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  هاي البالغه در پژوهش  نهجينسخ خطّ
  يزاهللا عطاردياستاد عز

  ∗يي خويي صدرايعل
 اثر سترگي است كه هزاره اول عمر خود را سپري نموده و در هزاره دوم البالغه نهج

اين اثر، در طول اين هزاره مورد توجه متفكّران و . حيات خود وارد شده است
 از ادب گرفته تا تاريخ، اخالق، عرفان، هاي مختلف اسالمي، پژوهان رشته معرفت

ت، بهحكمت و كالم، سياست و حكمراني و مديري ترين منابع قابل  عنوان يكي از مهم
  .استناد و تأمل برانگيز، بوده است

 يها  پژوهشي، در راستاالبالغه العاده نهج اهميت فوق ، با توجه بهياستاد عطارد
 ياو برا. اند  داشتهالبالغه نهج و انتشار متن و شروح يبازشناس  بهيا خود، عنايت ويژه

 انجام داده و سپس چند شرح كهن آن را البالغه نهج از متن ي فنّيكار ابتدا تصحيح اين
  .، تحقيق و منتشر نموده استيشناساي

آن،   و موضوعات مربوط بهالبالغه نهجآثار و اقدامات ايشان درباره متن و شروح 
  :بدين ترتيب است

  البالغه تصحيح نهج
تصحيح .  را يك سال قبل از انقالب شروع كردندالبالغه نهج، تصحيح ياستاد عطارد

  :اند از ايشان، براساس پنج نسخه كهن صورت گرفته كه عبارت

                                                   
  .…استاد  ∗
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  ي مرعشهللا  آيتة كتابخانةنسخ .١
 البالغه نهجترين نسخه موجود از  ق تحرير شده و كهن ٤٦٦اين نسخه در سال 

 هللا  آيتةكتابخان  بوده و بعداً بهيسخه قبالً در تهران نزديك كتابفروشاين ن. است
 يصورت فاكس ميله از سو  به١٣٧٢ منتقل گرديده است و در سال يمرعش

استاد، اين نسخه را در . چاپ رسيده است  بهيانتشارات آن كتابخانه در قطع وزير
  .ده است در تهران بوده، مالحظه كري كه در نزد كتابفروشيهنگام
 يا خانه  تحرير شده و در كتابي كه در سال چهار صد و نود و انديا نسخهـ  الف

  .شده است ي مي، در تهران نگهداريشخص
  . مسجد چهل ستون تهرانة كتابخانةنسخـ  ب
  .ق ٥٤٤تاريخ   نواب مشهد بهة مدرسةنسخـ  ج
ق تحرير شده  ٥١٠ هندوستان كه در سال يون در لكهيا خانه نسخه كتابـ  د

 .است
  البالغه نهج چهل نسخه بسيار كهن از يمعرف .٢

 نسخه ٢٠٠هاي خطّي حديث و علوم حديث شيعه، بيشتر از  در فهرستگان نسخه
 .هاي ايران معرفي شده است خانه البالغه در كتاب خطّي از نهج

  البالغه شروح نهج .٣
تحقيق و منتشر نموده  را شناسايي و البالغه نهجاستاد عطاردي چند شرح كهن از 

  :اند از كه عبارت
تأليف علي بن ناصر السرخسي، تهران، وزارت فرهنگ و  :البالغه أعالم نهج. ٣/١

  .ص، وزيري ٣٧١ق،  ١٤٠٥ارشاد اسالمي، چاپ اول، 
الدين سعيد بن عبداهللا  اين شرح را قطب :البالغه البراعة في شرح نهج منهاج. ٣/٢

، البراعه منهاج. نگاشته است) ق ٥٧٣ :م(قطب راوندي  بهبن حسين راوندي، مشهور 
شارح در آغاز شرح . گيرد  را دربرميالبالغه نهجشرحي مهم و معروف است و همه 

اي مفصّل شرح  گونه  را بهالبالغه نهج اول ةكند كه پيش از اين، خطب تصريح مي
شرحش را در اواخر او .  نگاشته استالبالغه نهجكرده و سپس اين شرح را بر تمام 

گمان شماري از كارشناسان، اين شرح،  به. پايان رسانيده است ق به ٥٥٦شعبان 
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  . استالبالغه نهجسومين شرح 
الحديد در  گرفت و ابن ابي شرح راوندي پس از او، مورد مراجعه دانشمندان قرار

او  معارضه با كرده و به شرح خويش، در مواردي پرشمار مطالب وي را نقل
، مطالبي از البالغه نهجكيدري در شرحش و علي بن ناصر در أعالم . رداخته استپ

احلمدهللا الذي جعل آل حممد أصول : سرآغاز شرح چنين است. اند نقل كرده اين شرح
  .…الرباعة و فروعها

رسيده  پچا هاي متعددي از شرح راوندي در دست است و تاكنون سه بار به نسخه
تصحيح شيخ  ق و با ١٤٠٣سال  يدرآباد هند، در سه جلد بهبار نخست در ح: است

اهللا مرعشي   آيتةم در هند؛ و بار سوم در قم، كتابخاندو عزيزاهللا عطاردي؛ بار
چاپش همت  كمري به طيف قرشي كوهد عبداللّتصحيح سي ق و با ١٤٠٦سال  به

  .گمارده است
الدين  اين كتاب، نوشته قطب :حدائق الحقائق في فَسر دقائق أفصح الخالئق. ٣/٣

الدين كيدري  قطب ابوالحسن محمد بن حسين بيهقي كَيدري نيشابوري، مشهور به
تر از شرح حال وي،  براي آگاهي بيش . P{كيدري،. است) ق ٦١٠زنده در سال (
، ٣٧ و ٣٨، ش تراثنا ة، مجلّ»البالغة عبرالقرون نهج«طباطبايي، سيد عبدالعزيز، : ك.ر

  .}P. ٣٠٢-٣١٩ص 
الدين  پايان رسانيده و در آن از شرح قطب  به٥٧٦شرحش را در اواخر شعبان سال 

. جسته است  بهره»البالغه معارج نهج« و شرح فريد خراسان »البراعه منهاج«راوندي 
 …احلمدهللا الّذي جلّ جناب عظمته من أن يتصور باألوهام: سرآغاز شرح چنين است

چاپ رسيده   چند در دست است و تاكنون سه بار بههايي شرح كيدري نسخه از
ق و با تصحيح شيخ عزيزاهللا عطاردي در  ١٤٠٤سال  بار نخست در هند به: است

ق؛ و بار سوم در ايران  ١٤١٥سال  سه جلد؛ بار دوم تجديد همان چاپ در تهران به
  .با تحقيق مجدد

اين شرح را علّامه  :شرحي ناشناخته از قرن هشتم يا شرح علّامه حلّي. ٣/٤
. نوشته است) ق٧٢٦ :م(الدين ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهر حلّي  جمال
علّامه . شناسان گوناگون است  كتابة، نظريالبالغه نهج شرح علّامه حلّي بر ةدربار
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، در ضمن آثار خويش، از كتاب خالصة األقوال يف معرفةالرجالحلّي در كتاب 
 آمده است كه در برخي الذريعهه است، ولي در  يادكردالبالغه نهجمختصر 

 است در البالغه نهجهاي الخالصه نام شرح يادشده، كتاب مختصر شرح  نسخه
ميثم را خالصه كرده و   توضيح آمده است كه علّامه حلّي شرح ابنالحجب كشف

در . اي از كتاب را ديده است ظاهر اين سخن چنين است كه او نسخه
، ضمن آثار موجود علّامه حلّي يادشده البالغه نهجاز شرح  نيز الجنّات روضات

  .}P. ١٧٢، ص الجنّات روضات :خوانساري . P{ .است
اصغر مهدوي در تهران موجود   عليةاي در كتابخان البالغه نهجاي از شرح  نسخه

هاي قطعي، نويسنده آن از دانشمندان سده هشتم هجري است  است كه طبق قرينه
خوشبختانه اين نسخه .  شرح، همان شرح علّامه حلّي استگويند اين و مي

ش،  ١٣٧٥، در سال البالغه نهجتحقيق شيخ عزيزاهللا عطاردي با عنوان شرح  با
علّامه حلّي يقيني   صفحه منتشر شده است، ولي محقّق، انتساب آن را به٥٣٠ در

  .داند نمي
لّامه حلّي مردود نيست؛ از ع آيد كه احتمال انتساب اين كتاب، به ها برمي از قرينه

كه در اين شرح، پرسش و پاسخي ميان شارح و خواجه رشيدالدين  جمله آن
ها، ميان علّامه حلّي و  گونه پرسش و پاسخ اهللا همداني طرح شده است كه اين فضل

يكي از اين آثار . خواجه رشيدالدين در موارد پرشمار ديگر نيز در دست است
ق  ٧٠٩اهللا است كه آن را در سال  اجه رشيدالدين فضلرساله فوائد زيارت خو

اي ميان علّامه حلّي و خواجه  همچنين مناظره. علّامه حلّي نگاشته است پاسخ به در
: المالس عليه  و حديث امام علي»قُلْ رب ِزدين ِعلْماً« جمع بين آيه ةرشيدالدين دربار

. ، صورت گرفته است كه نسخه آن در دست است»اًلَو كُِشف الِْغطاُء ما ازددت يقين«
علّامه حلّي، بحث شده  البالغه درباره انتساب اين شرح به در كتاب كاوشي در نهج

 .است
  البالغه در دفاع از نهج .٤

هاي  دشمنان اسالم و معاندان مذهب جعفري، استاد عطاردي بر مطالب و انديشه
ها طرح شبهات  اي از آن اند كه نمونه ده شبهاتي نموالبالغه نهجبلند مطرح شده در 
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   :اي از اين شبهات چنين است نمونه. سنگ است واهي عليه اين كتاب گران
اي كه اين  دوره ـفرهنگ آن دوره   از سطح فهم والبالغه نهج سطح معرفتي ـ الف

 ـ  اول سده اول هجريةكلمات در آن عصر و شرايط اجتماعي بيان شده، يعني نيم
هاي بعدي، يعني دوره  همين دليل، ساخته و پرداخته دوره به. تر است رفيعبسيار 

  .سيد رضي است
  . فاقد سند روايي است و قابل استناد نيستالبالغه نهجهاي  روايت  ـ ب
اي مطالب آن را برگرفته از   اين است كه عدهتر از دو شبهه مذكور  واهيـ ج

  .اند مطالب زردشتي دانسته
ايشان در رد . اند اي نگاشته هاي مذكور رساله كدام از شبهه ي در رد هراستاد عطارد

الم قبل از سيد رضي و الس عليه شبهه اول رساله گردآورندگان سخنان اميرالمؤمنين
م  را نگاشته و در رد شبهه دوالبالغه نهجمعاندان  در رد شبهه سوم رساله پاسخ به

امتياز علي خان العرشي تعليق و تحشيه و منتشر  تأليف البالغه نهجكتاب استناد 
 .نموده است

  موارد ديگر .٥
 بوده، البالغه نهجنحوي مرتبط با   موضوعات متعددي كه بهةاستاد عطاردي دربار

  :ها چنين است آثاري را نگاشته كه عنوان آن
  .ص، رقعي ١٥ش،  ١٣٧٣ انتشارات عطارد، چاپ اول ,البالغه اجازات نهج

ش،  ١٣٧٩ انتشارات عطارد، چاپ اول ,البالغه الم و نهجالس عليه ؤمنيناميرالم
  .ص، وزيري ٦٥٢

 عزيزيه، ة هند، حيدرآباد، چاپخان,الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي
  .ص، رقعي ٣٨ق،  ١٤٠١چاپ اول 

ص،  ٤٠ش،  ١٣٧٣ انتشارات عطارد، چاپ اول، ,البالغه علماي خراسان و نهج
 .رقعي

 


