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چکیده 
در حالی رهبری جامعه را پذیرفت که بـه واسـطه حاکمـان پیشـین ،تعـالیم

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

بپردازند و بعد از کسب آگاهی اقـدام نماینـد .روش ایشـان ،پـس از ایجـاد انگیـزه ،دادن

با تکیه بر نهجالبالغه

امام علی

دین به انحراف کشیده شده بود ،بنابراین ایشان به اصالح امور جامعـه پرداخـت .یکـی از
انحرافات از میان رفتن ارزش عقالنیت و علمآموزی بود .اصـالحات آموزشـی ،تصـحیح
بخشهایی از فرهنگ جامعـه اسـت کـه بـا آمـوختن و کسـب آگـاهی در ارتبـاط اسـت و
خارج از حیطه سیاسـت ،اقتصـاد ،روابـط اجتمـاعی و فرـائل اخالقـی میباشـد .هـدف
علی

در این اصـالحات ،تربیـت مـردم بـه نحـوی بـود کـه در همـه امـور بـه اندیشـه

بینشی به مردم است تا با کمک وحـی ،عقـل ،فطـرت و دیگـر منـابع و معیارهـا قـادر بـه
تشخیص آموزههای صحیح باشند .عمل به علم و رسیدن به تقوا نتیجهای اسـت کـه در
راستای هدف غایی یعنی عبودیت ،از اهداف ایشان در اصالحات آموزشی است .در ایـن
پژوه با نگاهی تاریخی ـ تحلیلی به انحرافـات فکـری و مـوارد مغـایر بـا علمآمـوزی در آن
ِ
روزگار اشاره و پـس از آن آموزههـای امیرالمـؤمنین
 .1فارغالتحصیل کارشناسی ارشد نهجالبالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث قم.
 .2عرو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.

در اصـالح آنهـا بیـان میشـود.
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آموزش در نهجالبالغه حد مشخصی نـدارد و فراگیـری هـر دانـش و معرفتـی اسـت کـه
انسان را در دنیا و آخرت به سمت عبودیت سوق میدهد.
کلیدواژهها :امام علی

 ،نهجالبالغه ،علمآموزی ،اصالحات آموزشی ،عقالنیت

مقدمه 

عدم بلوغ فکری مردم باعث شد امام علی

 2۵سال حق خود را مطالبه نکند ،در این مدت

به واسطه اقدامات سرپرستان جامعه و عدم توجه آنها به آموزش و تربیت مردم ،فرهنـگ غالـب
جامعه به زمان جاهلیـت بازگشـته بـود ،بـه عبـارتی؛ سـرمایهداری ،ثروتانـدوزی ،تجمـلگرایی و
دنیاطلبی به جای تقوا ،علم و آگاهی ارزش و مالک برتری شناخته میشد (پرتوی از نهجالبالغه،
ج ،1ص.)131
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بدین منظور علی

شروع به اصالحات اساسی در تمام جنبهها نمـود و تـالش کـرد دیـن را

احیا کند و به مبارزه با انحرافات بپردازد .با توجه به اینکه برترین فرائل و شرافتها علـم دانسـته
شده (قصار  .)113به نظر میرسد حررت

اهتمام ویژهای به ایجاد انگیزه ،اصالح روشها و

منابع علمآموزی نموده باشند.
امام علی

در بیان وضع دگرگون زمانـه خـویش ،بـه بهـره نگـرفتن مـردم از دانـش و عـدم

پرسشگری آنان اشاره میکند 1با توجه به این کالم ،جامعـه آن روز گرفتـار جهـل و نـادانی بـوده
است ،علت این بیانگیزگی برای آمـوختن را میتـوان در اقـدامات خلفـا و معاویـه جسـتجو کـرد.
جامعه پـس از غصـب خالفـت علـی

توسـط خلیفـه اول ،دچـار بینظمـی شـد بـه طـوری کـه

اضطراب ،تردید و رنجی عمومی همه را فراگرفت ،خلیفه دوم نیز به جای تربیـت معنـوی مـردم،
برای توسعه فتوحات کوشید ،از این دو خلیفه ،حکومت سوم که مبتنی بر سرمایهداری بود متولـد
شــد و هـ ّـم مــردم و برخــی بزرگــان جمــعآوری ثــروت شــده بــود (پرت وی از نهجالبالغ ه ،پیشــین،
صــص129ـ ـ133؛ ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (ابنمی ثم) ،ج ،1صــص ۵19ـ  .)۵21در چنــین
جامعهای نابسامان ،مجالی برای پرداختن به علم و دانایی وجود نخواهد داشت.
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علمآموزی 
0نایجادانگیوه 

« .1روشهــای تربیتــی در پرتــو نهجالبالغــه» ،فرهنــگ کــوثر ،پــائیز1387؛ نگــاهی بــه روشهــای تربیــت از دیــدگاه
نهجالبالغه ،سطح 2جامعه الزهراا(قم) 1392؛ «تربیت از دیدگاه نهجالبالغه» ،نامه علوم انسانی ،زمستان1389و
بهار.1391
 « .2اصول و مبانی اصالحات در نهجالبالغه» ،دیار آشنا ،مهـر 1381ه.ش؛ جامع ه مطل وب در نهجالبالغ ه ،دانشـگاه
قرآن و حدیث(شهر ری)1387 ،ه.ش؛ اصالح فرهنگ عمومی از منظر نهجالبالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث(شـهر
ری) 138۶ ،ه.ش.

با تکیه بر نهجالبالغه

ضعف شناخت ،تقلید کورکورانه و پیروی از آبا و اجداد باعث شده بود افراد جامعه اطاعت بـی
چون و چرا از بزرگان خود داشته باشند و به بردگی فکری کشـیده شـوند (ت اریخ سیاس ی اس الم،
ج ،2ص .)2۴۶علی برای کنار زدن غبار جاهلیت ،به آنها چگونه فکر کردن را تعلـیم داد تـا
آزادانه بیندیشند و خود انتخاب کنند.

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

اصالحات آموزشی مورد بررسـی ،آموزههـایی اسـت کـه علـی در جهـت اصـالح فرهنـگ
علمآموزی اعرای جامعه بیان کرده است و آنها را به عقالنیـت ،علـمآمـوزی و افـزایش سـطح
آگاهی دعوت نموده ،در حقیقت هدف ایشان تربیت مـردم بـه نحـوی بـود کـه در همـه امـور بـه
اندیشه بپردازند و در هر کاری بعد از کسب آگاهی اقدام نمایند .
در نهجالبالغه به طور مستقیم به آموختن و یا نهی از فراگیری شاخهای از علم اشـاره نشـده
است ،بلکه علم در آن هر دانایی و آگاهی است که با عقالنیـت همـراه باشـد و بـه تربیـت و رشـد
انسان بینجامد.
1
پــیش از ایــن ،پژوهشهــای خــوب و بســیاری در خصــوص روشهــای تعلــیم و تربیــت و
اصالحات علوی در نهجالبالغ ه 2انجـام شـده کـه از روش و نگـاه آنهـا در ایـن مقالـه اسـتفاده
میشود اما تاکنون به مؤلفههای اصالحات آموزشـی امیرالمـؤمنین بـه طـور خـاص پرداختـه
نشده است.
در این پژوهش سعی شده است با نگاهی تاریخی ـ تحلیلی ،فرای صدور کـالم علـی در
نهجالبالغه تا حدی تبیین شده و به انحرافات فکـری و مـوارد مغـایر بـا علمآمـوزی در آن روزگـار
اشاره شود و پس از آن آموزههای امیرالمؤمنین در اصالح آن انحرافات بیان میشود.
با گردآوری روایات مرتبط از نهجالبالغه ،به نظر میرسد امام در چند مقوله به این مسئله
پرداختهاند :ایجاد انگیزه علمآموزی ،معرفی منابع صحیح فراگیـری علـم ،معیارهـای تشـخیص
علم صحیح و معرفی مصداقهای علم و عالمان حقیقی.
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0ن0سفارشبهتفکر 

عرصههایی که امام مـردم را بـه تفکـر در آن سـفارش نمـود شـامل عرفـان و خداشناسـی
(خطبه  ،1خطبه  ،91خطبه ،۴9خطبه ۶۵و .)...علوم طبیعی و جهانشناسـی (خطبـه  ،1خطبـه
 ،219خطبه  ،)...18۵انسانشناسی (خطبه ،113حکمت  1۴9و )...و تاریخ است.
علمواندیشه 

اندیشه به طور مطلق نزد علی
از گذشت ده روز از رحلت پیـامبر
فرمود:

جایگاهی ویژه دارد؛ همچنانکه در گفتار حکیمانهای پس
(مص ادر نهجالبالغ ه و اس انیده ،ج ،۴ص )11۵چنـین

هیچ علمی مانند تفکر نیست ...و هیچ بزرگی چون علم نمیباشد (قصار .)111
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درست در آغاز تحول جامعه آن روز ،به جایگاه ویژه اندیشه و مناسبت آن بـا علـم اشـاره شـده
است ،مقصود تفکر در اموری است که سزاوار باشد ماننـد :آفـرینش ،خداونـد ،اصـول و معـارف،
عالوه بر آن ممکن است مقصود نحوه اندیشـیدن نیـز باشـد کـه رعایـت اصـول آن ،اندیشـه را از
گمراهی حف میکند (ترجمه ش رح نهجالبالغ ه (ابنمی ثم) ،ج ،۵ص .)۵11امـام در سـدد
بیان این مسئلهاند که علمآموزی بدون تفکر خطرش از تفکر بدون علمآموزی بیشتر است (ف ی
ظالل نهجالبالغه ،ج ،۴ص.)289
بصیرتواندیشه 

یکی از شیوههای علی برای ایجاد انگیزه اندیشیدن ،اشاره به ثمرات تفکـر اسـت .ایشـان
رشد انسان را در بالندگی اندیشه دانسته و فرمودهاند:
هر کس بیندیشد ،بینا گردد (نامه .)11

از ثمرات تفکر در امور ،دست یافتن به بینشی است که انسان را متوجه نتایج کارها میکند تـا
بتواند راه درست را از نادرست تشخیص بدهد (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابنمی ثم) ،ص .)7۴بـه
عبارتی ،بصیرت همان خارج شدن از جهل و رسیدن به دانـایی اسـت (ف ی ظ الل نهجالبالغ ه،
ج ،3ص۵1۶؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،9ص.)۶3۶
در مقابل بردگی فکری مردم ،علی به ارزش تفکر ،علـم و ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگر اشـاره
کرده است .با توجه به عدم اشاره حررت به علم و بینشـی خـاص ،بـه نظـر میرسـد مقصـود
ایشان از علم ،هرگونه دانایی و شناخت باشد.

0ن۶تشویقبهسندسذیری

یکی از روشهای اصالحی امیرالمؤمنین

در مقابل جمود فکری جامعه ،تشویق مردمـان

به پندپذیری بود ،ایشان برخالف خلفای پیشین و معاویه که قدرت را هدف غایی خـود میدیدنـد،
به حکومت به عنوان ابزاری برای تربیـت جامعـه مینگریسـت( 1بررس ی تطبیق ی ش اخ ه ای
حکمرانی در سیره علوی و ام وی (ب ا تمکی د ب ر معاوی ه) ،ص .)۴1ایشـان مـوارد پندپـذیری را در
کالمی این گونه بیان کردهاند:
پس از آنچه مایه عبرت اسـت درس بگیریـد و از تغییـر و تحـوالت روزگـار پنـد گرفتـه و از
ّ
تذکرات بیمآور اولیای الهی سود برید (خطبه .)171

تعقلشرطسندسذیری 


عدم عقالنیت ،بر پایه آموزههای علوی ،یکی از دالیل عدم پذیرش سخن حق است؛ چنانچه
حررت

در نهجالبالغه چنین عنوان نمودهاند:
از آن گروه مباش که موعظه برایشان سودی ندارد ،مگر آن وقـت کـه اذیـت شـوند؛ چـرا
که انسان عاقل به وسیله ادب و منطق موعظه میشود و چهارپایان فقط با تازیانه بـه راه

شارحان مقصود کالم امام را سـتایش عقـل و منطـق آدمـی دانسـتهاند و آن را دلیـل پنـد
گرفتن از وقایع و انذارها و آموزهها میدانند؛ زیرا در غیر این صـورت ،انسـان بـا حیوانـات تفـاوتی
نـدارد (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (اب ن می ثم) ،ج ،۵ص93؛ پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج،9
ص۶73؛ ف ی ظ الل نهجالبالغ ه ،ج ،3ص۵27؛ منه اج البراع ة ف ی ش رح نهجالبالغ ه،
همان،ص.)38
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میآیند (نامه.)11

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

موارد پندپذیری :پذیرش هدایت تشـریعی ،اتفاقـات و تحـوالت روزگـار و هرچـه مایـه درس در
زندگی انسان باشد ،ذکر شده است .پندپذیری عالوه بر رشد فرد ،به رشد اجتمـاع نیـز میانجامـد
(ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،3ص۴97؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،۶ص188؛
منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه ،ج ،9ص329؛ فی ظالل نهجالبالغه ج ،2ص.)138
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سندسذیریراههدایت 


نشانه پند گرفتن ،ظهور آن در عمل است .امام علی
به آن و رسیدن به رستگاری توصیف کرده است:

نتیجه تعقل و فهم پند را عمل کردن

«خدا بیامرزد کسی را که حکمی را شنید و نیس فهم کـرد؛ و بـه رسـتگاری خوانـده شـد و
بدان رو آورد؛ و در پی راهنمایی افتاد و خدا را حاضـر دیـد و از گنـاه ترسـید و توشـه پـیش
فرستاد (خطبه.»)211
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این دعا به منزله امر به تعلیم و تعلم است؛ زیرا سخنان حق عالوه بر شنیدن باید درک شـود
(ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،3ص .)131برخی شارحان معتقدند ،تعلیم و تربیـت در
این کالم همان پیوستن به سالکان راه خداست و کسـب دانـش بـه عنـوان اولـین قـدم در مسـیر
عبودیت معرفی شده است (پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،3ص23۴؛ ف ی ظ الل نهجالبالغ ه،
ج ،1ص3۶۶؛ منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه ،ج ،۵صص 231ـ .)23۵
منشأ انحراف مردم از نظر امام علی پندگریزی آنـان اسـت؛ لـذا آنهـا را تشـویق میکنـد
سخنان حق را شنیده و درک کنند تا در مسیر حق قـرار گیرنـد .آموزههـای امـام در خصـوص
پندپذیری دستورالعملی برای گرایش بیشتر به تعالیم اسالم در همه زمانهاست.
0ن2تشویقبهآموئتن 

چنانکه گذشت ،فرهنگ پرسشگری و کسب علم در جامعه علـی جایگـاهی نداشـت .در
حقیقت ،قبح جهل و ارزش علم نزد مردم از بین رفته بود .در مقابل امام توصیه به پرسشگری
و آموختن مینمود:
اگر از چیزی سؤال کنند که نمیدانید ،حیا نکنید و بگوئید :نمـیدانـیم و اگـر چیـزی را
نمیدانید ،از فرا گرفتن آن خجالت نکشید (قصار .)32

مردم نه تنها به آموختن نمیپرداختند ،بلکه بر نـادانی خـود بـا عمـل جاهالنـه دیگـری یعنـی
سخن گفتن از روی جهل ،سرپوش میگذاشتهاند .این روش غالب در جامعه ،باعث میشد افراد
دیگر نیز به گمراهی کشیده شوند (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،۵ص۴79؛ پیام امام
امیرالمؤمنین  ،ج ،12ص .)۴9۴امام برای اصالح این رویکرد غلط ،از مردم میخواهـد از
روی جهل سخن نگویند و به یادگیری بپردازند.

آموئتنمطالبتازه 

امام علی یکی از راههای رهایی جامعه از نخوت جهـل را آمـوختن مطالـب جدیـد معرفـی
کردهاند ،این روش اصالحی عالوه بر ایجاد انگیزه برای علمآموزی سـبب نـوآوری در دانـش نیـز
میشود ،در این راستا ایشان فرمودهاند:
ایــن قلــبهــا همچــون بــدنهــا ،خســته و افســرده مــیشــوند بــرای رفــع ماللــت آنهــا
حکمتهای زیبا و جالب جستجو کنید (قصار.)91

گسترهآموئتن 

علی آن چنان کسب علم را ارزشمند دانسته که حتی حدی برای گویندهاش تعیین نکـرده
است .آنجا که فرموده است:
حکمت و دانش را از هر جا کـه باشـد بایـد فراگرفـت ،چـرا کـه حکمـت گـاهی در سـینه
منافق است و آرام نمیگیرد تا این که خـارج شـود و در کنـار دوسـتانش در سـینه مـؤمن
جای گیرد (قصار .)11

با تکیه بر نهجالبالغه

حال این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان به گوینده سخن اهمیتی نداد
چند دسته از احادیث در رابطه با جایگاه گوینده در گفتار اشاره شـده
در کالم معصومین
است؛ دستهای همچون حدیث فوق از بعد معرفت شناختی به کالم گوینـده توجـه میکنـد؛ زیـرا
برخی قدرت تفکیک دقیق بین گوینده و گفتار را دارند و تحت تأثیر شخصیت مخاطبان قرار نمی
گیرند («جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث» ،ص 1۶8و  .)178به طور کلـی دسـتور
العمل امام زمانی که صحت مطلب واضح باشد ،عملی است .در این شرایط ،فراگـرفتن علـم
واجب است و عمل به آن نیز مورد تأکید است و در غیـر ایـن صـورت بایـد از کسـی کـه از لحـان
دیانت و ّ
علمیت مورد اعتماد باشد ،آموخت (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ص۴77؛ پی ام

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

از نظر شارحان ،بر خالف آنچه ابن ابیالحدید (شرح نهجالبالغ ه (اب ن اب یالحدی د) ،ج،18
ص )2۴7معتقد است ،مقصود از حکمتهای تازه ،تنها کلمات قصار در مدح زهد و تقوا نیسـت،
ّ
بلکه طبیعت و شگفتیهای آن ،معلم انسان است و در عین حال ،شادابی به او میبخشد؛ حتـی
مقصود امام میتواند تفریحات سالم هم باشد (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،۵ص
۴8۶؛ پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،12صـــص۵37و۵38؛ ف ی ظ الل نهجالبالغ ه
پیشین،ص.)271
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امام امیرالمؤمنین  ،ج ،12ص  .)۴78از سخن امام علی میتوان نتیجه گرفت تکلیف هر
مسلمان فراگیری علم حتی از کسانی است که آن را علیه جوامع انسانی به کار میبرند.
علی

برای تشویق مردمی که مال اندوزی و رفاه مادی در نزدشان بسـیار بیشـتر از کسـب

دانش ارزشمند بود ،آنها را به اندیشـیدن ،پـذیرش پنـدهای سـودمند و آمـوختن هـر چـه بیشـتر
سفارش کرد تا جامعه را از نادانی نجات دهد .
نمنابعوروشهایدستیابیبهعلم 

۶

خلفا برای خود حق تشریع قائل بودند و در مقابل نص قرآن و سنت پیامبر

تفسیر به رأی و

در احیای دی ن ،ج ،1صـص ۴۶1ـ  )۴۶۴و مـنش و اقـدامات

اجتهاد میکردند (نقش ائمه
ً
آنان ـ خصوصا خلفای اول و دوم ـ الگوی عملی صحیح برای مردم تلقی میشد (ت اریخ سیاس ی
نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هفدهم ـ بهار و تابستان 3131

اسالم ،ص .)۴۵7
در مقابله با این انحراف ،امام علی

همواره منابع اصیل دریافت علوم اسالمی را بـه مـردم

معرفی نموده و ثمرات بهره بردن از آنها را بیان میکرد.
۶ن0آموئتنازقرآن 

از مهمترین اصالحات آموزشی علوی ،بیان عظمت و درسهای قرآن است؛ ایشـان راسـت-
گرایی و چپگرایی را گمراهی و راه میانه را در کتاب خدا و سنت پیـامبر

منحصـر دانسـتهاند

(خطبه .)1۶
معنایآموئتنازقرآن 

مسلمانان با تنزیه اجتهاد خلفا در مقابل نص ،دچـار خطاهـای بسـیار شـدند و جامعـه گرفتـار
نابسامانيهای فراوانی از نظر اعتقاد ،عمل و مسائل اخالقی شده و از اسالم نـاب فاصـله گرفتـه
بود (پیام امام امیرالمؤمنین

 ،ج ،1ص .)3۶۴در مقابل ،علی

شالوده نظام آموزشی خود را

تبیین واقعیت قرآن قرار داده بود .ایشان آموختن از قرآن را چنین تفسیر نموده است:
خداوند تعالی کتاب (قرآن) را نازل فرمود و در آن خوبیها و بدیها را بیان نمود پـس راه
خیر را انتخاب کنید تا هدایت شوید و از راه شر دوری جویید تا در راه راست حرکـت کنیـد

13۴

(خطبه .)116

مقصود امام وجود تمام نیکیها و بدیها ،واجبات ،محرمات ،فرائل ،رذائـل ،اعتقـادات
صحیح و انحرافی در قرآن است (ترجمه شرح نهجالبالغه (اب ن می ثم) ،پیشـین ،ص۵81؛ پی ام
امام امیرالمؤمنین  ،ج ،۶ص۴28؛ شرح نهجالبالغه (ابن ابیالحدید) ،ج ،9ص .)289بطور
کلی درمان و اصالح نابسامانیها و هر شر و بدی ،از نظر امام علی آموختن از قرآن است.
روشآموئتنازقرآن

امام علی قرآن را به عنوان منبع اعتقادات صحیح معرفی کرده و برای جلوگیری از تفسیر
به رأی ،چنین میفرمایند:
آن (قرآن) را برای سیر به سوی خدا راهنما قرار دهید؛ و از آن اندرز بگیریـد و افکـاری را
کـه بـر خـالف قـرآن اسـت مـتهم کنیـد و خـواهشهـای نفسـانی خـویش را خیانـتکــار
بدانید(خطبه.)116

معنای اندرز گرفتن از قرآن ،سرکوب کردن اندیشههای مخالف قرآن است که مغایر با عقل و
پیام امام امیرالمؤمنین  ،صص ۵۶1و۵۶2؛ منه اج البراع ة ف ی ش رح نهجالبالغ ه ،پیشـین،
ص21۵؛ فی ظالل نهجالبالغه ،ص .)۵32بر اساس این سخن ،عالوه بر اینکه قرآن منبع علوم

۶ن۶آموئتنازسنتوروشسیامبر



قــرآن اصــول معــارف علــوم اســالمی را در بــر میگیــرد امــا شــرح و تفصــیل آن در ســنت
ائمهاطهار است؛ حال آنکه خلفـا بـه بهانـه ایجـاد اخـتالف بـین مسـلمانان از کتابـت و نقـل
احادیث نبوی منع کردند (همان ،صص 133ـ  .)137برخالف آنان ،علی هر بدعت و انحراف
میدانست (خطبـه )1۴9و تـالش مـیکـرد راه و
در دین را به دلیل ترک سنتی از رسول خدا
را زنده و دین را احیا کند.
روش پیامبر

با تکیه بر نهجالبالغه

است ،معیار سنجش آن نیز میباشد.
خلفا در شناخت معارف چندان خبرگی نداشتند؛ لذا برای پاسخ بـه سـؤاالت مـردم بـه نظـرات
شخصی و تفسیر به رأی میپرداختند (نقش ائمه در احیای دین ،ج ،1ص .)۵32در اصالح
این انحراف فاحش ،علی هر اندیشه مخالف قـرآن را محکـوم بـه خطـا و از سـر هـوای نفـس
دانسته است.

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

نشأت گرفته از هواهای نفسانی است (ترجمه شرح نهجالبالغه (اب ن می ثم) ،پیشـین ،ص۶۵2؛
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مبانیسیرهوروشسیامبر

عالوه بر منع کتابت و نقل احادیث نبوی  ،معاویه بـه جعـل احـادیثی دربـاره پیـامبر
پرداخت .این روایات عالوه بر بیاعتبار کردن سنت 1و شخصیت ایشان ،بخـش عظیمـی از دیـن
اسالم را از اعتبار ساقط کرد (نقش ائمه در احیای دین ،پیشین ،صص 193ـ .)212
را چنـین
امیرمؤمنان درست در زمان درگیری با دسیسـههای معاویـه 2سـنت پیـامبر
تعریف فرمودهاند:
سیره رسول الله

نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هفدهم ـ بهار و تابستان 3131

13۶

میانهروی و ّ
سنت او ،دعوت به راه رشد و کمال است (خطبه.)18

علی برای اعتباربخشی دوباره به سنت پیامبر  ،مبانی سیره ایشان را حرکت بر طریـق
مستقیم و دوری از افراط و تفریط عنوان نموده و ّ
سـنت آن حرـرت را پیمـودن راه خـدا ،معرفـی
کرده است (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن می ثم) ،ج ،2ص833؛ ف ی ظ الل نهجالبالغ ه ،ج،2
ص۶۴؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،۴ص۶37؛ منهاج البراعة ف ی ش رح نهجالبالغ ه ،ج،7
ص.)111
سیرهسیامبر

دردنیا 

در زمان خلفا انگیزههای دینی رو به کاهش نهـاده و جـای آن را انگیزههـای ّ
مـادی پـر کـرد
در زندگی و
(تاریخ سیاسی اسالم ،ص .)۴۵7جعل احادیثی در بیاعتبار دانستن روش پیامبر
امور دنیا نیز در این انحراف تاثیرگذار بود (نقش ائمه در احیای دین ،پیشین ،ص.)193
در دنیـا پرداختـه و نـوع زنـدگی مـردم را
در مقابل ،امام علی به تبیین سـلوک پیـامبر
بردگی دانسته و آن را چنین بیان کرده است:
بردگی؛ بزرگداشت دنیا و مقدم داشتن آن بر خداوند اسـت .عـالج دلباختگـان دنیـا الگـو
گرفتن از روش رسول اللـه
پیامبر

اسـت ،زیـرا ایشـان از زیورهـای دنیـا دوری مینمـود .از

پیروی کنید که تنها به اندازه نیـاز از دنیـا بهـره گرفـت و هرگـز تمـایلی بـه آن

نشان نداد (خطبه .)162
ّ .1
سنت در لغت به معنای روش ،طریقه و شیوه (معج م ته ذیب اللغ ة ،ج ،2ص  )177۶یـا سـیره؛ خـواه نیکـو و خـواه
سـنت
ناپسند آمده است (لسان العرب ،ج ،1ص)191۶؛ در اصطالح شیعه ،به کالم ،فعل و تقریر معصومین
اطالق میشود (اصول فقه ،ج ،3ص.)۶۴
 .2پس از جنگ نهروان و در زمانی که معاویه فتنه غارات را به راه انداخته بود ،علی چندینبار مردم کوفه را به جنگ
با معاویه فراخواند؛ اما آنها هربـار بـا بهانـهای از جنـگ سـرباز زدنـد؛ (االمام ة و السیاس ه ،ج ،1ص128؛ زن دگانی
امیرمؤمنان علی  ،ص )1۴2؛ به فرموده امام صادق در این کالم امام علی برای دومینبـار مسـلمانان
را برای جنگ با معاویه فرامیخواند (توحید ،شیخ صدوق ،ص ،۴1ح.)3

هدف از این نکوهش ،توبیخ مردم برای پرداختن بیش از حد به دنیاست؛ زیرا هر کس به دیده
حقارت به دنیا بنگرد ،کمتر به گناه آلوده میشـود (پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،۶ص.)223
زندگی در فقر نیست ،بلکه منظور ،توجه نکردن به تجمالت و زیورهای بیهـوده
روش پیامبر
دنیاست .در حقیقت ،این کرامتی است که خداوند بـرای ایشـان قائـل شـده اسـت (ترجم ه ش رح
نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،3صص ۵23ـ ۵2۵؛ فی ظالل نهجالبالغ ه ،ج ،2ص۴37؛ منه اج
البراعة فی شرح نهجالبالغه ،پیشین ،صص  37۴ـ .)392
سیرهمعنویسیامبر



با این که مژده بهشت به او داده شده بود در بجـا آوردن نمـاز خـود را بـه
رسول خدا
ّ
زحمت میانداخت؛ زیرا که پروردگار پاکیزه و منزه به او فرموده بـود« :اهـل بیـت خـود را
به ادای نماز فرمان ده و بر آن شکیبا باش» .به همین جهت به خانواده خود برای اقامـه
نماز دستور میداد (خطبه .)111

با تکیه بر نهجالبالغه

در نماز خواندن اشاره فرموده است .در خبر
امام در بیان اهمیت نماز به روش پیامبر
اهتمام خویش به نماز را سپاسگزاری از خداونـد میدانسـت (ترجم ه ش رح
است رسول خدا
نهجالبالغ ه (اب ن می ثم) ،ص8۴1؛ منه اج البراع ة ف ی ش رح نهجالبالغ ه ،ج ،12ص.)32۶
علــی محتــوای بســیاری از آموزشهــای خــود را بــه معرفــی شخصــیت و روش پیــامبر
اختصاص داد تا منبع و معیار دریافت معارف و علوم اسالمی قرار گیرد.

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

را از یک انسان عادی پـایینتر آوردهانـد
جاعالن احادیث گاهی شخصیت معنوی پیامبر
تا جایی که فراموشی سورههای کوچک قـرآن و خطـا در تعـداد رکعـات نمـاز را بـه ایشـان نسـبت
در احی ای دی ن ،ج ،1صــص 19۶ـ 211؛ ص حی البخ ار  ،ج،3
دادهانــد (نق ش ائم ه
ص 1۵1ـ  1۵3و کتــاب الصــال  ،بــاب  ،88ج ،1ص ۶۶و کتــاب الســهو ،بــاب  3ـ  ،۵ج،1
صص 1۴7و  .)1۴8
میتوان برای مثال به کیفیت نماز ایشـان در نهجالبالغ ه اشـاره
از سلوک معنوی پیامبر
کرد:

۶ن2آموئتنازدانشمندان 

عالوه بر امیرالمؤمنین  ،شاگردان راستین مکتب ایشان همچون میثم ،عمار و ابـوذر نیـز
مورد خشونت و تحریم و یا تبعید قرار گرفتنـد (ت اریخ تحلیل ی اس الم ،ج ،1ص .)137از طرفـی،
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معاویه مردم شام را از شناسائی بزرگان اسالم باز میداشت (صل امام حسن (پرش کوه ت رین
نرمش قهرمانانه تاریخ) ،صص  3۴9و )3۴8؛ اما در دیدگاه امام  ،علم ،نشانه بزرگـی مردمـان
بود (قصار  .)1۴7روشهای آموختن از عالمان در نهجالبالغه ،پیروی ،پرسش ،تتلمذ و گفتگو با
آنان ذکر شده است.
سیرویازدانشمندان 

علی در کالمی حیرت و جهل را به سبب عـدم آمـوختن مـردم از عالمـان حقیقـی عنـوان
کرده ،سپس برای رهایی از بدعاقبتی و گرفتاری بیشتر ،به آنها فرموده است:
پس حق را از دانشمند خداشناس بشنوید و در دلهایتـان حاضـر نمائیـد و چـون شـما را
صدا زد ،بیدار شوید (خطبه .)123
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1

امام راه حل مشکل را حرف شنوی و پیروی از دانشمند ّربانی عنوان کرده است.
حال سؤال اینجاست که ،منظور از عالمان ّربانی چه کسانی هستند
برخی شارحان معتقدند مراد از ّربانی ،دانشمندی است که در علوم الهی ،ماهر و عامل باشـد
(ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،3ص82؛ فی ظالل نهجالبالغ ه ،ج ،2ص ،)139امـا
در شرحهـای دیگـری ،از ّربـانی بـه امـام علـی تفسـیر شـده اسـت (ش رح نهجالبالغ ه (اب ن
ابیالحدید) ،ج ،7ص191؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،۴ص۵3۶؛ منهاج البراع ة ف ی ش رح
نهجالبالغه ،ج ،7ص .)311قدر متیقن ،عالم ّربانی اشاره بـه فـردی دانشـمند دارد کـه در علـوم
الهی خبره و عامل است که نمونه اتم و اکمل آن امیرالمؤمنین میباشد.
در حکمتی دیگر (قصار  )1۴7باز هم این واژه تکرار شده است 2.در تفسـیر ایـن حکمـت نیـز
برخی شارحان معتقداند منظور دانشمندی اسـت کـه بـه معـارف الهـی آشـنا باشـد (ترجم ه ش رح
نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،۵ص۵۴۵؛ فی ظالل نهجالبالغه ،ج ،۴ص .)312در برخـی شـروح
همین گونه تفسـیر شـده و بـه ایـن تعریـف ،تربیـت شـاگردان و پـرورش روح و فکـر آنهـا را نیـز
افزودهاند (پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،13ص191؛ ش رح نهجالبالغ ه (اب ن ابیالحدی د)،
ج،7ص.)191
ّ
بنابراین شواهد ،مقصود از عالمان ربانی ،دانشمندان خداشناس و عامل به علم اسـت کـه در
تربیت مردم و سیر آنهـا بـه سـوی حـقتعـالی تـالش میکننـد کـه برجسـتهترین آنـان از منظـر
َ

ُ

َ

ُُ

ُ

ُ

َ

ُ

...« .1ف ْاس َتم ُعوام ْن َربان ِّیک ْ م َوأ ْحض ُر ُوهقل َوبک ْم َو ْاس َت ْیقظواإ ْن َه َتفبک ْ م.»...
 .2امیرالمؤمنین در این حکمت ،واژه مورد نظر را برای دستهبندی مردمان بر اساس عالم و جاهل تکرار کردهاند.

نهجالبالغه ،ائمه هدی هستند (خطبه 1.)2در حقیقت علی مردم را آگاه میکند که برای
و ناقل حدیث .اگـر
دریافت علوم به سرچشمه آن رجوع کنند ،نه هر مدعی همنشینی پیامبر
به این شاخصهها در جامعه کنونی بیشتر توجه شود ،مردم در دام مکاتب انحرافـی و عرفانهـای
کاذب گرفتار نخواهند شد.
سرسشوتتلمذازدانشمندان 

در دوران خلفا دانشمندان به بالد اسالم میآمدند تا مسائل خود را بپرسـندُ .ع َمـر ،عالمـان و

دانشمندان تازه مسلمان یهود و نصارا را برای حل مشکالت علمی و تفسیر قـرآن اسـتخدام کـرد
که به این افراد «قصاص» میگفتند (نقش ائمه
علی

در احیای دین ،ج ،1صص ۴98ـ .)۵11

در برابر این انحراف ،از ادامه فعالیت قصاص به شدت نهی کرد (تحلیلی از تح والت

فکری و سیاسی پ

از رحلت رسول خدا

 ،ص .)92او کارگزارانی دانشمند منصوب کرد و به

آنان امر نمود به آموزش مردمان بپردازند .ایشان به والی مکه اینگونه نوشت:
فتوا بده و افراد ناآگاه را آشنای به معارف کن و با عالم گفتگو نما (نامه .)۶7

گفتگوبادانشمندان 

امام علی

در نامه خود به مالک اشتر اینگونه توصیه میفرماید:
با دانشمندان بسیار به گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسـیار بـه بحـث بپـرداز

با تکیه بر نهجالبالغه

در این نوشتار مردم به چند گروه دستهبندی شدهاند؛ نادان و دانا .نادان یـا مقلـد اسـت ،یـا در
صدد آموزش .نیاز نادان مقلد این است که از عالمان فتوا بگیرد و نیاز دانشـجو تعلـیم اسـت؛ لـذا
فرمـان امـام حــاوی رفـع نیـاز هــر دو گـروه اســت (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (اب ن می ثم)،
صص 3۶3و 3۶۴؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،11ص 3۶1؛ فی ظالل نهجالبالغه ،پیشـین،
ص.)172

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

برای رسیدگی به کارهای مردم هر صبح و شام جلوس داشته باش .هر که از تو خواسـت

(نامه.)71

این دستور امام

شامل احکام شرعی و علـومی کـه در انجـام مسـئولیت مالـک اشـتر الزم

بوده ،میباشد که باید به دانشـمندان خداشـناس مراجعـه کنـد (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (اب ن
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :اهل بیت

در نهجالبالغه.
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میثم) ،پیشین ،ص2۵1؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،11ص)۴3۶؛ زیـرا یـک سـاعت کسـب
فی

از عالم قابل اطمینان ،برتر از یک سال عبادت است (الک افی ،ج ،1ص ،39ح .)۵امـروزه

بسیاری از معرالت علمی حل نشده به این دلیل است که عالمان به بحث و گفتگـو نمینشـینند
تــا از یکــدیگر بیاموزنــد و بــه وفــاق علمــی برســند (منه اج البراع ة ف ی ش رح نهجالبالغ ه،
ج،21ص.)128
2ناصالحمعیارتشخیصعلم 

دریافتیم که آموزش در نهجالبالغه ،تعلیم و تعلم هر دانش و معرفتـی اسـت کـه انسـان را در
دنیا و آخرت به سمت رشد و عبودیـت سـوق میدهـد .بـه نظـر میرسـد در نهجالبالغ ه راههـای
شناخت علوم عالوه بر قرآن و سنت که منبع و معیار علمانـد ،مطابقـت دادن بـا فطـرت ،عقـل و
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تاریخ است .
2ن0فطرت 

واژه فطرت از ریشه «فطر» گرفته شده که به معنای بـاز کـردن (معج م مق ایی اللغ ه ،ج،۵
ص ،)2۴3شکافتن (لسان الع رب ،ج ،۵ص  ،)۵۶ابتـدا و اختـراع (همـان ،ص۵8؛ النهای ة ف ی
غریب الحدی و االثر ،ج ،۴ص )1۶7است .برای فطرت نیز دو تعبیر آورده شده؛ یکـی خلقـت و
آفرینش (المفردات فی غریب القرآن ،ص )1۴1و دیگری گونهای از آفرینش (النهایة فی غری ب
الحدی و االثر ،همان؛ مجمع البحرین ،ج ،۵ص .)13عالمه طباطبایی آن را آفرینشی خاص از
عدم مح میداند که تفاوت نوعی انسان با سایر موجودات را نشـان مـیدهـد (المی زان ،ج11
ص  298و  299و ج1۶ص  .)178انسان بدون هیچگونه آموزشی ،در نهاد خود برخـی از مسـائل
را خوب و زیبا و برخی دیگر را زشت و قبیح میداند (مجموعه آثار فطرت ،ص.)3۴
فطرت از نظر گستردگی و محتوا عام است و اختصاص به گرایشات ندارد؛ بلکه معرفت را نیـز
در بر میگیرد (فطرت و طینت ،ص  .)۶8نظرات و اقوال مختلفی در خصوص فطرت و رابطه آن
با عقل وجود دارد؛ 1برای نمونه ،عالمه طباطبایی فطـرت را اعـم از عقـل دانسـته ،گـرایشهـای
فطری را با استداللهای عقالنی قابل اثبات میدانـد (نظریـه خداشناسـی و دیـن فطـری در آراا
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :تطور تاریخی فطرت در فلسفه و عرفان اسالمی.

عالمه طباطبایی ،ص.)12۴
نهجالبالغه 
فطرتدر 

کاربرد واژه فطرت و مشتقات آن در نهجالبالغه بسیار اندک است که نیمی از مصادیق آن نیز
بر خلقت موجودات از عدم داللت دارد (خطبههای .)211 ،111 ،119 ،91 ،۵7 ،1به طـور کلـی
مقترای فطرت انسان از نظر امیرالمؤمنین

خداشناسی و توحید است و نمود خداشناسی ،در

نفی هرگونه شرک و گرایش به نیکیها و اجتناب از گناهان است (ترجمه شرح نهجالبالغه (اب ن
می ثم) ،ج ،3ص129؛ پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،۴ص۶18؛ ش رح نهجالبالغ ه (م درس
وحید) ،ج ،7ص27۴؛ منهاج البراعة ف ی ش رح نهجالبالغ ه ،ج ،7ص397؛ ش رح نهجالبالغ ه
(ابن ابیالحدید) ،ج ،7ص .)223
بنابراین ،امام علی

فطرت را اعم از تمایالت و شناخت عملکرد صحیح دانسـته و مـردم را

به درون خویش متوجه میسازد تا از طریق پاک کردن دل از زنگار گناه و تعدیل هواهای نفسانی،
به شکوفایی فطرت برسند؛ چرا که در صورت پرورش فطرت ،انسانیت معنی و مفهوم پیدا میکند

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

حکمت ،گمشده مؤمن اسـت؛ بنـابراین حکمـت را فـرا گیریـد ،هرچنـد از منافقـان باشـد

با تکیه بر نهجالبالغه

و نه تنها انسانیت ،بلکه تکامل انسانیت نیز معنی و مفهوم خواهد داشت (مجموعه آثار _ فطرت،
صص  1۴۴و .)1۴۵
علموفطرت 

علی در کالمی ،میل و تمنای درونی برای کسب دانش ـ که همان فطرت حقیقت جوست
را به مردم یادآور میشود:
(قصار.)81

گمشده را از آن جهت را برای حکمت به استعاره آوردهاند که تمنـایی درونـی نسـبت بـه آن در
مــؤمن وجــود دارد (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (اب ن می ثم) ،پیشــین ،ص۴77؛ ش رح حک م
نهجالبالغه ،ص .)99به این خاطر خواست درونی مـؤمن ،علـم اسـت کـه علـم حقیقـی بـه حـق
دعــوت میکنــد و بــا گمراهــی در ترــاد اســت (پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،12ص۴81؛
منهاجالبراعة فی شرح نهجالبالغه ،ص12۵؛ فی ظالل نهجالبالغه ،پیشین ،ص.)2۶3
عالوه بر تعریف علم به عنوان یک میل فطری ،از این گفتار میتـوان مـالک تشـخیص علـم

717

صحیح را نیز برداشت کرد .علم و حکمت بایـد بـرای فـرد قابـل درک باشـد تـا از هـر کسـی آن را
بیاموزد حتی اگر منافق باشد.
در کالم دیگری علی به صراحت فطرت را مالک کسب علم و صحت آن معرفی میکنـد
که به جهت اهمیت ،ذیل مبحث مصداقشناسی علم حقیقی بیان خواهد شد (ر.ک :ص.)1۴
2ن۶عقل 

فطرت انسان حکم به انجام خوبیها میکند اما گـاهی چنـان تاریکیهـا غالـب میشـود کـه
باطل در لباس حق قرار میگیرد ،در این مواقع عقل راه را به او نشان میدهد .فهم مبتنی بر عقل
از حاق فطرت انسان ناشی میشود (المیزان ،ج ،11ص.)2۵۵
عقل از «عقال» گرفته شـده و در اصـل بـه معنـای بسـتن و نگـه داشـتن و بنـد کـردن اسـت
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(المفردات فی غریب القرآن ،ص3۴2؛ لسان العرب ،ج ،9ص  .)2۴7عقل را از آن جهت به ایـن
نام خواندهاند که انسان را از زشتیها باز مـیدارد .از منظـر نهجالبالغ ه ،عقـل مـالک تشـخیص
بدیها و خوبیها و بستری برای سیر به سوی کماالت انسانی است (مکتب مهر :اص ول تربی ت
در نهجالبالغه ،ص.)89
عقلوآموئتنتجربه 

امام علی

عقل را قوهای میداند که از آموختههایش در زمان مناسب استفاده میکند و در

وقایع مشابه ،دوبار به خطا نمیافتد؛ چنانکه فرموده است:
عقل یعنی به خاطر سپردن تجربهها و تجربه شایسته آن است کـه انـدرز تـو در آن باشـد
(نامه.)11

از نظر امام

عقل میتوانـد از مـوارد جزئـی ،یـک حکـم کلـی را اسـتنباط کنـد و عملکـرد

مناسب را تشخیص دهد و برترین تجربه ،آن است که در جهت رشد معنوی انسان باشد (ترجم ه
شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،۵صص 77و 78؛ پیام امام امیرالم ؤمنین

 ،ج ،3ص۶39؛

فی ظالل نهجالبالغه ،ج ،3ص.)۵19
علمآموزی 
عقلو 

1۴2

صاحبنظـران از جملـه آثـار عقـل را علـم میداننـد؛ زیـرا الزمـه پیـروی از عقـل ،علـم اسـت
(جستارهایی در باب عقل ،ص .)1۵۶امیرالمؤمنین شرط علمآموزی صحیح پس از شنیدن را

تعقل در آن دانستهاند:
چون خبری شنیدید آن را از روی اندیشـه و تعقـل دریابیـد نـه بشـنوید و روایـت کنیـد کـه
روایت کنندگان علم بسیارند و اندیشه کنندگان در آن اندک (قصار.)13

این سخن به منزله توبیخ مردم است که عقل را کنـار گذشـتهاند؛ زیـرا باعـث نشـر اکاذیـب و
اغالط میشود .عقالنیت در علوم ،همان فهم دقیق آن اسـت (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (اب ن
می ثم) ،ج ،۵ص۴92؛ ش رح نهجالبالغ ه (اب ن ابیالحدی د) ،ج ،18ص2۵۵؛ ش رح حک م
نهجالبالغه ،ص )۴۵و میتوان گفت عمل کردن به علم نیز مـورد تأکیـد بـوده اسـت (پی ام ام ام
امیرالمؤمنین  ،ج ،12صص ۵81و ۵81؛ بهج الصباغه فی شرح نهجالبالغه ،ج،7ص.)3۶1
2ن2تاریخ 

پسرم؛ من گر چه به اندازه مردم پیشـین عمـر نکـردهام ولـی در کارهایشـان نظـر کـردم و
و گویی که با اولین و آخرین آنها بودهام .در این نگـرش روشـنایی را از تـاریکی مشـاهده
کردم و سودمند را از چیزی که زیانآور است ،شناختم (نامه.)31

نحــوه آمــوختن از تــاریخ از راه مقایســه خــود بــا شــرح حــال گذشــتگان اســت (ترجم ه ش رح

با تکیه بر نهجالبالغه

سرگذشتشان را مطالعه نمودم و در آثارشان سیر کردم تا این که مثل یکی از آنهـا شـدم

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

آموزش و تجربهاندوزی از سنتهای تاریخ ،امری الزم است .بدون کوشش مزبور ،معارف مـا
درباره هویت انسانی بسیار ناچیز خواهد بود (تاریخ از دیدگاه امام علی  ،ص .)1۵9مردم روزگار
علی در احوال گذشتگان نمیاندیشیدند؛ شاهد این مدعا ،بخشهایی از نهجالبالغه است که
به تحوالت گذشته اشاره میکند و از پرتو نیاموختن از تاریخ ،آینده را برای مـردم ترسـیم مینمایـد
(خطبه  118و خطبههای بررسی شده در این مبحث).
در نظام آموزشی امام علی تاریخ به عنوان منبع و معیار کسب آگاهی معرفی شـده اسـت.
ایشان درباره ضرورت مطالعه تاریخ چنین فرموده است:

نهجالبالغه (ابن میثم) ،ج ،۶ص .)13در واقع زندگی کسب تجربه از تجارب شخصی و تجربیات
دیگران است و از این رهگذر ،آموزههایی که برای گذشتگان مفید بوده ،همچنـین دالیـل سـقوط
آنها شناخته میشود (پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،9ص .)۵18
تاریخوهوشیاری 
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امیرمؤمنان
آموزش داده است:

در کالمی به همراه توبیخ مردم ،بیداری از غفلت را در سایه آموختن از تـاریخ

آیا آنچه از گذشتگان باقی مانده برای شما عبرتآموز نیست تا شما را از اعمال زشـت بـاز
دارد اگر اهل فکر و تعقل باشید ،وضع پدران از دست رفته شـما برایتـان درس عبـرت و
هشدار است .نمیبینید گذشتگان شـما بـر نمـیگردنـد و زنـدههـا جاودانـه نمـیماننـد
نمــیبینیــد کــه مــردم دنیــا هــر روز و هــر شــب حــالتی دارنــد ...و بازمانــدگان بــه دنبــال
گذشتگان میروند (خطبه.)99

پرسشهای امام

که بصورت استفهام انکاری است ،عـدم توجـه مـردم بـه تـاریخ را نشـان

میدهد (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابنمیثم) ،ج ،۴ص .)۵7او هشدار میدهد بر این که بنگرند و
پند گیرند که گذشتگان باز نمیگردند و بازماندگان باقی نمیمانند؛ پس باید به دنبال هدایت الهی
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و آموختن حقایق باشند (همان ،صص۵7و۵8؛ پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،۴ص3۴۶؛ ف ی
ظالل نهجالبالغه ،ج ،2ص87؛ منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه ،ج ،7صص1۵1ـ.)1۵3
تاریخوتقوا 

ثمره هوشیاری از دقت در سرنوشت و آثار گذشتگان ،تقوا پیشگی است .امام
قاطعیت حق بودن قول خود را ترمین کرده و فرموده است:

در این باره با

کسی که عبرتهای روزگار کیفرهای پیش رویش را بر او آشکار کند ،تقوا مانع در افتـادن
او در شبهات میگردد (خطبه .)16

مقصود از عبرت ،بررسی سرنوشت اقوامی است که بر اثر انحراف از حق گرفتار مجازاتهـای
دردناك الهی شدند ،آنگاه با راهنمایی عقل چراغ تقوا روشن میشـود و تـاریکيهـای شـبهات بـر
طرف خواهد شـد (پی ام ام ام امیرالم ؤمنین  ،ج ،1ص۵3۶؛ ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (اب ن
می ثم) ،ج ،1ص۵9۵؛ ف ی ظ الل نهجالبالغ ه ،ج ،1ص131؛ منه اج البراع ة ف ی ش رح
نهجالبالغه ،صص 221و .)221
علم و آ گاهی از منظر نهج البالغه در همه عرصه ها  ،باید با معیارهای فطرت انسانی ،
عقل و آ گاهی هایی که در پرتو مطالعه تاریخ بدست می آید ،مطابقت داده شود تا درستی آن
مشخص شود.

1۴۴

4نمصداقشناسیعلموعالمانحقیقی 

در نهجالبالغه به مصادیق کامل علـم و عالمـان اشـارات زیبـایی شـده اسـت تـا مردمـی کـه
مدتها تحت تعلیم عالم نمایان فریبکار و علوم تحریف شـده قـرار گرفتـه بودنـد ،بـه شایسـتگان
مراجعه کنند و از آنان دانش سودمند بیاموزند.
4ن0مصداقشناسیعلمحقیقی 
علمسودمند 

برای آموختن علوم نافع ،مؤلفههای دیگری نیز باید لحان شود تا تالش انسان به ثمر بنشیند.
امام علی علم را دو گونه دانستهاند؛ علم فطری و علم اکتسابی .ایشان شـرط سـودمند بـودن
1
علم اکتسابی را در هماهنگی آن با فطری عنوان کردهاند.
چهار تفسیر در تبیین نوع هماهنگی علوم اکتسابی با فطری در شروح نهجالبالغه ذکر شده است:
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مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

هماهنگیعلماکتسابیبافطری 

با تکیه بر نهجالبالغه

جاعالن حدیث ،اکاذیب و موهومات بسیاری به مردم تعلیم میدادند .در مقابل علی علـم
و خیر حقیقی را دانشهایی معرفی میکند که در آنها منفعت باشد و آموختن علومی که نفعی در
آنها نیست را شایسته نمیداند (نامه.)31
اکثر شارحان ،علوم نافع را هر دانشی که در سیر به سوی خدا و طریـق آخـرت انسـان راهبـر
باشد دانستهاند و علوم غیرنافع را آنچه که در شرع نه به صورت وجوب و نـه اسـتحباب ،آمـوختن
آن به ثبوت نرسیده است ،تفسیر کردهاند (ترجمه شرح نهجالبالغه (ابن میثم) ،پیشـین ،ص1۵؛
پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،9ص۵1۵؛ حدائق الحقائق فی شرح نهجالبالغه ،ج ،2ص۴۶۴؛
منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه ،ج ،21ص .)7علوم نافع از جنبه مادی مانند پزشکی ،فنون
نظامی ،مهندسـی و ...؛ اگـر ایـن علـوم نباشـد ،زنـدگی انسـان بـه طـور معقـول اداره نمیشـود و
مشکالت معنوی نیز به دنبال دارد؛ این علوم در اسالم به عنـوان واجـب کفـایی معرفـی شـدهاند
(پیام امام امیرالمؤمنین  ،صص ۵1۵و ۵1۶؛ فی ظالل نهجالبالغه ،ج ،3ص.)۴89
در واقع امام به مردم آگاهی میدهد که قبل از آموختن ،به منـافع آن بیندیشـند تـا لـزوم
آموختن آن را دریابند و اسیر و مغبون علوم بیهوده نشوند.
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الف) هماهنگی علم اکتسابی با استعداد انسان :شروح نهجالبالغه (ترجمه شرح نهجالبالغه
(ابنمیثم) ،ج ،۵ص۶93؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،1۴ص712؛ فی ظـالل نهجالبالغـه،
ج ،۴ص۴1۶؛ منهاج البراعة فی شـرح نهجالبالغـه ،ج ،21ص۴23؛ شـرح حکـم نهجالبالغـه،
ج ،۴ص۴1۶؛ شــرح نهجالبالغــه (ابــن ابیالحدیــد) ،ج ،19ص .)2۵۴در یــک تفســیر مقصــود
امام از علم مطبوع را هر فرد بیان کردهاند که برای بالفعل شدن و موفقیت باید به کسب علـم
در آن رابطه پرداخته شود.
ب) هماهنگی علوم شرعی با علوم فطری :در تفسـیر دیگـری مقصـود از علـم مطبـوع را آن
اصولی عنوان کردهاند ــ مانند توحیدــ که انسان به طبیعت فطرت و عقل به درستی آنها اذعـان
دارد و علم مسموع علوم شرعی است که نسبت بـه اصـول ،بـه منزلـه فـرع اسـت (ترجم ه ش رح
نهجالبالغه (ابنمیثم) ،پیشین ،ص۶93؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،پیشـین ،ص713؛ ح دائق
نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هفدهم ـ بهار و تابستان 3131

الحقائق فی شرح نهجالبالغ ه ،ج ،2ص .)۶91ایـن یکـی از مصـادیق نظریـه فطـرت اسـت کـه
متفکران معاصری همچون عالمه طباطبایی و شهید مطهری تقریراتـی در ایـن زمینـه داشـتهاند
(نظریه خداشناسی و دین فطری در آراا عالمه طباطبایی ،ص.)11۶
ج) نفوذ علوم در اعماق جان آدمی :در تعبیری دیگر (پیام ام ام امیرالم ؤمنین ؛ ص71۴؛
منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه؛ ص )۴2۴تا علوم اکتسابی یا اصول و فروع دیـن در اعمـاق
جان آدمی نفوذ نکند و تبدیل به ملکـه نشـود ،تـأثیر بسـزایی در زنـدگی انسـان نخواهـد داشـت و
علمآموزی کامل نمیشود.
د) هماهنگی علوم نظری با بدیهیات فطری :اگر مقصود از علوم فطـری را بـدیهیاتی بـدانیم
که هرکس بدون استدالل ،آن را میپذیردــ مانند اجتماع نقیرین و ارتفاع نقیرین ــ علوم نظری
در صورت درستی به علوم فطری باز میگردند (پیام امام امیرالمؤمنین  ،همان).
با این تفاسیر ،امام علی معیار تشخیص علم و محرک اصلی برای کسب دانش را در وجود
افراد تعریف میکند تا با همراهی عقل ،خود اقدام به آموختن نمایند.
4ن۶مصداقشناسیعالمانحقیقی 

1۴۶

علی به خصوصیات عالمان حقیقی میپردازد تا مردم با توجه به آن ،عالم نمایان و عالمان
واقعی را از یکدیگر بازشناسند.

نشانههایعالم 


از نشانههای روزگار امیرالمؤمنین

وجود عالمان منافق و دنیاپرست (خطبه )233است .در

نهجالبالغه شاخصهایی معرفی شده که افراد با دارا بودن آنها ،عالمانـد و بـدون آنهـا جاهـل
محسوب میشوند.
الف)معرفتنفس 

امام علی

در این باره میفرمایند:
دانشمند کسی است که قدر و منزلت خویش را بشناسد و در نـادانی انسـان همـین بـس
که جایگاه خویش را در آفرینش نشناسد (خطبه .)121

مراد از شناختن قدر ،دانستن اندازه و ارزش خود در هستی ،در برابر خالق ،در اجتماع و درون
خویش است .این شناخت مستلزم درک انسان از مناسبت خـود بـا آفریـدگار ،جایگـاهش در بـین
نمیدهد وجود خـود را صـرف اعمـال بیهـوده کنـد (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (ابنمی ثم) ،ج،3
ص32؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،۴صص ۴18ـ ۴21؛ منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغه،
ج ،7صص18۴ـ .)18۶
ب)عاملبودن 

دانشمندی که به علم خود عمل نمیکند را نادانی میداند که از سرگردانی و جهـل خـود هوشـیار
نمیشود؛ با این تفاوت که حجت حق بر او بزرگتر ،حسـرتش بیشـتر و در پیشـگاه خداونـد بیشـتر
مورد توبیخ قرار میگیرد (خطبه .)111
امام

با تکیه بر نهجالبالغه

ارزش دانش به تـأثیری اسـت کـه بـر روی شخصـیت و زنـدگی دانشـمند میگـذارد .علـی

مؤلفههای اصالحات آموزشی امام علی

مخلوقات و هدفی است که برای آن خلـق شـده اسـت .بـا ایـن شـناخت ،عقـل بـه انسـان اجـازه

در حقیقت به مسئولیت عالم در مقابل علمش اشاره میکند .عالم بـیعمـل نـه تنهـا

خود از علمش سودی نمیبرد ،بلکه جاهل را نیز از اشتیاق به آموختن باز میدارد (ترجم ه ش رح
نهجالبالغه (ابنمیثم) ،صص 1۴2و 1۴3؛ پیام امام امیرالمؤمنین  ،صص ۶3۵ـ ۶38؛ منهاج
البراعة فی شرح نهجالبالغه ،ج ،8ص7؛ فی ظالل نهجالبالغه ،صص 1۶3و .)1۶۴
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ج)هدفداربودن 

کسی که برای آزمودن دیگران یا به مقاصد دیگر به تحصیل علم میپردازد ،از طریق اخـالق
منحرف شده و به علم نیز دست نمییابد .امام به کسی که مسائل پیچیدهای از ایشان پرسید،
توصیه کرد:
بــرای یــادگرفتن و فهمیــدن ســؤال کــن و نــه بــرای آزار دادن؛ زیــرا نــادانی کــه در حــال
فراگـرفتن اسـت ،همچـون عـالم مـیباشــد و عـالمی کـه موجـب زحمـت و آزار دیگــران
میشود ،همچون نادان است (قصار.)122
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هدف سؤالکننده باید دانستن و فهمیدن باشد .در این صورت گرچه در حال علمآموزی است
امــا همچــون دانشــمند اســت (ترجم ه ش رح نهجالبالغ ه (ابنمی ثم) ،ج ،۵ص۶81؛ پی ام ام ام
امیرالمؤمنین  ،ج ،1۴ص۵9۴؛ منهاج البراع ة ف ی ش رح نهجالبالغ ه ،ج ،21ص۴17؛ ف ی
ظالل نهجالبالغه ،ج ،۴ص.)۴18
امام علی در زمانی که دانشمندان اسالم بدون داشتن معرفت نفس و بـه تبـع آن معرفـت
الله ،به علم خود عمل نمیکردند و هدفشان از کسب و انتشار علوم ،منافع مادی بود ،نشانههای
ُ ُ
یک عالم واقعی را به تصویر کشید که بنا بر قائده «ت َعرف االشیاا بأضدادها» جاهالن نیز به تبع آن
شناخته خواهند شد.
نتیجهگیری 


امام علی

در مقابل انحرافات فکـری و عـدم علمآمـوزی افـراد جامعـه ،بـه مـردم چگونـه

اندیشیدن را آموخت .اصالحات آموزشی علی

مبتنی بر عقـل و آگـاهی دادن بـه جامعـه بـود.

ایجاد انگیزه آموختن ،مقدمه تغییر رویکرد مردم به علمآمـوزی اسـت و بـه دنبـال آن ،مهـمتـرین
مسئله ،منابعی اسـت کـه مـورد رجـوع قـرار میگیـرد .علـی
معصومین

عـالوه بـر معرفـی قـرآن و سـنت

به عنوان منبع و معیار علم صحیح ،فطرت ،عقل و تاریخ را نیز مـالک تشـخیص

علم معرفی نمود .در دیدگاه ایشان ،علوم بیهوده عبارت است از دانشهایی که نه خیر دنیا در آن
است و نه خیر آخرت و در نگاه جزئیتر ،علم باید مطابق با اسـتعداد و توانـایی انسـان و بـدیهیات
فطری باشد و ملکه نفس شده ،به عمل در آید .عالم حقیقی نیـز کسـی اسـت کـه دارای معرفـت

1۴8

نفس و عامل باشد و هدف از علمآموزی را فهمیدن قرار بدهد.

علی در همه مراحل ،مبنای اصالحات آموزشی را بازگشت مردم به عزت و کرامت انسانی
قرار داده است .در حقیقت ،هدف علی در این اصالحات ،تربیت مردم به نحـوی بـود کـه در
همه امور به اندیشه بپردازند و در هر کاری بعد از کسب آگاهی اقدام نمایند.
جا دارد در پژوهشی به شیوههای دقیق ایجاد انگیزه علمآموزی در نهجالبالغه پرداخته شـود
که در چه جایگاههایی تشویق ،توبیخ ،بیان ویژگیها و تبعات منفی نپرداختن به دانایی بیان شـده
تا در مخاطب تأثیرگذار باشد.
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 .1قرآنکریم .
نهجالبالغه .

.2
نهجالبالغه ،خزایی ،محبوبـه ،کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه
 .3اصالحفرهنگعمومیازمنظر 
قرآن و حدیث (شهر ری)138۶ ،ه .ش.
 .۴اصولفقه  ،مظفر ،محمدرضـا ،ترجمـه علـی شـیروانی و محسـن غرویـان ،قـم :دار الفکـر،
1382ه .ش.
نهجالبالغننه ،محمــد فــوالدی ،دی ار آش نا ،صــص 11ـ ،28
 .۵اصننولومبننانیاصننالحاتدر 
شماره ،1۶مهر.1381
 .۶االمامةوالسیاسه ،ابنقتیبه الدینوری ،ابن محمـد عبداللـه بنمسـلم ،تحقیـق طـه محمـد
الزینی ،بیروت ،بیجا ،دار المعرفه ،بیتا.
نهجالبالغه ،وهاب ،جعفر ،قم :انتشارات مؤمنین1381 ،ه .ش.
اهلبیت در 

.7
 .8بررسیتطبیقیشائصهایحکمرانیدرسیرهعلویواموی(باتأکیدبرمعاویه) ،عمرانی،
سجاد ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه مجازی قرآن و حدیث ،شهر ری1391 ،ه .ش.
نهجالبالغنه ،شوشـتری ،محمـدتقی ،تهـران :مؤسسـه انتشـارات
 .9بهجالصنباغةفنیشنرح 
امیرکبیر137۶ ،ه .ش.
نهجالبالغننه ،طالقــانی ،محمــود ،تصــحیح ســید محمدمهــدی جعفــری ،تهــران:
 .11سرتننویاز 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چ 137۴ ،2ه .ش.
 .11سیامامامامیرالمؤمنین  ،مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،تهران :انتشـارات امـام علـی
بنابیطالب 1391،ه .ش.
 .12تاریخازدیدگاهامامعلی  ،جعفری ،محمدتقی ،گردآوری ،تنطیم و تلخیص :محمدرضـا
جوادی ،تهران ،انتشارات پیام آزادی1378 ،ه .ش.
 .13تنناریختحلیلننیاسننالم ،شــهیدی ،ســید جعفــر ،تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی ،چ،12
1371ه .ش.
 .1۴تاریخسیاسیاسالم ،جعفریان ،رسول ،تهران :سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمی ،چ13۶9 ،2ه .ش.
 .1۵تحلیلنیازتحننوالتفکننریوسیاسننیسننسازرحلننترسننولئنندا  ،جعفریــان ،رســول،
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تهران :مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها137۶ ،ه .ش.
نهجالبالغه ،ژاسنت صلیبی ،نامه علوم انسـانی ،صـص 313ـ ،329شـماره
 .1۶تربیتازدیدگاه 
۴و ،۵زمستان  1389و بهار .1391
نهجالبالغه ،سـید رضـی ،ترجمـه سـید کـاظم ارفـع ،تهـران :انتشـارات فـی
 .17ترجمهروان 
کاشانی ،چ1379 ،2ه .ش.
(ابنمینثم) ،بحرانـی ،میـثم بنعلـی بنمیـثم ،ترجمـه :قربـانعلی
نهجالبالغنه 
 .18ترجمهشرح 
محمدی مقدم ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی137۵ ،ه .ش.
نهجالبالغه(انصنایان) ،سـید رضـی ،ترجمـه :انصـاری قمـی ،محمـدعلی ،تهـران:
 .19ترجمه 
انتشارات نوین1379 ،ه .ش.
 .21تطورتاریخیفطرتدرفلسفهوعرفاناسالمی ،غفـوری نـژاد ،محمـد ( ،)1389دکتـری،
دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
 .21تفسیرنمونه ،مکارم شیرازی ،ناصر ،تهران :دارالکتب االسالمیه137۶ ،ه .ش.
 .22توحید(شیخصدوق) ،شیخ صدوق ،محمد بنعلی بنالحسین بنبابویه قمی ،قـم :جامعـه
مدرسین حوزه علمیه قم137۴ ،ه .ش.
نهجالبالغه ،یوسف علیزاده ،سلیمان ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه قـرآن و
 .23جامعهمطلوبدر 
حدیث (شهر ری)1387 ،ه .ش.
 .2۴جایگاهگویندهدراعتبارگفتنارازدیندگاهاحادینث ،سـید حسـن اسـالمی ،فصـلنامه ح دی
پووهی ،صص  1۶7ـ  ،179شماره اول ،بهار و تابستان 1388ه .ش.
 .2۵جستارهاییدربابعقل ،برنجکار ،رضا و دیگران ،تهران :نبأ ،چ اول1388 ،ه .ش.
نهجالبالغه ،بیهقی کیذری ،قطبالدین محمـد بنحسـین ،قـم،
 .2۶حدائقالحقائقفیشرح 
بنیاد نهجالبالغه ـ انتشارات عطارد137۵ ،ه .ش.
نهجالبالغه ،مهـدی سـلطانی رنـانی ،فرهنـگ کـوثر ،صـص 8۴ـ
روشهایتربیتیدرسرتو 

.27
 ،113شماره ،7۵پائیز 1387ه .ش.
 .28زندگانیامیرمؤمنانعلی  ،شهیدی ،سید جعفـر ،تهـران :دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی،
138۶ه .ش.
نهجالبالغه  ،قمی ،شـیخ عبـاس ،تصـحیح :بـاقر قربـانی زریـن ،تهـران :بنیـاد
 .29شرححکم 
نهجالبالغه137۵ ،ه .ش.
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نهجالبالغه ،ابن ابیالحدید ،عزالدین ابوحامد ،تصحیح :محمـد ابوالفرـل ابـراهیم،
 .31شرح 
قم :کتابخانه عمومی آیتالله مرعشی نجفی1337 ،ه .ش.
نهجالبالغه ،مدرس وحید ،احمد ،قم :بیجا ،بیتا.
 .31شرح 
 .32صحیحالبخا ری ،البخاري الجعفي ،محمد بنإسماعیل أبوعبداللـه ،بیـروت :دار ابـنکثیـر
1۴17ه .ق1987/م.
 .33صلحامامحسن (سرشکوهتریننرمشقهرمانانهتناریخ) ،آلیاسـین ،رضـی ،سـید علـی
خامنهای ،تهران :مؤسسه انتشارات آسیا13۴8 ،ه .ش.
 .3۴فطرتوطینت ،سید موسی صدر ،فصلنامه پ ووهشه ای قرآن ی ،شـماره  ،71صـص  ۵۶ـ
 ،7۵پائیز 1391ه .ش.
نهجالبالغه ،مغنیه ،محمدجواد ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،چ13۵8 ،3ه .ق.
 .3۵فیظالل 
 .3۶الکافی ،کلینی ،محمد بنیعقوب ،تهران :دارالکتب االسالمیه13۶7 ،ه .ق.
 .37لسانالعرب ،ابن منظور ،محمد بنمکرم ،بیروت :دارالفکر1۴1۴ ،ه .ق.
 .38مجموعهآثارنفطرت ،مطهری ،مرتری ،تهران :صدرا ،چ1372 ،2ه .ش.
نهجالبالغننهواسننانیده  ،حســینی خطیــب ،عبــدالزهراا ،بیــروت :دارالزهــراا ،چ،۴
 .39مصننادر 
13۶7ه .ق.
 .۴1معجمتهذیباللغة ،أزهـری ،محمـد بـنأحمـد ،تحقیـق :ریـا زکـی قاسـم ،بیـروت :دار
المعرفة ،چ اول1۴22 ،ه .ق2111/م.
 .۴1معجممقاییساللغه ،ابنفارس ،احمد ،قاهره :دار احیاا الکتب العربیه13۶۶ ،ه .ق.
 .۴2المفرداتفیغریبالقرآن ،راغب اصفهانی ،ابالقاسم حسین بنمحمد بنابالفرل ،بیجا،
مطبعه خدمات چاپی ،چ1۴1۴ ،2ه .ق
نهجالبالغه ،دلشاد تهرانی ،مصطفی ،تهران :انتشـارات دریـا،
 .۴3مکتبمهر:اصولتربیتدر 
چ ،3بهار1388ه .ش.
نهجالبالغنه ،هاشـمی خـویی ،میـرزا حبیـباللـه ،تصـحیح :سـید
 .۴۴منهاجالبراعةفیشنرح 
ابراهیم میانجی ،بیجا ،مکتبة االسالمیه ،چ13۵8 ،۴ه .ق.
 .۴۵المیوانفیتفسیرالقرآن ،طباطبایی ،سید محمدحسین ،ترجمه سید محمـدباقر موسـوی،
قم :انتشارات جامعه اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چ137۴ ،۵ه .ش.
 .۴۶نظریهئداشناسیودینفطریدرآراءعالمهطباطبایی ،محمد غفوری نژاد ،فصلنامه آین ه

معرفت ،شماره ،33زمستان 1391ه .ش.
 .۴7نقشائمه دراحیایدین ،عالمه عسکری ،سید مرتری ،تهران :انتشارات اصولالدین،
چ ،2بیتا.
نهجالبالغنه ،بهرامـی ،لـیال ،سـطح 2حـوزه ،جامعـه
نگاهیبهروشهایتربینتازدیندگاه 

.۴8
الزاهراا قم1392 ،ه .ش.
 .۴9النهایننةفننیغریننبالحنندیثواالثننر ،ابناثیــر جــزری ،مبــارک بنمحمــد ،قــم :مؤسســه
اسماعیلیان13۶7 ،ه .ق.
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