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اهميت نهج البالغه را بيان  و اعالم كرد دستور 
داده اس��ت »تمام نهج البالغه« را در كتابخانه 

سازمان ملل به نمايش بگذارند. 
درباره كليت نهج البالغه كمي توضيح 

دهيد.
اين كتاب شريف در س��ال ٤٠٠هجرى قمرى 
تأليف شد. فصلى از كتاب خصايص اميرالمؤمنين 
اس��ت كه به درخواست ش��اگردان وى جدا و با 
كمى اضافات نام نهج البالغه بر آن گذاشته شد، 
ولي مختصر شده كه شامل تقطيع و حذف منابع 
و سلسله سندهاس��ت. به علت شخصيت واالى 
سيد رضى در ابعاد گوناگون، نسخه در دسترس 
عموم م��ردم ق��رار گرفت كه اي��ن عمل كمك 
فراواني به توجه نس��ل جوان شيعه حتى سنى 
آن دوران به متون اسالمى براي مبارزه با ظلم و 
ستم و مقابله با اشغالگران سرزمين اسالمى كرد 
كه باعث تشكيل هس��ته هاى اوليه مجاهدين و 

سپس»حزب اهلل« شد. 
چ�را ب�ا گذش�ت س�ال هاي زي�اد 
علماي ش�يعه اهتمامي براي تكميل 

نهج البالغه نداشتند؟
 با فوت شاگردان سيد رضى سؤال درباره منابع 
و اساتيد كتاب از سوى اهل تحقيق مطرح شد 
كه محققان و فقهاى شيعه با شناخت شخصيت 
و موقعيت استثنايى سيدرضي جهت استفاده 
مس��تدل مطالب وارده در نهج البالغه را كافى 
ندانس��تند، اما مخالفان اهل بيت ب��راى فرار از 
التزام به محتويات س��خنان وارده تشكيك در 
انتس��اب را به علت نبودن منابع مطرح كردند، 
البته تعدادى از محققان در زمان هاى مختلف 
تالش ارزش��مندى براي رفع كاس��تى ها انجام 
دادند كه بعضى ها نام مستدرك داشتند و گاهى 
نام مصادر نهج البالغه گرفتند، ولى خداوند اين 
منت را شامل حال من كرد كه با صرف بيش از 
٢٨سال و مراجعه به اكثر كتابخانه هاى مهم در 
كش��ورهاى مختلف و با وجود نب��ود امكانات با 
همكارى برخي عاشقان امام علي و دوستداران 
فرهنگ اسالمى توانستم بيش از ٨٠هزار كتاب 
را مطالعه و اكنون با پشتوانه ١٢٠٠ عنوان منبع 
مورد وثوق و اعتم��اد علم��اى مذاهب متعدد 

اسالمى اين نسخه را تهيه كنم. 
آيا مواردي از نهج البالغه را هم حذف 

كرديد؟
كتاب »تمام نهج البالغه« ب��ر قاعده حفظ پايه 
نهج البالغه تكميل شده و چينش آن تغيير پيدا 
كرده است. در موارد معدودى به دليل ضرورت 
اتصال موضوعى يا تاريخى و امثال آن متونى را 
ذكر كردم كه در نسخه شريف رضى نيامده است، 
اما چارچوب اصلى كار ب��راي تتميم مختارات 
ش��ريف رضى اس��ت. در كنار تتمي��م ترتيب 
موضوعى، تاريخى و تفكيك خطبه ها از كلمات 
و عهود از نامه ها و وصيت هاى شفاهى از وصاياى 
مكتوب را هم انجام دادم كه نزد اهل تحقيق اين 
چينش براي فهم صحي��ح مقصود آن حضرت 
بسيار مؤثر است. با پيدا كردن منابع و دسترسى 
به اساتيد راه بر تشكيك ها به كلى بسته مي شود 
و برحسب س��خن آيت اهلل جوادى آملي كتاب 
»تمام نهج البالغه« كتاب علمى ش��ده است و 
بايد در هر خانه و نزد ه��ر روحانى و هر محقق 
نهج البالغه«  يك نسخه از آن باشد و بدون»تمام 
فهم منظور امام علي ممكن نيست. مثاًل خطبه 
متقين كه با درخواست هّمام القا شد و در نسخه 
شريف رضي مختصر آمده است، در پايان راوى 
مي گويد همام تحت تأثير بيانات موال جان داد، 
ولى قطعه هاى ذكر ش��ده جزئى از يك خطبه 
بسيار طوالنى است كه با ش��نيدن آن، آن هم 
با نََفس رحمانى امام تأثيرش را در جان و روان 
همام كرد و با اش��تياق به سوى بهشت شتافت 

و ديگر در مورد مناش��دات در شوراى ششگانه 
كه حضرت طى سخنانى مبس��وط از حاضران 
بر مناقب، فضايل، سابقه ايمانى و جهادى خود 
اقرار مى گي��رد و حجت را كام��ل تمام مى كند 
كه امروز هم اگر كس��ى آن مناشدات را بخواند 
حقايق برايش آشكار و به توطئه ها براى غصب 
حق امير المؤمنين آش��نا مي شود. اما يك مورد 
اساسى ديگر را بايد ذكر كنم آنجايى كه حضرت 
علي)ع( انس بن مالك را نفرين مي كنند و سريعاً 
اجابت مي شود. در نسخه شريف آمده است در 
ش��هر بصره و در موضوع مربوط به طلحه و زبير 
بوده و مورد بازخواس��ت مشخص نيست، اما به 
اتفاق اهل حدي��ت و مورخان اين نفرين پس از 
آن انجام گرفت كه حضرت پس از سه جنگ و به 
شهادت رسيدن تعداد كثيرى از صحابه در آنها 
و جهت انتقال حقيقت بيع��ت غدير در نتيجه 
آگاه كردن نسل مس��لمانى كه زمان رسول اهلل 
را درك نكرده است به حقانيت آسمانى واليت 
خود مجلسى در رحبه الكوفه كه فضاى وسيعى 
خارج از شهر بوده تشكيل مى دهند و از باقيمانده 
صحابه مي خواهند هر كس ك��ه خود حاضر و 
شاهد بوده و از زبان پيامبر من كنت مواله فعلى 
مواله را شنيده است، برخاسته و مقابل حاضران 
در مجل��س اعالم كند. پس از آنك��ه تعدادى از 
صحابه برخاسته و شهادت دادند انس بن مالك 
كه به عنوان خادم شخصى پيامبر و نزديك ترين 
فرد به ايشان شناخته شده بود ساكت نشست كه 
سكوت او شهادت هاى بقيه صحابه را مخدوش 
مي كرد، لذا حضرت به او فرمودند: »تو كه در آن 
صحنه بودى و فرمايش رس��ول اهلل را شنيدى 
چرا آن را براى حاضران بي��ان نمى كنى؟« و او 
براى فرار از پاس��خ ادعا  كرد سنش زياد شده و 
فراموشى به او عارض گرديده است. آنجا موال او 
را نفرين كردند و در كتاب آمده اس��ت. آيت اهلل 
مكارم ش��يرازى و مصباح يزدي ه��م مكرراً در 

درس هايشان از »تمام نهج البالغه« ياد و به آن 
استناد مي كنند و فضال را به آن ارجاع مي دهند. 
مراجع و علماى بزرگ ديگر هم به صورت هايى 

كتاب را مورد تأييد قرار داده اند. 
نهج البالغه چند برابر شده است؟

قباًل عرض ك��ردم كه افتاده ه��ا و انداخته هاى 
نهج البالغه با استناد به منابع مورد وثوق مذاهب 
مختلف اسالمى در جاى خود قرار گرفته اند كه 
بدينوسيله مطالب وارده در نهج نيز مورد وثوق 
قرار خواهند گرفت و اكنون در»تمام نهج البالغه« 
خطبه ها به طور كامل و كلمات و وصايا و ديگر 
موارد بدون اختصار و تقطيع و به طور مس��تند 
آمده اس��ت كه بى شك باعث اس��تفاده بيشتر 
و بهره ب��ردارى بهتر از درياى بيك��ران باب علم 

رس��ول اهلل خواهد ش��د و راه را براى ش��ناخت 
صحيح آن شخصيت بى بديل هموار خواهد نمود. 
در اين راستا طبيعى است متونى از منابع متعدد 
و موثق حديثى،روايى،تاريخى و ادبى نيز اضافه 
شده است كه اتصال بين گزيده هاى سيد رضى 
را انجام مي دهد. اين متون گاهى كوتاه و گاهى 
طوالنى هس��تند و مراجعه كنندگان به كتاب 
اهميت اضافات را متوجه مي شوند. موارد بسيار 
زيادى هست كه در نسخه متداول نهج البالغه 
مختصر آمده است ازجمله خطبه جهاد، خطبه 
متقين، مناشده شوراى شش��گانه، مناشده در 
رحبه كوفه درباره موض��وع غدير كه هركدام از 
آنها وقتى كامل باشند تأثير حيرت انگيزى دارند، 
مثاًل خطبه جه��اد ك��ه در نهج البالغه موجود 
چند سطرى از آن آمده اس��ت و در پايان آورده 
كه حضرت در پى اين خطب��ه ١٠هزار نفر را به 
فرماندهى امام حسين)ع( و ١٠هزار نفر ديگر را 
به سركردگي قيس بن سعد و ١٠هزار نفر ديگر 
را به فرماندهى ابوايوب انصارى و تعداد ديگرى 
را به س��ركردگى ديگر فرماندهان كه مجموعاً 

حدود 5٠هزار نفر نيروى رزمى جهت بازگشت 
به صفين و رويارويى با معاويه آماده مي شوند را 
در يك مجلس و با يك خطبه آتشين براى جنگ 
مجدد پس از جنگ با خوارج بسيج مي كند، ولى 
فقط چند س��طر در نسخه ش��ريف رضى آمده 
است كه قطعاً تأثير نخواهد داشت، يا خطبه او 
را دروغ شمرده و او را نفرين كردند كه در اجابت 
نفرين ايشان س��ريعاً او به پيس��ى در صورتش 
مبتال مى شود اما پيام حياتى آن از متن وارد در 
نسخه شريف رضى اصاًل استفاده نمى شود، ولي 
در»تمام نهج البالغه« به تفصيل و كامل جريان 
رحبه الكوفه و نتيجه نفرين و روايت خود انس بن 
مالك از رؤيت رسول خدا در خواب و توبيخش 

توسط آن حضرت آمده است. 
 سيد رضي درجايي گفته بود كه كتاب 
پيش نويس اس�ت و شما گفتيد تمام 

شد. آيا ديگر سندي وجود ندارد؟
بله، در مقدمه نهج البالغه س��يد رضى فرموده 
اس��ت من در آخ��ر هر باب��ى اوراق��ى را خالى 
گذاشته ام كه زمينه باش��د براى اضافه نمودن 
متنى ك��ه تاكن��ون نيافتم و ممكن اس��ت در 
آينده به آن دسترس��ى پيدا كن��م، لذا اجتهاد 
مقاب��ل نص صحيح نيس��ت، از همي��ن نتيجه 
مى گيريم آنچه را تدوين كرده اس��ت نس��خه 
پايانى نيس��ت. به اصطالح پاك نويس نشده و 
اختالف نسخه هاى نهج البالغه و اختالف ترتيب 
در نسخه هاى مختلف نيز دليل اضافى بر ادعاى 
ماست، چون تمام شارحان قدماى نهج البالغه 
قائل به استناد به نس��خه زمان شريف رضى يا 
نزديك به آن هستند و در صورت وجود نسخه 
پايان يافته زمينه اى براى اختالف نسخ و ارقام 
وجود نداشت. تالش من در ادامه تحقق اهداف 
سيد شريف رضى اس��ت. البته در موارد بسيار 
معدودى هن��وز به قطعه هايى از متون دس��ت 
نيافتم  و در مقدمه هم اعالم كردم اگر كسى اين 
قطعه ها را يافت و به بنده رس��اند خاضعانه و با 

افتخار دست او را مى بوسم. 
 با توج�ه به اهمي�ت نهج البالغه قطعًا 
موانعي هم سر راه ش�ما وجود داشته 

است؟
 تحقيقات در طول بيش از ٢٨سال انجام گرفت. 
هربار برحس��ب منابعى كه به دس��ت مى آمد 
حجم زيادي از نس��خه شريف رضى تغيير پيدا 
مي ك��رد. مي توان گف��ت حجم اضاف��ات بالغ 
بر ٢٠برابر شده اس��ت كه از منابع مورد وثوق 
علماى مذاهب متعدد اسالمى كه كسى نتواند 
شك و شبهه اى وارد كند، اس��ت. تأييد كتاب 
از س��وى مراجع عظام و انديش��مندان به رغم 
اختالف مشارب آنان دليل بر آن است كه »تمام 
نهج البالغه« در محافل علمى و حوزوى از پايه 
محكمى برخوردار و منبع مورد اعتماد و استناد 
در مباح��ث مختلف اعتق��ادى و فقهى و ديگر 
موضوعات اس��ت. در طول تحقيقات توفيقات 
زيادي داشتم، درعين حال با سختي هاى زيادى 
هم مواجه ش��دم، چون زمينه اين كار بس��يار 
عظيم از نظر آمادگ��ى درونى خودم نزديك به 
صفر بود و امكانات براي س��فر به كش��ورهاى 
مختلف و ورود به كتابخانه ها و استفاده از منابع 
قديمى و نادر اصاًل وجود نداشت، اما همانطور 
كه گفتيد اساساً وارد شدن به اين ميدان براى 
خيلي ها ناپس��ند بود، چون مت��ن نهج البالغه 
ش��ريف رضى با چينش فعلى رنگ مقدس به 
خود گرفته ب��ود و هرگونه تغيي��ر در آن براى 
افرادى حتى عالم و محق��ق مقبول نبود، لذا با 
صدور نسخه اول»النسخه المشروحه« محافل 
مختلف، گاهى واكنش هاى تندى داشتند، ولى 
با انتشار »النسخه الموثّقه« كه حاوى منابع بود 

اين حركت تحقيقى مورد توجه قرار گرفت. 

با تكميل تقريبى قطع�ات پازل 
تصويرى امام از طريق دستيابى 
به سخنان كامل ايشان در كتاب 
»تمام نهج البالغه« امكان شناخت 
نس�بتًا صحيح براى ش�يعيان، 
مسلمانان و عدالت طلبان جهان 
به دس�ت خواهد آم�د و اكنون 
مى توانيم با افتخ�ار و مباهات به 
جهاني�ان بگوييم »ه�ذا علّينا« 

يعنى اين على ماست

در مقدمه نهج البالغه سيد رضى 
فرموده است من در آخر هر بابى 
اوراق�ى را خالى گذاش�ته ام كه 
زمينه باش�د براى اضافه نمودن 
متنى كه تاكنون نيافتم و ممكن 
اس�ت در آينده به آن دسترسى 
پيدا كنم، لذا اجتهاد مقابل نص 
صحيح نيس�ت، از همين نتيجه 
مى گيريم آنچ�ه را تدوين كرده 

است نسخه پايانى نيست

  معصومه طاهرى
  هزار سال پيش س�يد رضي همت كرد و گزيده هايي از سخنان 
ام�ام عل�ي )ع( را در كتاب�ي ب�ه ن�ام نهج البالغه جم�ع آوري 
كرد؛ كتابي ك�ه ام�روز در كنار قرآن ب�ه فخر ش�يعيان تبديل 
ش�ده اس�ت، اما اين كتاب همانگونه كه گفته ش�د تنها گزيده 
كالم امام ب�ود و ام�روز پس از انقالب اس�المي حجت االس�الم 
س�يدصادق موس�وي كه پ�در و پدربزرگش از مراجع مش�هور 
تشيع هس�تند اهتمام كرده و پس از 28 سال تحقيق كار ناتمام 
س�يد رضي را به پايان رس�انده اس�ت. با وي كه مدت هاس�ت 
در لبن�ان زندگ�ي مي كن�د دراي�ن ب�اره گفت وگ�و كردي�م. 

    
 ابت�دا بفرماييد چ�ه چيزي باعث ورود ش�ما ب�ه مقوله 

نهج البالغه شد؟
 براى شركت در افتتاحيه نخستين كنگره جهانى نهج البالغه از طرف 
دفتر امام دعوت شديم. آيت اهلل خامنه اى كه رئيس جمهور بودند در 
سخنراني كنگره فرمودند نهج البالغه موجود گزيده هاى سيد رضى 
اس��ت كه با انگيزه فصاحت و بالغت انتخاب شده و عرب زبانان امروز 
از فصاحت و بالغت هزار سال پيش فاصله گرفته اند و غيرعرب زبانان 
هم متوجه اين فصاحت نمي ش��وند و سر و كارش��ان با ترجمه هايي 
است كه برداشت هاى مترجمان از سخنان اميرالمؤمنين است، ولى 
بر اثر تقطيع سخنان موال در نهج البالغه شريف رضى ما از دسترسى 
به مقصود كامل امام علي محروم هس��تيم. چه خوب اس��ت افرادى 
گزيده هاى نسخه شريف رضى را كامل كنند تا بتوانيم همانند زمان 
موال از سخنان گهربارشان بهره مند شويم. اين در ذهنم بود تا بعد از 
رحلت امام خميني ناخواس��ته فرصتي پيدا شد و كار را شروع كردم. 
ابتدا با امكانات بس��يار محدود »النسخه المش��روحه« را با استناد به 
٢٩عنوان منبع و شرح ادغام شده چهار شارح از علماى سرشناس اهل 
سنت در پاورقى در بيروت منتشر كردم كه مورد توجه انديشمندان و 
محافل علمى قرارگرفت و مقام معظم رهبرى هم در بازديد از نمايشگاه 
كتاب آن سال كه معموالً عبورى انجام مى شود ١٠ دقيقه در غرفه ناشر 
نشستند و با دقت كتاب »تمام نهج البالغه« را مطالعه كردند و از اينكه 
پيشنهاد ايشان پس از سال ها محقق شده بود خوشحال شدند. سپس 
براى اهل تحقيق »النسخه الموثقه« با ١٠١عنوان منبع و ذكر منابع در 
تهران منتشر و به عنوان كتاب سال كنگره نهج البالغه آن سال انتخاب 
شد. مقام معظم رهبرى هم هزار نسخه از آن را خريدارى و به علماى 
اَعالم اهدا كردند. كتاب مورد توجه بسيارى از شخصيت هاى حوزوى 

و دانشگاهى واقع گرديد. 
 مقوله سلسله سند و ذكر منابع نهج البالغه چگونه بود؟

به تأكيد يكى از دوستان دانشمند حركت درجهت ذكر سلسله سند 
به اضافه ذكر منابع را شروع كردم. پس از چند سال تحقيق»النسخه 
الُمسنده« با ٧٧٠عنوان منبع به همراه سلسله سند مفصل در هفت جلد 
منتشر شد. درجلد هشت آن فهرست آيات، احاديث، اشعار و در نهايت 
»دليل نهج البالغه« كه راهنماى خوانندگان براى تسهيل رسيدن به 
محل ورود قطعه هاى نسخه شريف رضى در»تمام نهج البالغه« است 
را قرار داديم. كتاب سال حوزه علميه قم در سال ١٣٨٦ شد و لوح تقدير 
آن توسط آيت اهلل مكارم شيرازى به پسرم حجت االسالم سيدسليمان 

موسوى تقديم شد، زيرا آن زمان ايران نبودم. 
 براي تسهيل استفاده عموم از كتاب چه كرديد؟

 با پيش��نهاد تعدادى از اهل علم براى تسهيل اس��تفاده عموم و با ادامه 
تحقيقات»النسخه المرجع« كنونى با استناد به ١٢٠٠ عنوان منبع مورد 
اعتماد مذاهب مختلف اسالمى در بيروت چاپ شد كه اولين نسخه آن 
را به بارگاه اميرالمؤمنين در نجف و نسخه ديگر آن را به محراب و محل 
شهادت موال درمسجد كوفه اهدا كردم. در ايران هم نسخه هايى توسط 
هيئت رئيسه مجلس خبرگان در افتتاحيه جلسه اعضا در دوران رياست 
مرحوم آيت اهلل مهدوى كنى به اعضا اهدا شد. نسخه هايى هم به مراجع 
تقليد و شخصيت هاى علمى برجس��ته تقديم كردم كه مورد استقبال 

آنان قرار گرفت. 
 در سطح جهاني چطور؟

به س��ران باالترين مراكز جهانى مانند دبيركل سازمان ملل، رئيس 
دادگسترى بين المللى در الهه، رئيس كميته بين المللى حقوق بشر، 
سازمان يونسكو، وزير فرهنگ واتيكان و ديگر شخصيت هاى جهانى 
اهدا شد كه در نامه اى رسمى به اينجانب بان كي مون دبيركل سازمان 
ملل ضمن ابراز خرسندى از ديدار و تقدير ويژه از كار تحقيقى و بيان 
اهميت » نهج البالغه« دس��تور داد »تمام نهج البالغه« در كتابخانه 
سازمان ملل متحد به نمايش گذاشته شود. به علت اين كار ارزشمند و 
ويژه آيت اهلل حسينى بوشهرى رئيس حوزه هاى علميه ايران در نامه اي 
از عمل دبيركل تش��كر كرد. نامه به طور رسمى از طريق وزارت امور 
خارجه به انگليسى ترجمه و توسط نماينده جمهورى اسالمى ايران 
در سازمان ملل به دبيركل تقديم شد. وزير فرهنگ واتيكان نيز ضمن 
اعالم اينكه كتاب در كتابخانه مخصوص شوراى پاپى قرار داده خواهد 
شد رسماً درخواست نسخه اى از كتاب براى كتابخانه واتيكان را كرد 
تا در كنار آثار ديگر مذاهب جهان قرار گيرد، درحالي كه متأسفانه در 
كشور خودمان كتاب مورد توجه نبوده است و فقط گاهي توسط بعضى 

اشخاص تالشى براي معرفى انجام مى گيرد. 
از ديدار با بان كي مون خاطره اي داريد؟

با اينكه در شرح وظايف دبيركل سازمان ملل، امور فرهنگي نيست و 
اينها مربوط به يونسكو است، ولى بان كى مون به اين موضوع اهتمام 
ورزيد. در جلسه به من گفت فردا عازم يك سفر دوره اى به مدت يك 
هفته به آفريقا هستم ولى اصرار دارم ديدارمان قبل از اين سفر انجام 
گيرد. اكنون هم اين آخرين ديدار من اس��ت و ق��رار مالقات ديگرى 
ندارم كه معناى آن مح��دود نبودن زمان مالقات اس��ت، همين هم 
شد چون زمان تعيين ش��ده حداكثر ١٠ دقيقه بود ولى ديدار از آغاز 
تا پايان نزديك به ٣٠دقيقه شد. او دقايقى درباره شخصيت امام علي 
و اهميت نهج البالغه حرف زد بعد از آن با دست خود صندلى را عقب 
كشيد و گفت بفرماييد، درحالي كه در پروتكل هيچ وقت مقام رسمى 
به موازات شخصى در رتبه پايين تر نمى نشيند، ولى ايشان در طرف 
ديگر ميز  همراه معاونان خود نشست و من همراه نماينده جمهورى 
اسالمى دكتر خزاعى و رايزن فرهنگى ايران در سازمان ملل مقابل او 
نشستيم. پس از جلسه، بان كي مون مصرانه من را بدرقه كرد و وقتى 
به درِ خروجى سالن رسيديم و بر حسب پروتكل بايد خداحافظى انجام 
مي شد ولى مي خواست تا نزديك آسانسور بنده را همراهى كند كه در 
ميان راه با اصرار من منصرف شد و يكى از معاونان خود را مأمور كرد 
تا آسانسور ما را بدرقه كند. اين ديدار توسط دوربين هاى سازمان ملل 
ضبط شد و در صفحه اصلى سايت س��ازمان تصاوير و گزارش جلسه 
انتشار يافت. پس از چند روز نامه تشكر رسمى دبيركل به نمايندگى 
جمهورى اسالمى ارسال ش��د كه ضمن تش��كر از ديدار با اينجانب 

»تمام نهج البالغه« در كتابخانه سازمان ملل به نمايش درآمد
 گفت وگوي »جوان« با حجت االسالم سيدصادق موسوي، مردي كه كار ناتمام سيد رضي را تمام كرد

منابع را از كجا تهيه كرديد؟ 
 متأسفانه بسيارى از منابع مهم اسالمى توسط مستعمران از كتابخانه ها، 
موزه ها حتى دخمه ها و صندوق ها در طول قرن ها به يغما برده ش��ده 
است و بايد براى دسترسى به آنها به آن كشورها سفر كنيم. از سويي 
اكثر كتابخانه هاى موجود در بالد اسالمى در آغاز كتابخانه شخصى بوده 
است و بعدها دايره محتوياتش مقدارى گسترده شده و برحسب امكانات 
مادى و اعتبارى صاحب كتابخانه، كتاب هايى از راه اهدا يا خريد آنجا 
قرار مى گرفته است، اما بسيارى از كتابخانه ها كه در كشورهاى ديگر 
با ذهنيت كتابخانه و جمع هرگونه كتاب در هر موضوع و متعلق به هر 
دين و مذهب تأسيس شده است، اكثراً با بودجه هاى كالن و مخصوص 
توسط شاهان در گذشته و حكومت هاى امروز  پشتيبانى مى شوند. براى 
پيدا كردن منابع به هر درى مى زدم و به هرجا كه احتمال وجود منبعى 
بود چه كتابخانه شخصى و چه عمومى مى رفتم. گاهى براى استفاده 
از منابع بعضى كتابخانه ها با قوانين بسيار سختى روبه رو مي شدم، ولى 
همه آنها را تحمل مي كردم و در كمترين زمان بيشترين تعداد منابع 
را مطالعه و متون مورد لزوم را در كامپيوتر همراه خود ضبط و كتاب 
را به صاحبش بازمى گرداندم. بعضي اوقات به كتابخانه اى مى رفتم كه 
مسئولش ٢٠ سال قبل فوت كرده و هنوز كسى جايگزينش نشده بود. 
بين كتاب هاى روى زمين ريخته و درهم دنبال منابع مى گشتم. گاهى 
روزه مي گرفتم تا براى ناهار از كتابخانه خارج نش��وم  و وقت بيشتري 
داش��ته باش��م و تا آخرين لحظات باز بودن كتابخانه آنجا مى ماندم. 
چندين بار در اثناى مراجعه به منابع در كتابخانه كنگره امريكا ساعت 
كارى پايان يافته و تمامي كارمندان رفته بودند و براى بازرسى وقتي 
پليس به آنجا آمده بود من متوجه تعطيل شدن كتابخانه نمي شدم و 
پليس من را به بيرون مي  كرد. س��رانجام با تمام سختي ها كار نتيجه 
ارزشمندى داشت و مورد تأييد و استناد علماى اَعالم و حوزه هاى علميه 

و دانشگاه ها قرار گرفت. 
كتاب به چه زبان هايي ترجمه شده است؟

 در جهان عرب توسط رسانه ها بارها معرفى شده و مقاالت متعددى 
در روزنامه ها و مجالت لبنان بر اهميت اين كار منتش��ر شده است. 
مصاحبه هاى زيادي داش��تم، ولى با ش��روع فعالي��ت تكفيرى ها و 
عمليات انتحارى توسط وهابيون و تحريك تعصب هاى مذهبى زمينه 
اطالع رسانى ميان اهل سنت و كشورهاى عربى سنى مذهب بسيار 
محدود شده است. ترجمه تركى استانبولى اين كتاب  اخيراً در تركيه 
چاپ شده و روز غدير در مراسم باشكوهى رونمايى شد كه براى آشنا 
ش��دن حدود ٢٠ميليون علوى و حدود 5ميليون شيعه خيلي مهم 
است. با كمى اختالف شيعيان آذربايجان هم از ترجمه تركى بهره مند 
مى شوند. ترجمه انگليسى آن نيز انجام گرفته است و ترجمه روسى 

هم آغاز خواهد شد. 
 خاطره اي هم طي كار داريد؟

در مراحل اولي��ه كار و محدود بودن منابع تحقيق��ى و نبود امكانات 
مادى هيچ وقت فكر نمى كردم موضوع اين همه زمانبر باش��د، ولى 
دقيقاً هر وقت احساس مى كردم كار تمام شده است از راه هاى مختلف 
براى ادامه تحقيق فرصت هاى جديدى به وجود مى آمد. مثاًل روزي 
در بيروت قبل از اينكه نسخه اى منتشر شود در منزل منتظر آخرين 
مراحل صفحه بندى كتاب بودم كه زنگ خانه زده ش��د و شخصى با 
كتابي در دست پرسيد سيد صادق موسوى هستيد؟ گفتم بله. گفت 
شنيدم شما مشغول كار تحقيقى نهج البالغه هستيد و احساس كردم 
اين كتاب به درد شما مى خورد براى ش��ما تهيه كردم و به شما اهدا 
مي كنم. خداحافظى كرد و رفت. وقتى در را بستم تا فاصله چند مترى 
كامپيوترم احساس كردم بايد دوباره كار را بازبينى كنم. خالصه بيش 
از شش ماه بر تحقيقم اضافه ش��د تا امروز هم آن شخص را نشناخته 
و نمى شناسم. من آن را عنايت خاص از س��وى مواليم امام على)ع( 
مي دانم. از اين قبيل خاطرات و عنايات غيبى خيلى زياد بود كه فقط 

منت الهى در حقم بوده است. 
 با اين كار شما ش�مه اي از امام علي داريد كه قبل از آن 

نداشتيد. اين شمه چه بوده است؟
بله، متأس��فانه تصويرى كه از امام علي در اذهان نقش بسته تصوير 
شخصى حامل شمشير اس��ت، درحالى كه افتخار ايشان به باب علم 
رسول اهلل بودن اس��ت. تنها كسى در تاريخ بش��ريت است كه گفته 
است:»س��لونى قبل ان تفقدونى، س��لونى عن ما دون العرش، وانى 
اعلم بطرق السماء من طرق األرض و ان بين الجوانح منى لعلماً جّماً 
لو اصبت له َحَملة«. نقش جهادى ايشان در راستاى كلمه اهلل بوده و 
نه اصل هدف، ولى از سوى دشمنان چهره حقيقى حضرت در اذهان 
حتى شيعيان مخفى ش��ده و ابعاد مختلف ش��خصيت بى بديل امام 
تنها در شجاعت بى نظير ايشان خالصه شده است حال آنكه معاويه 
دشمن سرسخت حضرت براى پاسخ به سؤال ها افراد ناشناسى را از 
شام به كوفه مي فرستاد تا پاسخ صحيح را از موال بگيرند و به نام خود 
منتشر كند، حتى براى اطالع از آينده خود افراد متعددى را به كوفه 
مي فرستاد و با ورود در روزهاى متعدد مرگش را اعالم كنند تا از راه 
واكنش امام از آينده خود و دوران حكومتش آگاه شود و وقتى حضرت 
در واكنش به خبر مرگش مى فرمود به خدا قسم او نخواهد ُمرد قبل 
از اينكه پيروزمندانه وارد اين مس��جد )كوفه (شود، آنگاه او مطمئن 
مي شد دوران سلطه طاغوتي اش در پيش است. لذا با تكميل تقريبى 
قطعات پازل تصويرى امام از طريق دستيابى به سخنان كامل ايشان در 
كتاب »تمام نهج البالغه« امكان شناخت نسبتاً صحيح براى شيعيان، 
مسلمانان و در مرحله بعد حق جويان و عدالت طلبان جهان به دست 
خواهد آمد و اكنون مى توانيم با افتخار و مباهات به جهانيان بگوييم 

»هذا علّينا« يعنى اين على ماست. 
 بعضي از نسخ نهج البالغه در كتابخانه هاي خارجي است، 

شما چطور از اين نسخ استفاده كرديد؟
 بسيارى از گنجينه هاى علمى ما توسط مستشرقان و نيروهاى وابسته 
به استعمارگران به يغما برده شده است، مثاًل كتابخانه عظيم اميريزيانا 
در شهر ميالن ايتاليا كه به همت يك كاردينال مسيحى به نام فدريكو 
بوروميو تأسيس ش��ده اس��ت حدود ٧٠درصد مخطوطات نادرش را 
از كش��ور يمن تهيه كرده و كتاب كتابخانه هاى ش��مال آفريقا توسط 
استعمارگران فرانسوى، ايتاليايى و انگليسى به آن كشورها برده شده 
است. كتابخانه كنگره امريكا حدود ٧٠سال قبل يك كتابخانه مصرى 
ارزشمند را به طور كامل خريدارى و به واشنگتن منتقل كرده است. افراد 
وابسته دشمنان مكتب اهل بيت هم ش��هر به شهر و روستا به روستاى 
هند را گشته تا منابع نادر و مهم شيعيان را پيدا كنند و پس از خريدارى 
آنها را در اختيار رؤساى خود قرار دهند يا بسوزانند. پس از اشغال عراق 
بسيارى از كتاب ها و اشياي نادر و ارزشمند توسط امريكايى ها سرقت 
شده اس��ت، لذا طبيعى اس��ت كه بس��يارى از نوادر منابع اسالمى در 
كتابخانه هاى مختلف غرب يافت شوند و اينجانب بسيارى از منابع بسيار 

نادر و ارزشمند را فقط در كتابخانه هاى خارجى پيدا كردم.


