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 است عظيوى گٌجيٌِ البالغِ   ًْج

 شَد دست يافت  بِ هَجَديت آى ًوى حتى ىسادگ كِ بِ ايي

 ٍ آى را فْويد 

  ،كِ چٌيي هَجَدى را شٌاختينٍ بعد از ايي

 بردارى است. يعٌى بْرُ ،ًَبت كار اصلى

 ..اين.  البالغِ را ّن ًشٌاختِ  ها ٌَّز هَجَديت ًْج 

 هقام هعظن   رّبری
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 : ایامنهحضرت امام خ

 است. البالغهنهجروزگار، روزگار 
 

  هقذهو 

تزیى و بشرگآکه بؼذ اس لز ــ  يهج البالغهکتاب  هفتخزین ها

 بشز بخشرهایی کتابباالتزیى و هؼًىی و هادی دستىر سيذگی

 يجات راه باالتزیى آو کىهتیحو دستىرات هؼًىی و است

 ... هاست هؼصىم اس اهام  ــ  است
 

ه دس ػاسف و هزاهذی اعت ک هشد اهام خمیًیاص ایى عخى 

ی وهای ها و ايذیؾهاسصػ که لب   ،ؼخىی عیاعیـ  الهی ۀياهوصیت

، اعتخًایی و هیشاث يظیش، تمام يؾذيیای بیها سا به گًزیًه عت،ا

ای سا دس ؽىد تا اعاعًاههسهًمىو هی ،اعالهی و كشهًگی همتایبی
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چتش  گغتشػ و پاعذاسی ۀباؽین و بتىايین وظیل ذگاو داؽتهدی هوابل

 .ايزام دهین ،ها به هیشاث گزاسده که او بشایسا، ايوالبی گلتماو

 خٌانیالبالغوچرایی هنضت خيانی هنح 
 

 : علیالف(  هنح البالغو، ترسین شخصیت 

یؼًی  > اعالم صذس کًین ؽبیه دوساوهی دوسايی صيذگی اهشوص دس ها

يخغتیى اعالم بىد و اهشوص با آو سوص والدت  ... اعالم ۀوالدت دوباس 

و به همیى  ،سوص والدت دوم اعالم اعت خمیًی اهام الهی دعت

س اعت، يظام علطه ايوالب هتصى   که اص ایىيىسايی اكن خاطش هب و دلیل

اعالهی  ورمهىسی اعالهی ايوالب با هخاللت بشای سا خىد هذست تمام

خاللت با سوس و ، هدؽمًیچشا که ایى هخاللت و  >به کاس گشكته اعت

 .اعتواهؼیت اعالم 

 صىادث آو سوصگاسهاعت، سرىع به تاسیخ و ۀسوصها وظیل ایى چهآو

که ورىد و با سرىع به دسهايیو بؾًاعین، ا سا بذايین ، تا دسدهعتا

های ظلمت وصیشت، اص آو ؿللت ایى هشو یداؽت و هغلماياو تماه

تؼالی بشعین،  و اهى ۀهلبه  بگزاسین و عش عالهت پؾت سا به کشديذ، ساه

الگى و ساهبشی بشای كالس و عؼادت دس  ،ها ۀیت با يگاه به راهؼتا بؾش

ؿشب  تمذو يکبت و ظلمت ۀباؽًذ و اصچمبش  داؽته خىد دیذگاوبشابش 

 .ًذیاب ییسها
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اص  ،میىه  ـها اعاست صویوی و آصادی تشوـبؾشیت بؼذ اص ه ،اهشوص

 هًی اعتأو به ديبال ه >گشداوهلىل اعت و سوی خغته و تمذو ؿشب

و هؼًىیت به  ،یابذ اػ سا دوباسه باصغايیت و ؽشاكت اص دعت سكتهتا اي

 . ؽذه سا دوباسه اصیا کًذ کؾیذهلزى

که بؾش به ای اعتراودايه صیات آب ؽلابخؼ و ۀيغخ آو ،اعالم

با ورىد  ،اعالم آهشیکایی به دیى و سوپاییا رىاياو فتؾش .او يیاص داسد

و البته هؼشكی  ،اعی يظام علطههش ها و اعالمها و بایکىتتمام تبلیؾ

يؾاو ـ  ... ها وتکلیشیها، عللیداػؼ،  :رملهاص ـ های بذلیيغخه

رهاو به ؼو ػط ،سوس بؾشیت داسد و اعالم بشراو خىسؽیذ اص تابیذو

  ... آو ياب و هتؼالی هؼاسف

 اعت ورىد يذاؽتهدس بؾش  اؽتیام و عتوبالا ای ایىدوسه هیچ دس

عکىیی ؽذ  و ،رهايی ایى بیذاسی آؿاصی ؽذ بشعش  و ايوالب اعالهی

 ... ن تمذو اعالهیبشای تضو  

 

 ۀکًگش  دس ایخاهًه صضشت اهام ،ايوالب اعالهی ۀكشصاي سهبش

لضوم هؼشكی اعالم به  ۀ،  دسباس ۰۶۳۱عال :يهج البالغه ۀهشار ;اول 

، هطالب اعت اعالم يظش که هذ   کاهل هغلمايی ۀيمىياسایۀ و ، بؾشیت

 ی سا تبییى يمىديذ.اسصؽمًذ

 : كشهایًذهیهؼظن له، دس بخؾی اص پیام رهايی خىیؼ، چًیى 
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 :ًذکال هیؤاهزوس بشزیت هؼاصز اس ها س

کًیذ و فکز هی ،سيیذکه شما اس آو دم هیایى اسالهی...  »

گىيه ايسايی هرسالت آو جهايی است، در صذد ساختى چ

 است؟

تز و واالتز اس جاهغبزای پاسخ چه کسی را بهتز و سیباتز و 

 ...؟ تىاو يشاو دادهی ،المالس  ػلیه طالبػلی بى ابی
 

صضشت  اوهًؤاهیشه ؽخصیت هؼشكی لضوم ،هتؼذد بیايات دس ایؾاو

تًها  و ايذكشهىده همگاو بیاو ياپزیش بشایبارتًا سا ضشوستی ػلی

 :دايًذ هیؽشیق  «يهج البالغه» دس هؼشكی ساهبشد ايزام ایى ههن سا
 

ياشًاخته، ایى  ۀایى چهز  ،المالس  ػلیه هًاو ػلیؤه اهیز »

خىاهذ کاهل هسلمايی که اسالم هی ۀايساو واال، ایى يمىي

الی اوراق و سطىر ه، در البچًاو ساخته شىيذآو  هاايساو

  يهج البالغه
ا
 يهج البالغهشىد. شًاسایی و تؼزیف هی کاهال

. است المالس  هػلی بطالابی بى ػلی هؼزفی کتابدرحمیمت

جىد ايسايی و واالی شخصیت ابؼاد یک تمام ،البالغهيهج در

  شىد ...ن هیهجس   البالغهيهجدارد و یک ايساو کاهل در 

هًیى ؤو رسمی اهیزالم خطی شخصیت البالغهيهج والغدر 

 1 « ...است 

                                                           
 .1366البالؿه، عال دس کًگشه هضاسه يهذ ،هوام هؼظن سهبشیبیايات  .1
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 : ، حمٌر ًحذتهنح البالغو  ب(
يظشات، ارتهادها و  ، ػوایذ، که آسا ،اعالم  رهاو کًىيی دس ؽشایط

با تالػ ، و صاکن اعت و سوس هغلماياو رهى بش گىياگىو، هایهکتب

رذیذ  ایكتًه ؽاهذ سوص هش ،دؽمًاو اعالم ۀسوصی و هىؽمًذايؽبايه

های ، ػشكاوهاداػؼ، تکلیشی : رمله صــ ا اعالم ديیایدس و ػظین 

ایزاد بشد تًها ساه ،هتىو صذس اعالم یاصیا ،هغتینــ ...  يىظهىس و

 .شای تؾکیل و تضون وصذت گلتمايی اعتیک هضىس اصلی  ب

اص  بخؾی ۀوعیله صواین اعالم ، ب تشیىسوؽى و تشیىاهشوص آؽکاس  

گشكته  يادیذه و قیتضش اعالهی کؾىسهای يیض و دسرهاو اعالم هذػیاو

 اهشوص همه ػ   .ؽىدهی
 
 >اعت ؽؼاسها یکغاو دعت داسيذ، ن اعالم دسل

 .دیگش اعتها به ؽذت هـایش یکیگیشاها رهت

واد ـاػت هایایهـآو پ تىاو دسکه هیتًها و تًها کتابی ،وآش ـبؼذ اص ه

ارتماػی   ـ یاعیاص اخالم و صهذ تا يظام ع ،راهغ به اعالم سا و کاهل

گزاسده  ظهىس و آصهىو ۀکه به هًص  ــ ای و ػملی ايذیؾه ۀسا دس ػشص

 . اعت الغهالبيهج ،را به دعت آوسد، یکؽذه

ياب تشیى هباصج و هؼاسف ای اص ػمذههزمىػه ،کتاب ؽشیقایى

و آ. بؼذ اص هش الصم داسد اعالهی ۀاهؼر که یک هغلماو و اعت الهیاع

و  که تشرماو هذهت يذاسین راهؼیت و صذ اص اػتباس و داسای ایى کتابی

 .باؽذو يیض آتالی هش 
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با  ،اوعت ۀايذیؾسوس و  ۀاصلالبالؿه ي که يهذ یلػ هًاوؤاهیشه

اعت  صاکمی صضشت آو. داسد وره تمایضی دیگش اهاهاو هؼصىم

به اػتواد  کهاعت ی ههغلماياو بش او اتلام يظش داسيذ و اها ۀکه هم

ً  ؽیؼه و بغیاسی اص اهل ايغايی دس ایى  .اعت :اكضل صضابه; ،تع

 . يیغت ػظمت و اهمیت بؼذ اص سعىل هکشم اعالم صذ  

 که دساص هؼاسف ياب اعالم اعت یػظین و اصیل هتى البالغه يهج

او ؽذه و بیصضشت  وآاص لغاو هباسک  ها،ها و خطبههالب عخًشايی

 .به دعت بؾشیت سعیذه اعت

 خىیؼ، دوساو پشبشکت صيذگی دس اطهاس ۀائم ،دیگش عىی اص

 هغائلتىايغتًذ ؽشایط يمی آو دس بشديذ وهی عش دس دوساو اختًام به

هغلماياو  ۀدیذگاه صاکن و هغئىل اداس  اصسا اعالهی  ۀهؼرا هىسد يیاص

اعالهی   صاکنػًىاو به ػلی هًاوؤه اهیش اها مایًذ.ي راسی صباو بش

صکىهت  اؽشاف و تضت ۀراهؼ و گلتًذهی عخى خىیؼ ۀصهاي هشدم با

  يمىديذ.سا هذایت هی خىد

ًاو هؤه اهیش خاؿ  هایویژگی بیاو دس ،اعالهی ايوالب سهبشصکین

 : كشهایًذهی البالغهيهجاعالم به  رهاو ضشوست باصگؾت و ػلی
 

ده ههن است و به يظز هى تکلیف الؼادیگزی که فىق ۀيکت» 

یت صذور ایى سخًاو و ، ایى است که ها هىلؼهاست ۀهم

و بذايین که ایى  ،ها را به خىبی بشًاسینآو ۀاحىال گىیًذ
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ا ـه ۀهای جاهؼاری اس بیماریاهی و شًاخت بزای بسیـآگ

 او    ػلی سیزا ؛ػاجل است شفایی
ا
... است  "حکین" یک ال

  و
ا
 "حکمت"ایى دو خصىصیت یؼًی  .است "حاکن"یک  ثايیا

آهیش هؼمىلی سخًاو او را اس یک سخى حکمت "حاکمیت"و

ؼذ جذیذی به سخًاو او خصىصیت و ب  یؼًی ؛بزدباالتز هی

 1 ... « دهذهی
 

وضؼیت آو  دوساو،آو  دساعالهی  ۀراهؼ صاکن ۀصکیماي عخًاو اص

 > گشددبه سوؽًی تشعین هی ... و ،هاكتًه ،ها، اختالفهغلماياوسوص 

 ... ین هغت آو ها دسرهاو اعالم ؽاهذ که اهشوصچیضهایی ىیهم

هًاو ؤه اهیش و ،کتاب تًها ؽذ، که بیاوهاییبا ویژگی البالغهيهج و

اعالم  آو، دسرهاو بش تکیه با تىاوهی کهاعت ؽخصیتی تًها ػلی

د و هذم دس ساه تضون تمذو اعالهی بش يمىیزاد وصذت و هماهًگی ا

تا اهام  هکشم اعالم اص يبی   هؼصىهیى ؿایی که هذف ــ رهاو

 .گزاؽت ــ بىده و هغت ػصش

 :كشهایًذدس رایی دیگش هی ایصضشت اهام خاهًه

                                                           
 صغیًیه اسؽاد،  تهشاو، >: البالؿه يهذ ضاسهه; کًگشهیى پًزم دس له، هؼظن یعخًشاي .1
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 ... تاس هًیىؤهزوس شزایطی هشابه حکىهت اهیزالما »

 است. البالغهيهجپس روسگار، روسگار 

به  هًیىؤد اس دیذگاه دلیك و يافذ اهیزالمشىاهزوس هی

و بسیاری اس  ، های جهاو اسالم و جاهؼه يگاه کزدوالؼیت

همیى  .و ػالج دردها را پیذا کزد ،شًاخت حمایك را دیذ و

 1«تزین.هحتاج البالغهيهج به همیشه اس که اهزوس بیش ستا
 

ضشوست گغتشػ  ،عخًشايی همیى ۀاداه دس ايوالب، كشصايۀ هبشس 

 هشاس کیذأ ت و هطالبه هىسد سا اعالم رهاو كضای دس البالغهيهج ۀهذرس

 :ذدهًهی
 

، ابتالی ديیاطلبی ،اسالم جهاودر  هااختالف ایى ػاهل»

بیگايگی هسلماياو  خىد اس و تکبز، خىدپزستی، هًی   به

 ددر ،  حضزت ػلی بیزکه به تؼ یهماو درد ... است

شذه بىد و آياو  ػلی دوراو اسالهی ۀجاهؼ درهاوبی

که تا ابذ ػبزت تاریخ  کزد ىشت شىهی دچارسزي آو را به

که های يظاهیپایه ػًىاو ها به الم واس جهاو. پسيذشذ

، حاکمیت اسالم باشین جاهؼه اس بزایی یىالگ است لزار

                                                           
 صغیًیه اسؽاد،  تهشاو، >: البالؿه يهذ ضاسهه; کًگشهچهاسهیى  دس له، هؼظن یعخًشاي .1

 .1364 كشوسدیى       



 

01 

 03 ؛  اساسنامه انقالب اسالمی نهج البالغه

رجىع  با بایذ و هستین وخطزات تهذیذها همیى هؼزض در

کتاب ایى ۀکًىيی در آییًوضغ ۀهشاهذ و البالغهيهج به

 1 « ... ،  به ديبال پیشگیزی و درهاو باشینشزیف
 

 ...استزاع ،ديیاطلبی خطش ۀدسباس  ػلیهمیؾگی كشیاد البالغهيهج

 اعت :  ایى كشیاد ػلیو  ... گشاییو ضشوست توىا و صهذ و آخشت
 

کًن، ها را درهاوشما بیماری ۀوسیل به خىاهنهی !  شگفتا» 

که خار هاينکسی را هی  !ایذدرهاو هى شذهبی شما درد ولی

خىاهذ آو را بیزوو کشذ. زی هیدر پایش رفته و با خار دیگ

 . ..هايذهی بزجای و شکًذهی او تى در خار دايذهی کهدرحالی

رساو ایى به جاو آهذه و آب ،طبیب ایى درد هزگبار  خذایا !

 2 « .! ..سار، ياتىاو شذه استشىره
 

 ارًاحنا فذاه، کتاب فرىنگ زیست با اهام زهان  هنح البالغو ج(
  انقالب اسالهی واهن، اساس هنح البالغود( 
 ق ىذف بعثتراز حتقّ ، هنح البالغور( 
 ق ظيٌرراه حتقّ،  هنح البالغور( 

  ، تراث فرىنگی تاریخ بشریت هنح البالغوز( 
                                                           

 .1364 كشوسدیى تهشاو، >: البالغه يهج شارهه; کًگشهچهاسهیى  له، هؼظن یعخًشاي .1
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 خٌانیالبالغوهنضت هنحشذن  خيانی گٌنگیچ 
 ۀذین بشای اصالس اهىس رهاو و راهؼبؼذ اص آو که به يتیزه سعی

 باصگشدین ، بایذ ساهبشدی سا هذ   يهج البالغهبایذ به  ،اعالهی و بؾشیت

و آبه عشاؽ هش  .دادین تا ایى کتاب ؽشیق سا رهايی کًینيظش هشاس هی

ؽذو رهايی ۀوػذ کتاب،ایى ۀوعیله خذاويذ هتؼال ب که سكتینکشین 

  ... دیى اعالم سا داده اعت

 كشهایذ :دیى اعالم هی ۀدسباس پشوسدگاس ها 

يوِ ََعَ  ِِلُْظِهرَهُ . . .  »  1 «. . .  ُُكِّهِ ادلِّ

دهذ گلتماو اعالم ياب سا بشهمه رهاو خذاويذ هتؼال وػذه هی

 :  ؿلبه دهذ

 2 « ونَ َولَْو َكرِهَ الُْهْْشِكُ  . . .» 

 ... خذاعت  ۀایى اساد

 اها چگىيه و اس چه راهی ؟ 

 :کًذچگىيگی تضون ایى وػذه سا تبییى هی ،و ؽشیقآدس هش 

 ؽخصیت هضىس( 2)           ب هضىس تا( ک1)

                                                           
 . 33/ عىسه تىبه، آیه  9/ عىسه صق، آیه  28عىسه كتش، آیه  .1

 . 33/ عىسه تىبه، آیه  9عىسه صق، آیه  .2
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ذاويذ وػذه داده اعت ــ خ تاب هضىسبىدوــ کبه همیى دلیل  .1

 :که ایى کتاب سا اص تضشیق صلظ خىاهذ کشد 

ْكَر َوإِىَّا ََلُ ََلَافُِظونَ إِىَّا َنْ »  ْْلَا اذلِّ  1 « ُو ىَزَّ

 یکه خذاويذ هتؼال تماهی، تًها ؽخصیتؽخصیت هضىسی .2

 .اعت ، سعىل هکشم اعالميمىدهییذ أاكؼال و کشداس او سا ت
 

رهايی هتؼال اعالم سا با یک کتاب و یک ؽخصیت  پظ خذاويذ

 .ذمایگلتماو ياب ي عالین سا رزب ایى یکه تا هیاهت تماهکًذ هی

هایی داسيذ که هابلیت چه ویژگی ،اها ایى کتاب و ایى ؽخصیت

  ؟رهايی عاصی دیى اعالم سا داسا هغتًذ

  هوبىلیت ػام 

  هزبىبیت ػام 

  راهؼیت 

  و خالصه بىدو ... 
 

اها با تمام  .عتاها سا داس ایى ویژگیهمۀ  البالغهيهج ؽشیق کتاب

 ۀواعطهآو هن ب >ینهغت ضشومهاعت اص آو ههشوخصىصیات، ایى 

 !!عخت و تخصصی بىدو :می به يامتىه  

                                                           
 . 9عىسه صزش، آیه  .1
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 البالغهجيههمه سا با  ،هشدهی و گغتشده ػملیات یک با بتىايین اگش

بضسگ رمغ و  ۀو ػالن آو آؽًا کًین، اکخشیت راهؼه سا دس یک هاػذ

 او هشتزکـسب ،و ایى کالم به صىست هتى هضىسی ،ایندهيمىعى هن

اكشاد  ،کتاب ؽشیقايظ با ایىۀ وعیل هب ،هشوس و به ؽذخىاهذ  اکخشیت

کىه يضدیک خىاهًذ  ۀهخلج به هل ۀکشده و اص هاػذپیذا سؽذ و تؼالی 

 ؽذ.

 یذ ایى اصشاس هاؤو هاعت، ض اهمیت یبه ایى يکته بغیاس صا تىره

 خىايًذ و هطؼو هیآخىاهذ بىد که تمام هغلماياو هش  البالغهيهج بش
 
 ا

اها ایى >یکغاو يیغتکتاب آعمايی ایىسی همه اص بشداكهن و بهشه

 ایعت و عشهایها ایو داسيذ، اهتیاص ویژهآکه صباو هؾتشکی به يام هش 

 .تشکو ػاهل يضدیکی و كهن هؾ بهاگشاو
 

ساهبشدی يیاص داسین  ،گغتشده و هشدهی ػملیات بشای ايزام ایى اها

که کًینشارؼه هیکشین هوآوهتی به هش  .با عشػت پیؼ بشودکاس ایىتا 

، به دو اعالم سا رهايی کًذدیى شدی هشاس اعت گىيه و با چه ساهبهچ

 هشاس ، الگىالبالغهيهجدس كشاگیشکشدو تىايین هی کهسعینساهبشد هی

 : دهین
 

 ساسی آساو (1

 ساسیارساو (2
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 :  سازی ) راىربد در حمتٌا(آسان (1
هضىسی  هتى ػًىاو که بهکشین،وآکشدو هش خذاويذ هتؼال دس كشاگیش 

تش و عخت البالغهيهجيی که به هشاتب اص آ، هش سودکاس هیهاعالم ب

 :سا به کاس بشده اعت  : تیغیش;ساهبشد  ،تش اعتتخصصی

ْكرِ  وَ »  ىَا الُْقْرآَن لذِلِّ ْ  1 « . . . لََقْد يََّسَّ

 س  ی  »
 
عاصی یؼًی اوآع . وعاصیيه عطضی ،عاصییؼًی آعاو «ازي

  .کاس سا گام به گام پیؼ بشدو
 

 : زان سازی دً راىربد در اخراار( 2
به  و کًذاعتلاده هی :عاصیاسصاو;دس ارشا اص ساهبشد کشین، و آهش 

 يمایذ: هیعلاسػ  ايبیاء ػظام ۀهم

لُُكمْ  َوَنا»
َ
ْسأ
َ
ْجر   ِنوْ  َعلَْيهِ  أ

َ
ْجرِيَ  إِنْ  أ

َ
 2«الَْعالَِهيَ  َربِّ  ََعَ  إِّلَّ  أ

، ساهبشد گضاسدوهتؼال  ويذسا بشػهذه خذا ءهضد سعالت ايبیا

 .کشدو ادیاو الهی هشاس داده اعتو بشای رهايیآآعاو عاصی هش 

                                                           
 . 46، 32، 22، 17عىسه همش، آیات  .1

 . 186، 164، 145، 127، 169عىسه ؽؼشاء، آیات  .2
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 : اها این دً راىربد در هنح البالغو 
 : آسان سازی( 1

 ،البالغهيهجن عخت  و تخصصی بىدو تشیى دالیل تىه  اص ػمذه

 .، سوػ بشخىسد همیؾگی با ایى کتاب ؽشیق اعتدس ارهاو ػمىم

ها، دس خايىاده کشین.و آبشداسی ها اص هش بهشه ۀباصگشدین به يضىاها 

 ۀکه اصشاس بشكهن تشرمآوهذاسط، دسگام يخغت بی و کىدکههذهای

و تؾىین و تشؿیب آ، کىدکاو به كشاگیشی هشائت هش باؽذکشین وآهش 

 . دايینو هیآوسود به كهن و تلغیش هش  ۀگام سا هوذهؽىيذ و ایىهی
 

 البالغهجهيرلغات ؽشس  ،یقب ؽشااها آؽًایی ػمىم با ایى کت

ؽشس  هضاكل و هغارذ دس هاعال ایخطبه ینهغت که ؽاهذایى .اعت

ن عخت بىدو  سا ،  تىه  بشداسی و بشخىسدبهشه ۀؽىد. ایى يضىداده هی

خىايی البالغهيهج»يام ه سوؽی ب ،میى اعاطه. بش کًذتوىیت هی

 .ذگشدیابذاع  «آساو
 

 :خىايی آساو البالغهاصىل يهج

 . خىايذو تشرمه 1

 دؽتی هضمذ هشصىم  ۀرم. خىايذو تش2

 دهیوه 16تا  5 ؽبهش . خىايذو 3

 ــ خىايذو اص آعاو به عختــ با ایى عیش  البالغهيهج. خىايذو 4
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صضشت  خىاهذداد تا با ادبیات و عیام کالم ایى هزال سا به هخاطب

 آؽًا ؽىد.

 ها دو باس اص اول تا آخش. خىايذو صکمت .4.1

تش هغتًذ و آؿاص به خىايذو تش وکاسبشدی، آعاوتشها کىتاهکمتص

کًذ تا هخاطب به هشوس با کالم صضشت ای سا كشاهن هیها صهیًهاص آو

گزاسد و ب البالغهيهجکشاو آؽًا گشدد و به هشوس پای دس اهیايىط بی

 .دس او اص بیى بشودهتى ایى کتاب ؽشیق ن عختی تىه  

 .ص آخش به اولها ا .خىايذو ياهه4.2

 ها اص آخش به اول. .خىايذو خطبه4.3

کیذ بش آؿاص أ تش اعت و تتش و آعاوهکىتا ،هاها و خطبهآخشیى ياهه)

 (.خىايذو به ایى سوػ به همیى دلیل اعت

صبش پیؾه  >آیذ پیؼ هیعؤالی بشایتاو  هیدس صیى هطالؼه گا .5

 یابیذ. هی های بؼذ ها، ياهه و خطبه صکمتپاعخ عؤال سا دس >کًیذ

 .یادداؽت يکًیذ، صلظ يکًیذ ،دس دوس اول هطالؼه .6

 

 سازی: نارزا( 2
هًاصل،  هغارذ، دس خىايیالبالغهيهج رلغات ايذاصیساه و تؾکیل

 آو >اد ورىد داسدکه اهکاو تزمغ اكش یؼًی هشهکايی ... ها وصغیًیه

 ... ، عخًشاو وهن بذوو دسیاكت هضیًه بشای هکاو
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با  البالغهيهج، کتاب شیىکمک خی   ابو س ایى ساهبشد د ،هالضمذلل

 .ه اعته دس اختیاس ػالهمًذاو هشاس گشكتتشیى هضیًکن
 

گام يخغت  دس خىاوالبالغهيهجايبىه  تىلیذ ،هؤحش ساهبشد ایى دو با

 .ؽذ خىاهذ هضون ،يهضت

 

  خٌانیالبالغوهنضت هنحهراحل خمتلف 
 :ذگشدیم تؼشیق دس عه گا ،تذویى هشاصل هختلق يهضت

 

 گام اًل : خٌانذن هنح البالغو 
، به سا بذوو ؽشس و تلغیش البالغهيهجهؼتوذین اگش  ،دس گام اول

هذس ، آوهکتبی اسائه دهینیا عیاعی، هلیت و  ۀبا هش علیوو  ظهشک

که اکخشیت  اعتپغًذ و رزاب گىیا و كطشتکتاب ؽشیقًطن ایىه

 شد .کخىد خىاهذ  ۀهشدم سا هتىره و ؽیلت

سد خا و داخل كکشی كضای بایذ دس ،يؾذه دیش تا نهغتی لزا هؼتوذ

دعت  سا به البالغهيهج هشدهی و خىدرىػ صشکت هالب یک دس ایشاو،

ايی داسی و صيذگی ايغدیىصیشا که ایى کتاب ؽشیق،  >هشدم بشعايین

ایى يهضت دس كضای  ۀو تزشب ،کشد هشدم سا اصالس و تکمیل خىاهذ

 .سعايذخىاهذ توبال کن يظیش سا به احبات یام و اعایى اؽت ،ػیًی
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 هنح البالغو  تذبّر در:  مًدگام 
 البالغهيهجکه رزب  سا عطش ايذیؾه و دسک اكشادی ،گامدس ایى

واسد خىاهین  البالغه يهجش دس تذب   ۀبشین و به هشصلباالتش هی ،ايذؽذه

 کشد .

صال دس ؽذه یا بشگضاس عشاعشکؾىس دس هتؼذدی رلغات ،گام ایى دس

  :با هىضىػاتی چىو >اسی اعتبشگض 
 

 والیت و صکىهت دس يهذ البالؿه ــ 

 هًؾىس تشبیت دس يهذ البالؿه ــ 

 البالؿه ی دس يهذههای کاسگضاساو يظام اعالؽاخصهــ 

  البالؿهدس يهذ ايوالبیگشی هایؽاخصه و ايوالب هبايی و اصىلــ 

 ...  وــ  
 

 غو هنح البال شرح:  سٌمگام 
ای با اصىل و سوؽی خاؿ واسد البالؿههخاطب يهذ ،دس گام عىم

 .ذ ؽذهخىا يهج البالغهؽشس و بهشه بشداسی اص ؽشوس هىرىد دس 

تضلظ بش اصىل يهضت با  ،دو گام آخش ،کهض اهمیت ایىیصا ۀيکت

صشکتی هبتًی ،عاصی، اسصاوعاصیآعاو :رملهاص >پیؼ خىاهذ سكت

، پشخىايی هضىس و يه هىضىع هضىس هلأ، هغالبالغهيهج بش سوس و اكن

 ... و ،البالغهيهجبا  ،البالغهيهج، ؽشس البالغهيهج



 
 ؛  اساسنامه انقالب اسالمی نهج البالغه 12

 خٌانیالبالغوضت هنحهن ىایاًلٌیت 
  .خىايیالبالغهيهجبشگضاسی رلغات ــ 

با هضىسیت باصگؾت  ،، تبلیـی، كشهًگیهای ارتماػیكؼالیتــ 

  .البالغهيهجبه 

 سوص به  و ،، سواوكًی ۀتشرمــ 

کتاب با هضىسیت ،هاها و پژوهؼياهه ػلمی اص پایاوپؾتیبايی ــ 

  .البالغهيهجؽشیق 

 

 

 


