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ت�صنيف نهج البالغة  
اإطاللٌة على التبويب وامل�صامني  

اإبراهيم ح�سن
مقّدمة:

ال يخفى على كّل ذي لّب ما �صّكله كتاب نهج البالغة من منهل علم ومعرفة واأدب 
لكّل من رام االقتبا�س من م�صعل اأمري املوؤمنن الذي ال ينطفئ وجذوته التي ال تخبو، 
املوؤمنن  اأمر  كالم  من  ّنييه  اأ عن  عدا  ّنييه  اأ يف  يكمن  الكتاب  هذا  امتياز  »ولعّل 
اأّنييه ميتاز  الر�سّي على  ال�سريف  اختاره  قد  وخلوداً-  و�سمّواً  ذلك عظمًة  - وح�سبه 
اأرقى درجات الف�ساحة والبالغة، وح�سن ال�سبك، وجمال  -بنظره- ب�سفة كونه يف 
االأداء، كونه جامعاً ملختلف �سروب احلكمة، و�سائر فنون الكلم، وكاّفة روائع االأدب، 

هذا عدا عن اأّن جامعه هو علم من االأعالم، وغّرة زاهرة يف جبن االأّيام«)1(.
وقد تعّدد الكّتاب واملوؤّلفون الذين وّلوا وجوههم �صطر نهج البالغة، فطاف بع�صهم 
حوله حمّققن ودار�صن وم�صّنفن، فيما ا�صت�صقى اآخرون من زمزمه، و�صَعوا بن كلماته 

وعباراته...
وقد كان من بن تلك الدرا�صات التي كتبها هوؤالء الباحثن درا�صاٌت ُتعنى ب� »ت�سنيف 
وتوّزعها  البالغة  نهج  م�صامن  على  القارئ  ُيطلع  مبا  البالغة«،  نهج  مو�سوعات 

. مو�صوعّيًا، ومبا ي�صّهل البحث لكّل من اأراد االغرتاف من معن اأمري املوؤمنن
ال�صريف  اأّن  مع  الت�صانيف  تلكم  من  الغاية  ما  تت�صاءل:  القارئ  عزيزي  ولعّلك 
الر�صّي قد بّوب نهج البالغة، معتمدًا يف ذلك على معياٍر ذكره يف مقّدمة كتابه)2(؟

�صّتى،  ف��وارق  الت�صانيف  و�صائر  الر�صي  ال�صريف  ت�صنيف  بن  ب��اأّن  وجنيبك 
، اآية  نتعّرف اإليها يف هذه املقالة مع ا�صتعرا�صنا لكلٍّ من ت�صانيف ال�صريف الر�صي

اهلل م�صكيني، ال�صهيد مطّهري، لبيب بي�صون.
.  طالب يف احلوزة العلمية - معهد الر�صول االأكرم

1( مرت�صى، ال�صّيد جعفر: مقدمة كتاب الهادي اإىل مو�صوعات نهج البالغة، موؤ�ص�صة نهج البالغة، ط1،1404 ه�، قم املقّد�صة، �س7.
2( راجع: كتاب نهج البالغة، �صرح ال�صيخ حمّمد عبده، دار البالغة،ط8، 2000م، بريوت،ج1، �س19.
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ت�شنيف ال�شريف الر�شّي
ال �صّك اأّن لت�صنيف م�صّنف نهج البالغة االأهّمّية البالغة؛ فهو الذي قام بجمع املاأثور 
، وقد حداه اإىل ذلك طلٌب من بع�س معارفه بعد  من كالم موالنا اأمري املوؤمنن
اأمر  »خ�سائ�ص  با�صم  االأئّمة«  »خ�سائ�ص  كتاب  االأّول من  الق�صم  كتابة  فرغ من  اأن 
نورد  النهج،  مقّدمة  يف  ذلك  تف�صيل  الر�صي  ال�صريف  ذكر  وقد   ،» املوؤمنن

منها:
خ�سائ�ص  كتاب  بتاأليف  ابتداأت  الغ�سن،  وغ�سا�سة  ال�سن،  عنفوان  يف  »وكنت 
من  وفييرغييت  كييالمييهييم...  وجييواهيير  اأخييبييارهييم  حمييا�ييسيين  عييلييى  ي�ستمل   ، االأئّمة
الكتاب  بقّية  اإتييام  عن  وعاقت   ، علّيا املوؤمنن  اأميير  تخ�ّص  التي  اخل�سائ�ص 
لته  حماجزات الزمان ومماطالت االأّيام، وكنت قد بّوبت ما خرج من ذلك اأبواباً، وف�سّ
ف�سواًل، فجاء يف اآخرها ف�سٌل يت�سّمن حما�سن ما ُنقل عنه  من الكالم الق�سر 
املب�سوطة،  والكتب  الطويلة  اخلطب  دون  واالآداب،  واالأمييثييال  واحلييكييم  املييواعييظ  يف 
ذكره  املييقييّدم  الف�سل  عليه  ا�ستمل  ما  واالإخيييوان  االأ�سدقاء  من  جماعٌة  فا�ستح�سن 
معجبن ببدائعه، ومتعّجبن من نوا�سعه، و�ساألوين عند ذلك اأن اأبداأ بتاأليف كتاٍبٍ 
ومتفّرعات  فنونه،  جميع  يف  املوؤمنن  اأميير  مييوالنييا  كييالم  خمتار  على  يحتوي 
البالغة  يت�سّمن عجائب  ذلك  اأّن  علماً  واآداب  وكتب ومواعظ  غ�سونه، من خطب 
النفع  عظيم  من  فيه  مبا  عاملاً  بذلك  االبتداء  اإىل  فاأجبتهم  الف�ساحة...  وغرائب 
ومن�سور الذكر ومذكور االأجر. واعتمدت به اأن اأبّن من عظيم قدر اأمر املوؤمنن

...
وراأيت كالمه يدور على اأقطاب ثالثة:

اأّولها: اخلطب واالأوامر.

ثانيها: الكتب والر�سائل.
ثالثها: احلكم واملواعظ.

فاأجمعت بتوفيق اهلل - جّل جالله- على االبتداء باختيار حما�سن اخلطب، ثم 
حما�سن الكتب، ثم حما�سن احلكم واالأدب، مفرداً لكّل �سنٍف من ذلك باباً«)3(.

اإذًا، يذكر ال�صريف الر�صّي اأّن املعيار يف تبويبه لنهج البالغة هو كون كالم اأمري 
على   - الت�صنيف  املعيار يف  وهذا  اأو حكمة خمت�صرة،  كتاب،  اأو  املوؤمنن خطبة، 

3( م.ن.، �س19
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اأهّمّيته-  ال يخلو من �صوائب، اأبرزها اأّنه ال يي�ّصر عمل الباحث عن مو�صوع من موا�صيع 
اإن  ثّم  العك�س،  اأو  دون اخلطب،  الكتب  البحث موجوٌد يف  مو�صوع  فلعّل  البالغة،  نهج 
يبتدئها  خطبٍة  فرّب  م�صامينها،  كاّفة  اإىل  ي�صري  ال  والكتب  اخلطب  من  كثرٍي  عناوين 
اأمري املوؤمنن بحمد اهلل ومتجيده، ثّم يختتمها مبوعظٍة، اأو مببداأٍ من مبادئ احلكم 

وال�صيا�صة، وهكذا...
واإذا ما اأراد الباحث اأن يتعّرف على �صرية اأمري املوؤمنن من نهج البالغة، فاإّن 
اأ�صا�س زمني، ولذلك قد جتد  اأّن النهج غري مرّتٍب على  �صعوبًة قد تعرت�صه من جهة 
خطبًة لالأمري بعد وقعة اجلمل يف اأوائل خطب النهج، بينما جتد كالمه لعمر 
عندما ا�صت�صاره للخروج اإىل غزو الروم يف ترتيٍب متاأّخر، مع اأّن املعيار الزمني يقت�صي 

العك�س.
لكّن هذه املالحظات تبقى مغفورًة على كّل حال؛ ذلك اأن ال�صريف الر�صّي ذكر 
، وقد اأفلح يف  يف مقّدمة كتابه اأّن هدفه من جمعه تبيان عظيم قدر اأمري املوؤمنن
ذلك بال ريب، واأجاب على بع�س ما طرحناه بقوله: »ورمّبا جاء فيما اأختاره من ذلك 
ف�سوٌل غر مّت�سقة، وحما�سن كلٍم غر منتظمة؛ الأيّن اأورد النكت واللمع، وال اأق�سد 

التتايل والن�سق«)4(.

الت�شانيف املو�شوعّية املعا�شرة
ت�صنيٍف  من  بّد  ال  كان  البالغة،  نهج  يف  الباحثن  على  املفرو�صة  احلاجات  اأمام 
جديٍد يلحظ مو�صوعاته وم�صامينه، ولذلك قام عدٌد من الباحثن بتقدي ت�صنيفات 
تنّوعت بن ما يقوم على معيار الكلمة وبن ما يقوم على معيار املو�صوع، فاالأّول يقوم 
باإح�صاء مفردات النهج وكلماته، ثم يرّتب تلك املفردات ترتيبًا  اأبجدّيًا )اأو األفبائّيًا(، 
اأراد البحث عن مو�صوٍع تتنّوع مفرداته  لكّن هذا املعيار يبقى ي�صّكل بع�س �صعوبٍة ملن 

ومرادفاتها.

4(م. ن.، �س21.
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اأّما املعيار الثاين فيقوم على ترتيب موا�صيع النهج، بحيث ي�صتق�صي كّل العبارات 
التي ترتبط باملو�صوع، واإن وردت ب�صيغ ومفردات مرادفٍة ال مطابقٍة. ومبا اأن هذا النوع 
من الت�صانيف هو االأكرث نفعًا للباحثن يف نهج البالغة وملن اأراد التعّرف على مو�صاعاته، 
فاإننا نذكر - على �صبيل املثال ال احل�صر –  جملًة من الت�صانيف املو�صوعّية،عار�صن 

لروؤو�س ف�صولها واأبوابها،وهذه الت�صانيف هي االآتية:

ت�شنيف اآية اهلل علي م�شكيني)5(
العدل  اهلل،  ومعرفة  التوحيد  ويت�صّمن:  )العقائد(،  الدين  اأ�صول  االأّول:  الباب 
االإمام   ، علّي االإم��ام  ع�صر،  االإثني  واالأئّمة  االإمامة  واالأنبياء،  النبّوة  االإلهّي، 

، املعاد واحل�صاب. املهدّي
الباب الثاين: االإميان وعالماته.
الباب الثالث: الدين واالإ�صالم.

الباب الرابع: القراآن وال�صنة.
الباب اخلام�ص: العبادات.

الباب ال�ساد�ص: االأخالق، ويت�صّمن: االأخالق احل�صنة، واالأخالق ال�صّيئة.
الباب ال�سابع: اأ�صناف النا�س.

الباب الثامن: التاريخ.
الباب التا�سع: املعامالت.

الباب العا�سر: االجتماع وال�صيا�صة.
الباب احلادي ع�سر: نظام املال واالقت�صاد.

الباب الثاين ع�سر: علوم الطبيعة.
الباب الثالث ع�سر: االإن�صان واأحكامه و�صوؤونه.

5( م�صكيني، ال�صيخ علي : الهادي اإىل مو�صوعات نهج البالغة، موؤ�ص�صة نهج البالغة، ط1،1404 ه�، قم املقّد�صة.
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ت�شنيف ال�شهيد مطّهري)6(
مباحث التوحيد، وما وراء الطبيعة. 1 -

نظام العبادات. 2 -
نظام احلكم واالإدارة. 3 -

اأهل البيت- 4 واخلالفة.
املواعظ واحلكم. 5 -

الدنيا، والزهد فيها. 6 -
احلرب واحلما�صة. 7 -
املالحم واملغيبات. 8 -
االأدعية واملناجاة. 9 -

االنتقاد وال�صكوى من النا�س. 10 -
القواعد االجتماعية يف نهج البالغة. 11 -

االإ�صالم والقراآن يف نهج البالغة. 12 -
االأخالق وتهذيب النف�س. 13 -

ال�صخ�صّيات يف نهج البالغة. 14 -

ت�شنيف لبيب بي�شون)7(
وقد ذكر يف مقّدمة كتابه »ت�صنيف نهج البالغة« فوائد الت�صنيف املو�صوعي لنهج 

البالغة، والأهميتها نوردها يف هذا ال�صياق، فيقول:
»يتوّخى هذا الت�سنيف عّدة فوائد، منها ثالث فوائد اأ�سا�سّية، هي:

6(  مطّهري، ال�صيخ مرت�صى: يف رحاب نهج البالغة، الدار االإ�صالمية، ط2، 2003 م، بريوت، �س 31.
7( هو ابن االأديب املرحوم االأ�صتاذ وجيه بي�صون، وهو كاتب واأديب �صوري. باالإ�صافة اإىل تدري�صه ملاّدة  الفيزياء يف جامعة دم�صق، له العديد 

من املوؤّلفات االإ�صالمّية، ال �صّيما التي ترتبط بنهج البالغة، واأبرزها كتاب:«ت�صنيف نهج البالغة«.
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بوا�سطة هذا  النهج. فتربز  فلك  يييدور حولها  التي  االأفكار  على  القارئ  اإطييالع  1 -
وحمتوياته  مو�سوعاته  ح�سر  طييريييق  عيين  احلقيقية  النهج  قيمة  الت�سنيف 
اأدب وبالغة فح�سب، واإمنا هو كتاب عقائد ودين،  واهتماماته. فهو لي�ص كتاب 
واجتماع  وتخطيط،  واقت�ساد  وفييقييه،  وق�ساء  و�ييسييالم،  وحييرب  وحييكييم،  و�سيا�سة 

واأخالق.
م�ساعدة الباحث على معرفة كّل ما ورد يف النهج يف �ساأن من ال�سوؤون اأو مو�سوع  2 -

من املو�سوعات، بحيث ي�ستفيد منه يف البحث الذي يكتب فيه.
اأو عبارة من  اأو جملة  الذي وردت فيه فكرة  النهج  املكان من  اإىل  الكاتب  اإر�ساد  3 -
العبارات التي كان قد �سمعها اأو قراأها يف النهج، فيهتدي اإىل مكانها باأ�سرع وقت 

ممكن«)8(.
ثّم يرّتب لبيب بي�صون كتابه املذكور برتتيٍب نورد ملّخ�صه على ال�صكل االآتي:

اجلزء االأّول :
الباب االأّول: اأ�سول الدين ) العقائد(.

ويت�صّمن ت�صعة ف�صول: التوحيد ومعرفة اهلل،العبودية هلل، اخللق واملخلوقات،  العدل 
االإلهي والتكليف، الق�صاء والقدر، النبّوة واالأنبياء، القراآن وال�صّنة، االإ�صالم واالإميان، 

املعاد واحل�صاب.
الباب الثاين: فروع الدين ) العبادات واملعامالت(

ويت�صّمن ثالثة ف�صول: عبادة اهلل، العبادات، املعامالت.
. الباب الثالث: االإمامة واالأئّمة

االإمام  �صخ�صّية  ة،  اخلا�صّ االإمامة  العاّمة،  االإمامة  ف�صول:  ثالثة  ويت�صّمن 
. علّي

. الباب الرابع: �صرية االإمام علي بن اأبي طالب
، االإمام علي واخلالفة، ع�صر اخللفاء  ويت�سّمن اأربعة ف�سول: ع�صر النبي

8(  بي�صون، لبيب: ت�صنيف نهج البالغة، دار املحّجة البي�صاء، ط1، 2004 م، بريوت، ج1، �س17.
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. الرا�صدين، خالفة االإمام علي
اجلزء الثاين

الباب االأول: حروب االإمام علي يف مّدة خالفته.
ويت�صّمن �صّتة ف�صول: قيام الفنت ونكث البيعة، احلرب واملالحم وقتال املنحرفن، 

موقعة اجلمل، موقعة �صّفن، موقعة النهروان،  والية م�صر.
الباب الثاين: �صيا�صة الدولة.

ويت�صّمن ثالثة ف�صول:  نظام احلكم، نظام االإدارة، نظام املال واالقت�صاد.
الباب الثالث: ال�صوؤون االجتماعية.

ويت�سّمن ثالثة ف�سول:  �صوؤون االأ�صرة، العالقات  االجتماعّية، احلقوق املتبادلة.
الباب الرابع: االإن�صان و�صوؤونه.

ويت�صّمن ع�صرة ف�صول: التكوين اجل�صمي والنف�صي لالإن�صان، االنفعاالت واحلاجات 
اجل�صدية، اأحوال االإن�صان يف احلياة، املال والعمل، االأخالق واالآداب والرتبية، التاأديب 

والرتبية، العلم والعلماء، علوم الدين واللغة، علوم الطبيعة، علوم الطب.
الباب اخلام�ص: املواعظ واالإر�صادات.

ويت�صّمن �صبعة ف�صول: طاعة اهلل تعاىل، الهدى والهوى، التنبيه من الغفلة، التقوى 
والف�صوق، الزهد، حّب الدنيا، العمل لالآخرة.

الباب ال�ساد�ص: الفهار�س.
ويت�صّمن خم�صة ف�صول: فهر�س حما�صن االأخالق وم�صاوئها، فهر�س االآيات القراآنية، 
فهر�س االأحاديث النبوّية، فهر�س االأبيات ال�صعرّية، اخلطبة اخلالية من االألف، واخلطبة 

اخلالية من النقط.

اخلامتة
العلماء  من  جمٌع  قّدمها  التي  االأخ���رى  الت�صانيف  من  العديد  وج��ود  اإىل  ن�صري 
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والباحثن، لكّننا ذكرنا ما ذكرناه على �صبيل املثال ال احل�صر.
و مع نهاية هذه املقالة يرتاءى لك - عزيزي القارئ- اأّنه يبقى لنهج البالغة عدٌد 
من الت�صانيف التي تختلف باختالف م�صّنفها و املعيار الذي اّتخذه يف ت�صنيفه، لكّنها 
ت�صرتك يف اإقرارها باأّن نهج البالغة  كتاٌب �صامل ل�صوؤون احلياة، يجّل عن اأن حتيط 
به اإدراكاتنا القا�صرة، اأو اأن حتّده ت�صنيفاٌت قدميٌة اأو معا�صرة، فاحلّق واحلّق ما قيل 

فيه: »دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقن«.  


