شـیوایی سـخن و کشـش
باطنی آن چون حق و حقیقت در سخن وی ،آگاهی دادن از فتنههای جامعه و نمایاندن راه حـق
در این فتنهها را نیز نام میبرد.
محمد محيالدین عبدالحمید از دانشمندان و نویسندگان پرکار مصری در مقدمهاش بر شرح
شیخ محمد عبده ،درباره آشنایی خود با نهجالبالغه میگوید:

استاد حسین نائل مرصفی ،استاد فن بالغت ،درباره بالغت نهجالبالغه میگوید:
هــیچ نویســنده توانــا و گوینــده فصــیح و شــاعر زبردســتی نیســت کــه در مقــام توصــیف و
ستایش نهجالبالغه ،چنانکه باید ،حق آن را ادا کند و یـا در تقـری آن چیـزی بنویسـد.
کافی است که بگوییم نهجالبالغ ه تنهـا کتـاب جـامعی اسـت کـه لطـف تمـدن جدیـد و
سادگی و سختی زندگی قدیم را باهم جمع کرده و یگانه منزلی اسـت کـه حقیقـت بعـد از
آن که در هر لغتی لغزشی یافت ،آن را برای مسکن خود برگزید تا بـه سـوی آن روی آورد
و با اطمینان در آن قرار گیرد (در پیرامون نهجالبالغه ،صص  ۴3ـ .)۴۵

این نمونهها بیانگر نقش گزینش سید رضی در جذب علمای اهل سنت به نهجالبالغه است.
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نهجالبالغه 
۶.0سائتار 

تنها در یک میدان اسب نتاخته ،بلکه در میدانهای گوناگون که بعری بـا بعرـی
علی
متراد است ،تکاور بیان را به جـوالن آورده اسـت .نهجالبالغ ه شـاهکار اسـت؛ نـه تنهـا در یـک
زمینه ،بلکه در زمینههای گوناگون .سخن شاهکار در یک زمینه وجود دارد گرچـه انگشتشـمار
است .سخن در زمینههای گوناگون ولی در حد معمولی نه شاهکار فراوان وجود دارد .ولی اینکـه
سخنی شاهکار باشد و در عین حال محدود به زمینـه خاصـی نباشـد ،از مختصـات نهجالبالغ ه
است .جدای از قرآن که داستان دیگری است ،کدام شاهکار را میتـوان پیـدا کـرد کـه بـه انـدازه
نهجالبالغه متنوع باشد (سیری در نهجالبالغ ه ،ص .)۴2در نهجالبالغ ه ،هـم از خطبـههای
بلند و کوتاه ،هم از نامهها و هم از کلمات کوتاه حکمتآموز و نیز در خصوص تمامی مسائل دینی
و دنیوی گرد آمده است .قدامة بنجعفر درباره این ویژگی سخنان علی این گونه گفته است:
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برخی در سخنان کوتاه توانایند و برخی در خطبههای طوالنی و علی در هر دو قسمت بر
همه پیشی گرفته است ،همچنانکه در سایر فریلتها (همان ،ص.)18

برخی قبل و بعد از سید رضی در پی جمع خطب یا نامهها و یا حکمتها به تنهایی بودند ،ولی
سید رضی با جمع همه اینان کنار هم ،جنبههای مختلف شاهکار بودن کـالم علـی را بـه خـوبی
نمایان نمود.
این گونه گزینش سید رضی ویژگیهایی را برای نهجالبالغ ه فـراهم آورده کـه موجـب جـذب
بسیاری به آن شده است .در ادامه به برخی از آنان پرداخته شده است.
نهجالبالغه 
2.0تنوعموضوعات 

از امتیازات برجسته نهجالبالغه این است که محدود به زمینه خاصی نیست .سـخن نماینـده
روح است و سخن هر کس به همان دنیـایی تعلـق دارد کـه روح گوینـدهاش بـه آنجـا تعلـق دارد.
ً
طبیعتا سخنی که به چندین دنیا تعلق دارد ،نشانه روحیهای است که در انحصـار یـک دنیـای بـه
خصوص نیست .روح علی

محدود به دنیای خاصی نیست .به اصطالح عرفا «انسان کامل» و

«کـون جــامع» و «جــامع همـه حرــرات» و دارنــده همـه مراتــب اســت .از امتیـازات ســخن امــام
علی
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این است که چند بعدی است نه یک بعدی .سید رضی نیز در هزار سـال پـیش بـه ایـن

مسئله توجه داشته است (همان ،صص ۴3ـ  )۴۴چنانچه میگوید:

َ
از عجایب علی که منحصر به خود اوست و ا َحدی با او در این جهت شریک نیسـت ایـن
است که وقتـی انسـان در آنگونـه سـخنانش کـه در زهـد و موعظـه و تنبـه اسـت تأمـل
ً
میکند و موقتا از یاد میبرد که گوینده ایـن سـخن ،خـود شخصـیت اجتمـاعی عظیمـی
داشته و فرمانش همه جانبه نافذ و مالک الرقاب عصر خـویش بـوده اسـت . ...مـن ایـن
مطلب را فراوان با دوستان در میان میگذارم و اعجاب آنها را بدین وسیله برمیانگیـزم
(نهجالبالغه ،مقدمه مؤلف).

سید رضی در جمعآوری نهجالبالغه در پی جدا کردن این جنبهها از یکدیگر نبود و همه ایـن
جوانــب را در کنــار هــم در مجموعــه واحــد آورد .ایــن اقــدام ســید رضــی ســبب شــد امتیــازاتی در
نهجالبالغه ایجاد شـود کـه کمتـر در دیگـر کتـب سـخنان علـی

وجـود دارد .همـین امتیـاز

نهجالبالغه موجب شد تا قرنها بعد افرادی مانند عبده کـه اتفـاقی بـا ایـن کتـاب ارزشـمند آشـنا
می شوند دیگر نتوانند آن را رها کنند و در آن غرق شوند .چنانچه خود در مقدمه تعلیقهای کـه بـر

تغییر موضوع و مطلب تازهای را حس میکردم .گاهی خـود را در عـالمی بسـیار بـزرگ از
معانی بلند و موضوعات عالی میدیدم که با زینتهای عبارات زیبا آراسته شده و به گـرد
نفوس پاکیزه دور زده و به طرف دلهای روشن روی آورده  . ...زمـانی هـم میدیـدم کـه
جملهها مبهم و سرپیچیده پرده از روی خشمآلود خود برداشته و دنـدانهای خـود را بـه
من نشان میدهد ...؛ و گاهی ارواحی را در قیافه پلنگهای درنـده ...؛ و در جـای دیگـر
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نهجالبالغه نوشته است ،بیان کرده است:

ً
هر وقت از مطالعه قسمتی صرف نظر میکـردم و بـه قسـمت دیگـر میپـرداختم ،کـامال

مشاهده میکردم که عقلی نورانی که شبهات به مخلوق جسمانی نداشت ،از این موکـب
الهی جدا شده و خـود را بـه روح انسـان میچسـباند . ...بسـیار اتفـاق میافتـاد کـه گویـا
میشنیدم خطیبی بزرگ بـا سـخنان حکیمانـه خـود ،زمـامداران امـور مـردم را مخاطـب
ساخته و با صدایی رسا ،کارهای شایسته و نیک را به آنها نشان میدهد. ...

تغییر پردهها در نهجالبالغه و سیر دادن خواننده به عوالم گوناگون ،بیش از هر چیـزی مـورد
توجه و اعجاب او قـرار گرفتـه اسـت (س یری در نهجالبالغ ه ،ص .)۴۴از جملـه مزیتهـایی کـه
همهجانبه بودن نهجالبالغه به دنبال دارد ،میتوان این موارد را نام برد:
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4.0شنائتهمهجانبهعلی



حرور دارد ،از هیچ
خواننده با مطالعه نهجالبالغه که در آن تمامی جوانب سخنان علی
بیبهـره نمیمانـد .در واقـع نهجالبالغ ه منبعـی اسـت بـرای
یک ازجنبههای وجودی علـی
کسانی که میخواهند با اندیشه و سیره علی آشنا شوند و از آن الگو بگیرند تا با دقت در آن در
جهت هدف خود قدم بردارند.
در واقع در نهجالبالغه با کنار هم آوردن موضوعات مختلف چهـره جـامعتری از امیرمؤمنـان
ارائه شده است .حسین بناحمد مرصفی 1استاد علـم بیـان در دانشـکده دارالعلـوم مصـر در
مقدمه شرح نهجالبالغه خود میگوید:
آنچه علـی در ایـن کتـاب آورده اسـت ،از قبیـل نشـانههای حکمـت عـالی ،قـوانین زنـده
صحیح سیاسی و هرگونه پند نافذ و دلیل متقن کـه هـم اکنـون گـواه عظمـت و بهتـرین
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دلیل شخصیت بیمانند اوست ،نصیب حکمـای بـزرگ و فالسـفه سـترگ و نوابـ عـالی
مقام جهان نشده است .علی در این کتاب از دریای علم و سیاست و دیانت سـربدر آورده
و از این رو در تمام این مسائل نابغه برازنـده اسـت (در پیرامـون نهجالبالغ ه ،صـص ۴3ـ
.)۴۴
حضورموضوعاتمختلفدینیودنیویبرایساسخبهسرسشهایگوناگون

5.0

از دیگر مزیتهای حرور موضوعات متنوع دینی و دنیوی کنار هم در نهجالبالغه این است
که مرجعی باشد برای پاسخ سؤاالت متنوع فراوان و هر کس با توجه به نیاز و عالقه خود به سراغ
آن میرود ،دست ُپر برگردد .نگاهی به تنوع موضوعاتی که در نهجالبالغه کار شده است مؤید این
مطلب است .عبده این ویژگی نهجالبالغه را اینگونه بیان میکند:
نهجالبالغه با مطالبی که دارد میتواند اهداف هر نویسنده وگوینـدهای را تـأمین کنـد .در
این کتاب ترغیب ،تنفر ،سیاست ،جدل تمـدن ،حقـوق متقابـل اجتمـاع و رهبـر ،قـوانین
عدالت ،تد و نعتین وجود دارد و هیچ اندیشه و خواستهای بـر دل انسـان نمیگـذرد؛ جـز
آنکه بهتر و کامـلترش در ایـن کتـاب یافـت شـود (نهجالبالغ ه ،تعلیقیـه محمـد عبـده،
مقدمه).
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ً
 .1به نقل از شهرستانی :از دانشمندان و ادبا و مدرسین مصر که بعدا در دار العلوم قاهره استاد ادبیات عرب و تاریخ شد
(پیرامون نهجالبالغه ،ص.)۴3

برای نمونه به چند مورد گرایش به موضوعات مختلف نهجالبالغه میان اهل سـنت در ادامـه
آمده است.
نهجالبالغه 
جنبهتاریخی 

صبحی صالح جذب بیان مسائل سیاسی و اجتماعی صدر اسالم در نهجالبالغه شده است و
عقیده دارد با تفکر در آنها میتوان به پرسشهای تاریخی پاسـخ داد و ریشـه مسـائل تـاریخی را
یافت.
نهجالبالغه کتابی است کـه درآن مسـائل سیاسـی و اجتمـاعي اسـالم مـورد بحـث قـرار
گرفته و از اوضاع و احوال خلفاي قبل از علي گفتگو شـده اسـت ،بایـد در ایـن بـاره فکـر
کرد کـه چـرا علـي در خطبـههـای خـود از خلفـاي گذشـته انتقـاد مـیکنـد و یـا از مـردم
روزگارش شکایت کرده اسـت .یکـي از موضـاعات مهـم نهجالبالغ ه تحـریص مـردم بـه

حمله میکنند و مردم بیپناه را میکشند (نهجالبالغه ،ص.)11

نهجالبالغه 
جنبهاعتقادی 

به نظر محمود عقاد شاعر ،ادیـب و نویسـنده اصـالحگر مصـری ،نـه تنهـا خـود نهجالبالغ ه
نشانهای برای توحید ،بلکه منبعی است برای پاسخ به مسائل اعتقادی است.
کتاب نهجالبالغه یکی از نشانههای توحید است که به مردم افاضـه شـده اسـت و در آن
از حکمتهای الهی سخن گفته شده و هرکس بخواهد در عقائد گفتگو کند ،باید از ایـن

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

جهاد است و در این مورد خطبـههـای متعـددی هسـت کـه مـردم را بـر ضـد منافقـان و
ً
دنیاپرستان دعوت میکند ،مخصوصا هنگامی که لشگریان معاویه بـه شـهرها و والیـات

کتــاب بهــره گیــرد و همچنــین درس خداشناس ـی و صــفات پروردگــار را از آن فــرا گیــرد
(امیرالمؤمنین و نهجالبالغه ،ص .)831

این مسائل اعتقـادی و توحیـدی بسـیار سـاده و قابـل فهـم و درک بـرای مـردم بیـان شـده و
امیرالمؤمنین با به تصویر کشیدن ّ
حسیات از حکمتهای الهی سخن گفته است .امام ،به هدایت
مردم مأمور بود و برای هدایت ایشان سخن میگفت ،نه بـرای سـخنوری و بـه رخ کشـیدن علـم
خود؛ و همین مسئله مردم را به سخنان او جلب نموده است .در بخشهای سه گانه نهجالبالغه،
همه جا سخن از مسائل عینی که به زندگی معنوی و مادی انسانها مربوط میشود به میان آمده

13

و انگشت روی دردها ،رنجها و مشکالت انسانها گذاشته و طرق درمان آنهـا نیـز ارائـه گردیـده
است .در عین حال که در آن مسائل اعتقادی بیان شده است ،به سراغ کلیگویی و فلسفهبافی و
مسائل پنداری نمیرود (نهجالبالغه چرا این همه جاذب ه دارد ،ص  .)13صـبحي صـالح بـه ایـن
که در نهجالبالغه به خوبی نمایان است ،توجه کرده است:
ویژگی سخنان علی
یک ـی از موضــوعات جالــب نهجالبالغ ه ،تصــویر حســیات اســت و بعر ـی از مخلوقــات
خداوند را که مردم هر روز آنها را مشاهده میکنند و لیکن از اسرار خلقت آنهـا اطـالع
ندارند معرفی میکند و از آفرینش آنهـا سـخن مـیگویـد و از قـدرت خداونـد در خلقـت
ً
اینگونه موجودات گفتگو مینماید .مثال درباره مورچه و( ...نهجالبالغه ،تعلیـق صـبحی
صالح ،مقدمه).
نهجالبالغه 
4.0نگاهتقریبیدر 
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سید رضی در گزینش و گردآوری سخنان امام علـی

تـالش کـرد تـا سـخنان ایشـان را بـه

گونهای گرد آورد که مورد قبول عامه مسلمانان باشد .برای گـزینش از مجموعـه آنچـه در اختیـار
داشت ،به مسئله تفاهم توجه کرد (تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا ق رن ده م هج ری ،ص .)۵91
نگاه سنی و شیعه و دامن زدن به اختالفات آنان در آن دیده نمیشود و همین سـبب شـده اسـت
تا نهجالبالغه اثری جاودان در تعدیل اندیشههای شیعه و سنی شود و محوری برای تعامـل آنـان
باشد .در نهجالبالغه انتقاد از خلفا وجود دارد ،اما پذیرفتن این انتقادات برای کسانی کـه تعصـب
بی جا ندارند و به دنبال تعامل مسلمانان اند ،گران نیست؛ زیـرا نقـد خیرخواهانـه اسـت .در برخـی
جاها تعـابیر کنـایی در نهجالبالغ ه دیـده میشـود 1کـه گویـای همـین نگـاه تقریبـی در گـزینش
نهجالبالغه است .در واقع شخصیت و موقعیت اجتماعی سید رضی چنین انتظاری را از او ایجاب
می کند .سید رضـی بـه عنـوان نقیـب از سـوی خلیفـه برگزیـده شـده بـود .دیـوان نقابـت یکـی از
ً
دیوانهای بسیار پر اهمیت بود که ظاهرا هیچ نهاد دیگری جز خالفت و سلطنت توان برابـری بـا
آن را نداشت ( دی وان نقاب ت ،پووهش ی درب اره پی دایش و گس ترش اولی ه تش کیالت سرپرس تی

7۴

 .1به عنوان مثال ،در خطبۀ سوم معروف به شقشقیه که انتقاد از خلفا مطرح است ،تعبییر «فالن» به جای ذکر نام آنها
آمده است.

سادات) .این دی وان هیچگاه تن به تبعی

نه در ساختار و نه در کردار نداد و دارای گفتمان دینی

ـ نژادی بود و تفاوتی میان شریف زیدی و جنبلی و ...در آن نبود .این نهاد کـه غیرفرقـهای بـود و
تنها بر شاخصههای مسلمانی و شرافت نسب تکیـه داشـت و از منازعـات مـذهبی تـا حـد زیـادی
برکنار بود .نقیبان در تمامی مذاهب بودند .عالوه بر این ،وصلت خاندانهای نقبا با یکـدیگر و بـا
خاندان خلیفه موجب افزایش تسامح مذهبی میشد .به عنوان مثال ،شریف مرترـی بـا دختـر از
خاندانی از اهل سنت ازدواج کرد و شریف رضی با دختر بـزرگ زیدیـه .پسـر سـید رضـی ،عـدنان
بنمحمد ،از سوی خلیفه مأمور خواباندن نزاع شیعه و سنی شده بود (همان ،ص.)191
نهجالبالغه 
5.0کمرنگبودنمسائلفقهیدر 

نهجالبالغه
.۶شخصیتگردآورنده 
نهجالبالغهدراعتمادبهآنبهعنوانیککتابحدیثی 
0.۶تأثیراعتبارگردآورنده 

نهجالبالغه پیش از آنکه کتابی بالغی باشد ،یک کتاب حدیثی اسـت .2در مـورد کتـابهـای
حدیثی ،اعتبار و شخصیت نویسندۀه و اسناد احادیث در پذیرش و نشر آن بسیار مؤثر است .گرچه
صادر شده است ،ولی عـدم
متن نهجالبالغه خود گویای این است که از زبان امیرالمؤمنین
یادکرد سند احادیث در نهجالبالغه نقش اعتبار جمع آورنده این کتاب را در اعتمـاد بـه آن افـزوده
است.
ّ
اعتبار و وثاقت سید رضی نه تنها برای شیعیان ،بلکه برای اهل سنت مسلم و غیر قابل انکـار
 .1ر.ک :نقش نهجالبالغه در فقه اسالمی ،مکارم شیرازی ،ناصر.
 .2وجود اجازاتی که در نسخههای به جا مانده ،نشانهای بر این مطلب است؛ زیرا اجـازه در مـورد کتـب حـدیثی معمـول
بوده است.
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یکی از اختالفات شیعه و اهل سـنت در احادیـث فقهـی نمایـان میشـود .اهـل سـنت بـرای
احادیث فقهی اهمیت خاصی قائلاند .در نهجالبالغه که انواع موضوعات وجود دارد ،میتوان رد
پای احادیث فقهی را نیز مشاهده کرد 1.ولی این احادیث کمتر در مسائل اختالفی شـیعه و سـنی
است و همین مطلب شاید عاملی بوده است که اهل سنت نیـز حساسـیت کمتـری نسـبت بـه آن
نشان دادند؛ و بیشتر از آن استقبال کردند.
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است .بیشتر شارحان در مقدمه خـود بـر نهجالبالغ ه ،از اصـل و نصـب و شخصـیت سـید رضـی
تمجید کردهاند .این در مورد شارحان سنی مذهب نهجالبالغه نیز صدق میکند؛ چنـان چـه ابـن
ابیالحدید (شرح نهجالبالغه ابن ابیالحدید ،مقدمه) و عبده و ...در مقدمه خـود آوردهانـد .ایـن،
اعتم ِاد آنها را به وثاقت و صدق گفتار وی میرساند تا جای شک و شبههای در اسـتناد سـخنان
به علی برای آنها باقی نگذارد.
نهجالبالغه 
۶.۶شخصیتفرامذهبیگردآورنده 

سید رضي هیچ تعصب مذهبي براي علم نداشـت .حتـی شـاگرد غیرمسـلمانی بـه نـام مهیـار
دیلمي زرتشتي داشت که بعد از مدتی شیعه شد (چشمه خورشید ،ص .)99با «ابو اسحاق ابراهیم
بنهالل ّ
حرانی» صابی غیرمسلمان رابطهای صمیمی داشت و میان آن دو مراودات و مراسالت
علمـی و ادبـی برقــرار بـود (ش رح نهجالبالغ ه اب ن اب یالحدی د ،ج ،1ص3۶؛ چش مه خورش ید،
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صص 111ـ  .)111زمانی که او درگذشت ،سید رضی در قصیدهای عالی و بسیار حزنانگیز ،او را
مرثیه گفت .برخی از این مرثیه برآشفتند و سید رضی را سـرزنش کردنـد کـه شخصـی چـون او ،از
دودمان پیامبر

 ،کسی چـون ابواسـحاق صـابی کـافر را مرثیـه میگویـد و از فقـدان او چنـین

مینالد ولی سید رضی در پاسخ آنها میگوید من فرل و کمالش را ستودم نه بدنش را (چشمه
خورشید ،ص )112او در نزد بزرگترین اساتید زمان خود علـم آموخـت ،او بـرای علمآمـوزی نیـز
تعصب نداشت و از محرر اساتید اهل سنت بهره میبرد .سـید علـم نحـو را در محرـر ابوسـعید
حسن بنعبدالله بنمرزبان بغدادی معروف به قاضی سیرافی از بزرگان نحو و ادبیات درگذشته به
سال  3۶8هجری قمری فرا گرفت .نزد ابوالحسـن قاضـی عبـدالجبار بناحمـد بغـدادی شـافعی
معتزلی ،محدث و متکلم و اصولی بزرگ معتزله در گذشته به سال  ۴1۵هجری قمری دو کتـاب
وی یعنی شرح اصول خمسه و العمدة فی اصول فقه را تتلمذ کرد .نزد ابوعبدالله محمد بنعمران
بن موسی مرزبانی ،محدث و ادیب و مورخ بزرگ معتزلی مذهب درگذشته بـه سـال  38۴هجـری
قمری و ابوالقاسم عیس بنعلی بنعیسی بنداوود بنجراح بغدادی ،دانشمند و محـدث و ادیـب
بزرگ معتزلی در گذشته به سال  391هجری ،علم حدیث را فرا گرفت و نیز نزد ،ابوالحفص عمر
ّ
ّ
بنابراهیم بناحمد کتاني دانشمند و قرآنشناس و محدث ثقـه درگذشـته بـه سـال  391هجـری

7۶

قمری علم حدیث و قرآن به روایتهای بسیار را آموخت .همچنین قرآن را نزد ابواسحاق ابـراهیم

بناحمد بنمحمد بنطبری ،فقیه مالکی و محدث و قرآنشناس دانشمند درگذشته به سال 393
هجری قمری فراگرفت .ابـوابی از فقـه را نیـز نـزد ابـوبکر محمـد بـنموسـی خـوارزمی بغـدادی،
درگذشته به سال  ۴13هجـری قمـری تتلمـذ کـرد .کتـاب مختص ر ابـیالحسـن الکرخـی را نـزد
ابومحمد عبدالله بنمحمد اسدی اکفانی قاضـی بغـداد درگذشـته بـه سـال  ۴1۵هجـری قمـری
خواند .نحو و ادبیات عرب را نزد ابوعلی حسن بناحمد بن عبدالغفار فارسی نحوی ،پیشوای علم
نحو در گذشته به سال  377هجری قمری و ابوالفتح عثمان بنجني موصلي بغدادی استاد مسلم
نحو درگذشته به سال  392هجری قمری و ابوالحسن علي بنعیسـي ربعـی بغـدادی شـیرازی از
پیش ـوایان نحــو و ادبیــات عــرب درگذشــته بــه ســال  ۴21هجــری قمــری فــرا گرفــت (چش مه

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

خورشید،ص.)97
و از وجود محمد بنیحیی مهدی ،ابوعبدالله جرجانی درگذشته به سـال  397بـرای یـادگیری
فقــه دیگــر مــذاهب بهــره بــرده اســت( .احیــاگر بالغــت علــوی (مــروری بــر زنــدگی و آثــار
سیدرضی)،ص).۴7
علمآموزی سید رضی با آن هوش و ذکاوت نزد اساتید اهـل سـنت ،آنـان را بـه او عالقـهمنـد
کرده و شاید آغازی برای تعامالت بعدی بین او و اهـل سـنت بـود .حرـور شـاگردانی از ادیـان و
مذاهب دیگر ،زمینهساز آشنایی اولیه اهل سنت با تألیفات سید رضی بود تا بعدها در بـین جوامـع
اهل سنت و مکاتب سنی مذهب جای خـود را بـاز کنـد .یعقـوب بناحمـد نیشـابوری نیـز یکـی از
علمای اهل سنت است که اجازه روایت نهجالبالغه را از سید رضی در بغداد کسب کرد و آن را بـا
خود به خراسان برد و درحوزه علمیه آنجا به ترویج آن میان اهل سنت پرداخت (امیرالمؤمنین
و نهجالبالغه ،ص.)۵8۵
مقبولیت سید رضـی ،مؤلـف نهجالبالغ ه در میـان اهـل سـنت و تعامـل او بـا آنـان از طریـق
مراودات علمی یکی دیگر از ویژگیهای نهجالبالغه اسـت کـه دروازه شـهرت نهجالبالغ ه میـان
اهل سنت را در آن گشود و آن را نسبت به دیگر کتب در سخنان علی میان اهل سـنت مانـدگارتر
ساخت.
نهجالبالغه 
.2شرای مناسبزمانیومکانیجامعهبراینشر 
2.0تأثیرشرای جامعهدراقبالبهسخنانعلی



یکی دیگر از عوامل مؤثر در نشر یک اثر و استقبال از آن وضعیت شرایط بیرونی اثر است کـه
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کمک به معرفی و نشر آن اثر میکند .نقش این عامل را در جذب اولیه مخاطبان به اثر نمیتـوان
نادیده گرفت .هر اثری هر چقدر هم که ارزشمند باشد ،باید افرادی برای اولینبار با آن آشنا شوند
تا به ارزش آن پی برده و آن را به دیگران معرفی کنند.
مجموعههای واحدی که سخنان علی در آنها گرد آمده از همان زمان حیات حررت تـا
امروز در شرایط زمانی و مکانی متفاوت به وجود آمدهاند و اگر شرایط جامعه برای نشر اثر مناسب
نبوده متأسفانه آن اثر نتوانسته به دستان حق جویان برسد .حال بـه یـک بررسـی کلـی در شـرایط
زمانی پرداخته میشود تا تمایز آنها از این نظر با نهجالبالغه مشخص شود.جامعه مسـلمین تـا
روزگار سید رضی در شرایط مختلفی از جهت قدرت سیاسی و فرهنگی و برخورد با نقل حدیث بـه
خصوص سخنان علی و تعامل میان شیعه و اهـل سـنت قـرار داشـت .ایـن سـه عامـل در دوران
مختلف و در مناطق مختلف متفاوت بود .در جامعه ای ّ
سب علی را ترویج میکنند و حتـی آوردن
ّ
محـب اهلبیـت اسـت و سـخنان آنـان را در جامعـه
نام او مجازات دارد .زمانی هم حکومت
ترویج میدهد .در جامعه ای پیروان مذاهب اسالمی به تکفیر یکدیگر میپردازند و در دورانی آتش
دشمنیها خاموش میشود و تعامل سازنده به وجود میآید .به طور کلی شرایط حـاکم بـر جامعـه
اسالمی را میتوان این گونه بیان کرد:
حکومتبنیامیه :

 91سال ( ۴3ـ  132ه .ق) :ممنوعیت نقل و کتابت حدیث.
دورانحکومتبنیعبا

:

 111سال ( 132ـ 232ه .ق) :تثبیت و تحکیم قدرت سیاسی و نظامی
 111ســال ( 232ـ  33۴ه .ق) حاکمیــت حــدیث و قشــریگری :دوران رفــتن تــدریجی
دانشمندان و دانشجویان از ایران و بغداد و پراکندگی دانشمندان در شرق جهان است.
 111ســال ( 33۴ـ  ۴۴7ه .ق) :حکومــت آلبویــه بــر بخــش بزرگــی از ایــران و عــراق
(همان،ص.)18
در اینجا سعی شده با نمودار تأثیر شرایط زمانی برکمیت تالشهای انجام شـده روی سـخنان
امام علی و به خصوص نهجالبالغه نشان داده شود.

بر حسب زمان

نمودار کمیت کتابهای نوشته شده در سخنان علی
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البته باید برای بررسی دقیق تر با تفاوت شرایط جامعه را در مناطق مختلف در نظر گرفت کـه
در این تحقیق نمیگنجد.
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آلبویه کـه سـال  33۴میآینـد بـا اهـداف و مقاصـد سیاسـی بـه محـدود کـردن اهـل سـنت
میپردازند و اعمالی در جهت اختالف افکنی میان شیعه و سنی انجام میدهد مانند تشویق شیعه
به نوشـتن شـعار علیـه خلفـای اول تـا سـوم و برگـزاری مراسـم دسـتههای عـزاداری بـرای سـید
الشهداا اگر آنها نیت درستی داشتند و برای خدمت به تشـیع میخواسـتند گـام بردارنـد در
همین دوران پدر بزرگوار سید رضی را در استخر به زندان نمیانداختند؛ امـا بعـد ازمـدتی التهـاب
اختالفات میخوابد و دوران رشد و شکوفایی فرهنگی و تعامل میان شـیعه و سـنی آغـاز میشـود
همه مورخان و نویسندگان تاریخ ادبیات و علوم ،از قـدیم و جدیـد و شـرق و غـرب ،ایـن دوره را از
جهت پیشرفت دانش و فرهنگ ،بیمانند به شمار آوردند (همـان ،ص .)19در ایـن روزگـار ،همـۀ
دانشمندان ،با هر گرایش علمی و مذهبی و دینی در بغداد گرد آمـده ،در پرتـو حمایـت بیدریـ و
تسامح بال شرط شاهان آلبویه به تبادل اطالعات علمی و گفـتوگـوی فرهنگـی مشـغول بودنـد
(همان ،ص.)۵۵
کتابخانههایی به دست سالطین آلبویه که از شیعیان روایت شده بود ،با انواع کتـب علمـی و
ادبی در آنجا گرد آمده بود .این کتابخانهها داراي انواع کتابها در علوم و معارف بود؛ اما در اینجا
نیز بعدها جاهطلبان و دنیاپرستان ،که همواره با تحریس عواطف و احساسات عوام به مقاصد شوم
خود میرسند ،دست بهکار شدند و با ایجاد اختالف بین اهل سـنت و شـیعه ،بهانـهای بـه دسـت
طغرل بیگ سلجوقی ،سـلطان متعصـب حنفـی ،دادنـد و او بـه عنـوان ایـن کـه ایـن کتابهـا از
کتابهـای ضـالل اسـت ،دسـتور آتـش زدن آنهـا را صـادر کـرد و ایـن آثـار طعمـه حریـق شـد
(امیرالمؤمنین

و نهجالبالغه ،ص  .)۴3۴شریف رضی در همین زمان ،یعنی بهتـرین زمـان و

در بهترین مکان از نظر علمی و فرهنگی ،است که پا به عرصـه وجـود میگـذارد .ایـن فرـا روی
ً
سید رضی و تألیف او تاثیر گذاشته و متعاقبا تألیف او روی بهبود بخشیدن به این تعامل بین شیعه
و سنی ،به گونهای که نهجالبالغه بالفاصله بعد از تألیف توسط اهل سنت تدریس میشود .سید
رضی خود یکی از پایهگذاران این کاخ زرین فرهنگی و از پشتیبانان تسامح علمی بود ،از این روی
در نزد امامان همه مذاهب اسالمی رایج در بغداد و استادان فرقههای کالمی ،درس خوانده و در
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نهایت با تبحر یافتن در اصول آن مذهب و این فرقه ،آزادانه و به روش علمـی بـا سـران آنهـا بـه

بحث و منـاظره مینشسـت (همـان ،ص .)۵۶در واقـع شـرایط تعـاملی جامعـه روی شخصـیت و
موقعیت سید رضی برای تعامل با دیگر مذاهب و از طرفی ،شخصیت و اقدامات سید رضـی روی
ایجاد شرایط تعاملی میان مذاهب در جامعه مؤثر بود .استاد سید محمدمهـدی جعفـری ایـن بـاره
میگوید:
تألیف اثری همچون نهجالبالغه حاصل دو عامل محیط و شخصـیت سـید رضـی اسـت
که در آن زمان با هـم جمـع شـدند .در دوران قبـل و بعـد از سـید رضـی شخصـیتهای
برجستهای بودند ولی عامل محیطی فراهم نبود برای ایجـاد همچـین اثـری و از طرفـی
در دورانی شرایط محیطی فراهم بود مانند دوران حیات امـام رضـا

ولـی شخصـیتی

همچون سید رضی برای خلق همچین اثری حرـور نداشـت .پـس جمـع ایـن دو سـبب
تألیف اثر گرانقدر نهجالبالغه گردید.

7

البته در همان دوران نیز از انتشار آثار سید رضی در منـاطقی دیگـر کـه نفـوذ شـیعه کـم بـود

نهجالبالغه 
2.2تأثیرشرای جامعهدراستقبالاز 

همچنانکه شـرایط جامعـه درآشـنایی و اهـل سـنت بـا نهجالبالغـه مـؤثر بـود ،بـرای انتشـار
نهجالبالغه در دوران بعدی نیز بیتأثیر نبـوده اسـت .در بررسـی ّ
کمـی کارهـای انجـام شـده روی
نهجالبالغه ،نوساناتی مشاهده میشود که تأثیر شرایط جامعه بر استقبال از نهجالبالغه را مطرح
میکند .در این زمینه ،استاد محمدمهدی جعفری نظریهای دارد:

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

جلوگیری میشد (امیرالمؤمنین و نهجالبالغه ،ص .)۶18

هر زمانی که جامعه از نظر فرهنگی رشد کرده ولی از نظر سیاسی در خفقان بـوده اسـت
مردم به نهجالبالغه پناه میبردند ماننـد قـرن هفـتم کـه هـم آثـاری دربـارۀ نهجالبالغـه
تألیف شده است و هم تأثیر آن بر شعر شاعران این دوره از جمله موالنا در اواسـط قـرن و
سعدی در اواخـر قـرن بـه وضـوح مشـاهده میشـود .هـر زمـان کـه جامعـه در انحطـاط
فرهنگی بوده و مـردم نسـبت بـه مسـائل سیاسـی جامعـه بـی تفـاوت بودهانداسـتقبال از
نهجالبالغه کمتر شده است .شرایط جامعه ایران در زمان انقالب نیز میتوانـد مصـداقی
 .1مصاحبه با استاد جعفری.92/11/3 ،
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برای این نظریه باشد ،زیرا پس از سالها انحطاط فرهنگی ،مردم بیدار شدند و به دنبـال
راه نجات به سراغ نهجالبالغه رفتند .در ایـران سـالها نهجالبالغـه در فراموشـی بـود تـا
زمان انقالب که در بین جوانان انقالبی جای خود را باز کرد و مـأمورین حکومـت کـه آن
را خطــری بــرای خــود میدیدنــد ،ایــن کتــاب را از بــین جوانــان جمــع میکردنــد (چــرا
نهجالبالغه این همه جاذبه دارد  ،ص.)11
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پس میتوان نتیجه گرفت یکی از عوامـل مـؤثر در جـذابیب نهجالبالغـه ،حکومـت و شـرایط
جامعه بوده و هست؛ چه در بدو تألیف آن که با ایجاد فرای تعاملی میان مذاهب زمینه شـناخت
نهجالبالغه در بین دیگر مذاهب فراهم شد و چه در دوران بعدی ،البته این نظریه نیاز به مطالعـه
بیشتر و دقیقتر دارد .شاید با بررسی آن بتوان به دیگـر جاذبـههای نهجالبالغـه دسـت یافـت .در
ادامه ،نموداری آمده تا استقبال از نهجالبالغـه در دورههـای مختلـف را نشـان دهـد .ولـی بـرای
بررسی دقیقتر ،نیاز است که تفاوت شرایط جوامع در نظر گرفتـه شـود .بـه عنـوان مثـال ،شـرایط
جوامعی که به نهجالبالغه اقبال نشان دادند مانند عـراق ،حجـاز ،مصـر ،لبنـان ،هنـد ،خراسـان
بزرگ و ایران ،در دورههای مختلف مد نظر گرفته شود که البته در ایـن تحقیـق مجـال آن وجـود
ندارد.
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قرن
هفتم

قرن
ششم

نمودار ّ 3
کمیت کارهای انجام شده در زمینه نهجالبالغه بر حسب زمان

قرن
پنجم

توضیحات :

این نمودار بر حسب اطالعات آورده شده در جـدول  2میباشـد .نسـخ خطـی قـرن یـازدهم و
دوازدهم و سیزدهم در نظر گرفته نشـده اسـت؛ و یکـی از دالیـل پـایین آمـدن آن در ایـن قـرون،
همین مطلب است؛ زیرا بـا آمـدن صـنعت چـاپ ،نسـخههای چـاپی جـای نسـخههای خطـی را
گرفتند.
1
جدول2
نوعاثر

ناماثر(سالتألیفبراسنا

هجنری

مؤلف

مذهبمؤلف

2

قمری)

قرنسنجم(04اثردرمجموع)
استنساخ

شرح

نهجالبالغه ترجمهفارسیحدودقنرن


تصحیحعویواللهجوینی

سنجموششم

شرحالنهج

القاضیعبدالجبار(405ه.ق)

قرنششم(۶2اثردرمجموع)
استنساخ

02نسخه
علیبناحمدفنجگردینیشابوری()50۶


شعربرای

سنی

نهجالبالغه

شرح
شرح
شرح
شرح

نهجالبالغننه(نسننخهاینمانننده
شننرح 
است)

نهجالبالغه
شرح 

ابوالقاسممحمودبنعمرزمخشری()522


سنی

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

ترجمه

0۶نسخه

3

َ
ننعودو َبنننری
ابونصنننراحمننندبنمحمننندبنمسن
حنفی()55۶

نهجالبالغه
معارج 

ظهیرالنندینابننوالحسنننعلننیبنزینندبیهقننی،

سنی

فریدئراسان()5۲5
نهجالبالغنه
منهاجالبراعةفنیشنرح 

سننعیدبنهبننةاللننه

قطننبالنندینابوالحسننن

()55۲

بنحسنراوندی()572


شیعه

 .1اطالعات جـدول :الحسـینی الخطیـب ،پیشـین؛ عطـاردی قوچـانی ،پیشـین؛ دلشـاد تهرانـی ،پیشـین؛ طباطبـایی،
عبدالعزیز ،دستنویسهای به دست آمده نهجالبالغه تا پایان سده دهم هجرت ،تهران ،بنیاد نهجالبالغه.
 .2در این جدول بررسی مذهب افراد اصل نبوده است و هرجا در منابع صریح اشاره شده ،در جدول آمده است.
 .1با توجه به فراوانی نسخ خطی و ناشناخته بودن بسیاری از ناسخان آنها ،از ذکر تک تک ایشان خودداری شده است.
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شرح
شرح
شرح
شرح
شرح

نهجالبالغه
المعراجفیشرح 

مجهولالمؤلف

نهجالبالغنه
حدائقالحقائقفیشرح 

ابوالحسنمحمدبنحسینبیهقینیشنابوری،


()57۲

قطبالدینکیذری

نهجالبالغنننننه نالمعنننننارج
أعنننننالم 

علیبنناصرسرئسی


شیعه
شیعه

نهجالبالغه

نهجالبالغه
شرح 

الدینحسنبنعلیماهآبادی(بعد)525

افضل

نن

نهجالبالغه
شرح 

فخرالننندینابوعبداللنننهمحمننندبنعمنننررازی

سنی

()۲1۲

قرنهفتم(43اثردرمجموع)
استنساخ
استدراک
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شرح
شرح

شرح

شرح

شرح

شرح

22نسخه

نهجالبالغه
التذییلعلی 

الحدید)

نهجالبالغه
شرح 

8۴

شرح

ابوالفضننلیحیننیبنننابننیطننیحمینندبنظننافر

شیعه

بخاری()۲21

نهجالبالغه
شرح 

محمدبنحسن


الدینابوالفضلحسنبن
رضی

سنی

صاغانیحنفی()۲51

نهجالبالغه
شرح 

اللهبنابیالحدیند

عوالدینعبدالحمیدبنهبة

معتولی

معتولیمداینی()۲5۲

نهجالبالغه
شرح 

الدینابوالقاسمعلیبنموسیبنن-

سیدرضی
طاوو

نهجالبالغه
شرح 

شیعه

()۲۲4

الدینابوطالبعلیبنانجببغدادی،ابنن

تاج
ساعی()۲74

نهجالبالغننننه(()۲77شننننرح
شننننرح 

الدینمیثمبنعلیبحرانی()۲73

کمال

شیعه

نهجالبالغهنالمتوس نالصغیر)710

حسنننینبننننشنننرفالننندیناردبیلنننی(معاصنننر

ترجمهوشرح

شرح

عبداللنهبناسنماعیلحلبنی(قبنلازابننابنی-


اسماعیلصفوی)

نهجالبالغه
حواشی 

أحمدبنالحسنالناوندی(شاگردجمالالندین

الوارمینی)

شرحالنهج

ابنالعنقا

شافعی

شرح

نهجالبالغه
شرح 

مؤلنفناشننائته(دروقننائعاالیناموالرینناضو
تحفةاالبرار)

قرنهشتم(27اثردرمجموع)
استنساخ

20نسخه

استدراك

نهجالبالغه(7۶3هق)
ملحق 

یحییبناحمدناقة


احمدبن

نهجالبالغه
شرح 

الدینابومنصورحسنبنیوسف،عالمنه

جمال
ّ
حلی()7۶۲

شیعه

الدیباجالوضیفیالکشفعناسنرار

مؤیدباللهیحییبنحموهعلوییمانی()745


شیعهزیدی

شرح
شرح

کالمالوصی(۲مجلد)

شرح

نهجالبالغه()753
النفائسفیشرح 

بعضعلماءالسنة

سنی

شرح

نهجالبالغه
شرح 

ّ
الدینعبدالرحمنبنمحمدعتایقیحلی

کمال

شیعه

نهجالبالغه
شرح 

سننعدالدینمسننعودبنعمننرتفتننازانیهننروی


سنی

شرح

شافعی()732

استنساخ
شرح
شرح
شرح

04نسخه

نهجالبالغه
شرح 

صننائنالنندینعلننیبنمحمنندبنننافضننلالنندین
ُ
محمدترکه()221

شیعه

التحفنننةالعلینننةفنننیشنننرحالبالغنننة

الدینمحمدبنحبیباللهحسینی

سیدافصح

شیعه

الحیدریة)224(،المواهبااللهیة
نهجالبالغه
روضةاالبرارفیشرح 

ابوالحسنعلیبنالحسینزواریاصفهانی


شیعه

قرندهم(۶7اثردرمجموع)
استنساخ

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

قرننهم(07اثردرمجموع)

02نسخه
امیرعلیشیرنوائی()31۲

نهجالبالغه
شرح 
شرحفارسی
ترجمهوشرح

نهجالبالغه
شرح 

بغداد()3۶۶

منهجالفصاحةفیشرحنهجالبالغة

الدینحسینبنشرفالندینعبندالحق،

جالل

شیعه

الهیاردبیلی()351

تنبیهالغافلینوتذکرةالعارفین

فارسی
شرحفارسی

الدینیوسنفبنحسننشنیرازی،قاضنی

قوام

سنی

مننولیفننتحاللننهکاشننانی(دورهشنناهطهماسننب

شیعه

صفوی)()322

نهجالبالغه
شرح 

جعفرشمسالدینآملی


عوالدینعلیبن

شیعه

85

شرح
شرحفارسی

نهجالبالغه
شرح 

عمادالدینعلیقاریاسترآبادی(معاصرشناه


شیعه

طهماسبصفوی)

نهجالبالغه
شرح 

ناشنائته،نسنخهنفیسنیازآنبنهئن منولی
عبداللهبنحسیندر372


منتخب

منتخننبوصننایاأمیرالمننؤمنین

نهجالبالغه


حکمه()330

شرح

نهجالبالغه
شرح 

و

بهئ میرقاسمقرهباغی

شیعه

مجهولالمؤلف

قرنیازدهم(اثردرمجموع)02

ترجمهشرح

نهجالبالغه()0102
شرح 

محمدبنمراد


شیخشمسبن

ابنابیالحدیدبه

فارسی

نقلشرحابن

نهجالبالغه
شرح 

محمدبنمرطالخطیب


الدینبن

شمس

ابیالحدیدبه
فارسی
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شرحفارسی
شرح
شرحفارسی
شرح
شرح
استدراک
شرح
شرح
شرح
شرح
شرحفارسی

8۶

نهجالبالغه()010۲
شرح 

شیخعلی،حکیمصوفی

نهجالبالغه
شرح 

حسینبنعبدالصمد


شیخبهاءالدینمحمدبن

شیعه

عاملیحارثی()0120
نهجالبالغه()01۶2
شرح 

نورمحمدبنقاضیعبدالعویو


منهاجالوالیةفنیشنرحنهنجالبالغنة

ّ
مالعبدالباقیصوفیتبریوی()0123

(دومجلد)

العقنندالنضننیدالمسننتخرجمنننشننرح

الدینعبداللهبنمؤیدبالله


فخر

نن

ابنابیالحدید
النهجالقویمفنیکنالمامیرالمنؤمنین

سیدئلفبنن عبندالمطلبمشعشنعیحنویوی

()0174

انوارالفصاحةفیشنرحنهنجالبالغنة
(سهمجلد)()0152

نهجالبالغه
شرح 

بنحسنگیالنی
مولینظامالدینعلی 

َ
الدینبنحسینعاملیک َرکی


شهاب

حسینبن

شیعه

()017۲

نهجالبالغه
شرح 

سننلطانمحمننودبنغننالمعلننیطبسننیقاضننی

نن

المستطرفاتفیشرحنهجالهداة

()0173ازشاگردانعالمهمجلسی
ُ
فخرالدینبنمحمدط َر یحیالنجفی


شیعه

نهجالبالغه
شرح 

مننولیمحمنندصننالحبنمحمنندبنناقربنقووینننی

شیعه

روغنی

تعلیقیه

نهجالبالغه
شرح 

ابوالرئیسأبوالحسنمحمد،صدیقالملک

شرح

نهجالبالغه()0137
شرح 

ابیترابنهدی

شرح

نهجالبالغه
شرح 

بعضعلماءالعامة

سنی

مصباحاألنوار

نظامالننندیناحمننندکیالننننی(معصنننرشنننیخ


سنی

شرح

شرح

محمدمهدیالهیجینجفی)

ارشادالمؤمنینالیمعرفةنهجالبالغة

ّ
ابراهیمالجحاف()001۶

سیدیحییبن

شیعهزیدی

المبین

قرندوازدهم(02اثردرمجموع)
شرح
شرح

نهجالبالغه()0012
التعلیقاتعلی 

ئ السیدأحمدبنالسیدابراهیمالطباطبائی

نهجالبالغه
شرح 

مولیمحمود(محمنود)رفنعبنفنرجگیالننی،

مولیرفیعاجیالنینویلمشهد()0012

شرحکلماتکتاباللهالناطق

عالءالدینگلستانه()0011


شرحفارسی

شننرحفارسننیعهدنامننهمالننکاشننتر

محمدکاظممشهدی(زندهدر)0017

عهدنامهمالکاشتر

(نسخهموجوددرکتابخانهرضویه)

شرح

نهجالبالغه
شرح 

ّ
سیدحسنبنمطهرجرموزیمعینی()0001


شرح

الحواشیصافیةوالموازنالوافیة

سیدنعمتاللهجوائری()000۶

شیعه

شرح

نهجالبالغه
شرح 

بنصالحبحرانیسماهیجی()0025
عبدالله 

شیعه

نهجالبالغه
شرح 

الرضامحمدعلیبنبشارةازئاندانموحی

ابی

شرح

شرحیکئطبه 

ئاقانینجفی
نن(ذکننردرتتمننیمامننلاالمننلازشننیخ

آصفقووینی 

شرحفارسی

نهجالبالغه
شرح 

شرح

نهجالبالغه
شرح 

عبداللهبننوراللهیانورالدین


نهجالبالغه
شرح 

کاظمبنعویوالله،شمس


میرزامحمدتقیبن

شرح

شیعه

عبدالبنیقووینی) 
تاجالدینحسن،مالتاج()0022


شرح

عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

بهجةالحدائق؛ حندائقالحقنائقفنی

سیدمحمدبمننابنیتنرابحسننیاصنفهانی،

شرحصغیروکبیر

شیعه

شیعه

شیعه

آبادی()0053

نهجالبالغه
شرح 

میرزامحمدعلیبنأبیطالنبزاهندیکیالننی

اصبهانی()0020

شیعه
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شرحمنتخب

نهجالبالغه()007۶
منتخب 

محمودبنمحمدتقیمشهدی


شیعه

نهجالبالغه

سیودهم(3اثردرمجموع)
شرح

شرح

شرحفارسی

نهجالبالغه
شرح 

شننننیخعبنننندالنبننننیبنشننننرفالدینمحمنننند

شیعه

الطسوجیآذربایجانی()0۶12

نهجالبالغه
شرح 

ُ
سیدعبداللهبنمحمدرضاشبرحسینیکاظمی


شیعه

()0۶4۶
نهجالبالغه()0۶۶۲
شرح 

محمنننندبنالهیجننننی


میننننرزامحمنننندباقربن

شیعه

ّ
اصفهانی،نواب

نهجالبالغه
شرح 
شرحفارسی

سنننیدجننناللمحمدمهننندیبنسنننیدمرتضنننی

شیعه

حسننینیئنناتونآبننادی،نسننلعالمننهمجلسننی
()0۶۲2
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شرح

نهجالبالغه
منتخب 

شرح

()0۶5۲

طرائفالحکمةوبدائعالمعرفة

تقیبنمیرمنؤمنحسنینیقوویننی

سیدمحمد

شیعه

()0۶71

شرحالنهج

ابننیالقاسننمبنسننیدمحمنندحسنننبختینناراتی

شیعه

اصفهانی()0۶7۶

شرح

شرحالنهج

مجهولالمؤلف

شیعه

شرحگوینشی

شرحئطبههمام

محمدتقیهروی()0۶33

شیعه

شرحمقدمهسید

العبقة

محمدبنقریب


حسینبن

شیخقاضیمحمدبن

رضیبرنهجالبالغه
تفسیرالفاظ
مستدرک
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منهجالمعرفة

الدینبنمحمدباقرموسویدزفنولی


سیدصدر

شیعه

قاسان

حللغاتنهجالبالغة

مولویاعجازحسینبنجعفنرحسننبندایونی

هندی

نهجالسعادةفیمستدرکنهجالبالغة

شیخمحمدباقربنعبداللهمحمودی


شیعه

نتیجهگیری 


ً
تقریبا میتوان گفت تمامی کسانی که به سراغ نهجالبالغه آمدهاند ،شیفته بالغت و فصاحت
و در کل ،زیبایی ظاهری نهجالبالغه شدهاند و این ویژگی نهجالبالغه در جذب آنها بسیار مـؤثر
بوده است .سید رضی با چینش و سلیقهای که در این کتاب به خرج داد ،تمام سخنشناسان را به
سخنان علی

جذب کرده است و از آنجا که در ایـن کتـاب ارزشـمند موضـوع خاصـی در نظـر

گرفته نشده و تمامی جنبههای وجودی که امیرالمـؤمنین

از آنهـا سـخن گفتـه در آن وجـود

دارد ،هر کسی با توجه به شخصیت خود ،مجذوب جنبهای از آن شده و بهره برده است .از سوی
دیگر ،مقبولیت سید رضی ،مؤلـف نهجالبالغ ه ،در میـان اهـل سـنت و شخصـیت فرامـذهبی و
تعاملی او از عوامل جذب اهل سنت به نهجالبالغه بوده اسـت .نگـارش نهجالبالغ ه در بهتـرین
دوران فرهنگی از یک سو و تعامل اهل سنت و شیعه از سوی دیگر ،در انتشار اولیـه نهجالبالغ ه
عوامل موفقیت نهجالبالغه در جذب اهل سنت

در میان اهل سنت بسیار مؤثر بوده است.
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