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پیشگفتار

....یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

گهربـــار ســـخنان ، برگرفتـــه از انـــوار، ایـــن اثـــر جاودانـــهالبالغـــهنهـــج
ــان ــی امیرمومن ــهعل ــالمعلی ــیچ   الس ــه ه ــت ک ــریت اس ــاریخ بش ــرد ت ــاه ، بزرگم گ

و پــرده کهنگــی و غبــار فراموشــی بــر ســیماي پرفــروغ او نیفکنــده گذشــت زمــان
جهــاد و دیگــر صــفات برجســته ، عــدالت،ي تقــواهــاه و جلــوهاز شــکوه آن نکاســت
عظمــت، دانــش و حکمــت او ســر تعظــیم و در برابــر دنیــایی از او را از یــاد نبــرده

ــرود آورده ــهفـ ــت؛ جاذبـ ــااسـ ــالم هـ ــاني کـ ــب و از امیرمومنـ ــاي تعصـ مرزهـ
کــه بــا زبــان گرایــی در گذشــته، دوســت و دشــمن را بــه ســتایش واداشــته  فرقــه

.اي از فضیلت او را بیان کرده انددل گونهاندیشه و سوز 
ــی   ــاي شخص ــولی  از امتیازه ــالم م ــی ک ــهعل ــالمعلی ــنالس ــه  ای ــت ک اس

حـرارت، عشـق،   ،نـور ؛هـا و روحهـا ، بـه دل هـا خاطرهـا و اندیشـه  جـذب بر نافزو



عالمـان  و شـاید بـه همـین علـت باشـد کـه       1نشـاط، ایمـان و اسـتحکام مـی بخشـد     
ــن گلســتهــابزرگــی گــل ــده و در آن ،ان ســخنیی از ای ــد چی ــه تامــل نشســته ان ؛ ب

ــد دارد    ــم قص ــنده ه ــندرنویس ــاموادي ای ــاده و گ ــود   نه ــوان خ ــد ت ــه در ح ب
ن نامـه را  پایـا بـدین منظـور  ،بپـردازد البالغـه نهـج ي هـا خطبـه سبب ایـراد  بررسی 

» البالغـه نهـج ي هـا بررسـی فضـاي فرهنگـی اجتمـاعی صـدور خطبـه      «موضوع در 
مقــدمات بحــث اســت ؛ بخــش اول شــامل ه اســتنمــودبــه دو بخــش مجــزا تقســیم

، اهمیــت و ضــرورت مســاله، بررســی کــه بیــان مســاله و تبیــین مفــاهیم موضــوع
مــوارد کــاربرد آن،  ي فهــم فضــاي صــدور  هــاپیشــینه تــاریخی بحــث، روش  

ي نقــد و بــاالخره بررســی میـزان تــاثیر فرهنــگ زمانــه  هـا شناســی و مــالكآسـیب 
ــه ــادر خطب ــجه ــهي نه ــوالبالغ ــرار داده را م ــاوش ق ــین  و رد ک ــه تبی ــش دوم ب بخ

پـیش از بیـان فضـاي صـدور کـه      . مـی پـردازد  هـا خطبـه هر یـک از  فضاي صدور 
ــترین  ــت   بیش ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاله را ب ــش رس ــاي  بخ ــمایی از فض ، ش

ســپس تــا اســت و ارائــه شــدهالســالمعلیــهفرهنگــی اجتمــاعی عصــر امــام علــی  
ــده توانســته  ــ،آنجــا کــه نگارن ه دســت آمــده در خصــوص هــر یــک از  اطالعــات ب

؛ هرچنـد مـدعی نیسـت کـه همـه منـابع را جسـتجو نمـوده         را آورده اسـت هاخطبه
هرجـا پـژوهش بـه نتیجـه     بـه همـین جهـت    . و پژوهشی کامل عرضه نمـوده باشـد  

ــوده،     ــیم ننم ــه را ترس ــدور خطب ــاي ص ــویري از فض ــه و تص ــت نیافت ــه اي دس ب
.استنارسایی کار خود تصریح نموده

ده نـه مـدعی استقصـاي همـه منـابع اسـت و نـه تـوان ارائـه بهتـرین           نویسن
کــه ؛ چــرااســتبرخــوردار فرصــت و دقتــی  نــه از چنــان  ســامانه را دارد، و 

پــرداختن بــه یکــی از ذخــایر فرهنگــی جهــان اســالم از ســوي فــردي کــه تــازه بــا 
؛ امـا بـر   مـی باشـد  کـاري بـس سـنگین و دشـوار     الفباي نوشتن آشنا شـده اسـت،  

آن از فیوضــات علــوي سرچشــمه گرفتــه و ي مثبــت هــااســت کــه جنبــهایــن بــاور
.ي آن ناشی از قصور و عجز نگارنده استهااستیو کهانقطه ضعف

.10، صجاذبه و دافعه علی علیه السالممطهري، مرتضی، . 1



:ذکر چند نکته مفید به نظر می رسددر این مجال 
ــده .1 ــه  نگارن ــاعی صــدور خطب ــی اجتم ــادر ترســیم فضــاي فرهنگ ــه ه ــه ب ک

ــب   ــراي مطال ــدام سندشناســانه ب ــوعی اق ــز محســوب مــی  البالغــهنهــجن نی
ــود ــ،ش ــت یدهکوش ــاریخی و   اس ــت اول ت ــابع دس ــان از من ــورت امک در ص

دســترس درنــابعروایــی اســتفاده شــود؛ امــا در برخــی مــوارد کــه ایــن م 
ــدنبــوده ــه از پــژوهشهــااز دیگــر نگاشــتهان ي معاصــر بهــره هــاو از جمل

ا«38گرفته شـده اسـت، بـه عنـوان مثـال در ذیـل خطبـه        
ــابع  »  ــط من ــی    فق ــدخل ال ــام، الم ــام ام ــر پی معاص

.1استفاده شده استالبالغهنهجو پرتوي از البالغهنهجعلوم 
تـا جـایی کـه توانسـته    البالغـه نهـج ن دینی، اعـم از قـرآن یـا    ودر ترجمه مت.2

ــ   ــرده و ه ــر ک ــی را ذک ــتن عرب ــم م ــم ه ــل آن  ای ــه فارســی را در ذی م ترجم
ــا    ــه ذکــر ترجمــه اکتف ــاریخی فقــط ب ــابع ت آورده ایــم و در مــورد ســایر من

، مگر در مـواردي کـه بـه دلیلـی ذکـر مـتن عربـی ضـرورت یافتـه،          ایمکرده
اي معـروف یـا کوتـاه بـوده کـه بنـا بـه ضـرورت و اهمیـت مطلـب           یا جملـه 

.هم متن عربی و هم ترجمه آن ذکر شده است
ترجمــه و : مطابقــت داردهــابــا ایــن کتــابالبالغــهنهــجي هــاطبــهشــماره خ.3

البالغــۀ منهــاج البراعــۀ فــی شــرح نهــج عالمــه جعفــري،البالغــهنهــجشــرح 
زیــر نظــر آیــت (امــامی و آشــتیانی البالغــهنهــجترجمــه حبیــب اهللا خــوئی؛ 

ــیرازي ــارم شـ ــز؛ )اهللا مکـ ــار و نیـ ــام آیـــت اهللا مکـ ــام امـ ــیرازي و مپیـ شـ
محمــد جــواد شــریعت، ترجمــه محمــد دشــتی و ترجمــه  ترجمــه همکــاران؛ 

در البالغــهنهــجي هــابــه علــت اخــتالف نســخهالبتــه. ســید جعفــر شــهیدي
، در پایــان بــه ترســیم جــدولی کــه ایــن اخــتالف را نشــان هــاشــماره خطبــه

.ایمپرداخته،دهد
ــه     .4 ــک خطب ــمتی از ی ــط قس ــی، فق ــا روای ــاریخی ی ــابع ت ــی من ــاهی در برخ گ

البالغـه نهـج قـل مزبـور اخـتالف نـاچیزي بـا خطبـه       یـا ن بازگوشده اسـت و 
؛ در چنــین مــواردي فضــاي صــدور را از همــان بــه نقــل ســید رضــی دارد

.119ص.ك.ر. 1



خـی مـوارد   رمنبع بـدون توجـه بـه اخـتالف موجـود نقـل کـرده ایـم و در ب        
.بوده، مورد غفلت قرار نگرفته استکه اختالف چشمگیر 

!قرار دهالسالمعلیهعلی موالي متقیان پروردگارا ما را از رهروان واقعی 
و الْحمد للّه رب الْعالَمینَسبحانَ ربک رب الْعزَّةِ عما یصفُونَ وسلَام علَى الْمرْسلینَ

حرم مطهر رضوي
سال السالمعلیهمیالد با سعات امام حسن عسکري 

مبر اعظمپیا
16/2/85

داوري





بیان مساله و تبیین مفاهیم موضوع- 1

همسان گیري الفاظ میسر نیست و تلقی غیرقال معانی، بدون به کار که درك و انتآنجااز 
ن نیسـت کـه واژگـان    ایجزايگردد، چارهمی، موجب بروز مشکالتی در فهم مقصود واژگانزا

، توضـیح داده  انـد به کار بسته شدهکلیدي که اهمیتی ویژه براي تحقیق دارند و در نوشتار مکرر
و فراینـد انتقـال   اي که نویسنده از آنها در ذهن دارد به درستی به خواننده منتقـل  شوند تا معانی

ن قسمت بـه بررسـی مفهـوم لغـوي و اصـطالحی      این مقصود درایبراي نیل به. پیام محقق گردد
و سپس منظـور خـود را از   داختخواهیم پر»البالغهنهج«و » خطبه«، »اجتماعی«، »فرهنگی«
.به طور اصطالحی بیان خواهیم کرد» البالغهي نهجهاخطبهفضاي فرهنگی اجتماعی صدور «

»یفرهنگ«واژه -1-1

کـه بـه صـورت    1اسـت شـده تشکیل ثنگاز ریشه »هنگ«+ »فر«فرهنگ از پیشوند 
:استتهرفبه کار ی زیرو از لحاظ لغوي در معان2نیز استعمال شده» فرهنج«

1علم و دانش

. 17132، ص11، جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334-؟1258(علی اکبر, دهخدا. 1
.1837، ص3، جفرهنگ عمیدعمید، حسن؛ . 2



2ادب و تربیت

3بزرگی و سنجیدگی

4کتاب لغت فارسی

5مجموعه علوم و معارف و هنرهاي یک قوم

6و ادبی یک قوم یا ملتمیآثار عل

7عقل و خرد

،8هاامور مربوط به مدارس و آموزشگاهآموزش و پرورش، تعلیم و تربیت

9تدبیر و چاره

ه هنر، ادبیات، علم سیاست و مانند آنهـا  ردر باي فردي هااز آگاهیايمجموعه
.10آموزدکه کسی براي ارتقاي فکري و تربیتی خود می

11کاریز آب

12، از جاي دیگر سربرآوردشاخه درختی که در زمین خوابانیده.

فرهنـگ  ؛ )ش1350-1291(؛ معـین، محمـد  1481، ص3، جهان قاطع؛ بر)11قرن(برهان، محمد حسین بن خلف.1
.17132، ص11؛، جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334-؟1258(علی اکبر, ؛ دهخدا2538، ص2، جفارسی

، 3، جفرهنـگ عمیـد  ؛ عمیـد، حسـن؛   1481، ص3، جبرهـان قـاطع  ؛ )11قـرن (برهان، محمد حسین بـن خلـف  .2
.1837ص

.1481، ص3، جبرهان قاطع؛ )11قرن(برهان، محمد حسین بن خلف.3
.پیشین.4
.2538، ص2، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 5
.1837، ص3، جفرهنگ عمیدعمید، حسن؛ . 6
.17132، ص11؛، جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334-؟1258(علی اکبر, دهخدا.  7
.5347، ص6، جفرهنگ بزرگ سخن؛ نیز انوري، حسن؛ پیشین.8
.5347، ص6، جفرهنگ بزرگ سخنن؛ انوري، حس. 9

.پیشین. 10
؛ )ش1350-1291(؛ فرهنگ معین، محمـد 1481، ص3، جبرهان قاطع؛ )11قرن(برهان، محمد حسین بن خلف.11

.2539، ص2، جفرهنگ فارسی
.1481، ص3، جبرهان قاطع؛ )11قرن(برهان، محمد حسین بن خلف.12



راه و رسم زندگی یک «ن واژه در علم مردم شناسی به معنی ایدر دایرة المعارف فارسی
پدیده کلی «: استآمدهن واژه چنین ایفرهنگ بزرگ سخن اولین معنايدر و 1استآمده» جامعه
شیوه زندگی که در طی تجربـه تـاریخی اقـوام شـکل     یشه، هنر وانداي از آداب، رسوم،پیچیده

.»2ي بعد استهاگیرد و قابل انتقال به نسلمی

ص و سـاختار  موثر بر آن شکل خـا یلمهر قوم و ملتی به مقتضاي زمان و مکان و عوا
، حرکات و سکنات آن قوم و هاو انگیزههادارند که همان شکل و ساختار، منشأ تصمیمايویژه

: فرمایـد مـی آنجا کـه  3استشدهتعبیر »شاکلۀ«ن معنی به ایکه در قرآن کریم ازملت خواهد بود
»هلَتلَى شَاکلُ عمع4قُلْ کُلٌّ ی«.

»فرهنگـی «ذیل واژه،هانامهو لغتي فرهنگ هاابدر کت» فرهنگ«با توجه به معناي 
:برشمردترین آنها را چنین توان مهممیکه استشدهچند معنی ذکر 

5مربوط و منسوب به فرهنگ

6معلم، مربی و مدرس، استاد، آموزگار

7بافرهنگ، باادب، مودب

8کارمند وزارت آموزش و پرورش

9دان، ادیب، فاضلآداب

برخی آن را ،1استرفتهي گوناگونی صورت گهابراي فرهنگ تعریفاز جنبه اصطالحی
اي در تعریـف آن  اند و عـده دانسته» هاي اعتقادي جامعهمجموعه رفتارهاي اکتسابی و ویژگی«

.1859، ص2، جف فارسیدایرة المعار؛ )ش1358-1289(مصاحب، غالمحسین. 1
.5346، ص6، جفرهنگ بزرگ سخنانوري، حسن؛ . 2
.49، ص8، جمعارف و معاریفحسینی دشتی، مصطفی، . 3
84/اسراء. 4
.1837، ص3، جفرهنگ عمید؛ عمید، حسن؛ 2539، ص2، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 5
.17133، ص11؛ جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334-؟1258(علی اکبر, و نیز دهخداپیشین. 6
.1837، ص3، جفرهنگ عمید؛ عمید، حسن؛ 2539، ص2، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 7
.2539، ص2، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 8
.5347، ص6، جفرهنگ بزرگ سخنانوري، حسن؛ . 9



ها و رفتـار ناشـی از آنهـا    ها، ارزشهاي حرکتی اکتسابی، فنون، اندیشهانبوه واکنش«: اندآورده
است که به همه » اندیشه و معرفت«بنابراین جوهره اصلی فرهنگ ؛»فرهنگ را تشکیل می دهند

یابد و رابطه فـرد بـا همـه امـور     امور زندگی انسان از کوچکترین تا بزرگترین سطح ارتباط می
.2لذا اکتسابی استگیرد وکند و انسان براي زندگی در جامعه آنها را یاد میزندگی را بیان می

ها، هنجارها و ارتباطات ارزش: صر عمده فرهنگ عبارتند ازبا توجه به تعریف فوق، عنا
ها نشـان مـی دهنـد و    این عناصر مبانی اندیشه و معرفت انسان را در همه امور و زمینه.نمادین

.3سازندپذیر میک فرد را در جامعه امکانعضویت ی

»اجتماعی«واژه -1-2
توان به موارد می، از جمله آنها ستاشدهمعانی مختلفی بیان از لحاظ لغوي براي اجتماع

:زیر اشاره کرد

گرد آمدن، تجمع کردن، انجمن شدن، فراهم آمدن
اتفاق کردن بر چیزي
که براي هدفی مشترك گرد هم جمع شوندايگروه فراهم آمده، دسته.
4جامعه

قوي شدن
جوان گردیدن
برآمدن تمام ریش
به جاي مردان رسیدن کودك، به بالغت رسیدن
ازگاري نمودنس

.گتعریفها و مفهوم فرهنآشوري، داریوش؛ . ك. ر. 1
ادبیات و علوم انسـانی  ه؛ مجله دانشکدآسیب شناسی فرهنگی در اندیشه امام علی علیه السالمبهروان، حسین، . 2

.538، ص1379، پاییز و زمستان131-130دانشگاه فردوسی مشهد، ش
.540، صپیشین. 3
.146، ص1، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 4



عزم کردن
ج به رمقارنه ماه با آفتاب، آنگاه که آفتاب و ماه در یک بمحاق، : در علم نجوم

1شودمین وقت ماه از نظر گم و غایب ایو دریک درجه و یک دقیقه جمع شوند

 2نام شکل یازدهم یا چهاردهم یا شکل پانزدهم رمل» رمل«در

به معنی» اجتماعی«و واژه 
منسوب به اجتماع، کاري که بـه جامعـه و همگـان بسـتگی     عجتمامربوط به ا ،

3باشدداشته

4کسی که با آداب و رسوم همگانی آشنا و دمساز است

5سوسیالیست

امور مربوط به جامعه «ن مجال مورد اول خواهد بود، یعنی ایدر» اجتماعی«منظور ما از 
»و اجتماع

»خطبه«واژه-1-3
بـراي  است که بشر در دوران طوالنی تاریخ خودمیز ابزار مهخطابه و سخنوري یکی ا

؛ از آثـار  استکردهین خویش از آن استفاده یآوپیشبرد مقاصد و حفظ فرهنگ و آداب و رسوم
آید که سخنوري در یونان شایع بـوده و افـرادي همچـون ارسـطو و     مییونانیان باستان به دست 
رومیان نیز از یونانیان فن خطابه را آموختـه  ،6رفتندمیار ن فن به شمایافالطون از جمله اساتید
واجد مقام بلنـدي  خطبه سرایی و شعر گویی در میان عرب نیز. بردندمیو در موارد الزم به کار 

.1049، ص1؛، جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334-؟1258(علی اکبر, دهخدا. 1
.146، ص1، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 2
.103، ص1، جفرهنگ عمید؛ عمید، حسن؛ پیشین. 3
.146، ص1، جفرهنگ فارسی؛ )ش1350-1291(معین، محمد. 4
تولید و پخش کاال و مانند آنهـا  سوسیالیسم نظریه یا خط مشی اي که معتقد است باید عوامل و وسایل . (پیشـین . 5

).4319، ص5، جفرهنگ بزرگ سخندر مالکیت عموم باشد؛ انوري، حسن؛ 
.44، ص1البالغه، ش؛ فصلنامه نهجالسالم بزرگترین خطیب تاریخامام علی علیهسپهر خراسانی، احمد؛ . 6



که خورشید درخشان جهان آفرینش و عالم بشریت به نام پیشواي دین مقـدس  میشد، ولی هنگا
به توحش و غارتگري، سفاهت و کینـه تـوزي،  هاسالکه اسالم طلوع کرد، مردم جزیرة العرب 

ـ آسخنی نشنیده بودنـد، ناگهـان  خونریزي و جفاجویی عمر گذرانیده، جز اباطیل و اساطیر  ات ی
ي بلیغ نبوي را استماع کردند و با معانی و مضامین بدیع آشـنا  هاخطبهقدسی و قرآنی، احادیث

.1شدند و تحولی در روش خطابه به وجود آوردند

متاسـفانه  دارد و تفاوت آن با سخنرانی معمولی در چیست؟میخطبه چه مفهواینکه اما 
خـی مـوارد معـانی    رشود، گرچه در بمین لغت یافت نایي لغت معناي واضحی برايهادر کتاب

:ن است کهایآیدمیي لغت به دست هاآنچه از کتاب؛ استشدهن واژه ارائه ایقابل توجهی از

2باشدمیسبب امربه معنی »بالخَط«و استشدهگرفته »بطخ«بۀ از ریشه خُط: الف

اشتقاق یافته است ) با کسر(» خطبۀ«و ) با ضم(» خُطبۀ«دو واژه » بطخ«از ریشه : ب
است که سخنران بـر زبـان   میبه معناي کال) با ضم(خُطبه . که باهم از لحاظ معنایی تفاوت دارند

ن تفـاوت را بـه   ایدو جمله زیر. 4به معناي خواستگاري از زن است) باکسر(ولی خطبۀ 3آوردمی
:کندمیخوبی بیان 

 با ضم(خَطبت علی المنبر خُطبۀ(

 طبۀ5)باکسر(خَطبت المرأة خ

.6راد شدهایبر وزن فُعلَۀ به معنی مفعول است، یعنی سخن) باضم(خُطبۀ : ج

.177-174، ص1354، بهار14؛ مطالعات اسالمی، شمبادي فن خطابهجعفرزاهدي، زین الدین؛ . 1
؛ )ق711-630(ابن منظور، محمد بن مکـرم ؛ 222، ص4؛ کتاب العین، ج)ق175-100(فراهیدي، خلیل بن احمد. 2

.360، ص1، جلسان العرب
.245، ص7، جتهذیب اللغۀ؛ )ق370-282(ازهري، محمد بن احمد. 3
.198، ص2، جمعجم مقاییس اللغۀ؛ )ق395م(ابن فارس، اسدبن فارس. 4
.121، ص1، جالصحاح؛ )ق1253م(هري، اسماعیل بن حمادجو. 5
.51، ص2، جمجمع البحرین؛ )ق1085-979(طریحی، فخر الدین بن محمد. 6



رز انـد شود که مشتمل بـر پنـد و  میته به گفتاري گف» خطبه«ي فارسی هادر فرهنگ: د
و حمـد خـداي تعـالی و درود بـر پیغمبـر آخرالزمـان       »بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الـرَّحیمِ «باشد و با 

.1وسلم آغاز شده باشدوآلهعلیهاهللاصلی

انگیز بوده از تعبیر و بیان است که هیجاناينوعی از سخن و گونه» خطابه«در اصطالح 
تا به وسیله آن کسـانی کـه   2براي جمع گفته شودمیور انجام یا ترك عمل، به طور رسو به منظ

.3استعداد پذیرش برهان عقلی را ندارند، قانع نمایند

در خطبه خواندن احسـاس احساسـات نیـز در    شود کهمیاز سخن فوق چنین برداشت 
شـت زمـان و مکـان را    کـه گذ کنـد مـی خـود  آید و مخاطب را از خود بیمیقلمرو گوینده در 

تأثیرکه در بالغت ید طوالنی دارد و چنان تحت شودراموش کرده و مسحور سخن خطیبی میف
شود میاهی آنچنان احساساتش تحریکگباشد و میبی اختیار دنبال مفاد کالمگیرد که میقرار 

.4جان به جان آفرین تسلیم نماید» همام«که همچون 

شود میال و مقام شنوندگان از سوي خطیب چنان انتخاب موضوع خطابه به مناسبت ح
و مطالـب  مـی ي دقیـق عل هـا تمام نکتـه ؛ همچنین در خطابه الزم نیستکه سودمند واقع گردد

ي برهـانی و  هـا تحقیقی بیان شود؛ زیرا تحقیقات عمیق مربـوط بـه مجـالس درس و اسـتدالل    
طیب باید برخـی شـرایط را نیـز در اداي    ن نکته، خای، عالوه بر رعایت5ي جدلی استهامناظره

:خطبه در نظر داشته باشد

با سجع (و اگر به صورت نظم مسجع ، روان و دلپذیر باشدالفاظ خطابه، بلیغ، فصیح: الف
.گزاردمیتأثیرر شنوندگان بیشتر تشکیل یابد، ب) نکلمات موزو(و نثر مرصع ) و قافیه

معـارف و  ؛ حسـینی دشـتی، مصـطفی،    9868، ص7؛ لغت نامه دهخدا؛، ج)ش1334-؟1258(علی اکبر, دهخدا. 1
.146، ص5، جمعاریف

.43، ص1البالغه، ش؛ فصلنامه نهجالسالم بزرگترین خطیب تاریخامام علی علیهسپهر خراسانی، احمد؛ . 2
.179، ص1354، بهار14؛ مطالعات اسالمی، شمبادي فن خطابهجعفرزاهدي، زین الدین؛ . 3
.214ص، 193خطبه . ك.ر. 4
.187،ص1354، بهار14؛ مطالعات اسالمی، شمبادي فن خطابهجعفرزاهدي، زین الدین؛ . 5



ال و مقام قرار دهد؛ چنانکه گاهی خنـده  را مناسب حیشآواوسخنور باید آهنگ: ب
سـخنان را  آهسته، برخی ازمیرویی، زمانی به حالت مصیبت دیده، وقتی با صداي بلند و هنگا

.1و برخی را به درشتی ادا نمایدمیبه آرا

اطالع : توان فواید زیر را از آثار آن شمردمیراد خطبه رعایت شود، ایاگر موارد فوق در
، )آمـوزش دادن (، تعلیم )خشنود ساختن(، انذار، توبیخ، تفریح )قانع نمودن مطلبی(ع رسانی، اقنا

2...و)متمایل ساختن(ترغیب 

به قـدمت نسـل بشـریت دارد، ولـی     خطابه و سخنوري، تاریخیشدگفتهوري که طهمان
؛ چـرا کـه  انـد دیگر مردمـان داشـته  دستی برتر از ،سرایی و شعر و غزلاعراب در زمینه حماسه

ذوق پـرور بـود و قریحـه    هـا محیط صحرا و زندگی ساده بیابانگردي و آسمان پرسـتاره شـب  
با ظهور . شدمیخنوري رشد ادبی و بویژه شعر و شاعري و سو سبب کردمیشاعري را تحریک 

بـه وجـود آمـد، سـبک     آناسالم فن خطابه مقام خود را از دست نداد؛ بلکه تحولی شگرف در 
ي بـدوي بـود، جنـبش    هـا و افکـار محـدود و موضـوع   ه در قید سجعخطابی عصر جاهلیت ک

، خطابه را السالمعلیهاز جمله علی کرد، پیغمبر اسالم و جانشینان به حق او میرا کفایت نمیاسال
را السـالم علیـه به طوري که علـی  3ن رویه دنبال شدایاز زمین به آسمان بردند و پس از آن هم

.4اننددمیبزرگترین خطیب تاریخ 

»البالغهنهج«واژه -1-4
، دعاهـا،  هـا خطبـه ، منتخبی از باشدمی» شیوه بالغت«که در لغت به معناي البالغهنهج
، است که توسط ادیب بزرگـوار السالمعلیههاي کوتاه موالي متقیان علی ، و جملههاوصایا، نامه

.189و 188، صپیشین. 1
؛ مبـادي فـن خطابـه   ؛ جعفرزاهـدي، زیـن الـدین؛    369و 368، صالمنطـق ؛ )م1964-1904(مظفر، محمدرضا. 2

المـدخل الـی   موسوي، محسـن بـاقر؛   . ك.براي اطالع بیشتر ر. 182-179، ص1354، بهار14مطالعات اسالمی، ش
.385-365، صالمنطق؛ )م1964-1904(مظفر، محمدرضا؛ و 90-13، صعلوم نهج البالغه

.47و 46، ص1البالغه، ش؛ فصلنامه نهجالسالم بزرگترین خطیب تاریخامام علی علیهسپهر خراسانی، احمد؛ . 3
.290-271البالغه، ص، یادنامه کنگره هزاره نهجالسالم، بزرگترین خطیب تاریخعلی علیههمو؛ . 4



ها کتاب و منبع گردآوري وهجري از میان صد400در سال 1علیهاهللارضوانمرحوم سید رضی 
.استشدهتنظیم 

؛ ولـی آنچـه کـه در    اسـت کردهي فراوان انشا هاخطابهمرد سخن بود والسالمعلیهعلی 
چنان که مسعودي کـه  . گیردمیي حضرت را در بر نهاخطبهتمام سخنان و استآمدهالبالغهنهج

ي هـا خطبـه ، تعـداد )ق346يمتوفا(استزیسته میصد سال پیش از سید رضی به طور تقریب
والذي حفظ الناس عنه مـن خطبـه   «: نویسدمیي دانسته و اندلغ بر چهارصد و هشتاد وامام را با

تداول الناس ذلک عنه قوال و نیف و ثمانون یوردها علی البدیهۀفی سائر مقاماته اربعمائۀ خطبۀ
، بـالغ بـر   اندتلف حفظ کردهمخي اهدر مقامالسالمعلیهي علی ها؛ آنچه مردم از خطابه»2و عمال

شود که حضـرت آنهـا را بـدون یادداشـت و پـیش نـویس انشـا        میي  اندچهارصد و هشتاد و
.بردندمیاز آن بهره به طور عملیو مردم، هم الفاظ آن را گرفته و هم استکرده

ـ میالبالغه سید رضی بر طبق آنچه در مقدمه نهج ام نویسد، قصد نوشتن و جمع آوري تم
یی را هـا سخنان حضرت را نداشته است، به همین جهت از بین منابع فراوانی که داشـته، قسـمت  

و البتـه  اسـت رفتهبه کار » منها«تعبیر البالغهنهجي مختلف ها؛ لذا در عبارتگلچین نموده است
تنها شریف رضی نیست که سخنان موالي متقیان را جمع آوري نموده است، بلکه گردآورندگان 

ـ و بـا 3شـوند مـی هفتـاد نفـر بـالغ    الم قبل از سـید بـه   سالخنان حضرت امیر علیهس ن وجـود  ای
:، زیرااسترفتهن زمینه در قرن چهارم شکل گایماندگارترین اثر در

ـ اسالمی و قرن چهارم دوران شکوفایی شعر و ادب: الف یعی بـود و سـید رضـی از    ش
رونـق گرفـت و آزادي   هـا ن سده کتابخانـه ایر، دقرن استن ایي آشنا و برجستههاجمله چهره

حدود هشتاد هزار نفر ) استاد شریف رضی(شیعیان به حدي رسید که در تشییع جنازه شیخ مفید 
.سابقه بودن رقم در تاریخ آن روز بیایشرکت نمودند که

یادنامـه کنگـره   و سیدعلوي، ابراهیم؛ 6، شالغهالبفصلنامه نهج. ك.براي اطالعات بیشتر در مورد سید رضی ر. 1
.عالمه شریف رضی

.431، ص2، جمروج الذهب؛ )ق346م(مسعودي، علی بن حسین. 2
.320-291، صیادنامه کنگره عالمه شریف رضیسیدعلوي، ابراهیم؛ . 3



در » آل بویـه «قرن چهارم شاهد تشکیل اولین حکومت شیعی در جهان اسالم بـود،  : ب
هجري بغداد را فتح کرد و به دنبال آن، علماي شیعه در بغداد با تمام توان به فعالیت و 334سال 

ن حکومـت از انـزوا بیـرون آمـده و توانسـتند      اینشر افکار تشیع پرداختند، شیعیان نیز در سایه
.آزادانه مناسک و افکار خویش را اعالم نمایند

کبري است و شیعیان که بـا غیبـت امـام    ن چهارم آغاز غیبت رقهمهم تر از همه آنک: ج
ستادن روي پاي خویش و حفظ مذهب خود، اقداماتی براي حفـظ  ایخویش مواجه شدند؛ براي

ـ یعیان درشانجام دادند؛ حرکت السالمعلیهمعظیم ائمه قدر و میراثگرانگنجینه ن عصـر بـه   ای
، مشهور گشـت میکتب اسالچهارم به قرن تالیف و ترجمه و تدوینحدي چشمگیر بود که سده

تشکیل شد و علماي بزرگوار با تمام میي علمیه فراوانی در کشورهاي اسالهان دوران حوزهایدر
.1السالم دست به کار شدندتالش خود براي پرورش افراد مستعد و نشر علوم اهل بیت علیهم

را در زمینـه  السالمعلیهسید رضی که خود شاعري ادیب و تواناست، چون اعجاز علی 
ي فـراوان  هـا فضیلت امام را عالوه بـر فضـیلت  ،ن کتابایبالغت و فصاحت دید، با جمع آوري

ي سیاسـت،  هـا میدانتازدار و یکهثابت کرد که تنها پرچمن کتابایدیگر به اثبات رساند، او با
و در در زمینه ادب و سخنوري نیـز بـه بـاالترین درجـات آن رسـیده     ...وجنگ، زهد، عبادت

ـ به خاطر رعایت. است که هیچ انسان دیگري به آن حد نرسیده استمیمقا ن جنبـه اسـت کـه    ای
؛ بلکه آن را بـر اسـاس سـه    البالغه قرار ندادهی براي نهجشریف رضی هیچ گونه ترتیب موضوع

:استمحور اصلی تنظیم نموده

وفـات  ي مختلـف از هـا است که در مناسبتمورد 241مام که شامل ي اهاخطبه.1
و دعاهـاي حضـرت   اسـت کردهراد ایحکومت خویشرسول خدا گرفته تا دوران 

.شودامیر را هم شامل می

است که به طور تقریبـی تمـام   السالمعلیهنامه و وصیت امام 79که شامل هانامه.2
.استشدهان خالفت نوشته رودآنها در 

ـ حکمت از موضوعات مختلـف 480کلمات قصار که .٣ کیل داده ن بخـش را تشـ  ای
.است

.329-301، صپیشین. 1


