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اصول تربیتی با نسخه قرن دوم هجرى
نگاهي به اساس تعلیم و تربیت از منظر ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصری )جاحظ(

بازخوانی نکاتی مهم از حضرت آیت اهلل جوادی آملی 
در آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش

»تربیت« گسترش »تعلیم« نیست
آنچه در ادامه آمده اســت گوشــه ای 
از بیانــات حضــرت آیــت اهلل جوادی 
آملی)حفظه اهلل( اســت که در دیدار با 
محســن حاجی میرزایی، وزیر اسبق 
آموزش وپرورش، در مهرماه سال ۱۳۹۸ 
بیان شده اســت. حضرت آیت اهلل جوادی در آسیب شناسی 

نظام آموزش وپرورش می فرمایند:
یک اشکال اساسی از گذشته تاکنون در نظام آموزش وپرورش 
کشور وجود دارد و آن این است که در گذشته »تعلیم« بود اما 
خبری از »تربیت« نبود اما بعد از انقالب خواستیم »تربیت« را 
به »تعلیم« اضافه کنیم اما در این مسیر موفق نبودیم چراکه 
در حقیقت کاری که آموزش وپرورش انجام داد این بود که 
تربیت را به تعلیم برگرداند! ما اکنــون »تربیت« به معنای 
حقیقی آن در آموزش وپرورش نداریم بلکه ما یک ســری از 
دروس داریم مانند فیزیک، شیمی و... و یک سری از دروس 
داریم مانند قرآن و عترت شناسی و... و خیال کردیم که این 
تربیت است درحالی که این تربیت نیست بلکه گسترده کردن 
تعلیم اســت، تربیت حقیقی یعنی پاک بودن خود معلم که 
وقتی سخن می گوید از دهان او نور خارج شود و این طهارت 
معلم را می طلبد. امام علی علیه السالم به فرزندش نامه ای 
نوشت که ما هم مخاطب این نامه هستیم چون ما هم فرزند 
ائمه علیهم السالم محســوب می شویم؛ پیغمبر)ص( فرمود 
»أَنَا َو َعلِی أَبََوا َهِذِه اْلَُمّه« و شما می توانید فرزندان ما شوید 
و ما نیز این دعوت را پذیرفتیم لذا در این ایام که ایام سوگ 
و ماتم ساالر شهیدان اســت ما ادعای خون خواهی حسین 
علیه السالم را داریم چون ما فرزند و ورثه آن حضرت هستیم. 
امام در نامه خود به فرزندش فرمودند: »معلم، امام است!« هر 
معلمی امام مأموم خود که شاگردانش هستند است، این 
معلم باید طوری طیب وطاهر باشد که شاگردانش بتوانند 
به قیام و قعود او اقتدا کنند و وجود او سراسر نور باشد، این 
تربیت در متن دین نهفته است. ما باید به دنبال این تربیت 
باشــیم نه اینکه تعلیم را گسترش دهیم. این طیب وطاهر 
بودن معلم اســت که تعلیم را به تربیت برمی گرداند، اگر 
آموزش وپرورش به دنبال تحول است معنای حقیقی تحول 
همین است که معلمان در ســطح خود، »امام« شوند. دو 
راه برای تعلیم وجود دارد؛ یــک راه گوش و یک راه دل، اگر 
کسی بوی بد گناه را استشمام نمی کند این یعنی آموزش و 
تربیت او صرفاً در همین محدوده گوش بوده است و به دل او 
نفوذ نکرده است، این کار معلم است که دانش آموزان با دیدن 
معلم خود، به نحوی در طول سال های تحصیل رشد کنند که 
از انجام گناه بیزار باشند و بوی بد گناه را استشمام کنند که 

امیدواریم در تحقق این امر بیش ازپیش موفق باشید.

 بازخوانی گفتاری از آیت اهلل حائری شیرازی
 در آسیب شناسی نظام تربیت دینی مدارس

در آموزش و پرورش امروز جای علم 
و دین باید مشخص شود

آنچــه در ادامــه از نظــر می گــذرد، 
گفتاری از آیت اهلل محی الدین حائری 
شیرازی)دام عزه( اســت که در کتاب 
»تربیــت دینــی در جامعه اســالمی 
معاصر« به چاپ رســیده اســت. این 
کتاب از ســوی انتشــارات مؤسسه آموزشــی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( منتشر شده اســت. آیت اهلل حائری)ره( در 

آسیب شناسی نظام تربیتی آموزش و پرورش می گویند:
باید جایگاه علم و دین را در آموزش وپرورش مشخص کنیم. دین 
نیامده است علم را تخطئه و تکذیب بکند. شما باید بگویید اینها 
علل مادی قضیه است و علت فاعلی، علت صوری و علت غایی آن 
چیز دیگری است. وجود مسائل و کشفیات علمی در علل مادی، 
تنگنایی برای اعتقاد به تصرفات الهی به منزله علت فاعلی ندارد. 
دین ناظر به علت فاعلی و علم ناظر به علت مادی است. منتها ما 
برای جوان امروز این مسائل را تحلیل نمی کنیم. در نتیجه، او 
امور را تک علتی می بیند؛ وقتی فقط بعد علمی موضوع را برای او 
گفتید، علت خدایی را ابتدا در سایه قرار می دهد، بعد آن را کنار 
می گذارد و در ادامه آن را ضدعلمی می خواند و حتی اجازه طرح 
آن را هم دیگر نمی دهد. اینها هرجا در علت مادی کم آوردند، 
پای علت فاعلی را به میان کشــیدند. حاال که دوره کشف علل 
مادی است، پس دیگر جایی برای طرح علت فاعلی وجود ندارد. 
از اول غلط بود؛ خدا را بــرای کمبود علل مادی مصرف کردند. 
هرجا علت پدیده ای را نمی دانستند می گفتند خدا کرده است و 
هرجا چرایی و علل مادی آن را خوب فهمیدند، دیگر نیاز به طرح 
خدا نبود. خدایی که به خاطر نقص علل مادی باشد، با کشف علل 
مادی منتفی می شود. چطور وقتی آب یک جا جمع می شود، 
بعد به تدریج تبخیر می شود و از بین می رود. خدا تبخیر شد و 
رفت. این طوری می آید و این طوری می رود. پس باید مســائل 

را مرحله به مرحله بررسی کنیم تا به علت پیدایش آن برسیم.
باید علت کفر را در علت دین جست وجو کنید تا آن را بیابید. 
اینها وقتی علم پیشــرفت کرد و علل مادی را کشف کردند، 
دیگر نیازی به مطرح کردن خدا نداشــتند. در نتیجه، خدا 
را حذف کردند؟ علت آن اشــکال در توحیدشــان بود؛ زیرا 
خدا را برای کمبــود علل مادی مطرح کــرده بودند. هرجا 
که دلیلش را نمی  فهمیدند می گفتند اذن اهلل. شــیخ بهایی 
در کشــکول درباره اینکه چگونه مغناطیس، آهن را جذب 
می کند می گوید فالســفه می گویند این خاصیتش است. 
بعد می گوید هر وقت یک چیزی را نفهمیدند، می گویند این 
خاصیتش است. بعضی وقت ها هم می گویند جل الخالق، خدا 
چه کار کرده است؟ بعد که آن را پیدا کردند، سجده سهو بجا 
می آورند و آن را عوض می کنند. کفر از داخل دین متولد شده 
است. وقتی کسی توحید غلط پیدا می کند، مانند زنی است 
که نطفه در او منعقد شده است؛ ۹ ماه دیگر شکم جلو می آید 
و پس از مدتی موقع وضع حمل است. ورود کفر مثل نطفه 
است، ظهور کفر مثل بچه ای اســت که کامل شده و به دنیا 

می آید. نطفه کفر کجا منعقد شده است؟

 فلسفه های تعلیم و تربیت
 در تمدن اسالمی

کتاب »فلسفه های تعلیم و تربیت 
در تمــدن اســالمی« در ۳ بخش 
متناظر با ۳ مکتب فلســفی مشاء، 
اشراق و صدرایی تنظیم و منتشر 
شــده اســت. هر بخــش کتاب 
دارای 4 فصل اســت که در فصل 
نخست »مبانی فلســفی تعلیم و 
تربیت« آن مکتب شــامل مبانی 
معرفت شناختی، هستی شناختی، 

انسان شناختی و اخالق شناختی، در فصل دوم »ماهیت و عوامل 
تعلیم و تربیت«، در فصل سوم »اهداف و محتوای تعلیم و تربیت« 
و در فصل چهارم »روش ها و مراحل تعلیم و تربیت« بررسی شده 
است. هدف از این کتاب آنطور که در پیشــگفتار آمده معرفی 
مبانی و مسائل تعلیم و تربیت در ۳ مکتب مشاء، اشراق و حکمت 
متعالیه است چرا که نویسندگان کتاب معتقدند فرهنگ و تمدن 
اسالمی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کرده، به بالندگی 
خود ادامه دهد، گریزی از تولید فلســفه تعلیم و تربیت و علوم 
تربیتی خاص خود ندارد و نخستین گام در این مسیر، بازخوانی 
فلسفه های شکوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسالمی و سازگار 
شده با اقتضائات آن با نگاه تعلیم و تربیتی است. بخش نخست این 
اثر با عنوان »فلسفه مشاء و تعلیم و تربیت« به قلم حجت االسالم 
دکتر محمد داوودی، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نگاشته 
شده است. بخش دوم با قلم حجت االسالم محمد بهشتی، دانشیار 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اختصاص به »فلسفه اشراق و تعلیم 
و تربیت« دارد و بخش سوم با عنوان »حکمت متعالیه و تعلیم و 
تربیت« به قلم حجت االسالم دکتر سعید بهشتی، استاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی، به تحریر درآمده است. 

 روانشناسی
 از دیدگاه دانشمندان مسلمان

کتاب »علم النفس؛ روانشناسی 
از دیدگاه دانشمندان مسلمان« 
نخستین بار در سال ۱۳۸5توسط 
انتشارات رشــد چاپ و منتشر 
شــد. اصل کتاب به زبان عربی و 
تألیف دکتر محمد عثمان نجاتی 
است. دکتر سعید بهشتی، استاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی، این 

کتاب را به فارســی برگردانده و عالوه بر نگارش مقدمه ای 
در عرصه روانشناسی اسالمی، فصلی با عنوان »اندیشه های 
ابتــکاری صدرالمتألهین شــیرازی در حوزه روانشناســی 
فلسفی« به آن افزوده است. مترجم در چاپ دهم کتاب که به 
تازگی منتشر شده، ضمن ویرایش دقیق متن، مقدمه کوتاه 
دیگری نیز نگاشته و از دیده نشدن دیدگاه های روان شناختی 
حکیم شیخ شهاب الدین سهروردی به عنوان کاستی کتاب 
نام برده است؛ حکیمی در برخی از آثار گرانسنگ خود مانند 
»المشــارع و المطارحات«، »حکمه االشراق«، »پرتونامه«، 
»هیاکل النور«، »الواح اعتمادی«، »رساله الطیر« و »آواز پر 
جبرئیل« دیدگاه های نابی را در این زمینه عرضه داشته است.
محمد عثمان نجاتی، استاد دانشــگاه االمام محمد بن سعود 
االسالمیه عربستان است. او عالوه بر کتاب »الدراسات النفسانیه 
عند العلما المســلمین« کتاب های دیگــری مانند »قرآن و 
علم النفــس« و »الحدیث النبــوی و علم النفــس« در حوزه 
روانشناســی دارد. نجاتی در قســمتی از مقدمه اش بر کتاب 
حاضر می نویسد: »کتاب حاضر، همراه با دو کتاب دیگرم، قرآن 
و روانشناسی و حدیث نبوی و روانشناسی، حاوی بسیاری از 
مفاهیم روان شناختی است که ما را  در شناخت صحیح انسان و 

حیات روانی او در میراث اسالمی کمک می کند«.

 سیر آرای تربیتی
 در تمدن اسالمی

کتاب »ســیر آرای تربیت در 
تمدن اسالمی« اثر دکتر ماجد 
عرسان کیالنی که با ترجمه، 
نقد و اضافات بهــروز رفیعی 
از سوی پژوهشــگاه حوزه و 
دانشــگاه و مرکــز مطالعات 
فرهنگی شهر تهران به فارسی 

منتشر شده در ۸فصل قلمی شــده است. فصل 
یکم به تربیت از نگاه کتاب و ســنت پرداخته و 
اصول نظریه تربیتی را در قرآن و ســنت واکاوی 

کرده است.
در فصول دوم تا ششــم کتــاب به نظریه تربیتی 
اسالم از قرون دوم تا هفتم هجری پرداخته و در 
فصل هفتم جمود و فســردگی نظریه تربیتی در 
میان مسلمان واکاوی شده است و در فصل هشتم 
به ذکر نکاتی درخصوص مفهوم نظریه تربیتی در 
اسالم، آینده تربیت و عوامل یاری رسان به تبلور 

مفهوم نظریه تربیتی اسالم می پردازد.
در جریان کتاب از ســیر تحول آرای تربیتی در 
تمدن اسالمی سخن رفته و از این رهگذر به تحول 
آموزش و عوامل و مصادیق آن اشــاره و گاه این 
عوامل و مصادیق در دوره های گوناگون تاریخی 
با یکدیگر مقایسه شده و از ثبات و تحول روش ها 
و هدف ها و آداب و اخالق آموزشی و برنامه های 
درسی یادشده و از پاره ای از تربیت پژوهان بزرگ 

مسلمان سخن به میان آمده است.

فلسفه اسالمی

روانشناسی فلسفی

تربیت اسالمی

گفتمان اسالم

گفتمان اسالم

مراجعه بــه آثار فکری گذشــتگان برای ما 
کوله باری فراهم می سازد که می توان بر آن پا 
گذاشته و فراتر رفت. متأسفانه هم اکنون این 
مراجعه بیشتر به سمت و سوی آثار متفکران 
غربی و یونان باستان اســت و حتی برخی 
از متفکران مســلمان از یادها نیز رفته اند و 
کمتر می توان کتابی و نوشــته ای درخصوص 
آنان یافت. از این دست متفکران می توان به 
جاحظ اشاره داشــت که در ادامه تالش شده 
است به جهت شناساندن این دانشمند و ادیب 
قرن دومی، اصول تعلیم و تربیت را از منظر او 
بازخوانی کرد؛ اصولی که او ذکر کرده اســت 
امروز نیز جای خالی شان حس می شود و گویی 
اصلی ترین چالش های نظام تعلیم و تربیت در 

قرن حاضر است.

ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصری معروف 
به جاحظ، ادیب و خوشــنویس و بنــا بر برخی 
نظریات روانشناس و دانشــمند قرن دوم و سوم 
هجری قمری است که در سال ۱60ه ق در شهر 
بصره و در عصر خالفت عباسیان  زاده شد. جاحظ 
که عاشــق مطالعه بود و شــیفتگی اش به کتاب 
در دل تاریخ ثبت شــده از خود آثار بســیاری بر 
جا گذاشــته اســت. در آثار او هر چند به شکل 
مســتقیم بابی ویژه تربیت دیده نمی شــود اما 
در البه الی ســطورش مطالبی نهفته اســت که 
آشکارا می توان اصول ناب تعلیم و تربیت را از آنها 
دریافت و با بازخوانی شــان عقبه فلسفی تعلیم و 
تربیت اسالمی را سنگین کرد. نگرش های تربیتی 
او عمدتــا در کتاب های »الحیــوان«، »البیان و 
التبییــن«، »البرصان و العرجــان«، »التربیع و 
الدویر« و »رساله المعلمین« بازتاب یافته است 

که در ادامه به بررســی اصول تعلیم و تربیت از 
نگاه او براساس مقاله ای از بهروز رفیعی با عنوان 
»داللت های تربیتی در آثــار جاحظ« و کتابی از 
همین نویسنده با عنوان »مربیان بزرگ مسلمان« 

خواهیم پرداخت.

1( ایجاد انگیزه در فراگیرنده
از نظر جاحظ تنها کســی می توانــد یاد بگیرد و 
بفهمد که دلش آماده تفهم یادگیری باشد. چنان 
که تنها کسی می تواند بفهماند و آموزش دهد که 
نیتش برای تعلیم، راست و درست باشد. بدین نظر 
وجود انگیزه از شروط اصلی یادگیری مؤثر است 
و اصوالً بدون انگیزه، یادگیری صورت نمی پذیرد 
و به همین دلیل یکی از وظایف مهم معلم، ایجاد 
انگیزه در فراگیرنده اســت تــا یادگیری صورت 
پذیرد. به عنوان مثال جاحظ میزان موفقیت در 
فراگیری زبان دوم را تابع شدت احساس نیاز به 

آن می داند.

2( مهارت در معلمی
مهارت و هنر معلم در فراینــد یادگیری آن هم 
متناسب با سن متربی، امری مهم از منظر جاحظ 
است. او معتقد اســت که معلم برای آموزش به 
کودک باید زبان کودکی بگشاید؛ چرا که کودک 
از کودک می آموزد و با او همدم می شود. جاحظ 
همچنین تأکید می کند که بر معلم ماهر است که 
سطح دریافت مخاطب را محک زند و براساس آن 
سخن گوید و معانی را بسط دهد تا بهتر آموخته 
شوند. از دیگر نکات مهم در فرایند معلمی از منظر 
جاحظ لزوم اعتقاد و عالقه معلم به آنچه است که 
آموزش می دهد، چرا که موجب اطمینان کامل او 

به کار خود و مؤثر افتادن سخنش می شود.

3( عطوفت در معلمی
جاحظ معتقد اســت که معلــم بایــد بتواند با 
فراگیرنده ارتباط عاطفی برقرار ســازد تا نظر او 

را جلب کنــد و از این رهگذر آموزش را آســان 
و دل انگیــز ســازد. همچنین معلــم باید برای 
فراگیرنده، مهربان تر و دوست داشتنی تر از مادر 
باشد و دل او را به دســت آورد و وی را به چیزی 
وانــدارد که موجب بیــزاری او شــود؛ نیز نباید 
فراگیرنده را رها کند و به حال خود گذارد که به 

بیهودگی عادت می کند.

4( لزوم آغاز آموزش از کودکی
جاحظ آموزش در کودکی را چون نقش بر سنگ، 
ماندگار می داند و معتقد است که آموزش بایستی 
از کودکی آغاز شــود که ذهن کودک نانوشــته، 
تهی و نقش پذیرتر از بزرگســال اســت. البته او 
تذکر می دهد که این آموزش بایــد در حد فهم 
و استنباط کودک باشــد تا به تدریج به آن عادت 
کند. همچنین او بیان مــی دارد که نباید با تکیه 
بر صرف حفظ کردن باب تفکر را در کودک بست؛ 
چرا که اگر کودک تنها به از بر کردن بسنده کند، 
در فهم و استنباط او کاســتی می افتد و از سوی 
دیگر اگــر تنها به فهم و اســتنباط محدود روی 
کند، حافظه اش معطل می ماند و ضعیف می شود.

البته جاحظ تأکید دارد کــه بهترین زمان برای 
تحصیل دانش، دوره جوانی است، چرا که جوان از 
شرایط و توانایی های جسمی و روحی الزم برای 
تحصیل علم برخوردار اســت و بهتر می تواند از 
حواس و قوای فکری خود اســتفاده کند و زودتر 

یاد می گیرد و بهتر به خاطر می سپارد.

5( رعایت نشاط در آموزش
از دیگر الزامــات آموزش از منظــر جاحظ لزوم 
حفظ نشاط اســت. او به استناد سخنان حضرت 
علی)ع( که می فرمایند: »دل هم مانند جســم 
ملول می شــود« یا »دل ها میلی دارند و اقبالی 
و بیزاری دارند و ادباری« یــا »چون دل به امری 
وادار شود، کور می شود« تأکید دارد که آموزش 
در هیچ حالت و به هیچ وجه نباید برای فراگیرنده، 

مالل آور و خسته کننده باشد؛ چراکه این با هدف 
آموزش که یادگیری است  ساز نمی آید.

جاحظ گوشــزد می کند برای آنکه معلم بتواند با 
فراگیرنده ارتباط عاطفی - آموزشی مؤثر برقرار 
سازد، الزم اســت جوی مناســب برای درس و 
تدریس فراهم ســازد و با مقدمه چینی درست، 
فراگیران را آماده کند و پیوسته درنظر داشته باشد 
که آموزش با نشاط و میل همراه باشد و فراگیران 
را نیازارد و آنان را از درس بیزار نســازد؛ چرا که 
آموزش پذیــری فراگیرنده تابع میزان نشــاط و 
سرزندگی او در محیط آموزشی است و هر چه این 
سرزندگی و نشاط و شادابی بیشتر باشد، اهداف 

آموزشی، بیشتر محقق می شود.

6( توجه به تفاوت های فردی
جاحظ نه تنها معتقد است که در فرایند آموزش 
بایســتی به تفاوت های وجودی میان فراگیران 
توجه کرد و تا حد ممکن و معقول، جنبه فردی 
در آمــوزش را در منظر قــرار داد بلکه در پله ای 
باالتر معتقد اســت که تفاوت خلق در گرایش ها 
و توانایی های سرشــتی اساساً بدین جهت است 
که همه علوم کشف شوند و دانشی در بقعه امکان 
نماند. او همچنین معلمان را به رعایت توانایی ها 
و مهارت های متفاوت افراد همچون میزان فهم، 
توانایی حافظه و نوع عالقه و استعداد فرامی خواند 
و به متربیان نیز تذکر می دهد که هر کسی در پی 
چیزی باشد که با فطرت او سازگاری ندارد، ناگزیر 

ناکام و سرانجام هالک می شود.

7( آموزش بهنگام
از دیگر اصول آموزشی مهم در اندیشه جاحظ لزوم 
فراهم آوردن بموقع زمینه های آموزش و تربیت 
برای افراد است تا استعدادهای آنان برای رسیدن 
به کمال درخور، معطــل نماند و رفته رفته ضایع 
نشود؛ درست مانند دانه در دل خاک که اگر بموقع 
به آن آب برسد، جوانه می زند وگرنه تباه می شود.

تنظیم و تلخیص  
سیدایلیا رضوی

اندیشه 
تربیتی

دکتر حسن انصاری  اسالم 
ناب

غفلت از نهج البالغه به عنوان منبعی فقهی و تربیتی

برخــالف تصــور عمومی 
تاریخچــه اهتمــام علمای 
شیعه به نهج البالغه در حد 
اهتمامــی همگانی چندان 
زیاد نیست. نخستین شروح 
را علمای اهل سنت از میان معتزله و سنیان دیگر 
بر این کتاب نوشتند و حتی نخستین اهتمام ها 
برای روایت آن بیشتر از ناحیه علمای اهل سنت 
یا معتزله خراسان بود. البته شیعیان امامی هم به 
این کتاب توجه داشتند اما نه در حدی که بعدها 
مشاهده می شود. تعداد شــرح های نهج البالغه 
تألیف علمای امامیه تا قبل از دوره صفوی چندان 
زیاد نیســت و بعداً البته اهتمام بدان بیشتر شد. 
در این میان بی تردید مهم ترین شرح نهج البالغه 
از ابن ابی الحدید است که معتزلی بود و شرحش 
فواید بســیاری دارد. این کتاب یک دوره کالم و 
تاریخ و ادب است. چقدر خوب است که با خواندن 
چنین کتابی حرف های مخالفان تشــیع هم در 
مباحث امامت و دیگر مباحث از زبان یک معتزلی 
خوانده شــود و زمینه فهم متقابل فراهم شــود. 
ابن ابی الحدید آدم بسیار منصفی است و عقاید 
توحیدیش با شیعه فرقی نمی کند. در امامت هم 
قائل به افضلیت حضرت امیر است و فقط نص را 

قبول ندارد و خالفت مشــایخ ثالثه را به انحای 
مختلف براســاس اجتهاد و اختیار ثابت می داند 
اما دفاعش از حضرت امیر درخصوص جنگ های 
سه گانه عالی است و نمونه ای اســت از دقت در 
منابع تاریخی و دوری از تعصبات و به شکل بسیار 

قابل قبولی.
در سده بیســتم توجه به نهج البالغه بیشتر شد. 
نخست به وسیله محمد عبده، دانشمند برجسته 
اصالح طلب مصر. چاپ کتاب توسط او و در ادامه 
انتشار کتاب توســط برخی دیگر از علمای سنی 
مصر و ازهر و یا لبنان موجب آشــنایی بیشــتر 
علمای ســنی با کتاب نهج البالغه شد. عالوه بر 
این، این کتاب به دلیل اهمیت ادبی آن هم مورد 
توجه سنیان و حتی مسیحیان عرب قرار گرفته. 
انتشار کتاب ابن ابی الحدید هم از آن کارهای مهم 
مصریان است در رابطه با اندیشه تقریبی. توجه 
داشته باشــید که کتاب صفین نصر بن مزاحم را 
هم مصریان چاپ و منتشر کردند. اینها قدم های 
مهمی بود برای اندیشــه تقریبی در نیمه ســده 
بیستم. به نظر من شرح ابن ابی الحدید می تواند 
مبنای تقریبی مهمی باشد. افسوس که در دو سه 
دهه اخیر کمتر به آن توجه شده. ابن ابی الحدید از 

نمونه های کم نظیر دنیای اسالم است.
پس از مشــروطه توجه به جنبه های سیاســی 
کتــاب شــریف نهج البالغه بیشــتر شــد. این 
کتاب نمونه اعالی تربیت نبوی و علوی اســت. 
امیرالمؤمنیــن)ع( نهج البالغه الگــوی تربیتی 

حضرت رســول)ص( اســت. اندیشــه سیاسی 
حضرت در این کتاب الگوهــای مهمی را پیش 
روی متفکران مسلمان در چند دهه اخیر قرار داد 
و به ویژه روشنفکران دینی و عالمان اصالح طلب 
از آن بهره فراوان بردند. افســوس که در ســی 
چهل ســال اخیر با وجود برگزاری کنفرانس ها و 
نشســت ها و چاپ ده ها و بل صدها کتاب درباره 
نهج البالغه اما یا محتوای سیاســی و اجتماعی و 
اخالق اجتماعی آن در مقایســه با رویکرد فقهی 
مورد بی توجهی قرار گرفته و یا به کلی در تفسیر 
آن تحریف هایی رخ داده است. برخی هم هر جا 
کم می آورند اصالت آن مطالب را مورد تردید قرار 
می دهند. نهج البالغه متأســفانه در طول تاریخ 
تشــیع به عنوان منبعی فقهی مورد عنایت قرار 
نگرفت، درحالی که در آن مباحث مهمی است که 
به کار فقیهان می خورد؛ به ویژه در مباحث سیاسی 

و اجتماعی فقه.
حنبلیان و سنیان اصحاب حدیث در برابر عظمت 
نهج البالغه راهی جز انکار اصالــت آن و یا اینکه 
کتاب تألیف شریف رضی نیست و بلکه کار برادر 
او شریف مرتضی اســت نداشته اند. تعداد زیادی 
هم از آنها گفته اند خطب و گفتارهای این کتاب 
اصیل نیست و نوشته خود شــریف رضی است. 
ابن ابی الحدید در مورد تعــدادی از موارد مورد 
تردید سنی ها مانند خطبه شریفه شقشقیه تأکید 
می کند که آنها را در کتاب هایی تألیف شده پیش 
از تولد شریف رضی دیده اســت. امروزه با توجه 

به دسترس بودن بســیاری از منابع این نکته که 
شریف رضی از منابع قدیم تر بهره گرفته به شکل 
بسیار زیادی ثابت شده. بسیاری از خطب و نامه ها 
را در تاریخ طبری و انســاب االشراف و بسیاری 
منابع دیگر می توان دید. باری وهابی ها و سلفی 
نمی توانند بــا نهج البالغه و اندیشــه متعالی آن 

نسبتی برقرار کنند.
آنچه مسلم اســت کتاب نهج البالغه نماینده آن 
تفکر و تربیتی دینی است که حضرت امیر الگو و 
معلم آن در تاریخ در مقام بهترین شاگرد پیامبر 
است. وسالم اهلل علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم 

یبعث حیا. 

پی نوشــت: )1( این یادداشت برای نخستین بار در 
مرداد 13۹۸ در کانال تلگرامی دکتر حسن انصاری 
منتشر شده است. انصاری عضو هیأت علمی مؤسسه 
مطالعات عالی پرینستون و عضو شورای عالی علمی 

مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی است.


