
 

1 

  پيشگفتار

هـدايت انـسان در اختيـار او        بـراي   هاي معنوي كه خداي منّـان         ترين سرمايه   از گرانبها 
، البالغـه   نهـج  و جانـشينان اوسـت و        )ص( پيـامبر احاديث و روايـات     ،  قرار داده است  

 گرچـه   )ع(  علـي  هاي  ها و حكمت    نامه،  ها هاي بالغي شامل خطبه     كتابي جامعِ گزيده  
امـا در زمـره احاديـث و متـون       ،  با انگيزه تأليف يك كتاب حديثي تهيـه نـشده اسـت           

،  از دو منظر سـبك و اسـلوب و نيـز معنـا و محتـوا                البالغه  نهج. آيد  روايي به شمار مي   
 گـردد   اين اشتراكات خود از مباني چنـدي ناشـي مـي          . اشتراكات زيادي با قرآن دارد    

 و علم الهـي وي بـه ظـاهر و           )ص( رسول خدا  از   )ع(  علي كه دريافت معارف قرآني   
  .آن مباني استه از جمل، باطن قرآن

سـجع و   ،  از جهت سبك و اسلوب نيز عناصر بياني متعددي مانند سبر و تقسيم            
 و از    غيـره،  التفـات و  ،  جنـاس ،  و نيز عناصر بديعي مانند انواع تشبيه و اسـتعاره         ،  فاصله

عنـوي اشـتراكات دو كتـاب در مـوارد بـسياري از جملـه معـارف اعتقـادي و             جهت م 
 بـا قـرآن     البالغـه   نهـج همچنين همسويي مباحـث معنـوي       . اخالقي قابل مالحظه است   

در . رود   بـه مثابـه تفـسيري بـراي قـرآن بـه شـمار مـي                البالغـه   نهجاي است كه      گونه  به
: نـد از ا  ه عبـارت  كـ سـي اسـت      و قرآن از دوجهت قابل برر      البالغه  نهجحقيقت ارتباط   

هاي مختلفي     از جهات نامبرده خود شاخه     كهر ي . »معنا و محتوا  «و  »  و اسلوب  كسب«
  . ه به صورت مجزّا قابليت بررسي و استخراج مثال داردكدارد 

ه عنـوان دو مجموعـ    و قـرآن بـه  البالغـه  نهـج كه اشاره شـد   از سوي ديگر چنان   
طبعاً در مقام بررسي ارتباط عناصـر بالغـي         ات زيادي دارند و     كمشتر،  شاخص بالغي 

شـناخت  ،  پـذيري    اين اثـر   كبراي در .  متأثر از قرآن خواهد بود     البالغه  نهج،  تابكدو
 كمقايـسه سـب   ،  هاي بالغي قرآن امري ضروري است و پس از ايـن شـناخت              ويژگي
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ه كـ  ادبـي قـرآن      كهـاي سـب      اما برخـي از ويژگـي      يابد؛  مي با قرآن تحقق     البالغه  نهج
  : ازاستعبارت ، ندك  را هم ظاهر مي غت آنبال

  ه مابين نظم و نثر است؛ك اسلوب خاص قرآن  -
  ؛ آيات خصوصاً در قصار سوره وجودسجع و فاصل -
  ؛ اقسام ايجاز از حيث ايجاز به قصر و ايجاز به حذف -
  ؛ ابتناي قرآن درطرح مباحث بر تقسيمات منطقي و عددي -
  ؛ غيرهنايات وك، استعاره، ل تشبيههاي بياني شام  وجود آرايه -
  ؛ترصيع و جز آن،  وجود محسنات لفظي از جمله جناس -
  ؛التفات و جز آن، مقابله،  وجود محسنات معنوي از جمله طباق -
  .ها و جز آن جدل، اقسام، قصص، هاي بياني مانند امثالك اقسام سب -

دربـاره  ن مـسلمان    عالمـا ،  هاي اعجاز قرآن    تابكه در كها و موارد ديگري       اين
بـه همـين    . گـذارد    ادبـي قـرآن را بـه نمـايش مـي           كبخشي از سب  ،  اند  آن بحث كرده  

ماننـد اقـسام تـشبيهات و       ،  كاربرد صنايع بياني  نظر   از   البالغه  نهجتوان گفت     ترتيب مي 
مقابلـه  و  ،  طبـاق ،  سـجع ،  ترصـيع ،  مانند جنـاس  ،  و عناصر بديعي  ،  استعارات و كنايات  
بررسي ،  شناسي قرآن   با چنين ذهنيتي از بالغت    . ا آيات قرآن دارد   شباهت تام و تمام ب    

قابـل  .  خواهد بـود   البالغه  نهجثر عناصر ادبي قرآن در      كوجود ا ه  دهند   نشان البالغه  نهج
دشـواري نيـست و در ايـن         اركـ  البالغـه   نهججويي از عناصر بالغي       ذكر است كه پي   
هـاي    جلـوه ،  خاقـاني : .كاز جملـه نـ    ( هاي متعددي هم وجـود دارد       خصوص پژوهش 

،  معــارف؛البالغــه نهــجعلــوم بالغــت در ، ارانكــفــائز و هم ؛البالغــه نهــجبالغــت در 
در ايـن كتـاب نيـز تنهـا         ). الحديد   ابن ابي  البالغه  نهجهاي بالغت علوي در شرح        جلوه
» بـديع «و» بيان«،  »معاني« در سه سطح     البالغه  نهجهاي محدودي از عناصر بالغي        جلوه

تـاب در   ك هـر دو   كاشـترا ،   و قـرآن   البالغـه   نهـج ه  وجه ديگر از رابط   . است    ارائه شده 
پــذيري محتــوايي  معــارف دينــي و بــه عبــارت بهتــر اثــره مباحــث محتــوايي در حــوز

قرآن راهنماي هدايت انسان به مقاصد قرب       .  از قرآن در اين مباحث است      البالغه  نهج
يـز اصـول مـورد نيـاز انـسان          اخالقـي و ن   ،  و لذا جامع معارف اعتقـادي     . 1مال است كو
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 نيــز حــاوي البالغــه نهــج. جهــت ســامان بخــشي بــه حيــات فــردي و اجتمــاعي اســت
 خطـاب بـه جامعـه انـساني و          )ع( اجتماعي امام علـي   و   اخالقي،  اعتقادي  رهنمودهاي  

هـا و   نامـه ،  هـا    بنا بر نوع انتخاب خطبـه      البالغه  نهجمباحث وارده در    . نوع بشريت است  
توان   مي،  سنجي آن با قرآن     و در نسبت  است  ر و تفصيل بيان شده      ها به اختصا    متكح
ل معمـولي  كالبته نه تفسير به ش. مثابه تفسير و تبييني براي مباحث قرآن دانست را به  آن

 شـواهد محـدودي از تفـسير آيـات قـرآن            البالغـه   نهـج ه در   كهر چند   ،  و متعارف آن  
 و البالغـه  نهـج تـاب  كايـسه بهتـر دو   مقبه منظور   1.معناي متعارف آن نيز وجود دارد       به

 امري ضـروري    البالغه  نهجبردن به جايگاه قرآن در        پي،   مباحث محتوايي نظر  قرآن از   
ل مـستقيم و غيـر مـستقيم در         كه قرآن به دو شـ     كاست و در اين خصوص بايد گفت        

اي از مقايـسه معـارف قـرآن و           عنـوان نمونـه     همچنين به . است  اربرد يافته ك البالغه  نهج
رد كه  كتاب ياد   كدر دو   » پيامبرشناسي«و  » خداشناسي«توان از مباحث       مي البالغه  هجن

   2.اند پژوهش قرار دادهه برخي از محققان اين دو موضوع را عرص
جايگـاه  ،  موضـوعات متعـدد ديگـر از جملـه امامـت          ،  غير از مـوارد يـاد شـده       

، يماي برخي از پيامبران   س،  ابعاد شخصيت پيامبر اسالم   ،  السالم در قرآن    بيت عليهم   اهل
 اتقو،  دنيا و ارزش آن   ،  ل اخالقي يل و رذا  يفضا،  شخصيت انسان ،  معاد و روز بازپسين   

 ر و جـز   كـ امر بـه معـروف و نهـي از من         ،  جهاد،  اعتنايي به دنيا    زهد و بي  ،  و خودسازي 
ه  دهنـد   هاي قرآن نشان    اين مباحث با آموزه   ه  ه مقايس ك وارد شده    البالغه  نهجدر  ها    آن
  . تاب استكامل دو كسويي هم

مباحـث مـرتبط بـا علـوم       ،   با قـرآن   البالغه  نهجديگر در بيان وجوه ارتباط      ه  نكت
 جايگاه بلنـد و     البالغه  نهجشناسي در     قرآن.  است البالغه  نهجقرآني و جايگاه قرآن در      

اوصـاف قـرآن و نقـش آن در         ه   در خطب بـسياري دربـار      )ع(  علي ارجمندي دارد و  
 شـاهدي بـر   البالغـه   نهـج اسـت و در واقـع سراسـر           جامعه سخن رانده    هدايت انسان و    

  . است)ع(  عليشناخت جايگاه قرآن در بيانات
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، گذار علوم قرآني در انديـشه دانـشمندان اسـالمي اسـت             از آنجا كه قرآن پايه    
ناپـذيري   مباحث ديگري از علـوم قرآنـي ماننـد تحريـف        ،  عالوه بر بحث اعجاز قرآن    

 نزول دفعـي و   بحث از3،م و متشابه ك و مح  2ات به ناسخ و منسوخ     تقسيمات آي  1،قرآن
ساير مباحـث علـوم قرآنـي بـا          آنكه   ضمن،  تاب الهي است  ك از تصريحات    4تدريجي

 است كه آيـات     شايان ذكر همچنين  . تحليل متن و محتواي قرآن قابل استخراج است       
است  به كار رفته غهالبال  نهجاي در     تضميني و اشاره  ،  قرآن از طريق كاربرد استشهادي    

وحـدت موضـوعي    ،  البالغـه   نهج غيره   سياسي و ،  اخالقي،  و در نتيجه معارف اعتقادي    
 البالغـه   نهـج اصـالت   ،  سـويي   بـا ايـن هـم     . تام و تمامي با مباحث محتوايي قـرآن دارد        

  .دهد   را در حد تفسيري براي قرآن قرار ميالبالغه نهجو است مبرهن شده 
 در راسـتاي معرفـي اهـم      ،  گـذرد     ننـدگان گرامـي مـي     اما كتابي كه از نظر خوا     

 است كه به منظـور تهيـه مـتن آموزشـي درسـي بـا           البالغه  نهجهاي رابطه قرآن و       جنبه
است و هـدف از تـدوين آن تقويـت تـوان علمـي دانـشجويان                  همين نام تأليف گشته     

 ايـن كتـاب حـاوي    .  اسـت  البالغـه   نهـج ها و مراكـز آمـوزش عـالي در زمينـه              دانشگاه
 را از   با قرآن است كه آن     البالغه  نهجاطالعات جديدي در شناخت هرچه بهتر ارتباط        

جواد مصطفوي با نـام       كتاب مرحوم سيد  ها     آن ترين  ديگر آثار مشابه موجود كه قديم     
  .سازد متمايز مي،  استالبالغه نهجقرآن و ه رابط

 بـا   االمكـان   در نگارش ايـن كتـاب تـالش بـه عمـل آمـد تـا مطالـب آن حتـي                    
، هاي علوم حديث    در مقطع كارشناسي ارشد رشته    ،  هاي مصوب همين درس     سرفصل
هرچنـد بـه دليـل    ،  هماهنـگ باشـد  البالغـه  نهجمعارف ه   و نيز رشت   البالغه  نهجگرايش  

مطالب طرح شده در اين كتـاب       ،  ها  گستردگي مطالب و ضرورت تجزيه و تحليل آن       
 اسـاتيد محتـرم و مدرسـان گرامـي          رو  بسيار فراتر از عنـاوين مـصوب اسـت و از ايـن            

تـدريس درس مـذكور در      براي  مباحثي از اين كتاب را      ،  توانند با صالحديد خود     مي
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 بـا   البالغـه   نهـج كتاب حاضر از يك بخش مقدماتي با عنوان مباني رابطـه            . نظر گيرند 
مباحـث ايـن موضـوع      ،  است و عالوه بر آن طي سيزده فصل ديگر          قرآن تشكيل شده    

هـاي ايـن    از ويژگي. است مبحث ارتباط ساختاري و محتوايي دنبال شده        در قالب دو    
هاي ذكر شده در آن و نيـز          ها و نمونه      ل  تنوع مثا ،  نام  هاي هم     كتاب در مقايسه با كتاب    

بنـدي   اي وسيع است و در تقسيم    استفاده از منابع و مĤخذ دست اول و معتبر در گستره          
  . است ظر بوده مطالب آن همواره بعد آموزشي آن مدن

فصل است و گزارش اجمالي فـصول آن بـه           چهاردهكتاب حاضر دربردارنده    
  :قرار زير است

به معرفـي مبـاني عـام و        ،  » با قرآن  البالغه  نهجمباني ارتباط   «با عنوان   ،  فصل اول 
  .خاص ارتباط اين دو كتاب اختصاص دارد

، »ديث ثقلـين  حـ «بـه بررسـي     ،  »بيـت  ارتباط قـرآن و اهـل     «با عنوان   ،  فصل دوم 
  .پردازد  اصل روشنگر اين جايگاه ميترين مهم

بيـت    بـه بررسـي علـم اهـل       ،  »الـسالم   بيـت علـيهم     علم اهل «با عنوان   ،  فصل سوم 
  . پردازد هاي آن مي السالم و ريشه عليهم

اوصـاف كلـي و     ،  »البالغـه   نهـج جايگـاه قـرآن در      «بـا عنـوان     ،  فصل چهارم در  
 مـورد اشـاره     )ع(  علـي  صي قرآن در بيـان امـام      عمومي و نيز برخي از اوصاف اختصا      

  .قرار گرفته است
بـا   البالغـه   نهـج مقايـسه سـبك ادبـي       «عنـوان   بـا   ،  هشتمهاي پنجم تا       فصل در

ارتباط اين دو كتاب از حيـث بالغـت و علـوم بالغـي مـورد بررسـي قـرار          ،  »قرآن
  . گرفته است

انـواع استـشهادات    ،  »البالغه  نهجكاربرد آيات قرآن در     «با عنوان    ، نهم  فصلدر  
هـاي قرآنـي در ايـن كتـاب           ها و اقتباس    ها و تلميح     به همراه تضمين   البالغه  نهجقرآني  

  . است مورد تحقيق قرارگرفته 
 همــراه بــا البالغــه نهــجبــه معرفــي علــوم قرآنــي در ،  فــصل دهــم و يــازدهمدو

هـاي    روشدر فصل يازدهم مباني و، طور خاص  ن اختصاص دارد و به      هايي از آ      نمونه
  . است  مورد اشاره قرار گرفته البالغه نهج در )ع(  عليتفسيري امام
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 نيـز مبـاحثي از ارتبـاط محتـوايي          هاي دوازدهم و سيزدهم و چهـاردهم        فصلدر  
الـسالم مطـرح شـده     بيت عليهم نبوت و اهل،  و قرآن در موضوعات توحيد البالغه  نهج
  . است

مؤلفـان اسـت و     ه   كتـاب بـر پايـ      ذكر است كـه از نظـر روشـي ارجاعـات          شايان  
استناد علمي به سيد رضي خواهد بـود جـز آنكـه            ،  البالغه  نهجالقاعده در استفاده از       علي

ديگـر  ه نكتـ . اختصار با ذكر نام كتاب انجام شده استمنظور  به   البالغه  نهجارجاعات به   
ه ر ترجمـ ذكـ ، مبنا با انـدكي تـصرف  ،   در سراسر اثر   البالغه  نهجآنكه در ترجمه عبارات     

اما در برخـي مـوارد      ،  ذكر مترجم ضرورتي ندارد   نظر  بوده است و از اين        استاد شهيدي   
چـاپ  .  است آمدهدر پاورقي   ها     آن نام،  بودهنياز  ساير مترجمان   ه  كه به استفاده از ترجم    

در چاپ حاضـر بـه لحـاظ        . كردالبالغه منتشر      بنياد نهج  1393 در سال     را اول اين كتاب  
هـايي در كـل كتـاب اعمـال و در حقيقـت ويـرايش                 غييـرات و افـزوده    ي و كيفـي ت    كم

  .جديدي ارائه و نمايه نيز به آن افزوده شده است
مـسئوالن بنيـاد محتـرم      ه  دانـيم از همكـاري صـميمان        در پايان وظيفه خـود مـي      

 بـه   »سـمت «پـرور و نيـز مـسئوالن محتـرم سـازمان               خصوصاً آيت اهللا ديـن     البالغه  نهج
خـود در بهبـود     ه  دكتر احمد احمـدي كـه بـا تـذكرات عالمانـ           خصوص جناب آقاي    
اند و عالوه بـر آن نـسبت بـه چـاپ و انتـشار آن از هـيچ                      داشته  كيفي اثر حاضر نقش   

گندمي كـه مـسئوليت اسـتخراج          همچنين از آقاي حميد سليم     ،تالشي دريغ نورزيدند  
 گرامـي و فرهيختـه      تشكر و قدرداني كنيم و از خوانندگان        را بر عهده داشتند    ها  نمايه

  .خود محروم نسازنده را از تذكرات مفيد و سازند  كنيم كه مؤلفان دعوت مي
  

  و من اهللا التوفيق
  حامد شريعتي نياسر -مجيد معارف

  




