
 

 مرکز اسالمی امید بوستن
 برنامه درسهایی از نهج البالغه

 آمریکا بعد ازظهر به وقت شرق 9یک هفته درمیان روزهای شنبه ساعت 
 صبح روزهای یکشنبه به وقت تهران 5:30

 

 حجت اإلسالم دكتر حميد رضا شريعتمداري سخنران:
فلسفه و كالم اسالمي از دانشگاه تهران  یدكتر یدارا  یحوزوحجت اإلسالم دكتر حمید رضا شریعتمداری عالوه بر مطالعات 

ریاست دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان را بعهده دارند. ایشان دارای مقاالت متعدد  یمیباشد. ایشان در حال حاضر با رتبه دانشیار

های گوناگون را در كارنامه خود  زمينه عقل در تشیع و تدریس در دانشگاههای مختلف ایران در یدر زمینه كاربست ها يپژوهش

 دارند.

  (تمشه) جلسه از نگاهي دیگر نیخطبه متق عنوان:

Program for Saturday,  January 7 @ 9 PM EST 

 به وقت تهراندی  18  صبح يکشنبه  5:30

9:00-9:05 Quran Recitation  

 9:05-9:50  Lecture 

9:50-10:00  Question and Answer 

10:00-10:05 Dua 

 

Zoom Link to the programs: 



https://tinyurl.com/ZoomOmid 
Meeting ID: 316 797 733 One tap mobile +19294362866 Password: 351023 

Telegram: @OCofGB      www.omidcenter.com 

 چکیده:
از  شیب انی، معروف است، به خاطر ب"همام"مطالبه كننده اش به  لی، و به دل"نیمتق"مضمونش به  لیمعروف نهج البالغه، كه به دل یاز خطبه ها يکی

تواند  يدارد كه م یگرید ریخطبه، نقل و تقر نیشده است. اما ا يتلق شه،یمؤمنِ تقواپ ایبه عنوان تراز انسان كامل  ،یو معنو يخصلت اخالق کصدی

 .را عرضه كند يگرگونید يِمعرفت یهاامدیپ

است، در كتاب سترگش،  ستهیز يق(م۴0۶ ی)درگذشته يرض دیمعاصرِ گردآورنده نهج البالغه، س بایق كه تقر۴۴9 یدرگذشته  ،يابوالفتح كراجک  

 ی عهیگذرد كه خود را ش يمسرخوش و غفلت زده ينقل، حضرت بر جماعت نینقل كرده است. بنابه ا یگرید یخطبه را به گونه  نی، ا"كنزالفوائد"

خطبه را  نیشود، ا يم يمعرف م،ینقل، برادرزاده ربیع بن خث نیداند و با اصرار همام كه در ا يعنوان را بر آنها، منطبق نم نیدانند. حضرت ا يحضرت م

خطبه  نیا زین( 3۸۱صدوق)د.  خیبرده شده است. ش عهین امام، نام شنقل، شش بار و از جمله، سه بار بر زبا نیكند. در ا يم رادیا يواقع يِعیدر وصف ش

 .كرده است يم يتلق عهیرا در وصف ش ثیحد نیزایآورده و نشان داده كه او ن "صفات الشیعه"در كتاب معروفش،  يرض دیبه نقل س هیرا البته شب

 يِعیش کی یِریكامل است و در هرحال، جهت گ عهیش کی اینوع نمون  يِعیش ای عهیش کیتراز  انیخطبه به صدد ب نیا ،يو تلق ریتقر نیبا ا مطابق

 یها وصف عه،یعنوان ش تیكه با محور میرا سراغ دار گرید تیبلکه ده ها روا ست،یخطبه ن نیمحدود به ا عه،یاز ش ریتصو نیدهد. ا يرا نشان م يواقع

كه تحت عنوان  يصدوق در كتاب خیدهد. ش ي(را بازتاب معهیتر، خطبه ش قیدق ای)نیخطبه متق يِاصل ی هیهمان سو قایكند كه دق يم فیرا رد يفراوان

 تیروا اوصافرا نقل كرده كه با فهرست كردن همه  ثیحد 5۶نگاشته،  "فضائل الشیعة"كتابش،  گریفراهم آورده و آن را پس از د "صفات الشیعة"

 .همام است یخطبه  ی هیمان همان درونو غالبشا ياصل ی هیسو گردد كه يشده در آن مجموعه، معلوم م

سازد كه  ي(، مبرهن ميعی)چه برسد به شعائر شيعیخاصِ ش یاشاره( به آموزه ها نیبا كمتر ایبدون اشاره) ت،یخطبه و آن همه روا نیا ی مالحظه

 ،يکعمل منس نیبلکه هم ،يعیخاصِ ش یاست و نه آموزه ها يعینه شعائر خاصِ ش ع،یتش يِاصل ی هیمادرون گر،ید ریبه تعب ای عیمطلوب در تش تیغا

ها،  نییاست از آ یمجموعه ا يو مذهب نید هر.ستین يعیش تیو ماه تیبخش از هو نیكم ارج دانستن ا یبه معنا نیا است و البته یو معنو ياخالق

جهت بخش، مرزگذارنده و معنابخش هستند، و  زین میهستند. تعال نیبخش، مهابت بخش و انسجام آفر تی. شعائرْ هويعمل یدهایو نبا دیو با م،یتعال

 رقابلیمهم و غ یهستند، اما همه ابن مؤلفه ها نید يِنیع اتیغا یكننده  نیبخش و تأم ينظام بخش، سازنده، ارتقادهنده، تعال دهایو نبا دهایسرانجام، با

 .شوند يزا م بیخود فراتر بروند، آس يِاگر از حدّ و منزلت واقع يچشم پوش

 يرونیشوند، اتفاقات ب يها رخ خواهند نمود: نشانه ها و نمادها مهم تر م بیآس نیو مذهب بشوند، ا نیغالبِ د یكنند و وجهه  دایاگر شعائر اصالت پ 

شود،  يم مهملشکر  ياهیشوند، س يو مخالفان، غالب م بانیو منکوب ساختن رق ز،یو تما زیبه تم لیم ابند،ی يم یبرتر ،يبر تحوالت درون یو ظاهر

معموال  ،يو مذهب ينید یها تیو در اقل ابندی يرواج م یيو معجزه گرا یيشوند، منقبت گرا يم فیعقل و معرفت به سود احساسات و عواطف، تضع

 .شود يحاكم م تشانیو موقع تیاز وضع کیتراژ یریتصو

 ابد،ی يم يفزون ریو تکف شیبه طرد، تهم لیشوند، م يپررنگ م يعیخاص ش یآموزه ها بشود، غالب ینگاه آموزه ا ع،یمثال در تش ،ياگر در مذهب اما

و همه آرمان  تیشود، و موعود، مهدو يم انیعیش یِامامان خاص و انحصار رد،یگ يشود و در هردو، غلو صورت م يدر حب و بغض خالصه م زیهمه چ

غالب شود كه ده ها  يعیتش ،یآموزه ا عیو تش یشعائر عیتش یاگر به جا اما.شوند يم دهیشك ریدر خدمت مذهب به تصو خیتار ندهیمعطوف به آ یها

و اصالت  تیمحور یو معنو ياخالق ،یو خوب و بدِ عباد د،یو نبا دیبا يعنی(، معطوف به آن است، عهیش ی)با برشمردن ده ها صفت برا يعیش تیروا

 عهیشود، امامان ش يم فیبه آن، تعر لین یآن و برا لیدر ذ تیكند و وال يم دایاصالت پ دیشوند، توح يم كم رنگ يمذهب یها تیكنند، هو دایپ

http://www.omidcenter.com/


 یو نه معجزات و كرامات خارق العاده  ،يو فوق عرش يشان)و نه مناقب عرش رهیشوند و س يه ممریکاو الگو و اسو ،یو معنو يتجسم فضائل اخالق

 ...شود و يتقرب به امام، تشبه به امام مهم م یبه جا ابد،ی يتر م شیب تینسبت داده شده به آنها( اهم


