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  شگفتاریپ
  
  
، نازلـۀ روح ملکـوتی امیرمؤمنـان اسـت کـه مفـاهیم ژرف آسـمانی را در                البالغـه  نهج

خـدا راه یابـد و در ایـن    بـه سـوي   ت هدیه کرد تا آدمی پله پلـه  یواژگان زمینی به بشر 
  .سان زندگی کند که دنیا و آخرت را براي خویش فراهم آورد جهان آن
خواهان، نـه از   ن است که در وانفساي فریب دنیا    اي براي انسا    برنامه ،البالغه نهج

انـدوزي گرفتـار آیـد و     دنیا کناره گیرد و گوشه عزلت گزینـد و نـه بـه آفـات ثـروت           
  .تکاثر و تفاخر پیشه کند

، تفسیر عینـی قـرآن حکـیم اسـت کـه منطـق درسـت اندیـشیدن را                    البالغه نهج
  .دارد آموزد و از تفسیرهاي نادرست دین باز می می

اسـت و انـس بـا آن، اُنـس بـا قـرآن را بـه        ) ع(، نامۀ آشنایی با علـی     بالغهال نهج
  .آورد و بهترین همدم انسان در جامعۀ امروزي است ارمغان می

ــور  البالغــه نامــه نهــج شــناختآنچــه در کتــاب  ــراهم آمــده، شــعاعی از ن  ف
 بخـش نخـست، بـه بررسـی امامـت و      :یافته است که در سه بخش سامان البالغه    نهج

هـا،   زنـدگانی مؤلـف، ترجمـه     :  و مباحثی پیرامون کتاب ماننـد      امیرمؤمنانت  یشخص
 ،مپرداختـه و در بخـش دو  ن دسـت  یـ و موضـوعاتی از ا البالغه   نهجات  ی ادب ،حهاشر

ی مانند خداشناسی، معاد، دنیا، اخـالق، فرهنـگ، اقتـصاد و سیاسـت      یمباحثی محتوا 
البالغـه   نهـج  استناد و اعتبار    و در بخش سوم به شبهۀ     گردیده  بررسی  البالغه    نهجدر  

  .ایم دادهپاسخ 
چنـان کـه بایـسته و شایـسته اسـت ترجمــان       توانــد، آن تردیـد ایـن اثـر نمـی     بـی 

پژوهـی را در جـان دانـشجویان     البالغـه  نهـج  امـا امیـد اسـت شـوق     ؛ باشـد البالغـه  نهـج 



  البالغه نامه نهج        شناخت2

  .چنان که شایسته است، آشنا شوند ز با این کتاب آنیبرانگیزاند و جوانان عز
تواننـد موضـوعات     مـی ،البالغـه  نهـج  بردن بیـشتر از   نشجویان عزیز براي بهره   دا

ي سـها در. اسـتخراج نماینـد   البالغـه  نهجروز را با استفاده از راهنمایی اساتید محترم از   
شتر بـا   یـ یی نیز بـراي آشـنایی ب      شهاپژوه. گشاست محتوایی بخش دوم در این زمینه راه      

  .نهاد شده استدر پایان هر فصل پیش البالغه نهج
شناسـی آن از کتـب کهـن نیـز موضـوع       هاي متون انتخابی و واژه    دقت در واژه  

  .مؤثر است) ع(مفیدي براي تحقیق است که در شناخت بهتر کلمات علی 
 است کـه بـسیاري   تصحیح دکتر صبحی صالح   ، معیار در این کتاب    البالغۀ  نهج

تمام عباراتی   ،براي ترجمۀ متون   هاي آن مطابق است و     رههاي موجود با شما    از ترجمه 
 ایـم و سـایر     بهـره بـرده  ع و آهنگین است از ترجمۀ دکتر سید جعفـر شـهیدي       که مسج
 اسـتفاده  تـی یاي آهنگـین نیـست از ترجمـه دکتـر عبدالمحمـد آ      ها که به گونـه   ترجمه
ایـم کـه نـام ایـشان را        هاي دیگري نیز سود جسته      اي موارد از ترجمه     در پاره . ایم  کرده

  .ایم در پاورقی آورده
دانم که از معاونت محترم پژوهـشی دانـشکدة علـوم         می در اینجا بر خود فرض    

االسالم و المسلمین عبـدالهادي مـسعودي کـه افـزون بـر مطالعـۀ            حدیث، استاد حجت  
اي زیبایـــشان، تــالش و پیگیریهــاي فراوانــی بـــراي    ســنجیه  برخــی دروس و نکتــه  

و نیـز از اسـتاد دلـشاد تهرانـی کـه بـا دقـت و         کـنم  این اثر داشتند، تـشکر      سازي  آماده
وسواس، کتاب را از ابتدا تا انتها خواندند و با ارزیابی خویش بنـده را یـاري رسـاندند       

 کـه همـواره مرهـون    ،سید کاظم طباطبایی نیاالسالم و المسلم و استاد بزرگوار حجت 
طلبم که همگـان را از     صمیمانه سپاسگزارم و از ساقی کوثر می       ،راهنماییهایشان هستم 

  .سرچشمه معرفت الهی سیراب گرداند
 گـردآوري زاده در  ي جناب آقاي حسن اصغرپور و سـید حـسین فـالح         شهاتال

در دري فطـرت  یـ ن حیالـد  وشا جناب آقاي جمـال کز زحمات طلبۀ یو ن ،ي اولیه شهافی
نیـز   فصل شانزدهم، بسیار ستودنی است و این اثر مـدیون ایـن بزرگـواران    سامان دادن 

  .هست
سـازمان  ) علوم قرآن و حدیث   (در پایان از پژوهشگران گروه پژوهشی الهیات        



  3 پیشگفتار      

آقـاي دکتـر   سالم و المسلمین دکتر احمد احمـدي و        اال حجتسمت و به ویژه جناب      
شـان سـبب تغییـرات     گیریهـاي علمـی   ردهم که خـ   کن نهایت تشکر می   بیمجید معارف   

  .اساسی در برخی فصلها شد
  

  احمد غالمعلی          

  

  


