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 سوم: درس

 را هالبالغ نهج کسی چه ؟کجاست او اهمیتی و شخصیتی جایگاه و کیست البالغه نهج گردآورنده :الؤس

 شد سبب ایانگیزه چه ؟است برخوردار معنوی و رجالی شخصیت چه از و جایگاهی چه از و کرده گردآوری

و  اسالمی جامعه اختیار در را نفیس اثر این و بنویسد ،کند یفتأل ه،دکر آوریجمع را البالغهنهج کتاب که

  ؟بدهد قرار بشری جامعه و فرهنگی

  کنم. تقدیم عزیزان محضر باید را نکاتی موضوع این در

 علمای از وی ؛است رضی سید مرحوم ،البالغهنهج گردآورنده دانید می شما همه که همانگونه :اول نکته

 چهارم قرن متولد یعنی ؛آمد دنیا به بغداد در ق  ۹۵۳ سال در ایشان ،آیدمی شمار به چهارم قرن بزرگ

  .رفت دنیا دار از پنجم قرن آغاز و چهارم قرن اواخر در و است

 هب بعدها و ،است ابوالحسن اشهکنیو  محمد یو نام ؛است ارزشمندی و بزرگ بسیار شخصیت سیدرضی

 قبل به معنای در اینجا سیدمنظور از لفظ  ، لکناست سادات یشان ازا ؛شد ملقب رضی سید و رضی شریف

 اصطالح رد خصوصاًبین سید  چون ،است بزرگوار عالم این اسم و نام از یجزئ یدسلفظ  بلکه ،نیست آقا عامیانه

 ،شود تهنوش الم و الف با باید نوشتار در که شودمی برده کار به لقب عنوان به گاهی سید، لفظ است فرق عرب

 مرضیه زهرای حضرت یرذرا از که افرادی مانند ،است شخص نام از جزئی سیدلفظ  گاهی اما ،سیدال :مانند

  ... و حسین سید ،حسن سید :مانند ،باشندمی

 مالو فال بدون عربی اصطالح در باشد نام جزء سید که وقتی و باشد می شانای نام از جزئی سید لفظ این

 ،وستا نام از جزئی سیدرضیدر مورد  سید لفظ ؛دارد الم و الف لقب اما ،ندارد الم و الف نام ،شودمی نوشته

  .ستا رضی شریف به ملقب محمد سید

 پدر سید رضی
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 حساب به موسوی سادات از ، لذارسدمی جعفر بن موسی به نسلش که است یساداتجمله  از وی پدر

 بن حسین ابواحمد به معروفوی  ،رسدمی جعفر بن موسی به واسطه شش باان شای پدر نسل ،آیدمی

  .است جعفر بن موسی بن ابراهیم نسل از و جعفر بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن محمد بن موسی

  .بود سادات نقیب و رفتمی شمار به ءابقن از که بود با عظمت و بزرگ یشخصیت یو

 به اداتس ازای رشته و قبیله این رئیس وی که داشتند بزرگی و بنقی سادات که بود چنیناین سابق در

 می اداره را اداتس این امور و کردمی تایید را آن یو رسیدمی او به آنها ینامه شجره کهزمانی فت،رمی شمار

 امعهج در سیادت امور در نقیب و بحث نقبا متاسفانه اما ؛کند سیادت ادعای توانستنمی کسی هر لذا ،کرد

 در ، به عنوان مثال،دارد شده و وجود احیا کشورها از برخی در البته ،شود احیا باید که شده کمرنگ امروزی

 از و از سادات هم آنها اغلب و اندساکن نفر هزار ۰۱ به قریب که رضوی سادات ،هند کشور مناطقاز  برخی

 در را سادات ینامه شجره و کرده احیا را ساداتشان نقبای جادر آن ؛دنرومی شمار به رضا امام دافاح

 این .دارد وجود کمتر مناطق از برخی در ولی ،شودمی احیا آرام آرام دارد کار این که دهندمی قرار اختیارشان

  ه است.بود احترام مورد و بزرگ یشخصیت که بود رضی سید مرحوم پدر معرفیدر  سخن

 سید رضی مادر

 وی مادر ،یافت تولد پاکدامن و عفیفه ،بزرگ بسیار مادری از البالغه نهج گردآورنده رضی سید مرحوم

 داشت نام فاطمه رضی سید مادر ؛بود برخوردار طاهری لبص از پدر یناحیه از هم و داشت ای پاکیزه دامن هم

 دو ساداتجزء  امروزی عامیانه اصطالح در سید بوده و مادر و پدر طرف دو از سیدرضی ،بود سادات از هم و او

 درسمی علی منانؤامیرم دافاح به واسطه چندین با سادات یشجرهی ناحیه از ایشان مادر ،است بوده طرفه

  .است منانؤامیرم نسل از و علوی سادات جزء و
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 ارساپ بسیار یزن وی ،رسدمی علی امام به که نسلش... تا این حسن بن احمد بن حسین دختر ،فاطمه

 دنیا به را مرتضی سید بزرگترش برادر و رضی سید همانند یانفرزند توانست هم دلیل همین به و ،بود تقوا با و

  .دارند اسالم عالم بر بزرگی حق ند ونظیربی یا نظیرکم عالم در گفت بتوان شاید که یبرادر دو ،آورد

تشیع  لمعا علمی مرجعیت یعنی ،است مفید شیخ خلف سید رضی است، بزرگتر برادرکه  مرتضی سید

 نهج گردآورنده) رضی سیدبه  مفید شیخ از بعد علمی مرجعیت ؛ ورسید مرتضی سید به مفید شیخ از بعد

 ۹۵۳ متولد ایشان ،کردن عمر بیشتر سال ۷۴ و بود کوتاه وی عمر مدت که اینست هم علتش نرسید، (البالغه

 وی از متعددی آثار عمرش از کوتاه مدت همین در البته ؛کرد عمر سال ۷۴ یعنی ،است ق  ۷۱۴ متوفای و

 وی مادر ی با ارزش و با فضیلت، خصوصاًمادر و پدر ،است بوده مادر این پاک دامن برکات از که مانده باقی

  .داشت بزرگوار و ارزشمندپاک دامن و  بسیارکه 

 و دبو ادب با و نبوغ با بسیار عرب  و یشاعر ایشان ،باشد می وی بودن شاعر سیدرضی فضائل جمله از

 رثای در شعر بیت یک سید رضیقرار دارد،  توجه مورد بسیار که دارد نحوو  صرف هایی هم در بابکتاب

  :گفته چنیناین بیت شعر آن در ،کند می مادرشمقام  عظمت از کفایت که سروده مادرش

 غَنی الْبَنُونُ بِهْا عَنِ اآلباءِ                   لَوْ کانَ مِثْلُک کلَّ امٍّ بَرَةً

 .مادران مانند تو نیکو کار و پاک سرشت بودند، هیچ فرزندی نیاز به سرپرستی پدر نداشترم! اگر همه ماد

هیچ فرزندی نیاز به ، کردندمی پدری هم و مادریهم  فرزندانشان برای تو همانند مادران همه اگر یعنی

  .سرپرستی پدر نداشت

م ه را پدری کار که کندمی مادر این عظمت و نیکوکاری و سرشتی پاک عظمت از حکایت خودسخن  این

  .بدهد انجام توانستمی سیدرضی برای

 شاگردی سید رضی و برادرش سید مرتضی از محضر  شیخ مفید

 :شنیدنى است بسیار جالب و سید رضى و سید مرتضى، نزد شیخ مفید داستان شاگردى
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 شاگرد وی که است این رضی سید خودوی و فرزندانش، از جمله  هایویژگی و مادر این فضائل جمله از

 از یالهام حقیقت در هم مفید شیخاز  سیدمرتضیبرادرش  و رضی سید شاگردیو این  ،است مفید شیخ

 شرح درهم  الحدید ابی ابن شده و نقل که است معروفی خواب ؛است بوده طاهره صدیقه حضرت طرف

 دهش مشهورات اً جزءتقریب که طوری به نداهکرد نقل را خواب این هم دیگر منابع در و کندمی نقل البالغهنهج

 ،مامیهمقام ابزرگ و عالیفقیه  مفید شیخ مرحومگونه بوده که و آن خواب این .نیست تردید و انکار قابل و

 شخصیت در باید اینجا در که) بیندمی را رسول اکرم ردخت زهرا خواب حضرت فاطمهعالم در  شبی

 هکایشان در حالی که (آید میاو  خواب به و کندمی انتخاب را او زهرا حضرت که کنیم ملتأ مفید شیخ

شهر هاى قدیمى یکى از محلهدر وارد مسجد کرخ  بود را گرفته حسن و حسین کوچکش،دست دو فرزند 

 ز.به این دو فرزند فقه بیامو : آنها را به وى سپرد و گفت بغداد شد و

: این چه خوابی بود که من گویدمی خود با و هدش متحیر شگفت زده از خواب برخاست، مفید شیخ

 مکتب شاگرد من ،کجا حسین امام و حسن امام ی زهرا و فرزندانشفاطمه کجا و مفید شیخ من دیدم،

 امام و حسن امام به که خواهدمی من از زهرا حضرت که شده چه ،گیرممی یاد یچیز آنها از و هستم آنها

مدتى نگذشته بود که دید ، چون صبح شد مطابق معمول به مسجد رفت بیاموزم، فقه علم حسین
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که فرزندان کوچکش سید رضى و سید در حالى و سید مرتضی مادر پاک و پارساى سید رضى 

، شیخ مفید تا آنها را دید از جا برخاست خدمتکاران خویش وارد مسجد شد همراه با را به همراه داشت مرتضى

 این دو فرزندان من !اى شیخ  :کرد و گفت مفید رو به شیخ رضیمادر سید کرد،  سالم و به 

 رویای یاد به شنید را سخن این این تا مفید خی، شیما آوردم که به ایشان فقه بیاموزد، آنان را نزد شهستن

 شیخ به خواب در زهرا حضرت ،است بوده صادقه رویای و فهمید که آن خواب افتاد اشگذشته شب صادقه

 که دارد گونهاین تعبیر در .هستند من هایفرستاده مرتضی سید و رضی سید یعنی ،اینها که کرد اعالم مفید

اه و آنگ پذیرفت را آنها و کرد استقبالاز آنها  و افتاد گریه به شاید و زد حلقه مفید شیخ چشمان در اشک

شیخ مفید به تعلیم و تربیت آن دو سان بازگو نمود، و بدین را براى  ستان خواب خوداد

را به روى آنان  همت گماشت، و خداوند نیز بر آنان منت گذاشت، و درهاى دانش و فضایل فراوانى کودک

 .ماند گشود و از آنان آثار ماندگار و مفیدى در روزگار به جاى

د لف شیخ مفیخبود که در مرجعیت علمی و فقهی شیعه  سید مرتضی اول فرزند

سید رضی عمری کوتاه داشت  ایشان شرح حالش در جای خود بیان می شود، اما فرزند دومان شاء اهلل و  شد

 . اما با تالیفات درخشان خویش تا ابد ماندگار گردید ،رحلت نمود و در زمان حیات استادش شیخ مفید

لبالغه ااما با گردآوری کتاب شریف نهج ،سید بزگوار چهل و هفت سال بیشتر عمر نکردکه این درست است 

 مهم یگام علی ناخدمت شایانی به مذهب تشیع کرد و در بیان مظلومیت جد امجدش آقا امیرمؤمن

  ت.برداش

بوده  سنی و شیعه برای استادی و عالم بلکه ،تشیع عالم برای فقط نه علم هایاستوانه از شیخ مفید

 ضرمح از که هستند ییعلما و بزرگان و اساتید ءجزهمانند شیخ مفید  هم مرتضی سید و رضی سید و است

 لاه علمای ارتباط برای محوری هااین یعنی ،اندرسانده بهره هممتقابالً به آنها  و هبرد بهره سنت اهل عالمان

 دکردنمی شرکت سنت اهل علمای هم و شیعه علمای هم مفید شیخ درس در .بودند شیعه علمای و سنت
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 ادرم این که پاکدامنیو  نفس پاکی بههم  آن از بخشی که بودند گونههمین هم مرتضی سید و رضی سید

 د.گردبرمی داشت


