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13  مقدمه

مقدمه

ــه ســلوک  ــر تعلیــم و خطــر پیمــودن مســیر علــم بی توجــه ب ــر تقــدم تزکیــه ب کیــد ب تأ

معنــوی در اخــالق روحانیــت، در اندیشــه و ســخن امــام خمینــیv موج می  زند.1 

بــه توصیــه امــامv، تهذیــب بایــد از همــان اوان جوانی و ورود به عرصــه ی طلبگی، 

ی  مّدنظــر طــالب و نیــز مربیــان اخــالق در حوزه هــا باشــد تــا بیش تــر  بتواننــد از نیــرو
جوانــی خــود بهــره ببرنــد.2

رش بدهد. نفوس را مهیا   1 . تزکیه  قبل از تعلیم و تعلم است؛ یَزکیِهْم؛ پیغمبر آمده است این ها را تزکیه بکند. پرو
رش توأم  کتاب و حکمت با پرو گر  که ا کتاب و حکمت بکند،  ِحکَمَة؛ بعد تعلیم 

ْ
کتاَب َو ال

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
کند و بعد یَعل

نباشد و با تزکیه توأم نباشد، موجودی که از او بیرون می آید، همین موجوداتی می شود که در مجلس سنا و در مجلس 
گر  که در راه تحصیل برداشته می شود، ا شورای قبل از انقالب بود. )صحیفه امام، ج 12، ص 494(؛ باید هر قدمی 
اقل یک قدم هم در باب تهذیب اخالق، در باب تحکیم عقاید، در باب استقرار ایمان در  عرض نکنم دو قدم، ال
کنند، باید مراقبت  قلب ]برداشته شود[. اینها تفکر الزم دارد؛ محاسبه الزم دارد؛ مراقبه الزم دارد. آقایان باید مراقبه 
چه  هر  اصطالحات  39(این  ص   ،2 ج  همان،  باشند.)  خودشان  مراقب  باید  عصر  تا  صبح  از  را.  خودشان  کنند 
گر با تهذیب و تقوى همراه نباشد، به ضرر دنیا و آخرت جامعه مسلمین تمام می شود. تنها دانستن این  یادتر شود، ا ز
که عالم به  گر با صفاى نفس توأم نباشد، وبال خواهد بود. چه بسا افرادى  اصطالحات اثرى ندارد. علم توحید هم ا
که همین اطالعات شما را به نحو  بهترى دارا بودند،  کردند. چه بسا افرادى  علم توحید بودند و طوایفی را منحرف 
گمراه و منحرف ساختند.  ى را  گردیدند، بسیار لیکن چون انحراف داشتند و اصالح نشده بودند، وقتی وارد جامعه 
کبر و نخوت در  گردد،  گر بدون تقوى و تهذیب نفس باشد، هر چه بیشتر در ذهن انباشته  این اصطالحات خشك، ا

دایره نفس بیشتر توسعه می یابد. )امام خمینی v، جهاد اکبر ، ص 19(
به سر  در حوزه  که  مادامی  و  باشید  باید در صدد اصالح خود  کار،  از هر  پیش  ید،  وارد حوزه می شو وقتی  2 . شما 
می برید، ضمن تحصیل، باید نفس خود را تهذیب کنید تا آن گاه که از حوزه بیرون رفتید و در شهر و یا محلی، رهبرى 
ملتی را بر عهده گرفتید، مردم از اعمال و کردار شما، از فضایل اخالقی شما استفاده کنند، پند گیرند، اصالح شوند. 
که فارغ البال می باشید،  گر اکنون  ید. ا کنید، مهذب ساز گردید، خود را اصالح  بکوشید پیش از آن که وارد جامعه 
ى آورد، دیگر نمی توانید خود را اصالح نمایید... . در مقام اصالح و تهذیب نفس برنیایید، آن روز که اجتماع به شما رو
کنید؛ استاد اخالق براى خود معین نمایید؛ جلسه   در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصالح اخالق، برنامه تنظیم 
گر حوزه ها همین طور از داشتن مربى  وعظ و خطابه، پند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمی توان مهذب شد. ا

اخالق و جلسات پند و اندرز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. )همان، 21(
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ــئوالن  ــران و مس ــاتید، مدی ــه اس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــگی مق ــه ی همیش توصی

 vحــوزه و نیــز طــالب جــوان و روحانیــون، همــان ســفارش های حضــرت امــام

ــه اخــالق  ــه مناســبت های مختلــف، حــوزه و روحانیــت را ب می باشــد و ایشــان ب

کــرده و متولیــان امــر را بــه اهتمــام جــدی در ایجــاد تحــول  و معنویــت دعــوت 

ــن  ــن و اصلی تری گفــت مهم تری ــد  ــن رو بای ــد.1 از ای ــرا خوانده ان ــی در حــوزه ف اخالق

شــاخصه ی حوزه هــای علمیــه، موضــوع تهذیــب نفــس، تزکیــه و اخــالق می باشــد 
و طلبــه ی امــروز بیــش از هــر  زمــان دیگــری نیازمنــد تهذیــب اســت.2

گونــی ماننــد خانــواده، مقررات و  گونا گرچــه در تربیــت و تهذیــب طلبــه، عوامــل 

کادر، دوســتان و هم ســاالن، محیــط مدرســه و... مؤثــر هســتند؛  قوانیــن، مدیــران، 

کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا طلبــه  ولــی یکــی از مهم تریــن عوامــل، اســتاد می باشــد 

ــه،  ــه در ادام ک ــذارد  ــای می گ ــر ج ــه ب ــن و دل طلب ــر را در ذه ــن اث دارد و ماندگارتری

گفــت. بیشــتر در ایــن بــاره ســخن خواهیــم 

1 . مــن توصیــه  بــه خشــوع و ذکــر و تقــوا و ســعی بــراى تقــرب الــی اهَّلل را بــراى طــالب واجب تــر می دانــم تــا توصیــه  بــه علــم، 
گاهــی هــم مضــر.  ــده،  ــن علــم می شــود بى فای ــم باشــد، تقــوا نباشــد، ای ــر عل گ ــم اســت. ا کارشــان عل ــه  اصلــی  ــه مای ک
عالمانــی داشــتیم- چــه علــم دینــی، چــه علــم غیــر دینــی- کــه نــه فقــط از ایــن علــم بهــره اى نبردنــد و بهــره اى نرســاندند، 
کالبــد علــم و عالــم الزم اســت. )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در جمــع  یــت در  زر و وبــال شــد. ایــن روح معنو بلکــه و

کرمانشــاه،1390/07/20( علمــا و روحانیــون شــیعه و ســنی 
ایــن  اســت؛  تهذیــب  اســت،  یــات  از معنو بــردن  فیــض  و اخالقــی حوزه هــا،  رفتــاری  نظــام  2 . مســأله ی دیگــر در 
کــه رشــته های  کســانی  گذشــته بــه مســأله ی تهذیــب نیازمنــد اســت.  ز حــوزه بیــش از  خیلــی مهــم اســت. جــوان امــرو
ز در همــه ی دنیــا این جــور  کار می کننــد، ایــن را تأییــد می کننــد. امــرو رفتارشناســی عمومــی را مطالعــه می کننــد و 
کــه وضــع نظــام مــادی و فشــار مــادی و مادیــت، جوان هــا را بى حوصلــه می کنــد؛ جوان هــا را افســرده می کنــد.  اســت 
یــت و اخــالق اســت. علــت این کــه می بینیــد عرفان هــای  در یــک چنیــن وضعــی، دســتگیر جوان هــا، توجــه بــه معنو
کاذب رشــد پیــدا می کنــد و یــک عــده ای طرفشــان می رونــد، همیــن اســت؛ نیــاز هســت. جــوان مــا در حــوزه ی علمیــه 
- جــوان طلبــه؛ چــه دختــر، چــه پســر- نیازمنــد تهذیــب اســت. )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار طــالب و فضــال 

و اســاتید حــوزه علمیــه قــم ، 1389/07/29(



15 مقدمه

نکتــه ی بعــدی این کــه در شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه انتظارهــا و مطالبه هــای 

یــس معمولــی و  ــه تدر کتفــا ب ــا ا کــه از طلبــه معاصــر  وجــود دارد، اســتاد ب ــی  فراوان

بــدون دغدغه مندی هــا و دلســوزی های الزم نمیتوانــد نقــش مؤثــری در تعلیــم و 

گردان داشــته باشــد، بلکــه نیازمنــد حرکتــی جهــادی و همتــی بســیار  تربیــت شــا

ــا بتوانــد نقشآفریــن باشــد. بلنــد اســت ت

قالب  در  علمیه  مدارس  اساتید  تربیتی  جهاد  از  الگوهایی  نوشته،  این  در 

رفتاری  و  عاطفی  انگیزشی-  معرفتی،  شناختی-  اخالقی،   - معنوی  ابعاد 

موفق  اساتید  سیره ی  و  سخن  از  نکته هایی  نیز  عنوان   هر   ذیل  و  شده  ارائه 

گذشته و حال حوزههای علمیه آورده شده است. البته الگوهای موفق اساتید 

آن ها  از  این جا  در  که  است  چیزی  آن  از  بیش  و  متعدد  بسیار  علمیه  مدارس 

یاد می شود؛ ولی متأسفانه تجارب موفق بسیاری از ایشان، هنوز به رشته تحریر 

کتاب ها، سایت ها  که در مقاله ها،  درنیامده است و تنها توانستیم آن مقداری 

با توجه به این که در این  گزارش شده، در  این جا متذکر  شویم.  و مصاحبه ها 

است،  آغازین  گام  نوشته،  این  و  نگرفته  صورت  خاصی  پژوهش  هنوز  زمینه، 

گام های  که ان شاء اهلل در  کاستی هایی داشته باشد  طبیعی است اشکال ها و 

پرتو  در  ناچیز  اثر  این  که  امید  این  به  کنیم.  طرف  بر  را  آن ها  می کوشیم  بعدی 

عنایات معصومان، مورد توجه و پذیرش خداوند متعال قرار بگیرد. 
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کاظــم علی محمــدی و هــادی  در پایــان از حجج االســالم و المســلمین آقایــان 

ــد و نیــز  گردی ــه همــت ایشــان تدویــن و آمــاده نشــر  ــر حاضــر ب کــه اث حســین خانی 

کــه بازبینــی و ویرایــش  حجت االســالم و المســلمین مهــدی محمدی صیفــار 

ــه تشــکر و قدردانــی می کنیــم. ــر عهــده داشــت، صمیمان ــر را ب نهایــی ایــن اث

                                                          مدیریت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی
                                                                   معاونت تهذیب و تربیت حوزههای علمیه



17 فصل اول: نقش اخالقی- معنوی اساتید

پیشگفتار

تزکیــه و تعلیــم انســان غایــت بعثــت انبیاســت و حوزه های علمیــه، کانون پرورش 

کــه مســئولیت تعلیــم و تزکیــه انســان ها را بــه دوش می کشــند  انســان هایی اســت 

و در عصــر غیبــت پیامبــران بــزرگ الهــی پــا جــای پــای آنــان می گذارنــد. حوزه هــای 

کارنامــه ی بیــش از هــزار ســال فعالیــت خود، شــخصیت های برجســته  علمیــه در 

ــانی  ــای انس ــخ و جغرافی ی ــه تار ک ــته  ــم داش ــریت تقدی ــه بش ــازی ب ــتارگان ممت و س

تحــت تأثیــر شــخصیت و فعالیــت آنــان بــه خــود می بالــد و از همــت و مجاهــدت 

گرفتــه اســت. عالمــان پارســا و عناصــر  ــور و روحانیــت و معنویــت  ــان، رنــگ ن آن

کاشــانی،  کارآمــدی ماننــد امــام خمینــیv، شــهید بهشــتی، مالصــدرا، فیــض 

گمنــام و  شــیخ بهایــی، خواجــه نصیرالدیــن طوســی، شــیخ مفیــد و هــزاران عالــم 

گســترش تعالیــم دینــی و  معــروف دیگــر در شــهرها و بــالد مختلــف عمــر خــود را در 

کــرده و آثــار پربرکتــی بــرای نســل ها  تربیــت اخالقــی معنــوی تــوده انســان ها صــرف 

و عصرهــا بــه یــادگار نهادنــد. 

امــروزه نیــز چشــم امیــد همــه مصلحــان دردآشــنا بــه حوزه هــای علمیــه دوختــه 

کهنــه بشــریت را التیــام  کارآمــد، دردهــای  ی انســانی  کــه بــا پــرورش نیــرو شــده 

ــر  ــود ب ــای خ کارگش ــتان  ــه دس ــروز را ب ــم زده ی ام ــان غ ــور انس ک ــای  گره ه ــد و  بخش

اســاس آموزه هــای دیــن مبیــن خاتــم بگشــاید.
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متولیــان مســائل اجتماعــی و مســئوالن فرهنگــی - تربیتــی جوامــع انســانی بــه 

کمبــود تــوان خــود نظــر می کننــد و  صــورت طبیعــی، هــر از چنــدگاه بــه تنهایــی و 

ــر حــل و رفــع مشــکالت جامعــه باشــند، در  کــه قــادر ب ی تربیــت ابرمردانــی را  آرزو

کاش، چنــد نویســنده ی توانــای هنرمنــد در اختیــار بــود تــا  دل مــرور می کننــد. ای 

ــا تدویــن متــون ادبــی تأثیرگــذار، نســل جــوان را بــه صــالح و صــواب می کشــید.  ب

کــه در پدیــد آوردن  کاش، دانشــمندان اندیشــور صاحــب قلمــی می بودنــد  ای 

کاش، مبلغــان و  دانــش انســانی اســالمی، ســرعت بیشــتری می بخشــیدند. ای 

کــه دل هــا و اندیشــه ها را بــه نفــس  مروجــان صاحــب نفــس پرنفــوذی می داشــتیم 

کارآمــدی  کاش، مدیــران فرهنگــی  گــرم خــود ســوز و معنــا می بخشــیدند. ای 

امــور  ســاماندهی  و  برنامه ریــزی  و  طراحــی  ســنگین  بــار  کــه  می داشــت  وجــود 

کارگشــایی در  کشــورها را بــر دوش می گرفتنــد و ایــده اثربخــش  فرهنگــی شــهرها و 

اصــالح فضــای جامعــه درمی انداختنــد. 

ک حجــت  ــا ــر دل پ ی ماننــد آن، بیــش از همــه، ب ــا ایــن آرزوهــا و ده هــا آرزو گوی

ــد  ــز در انتظــار پدی غایــب عصــر امــام زمــان  ســنگینی می کنــد. امــام زمــان نی

کــم 313 نفــر از چنیــن انســان هایی اســت تــا بــه اتــکای تــوان و  آمــدن دســت 

کنــد. گیتــی آغــاز  اخــالص آنــان، نهضــت توحیــد و عدالــت را در سراســر 

عرضــه  جماعــات،  و  جمعــه  امامــت  انســان ها،  در  معنویــت  روح  دمیــدن 

دیــن،  تبلیــغ  اعتقــادی،  شــبهات  بــه  پاســخ  مــردم،  زبــان  بــه  دینــی  معــارف 

جریان ســازی  دینــی،  هنــری  آثــار  تولیــد  اندیشــه،  تولیــد  و  پژوهــش  قضــاوت، 

کارآمــد انســانی اســت. ایــن  اجتماعــی و راهبــری دینــی انســان ها، نیازمنــد منابــع 
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کجــا پدیــد می آینــد؟ انســانی  کارآمــد  منابــع 

گــر شــما مســئولیت اجتماعــی مهمــی بــر دوش داشــته باشــید، یــا مثــال بــه   ا

عنــوان یــک مصلــح اجتماعــی، یــک امــام جمعــه و مدیــر  فرهنگــی، تصمیــم بــه 

کــه بــرای ایفــای  ایفــای یــک نقــش بــزرگ داشــته باشــید، بــه  خوبــی درمی یابیــد 

یــد. بی تردیــد، تــوان و امــکان  ایــن نقــش بــزرگ، چــه میــزان بــه نیــرو و بــازو نیــاز دار

کافــی  کــم انســانی  کار اصالحــی بــزرگ در تــوده مترا یــک نفــر بــرای انجــام یــک 

ــد  ــد آی ــار همــراه پدی ــه »مــا« تبدیــل شــود و یــک جمــع همی ــد ب نیســت. »مــن« بای

کــه نــگاه  کارهــای بــزرگ و رســالت های ســنگین تحقــق یابــد. این جاســت  تــا 

ــه  ــه ســوی حوزه هــای علمیــه دوخت همــه ی دلســوزان و دردمنــدان و مصلحــان ب

می شــود و ســرمایه گذاری معنــوی بــرای تربیــت جوانــان مؤمــن و پرشــور طلبــه، 

گــر  دوراندیــش و عاقــل باشــیم، بــه  جــای  اولویــت اول می گــردد. بــه ایــن ترتیــب ا

یــم  کــم بهــره و بی ســامان بــه ایــن ضــرورت می پرداز پرداختــن بــه خرده کاری هــای 

ک آمــاده می کنیــم. و خــود را بــرای آن فــردای تابنــا

کارگاه پــرورش ایــن چنیــن انســان هایی دائــر و  کــه  گــر امیــد داشــته باشــیم  ا

کــرد و دنــدان بــر جگــر نهــاد؛ پنــج  مســیر تربیــت آنــان همــوار اســت، می تــوان صبــر 

ســال دیگــر ...، ده ســال دیگــر ...، پانــزده ســال دیگــر ... تــا شــمار فراوانــی از ایــن 

کنــد،  گیــرد و ایــن ســنگرهای خالــی را پــر  کارآمــد در اختیــار جامعــه قــرار  نیروهــای 

ایــن دردهــای بــزرگ را درمــان نهــد و ایــن راه هــای ناپیمــوده را بپیمایــد.

ــوان  ــان تربیــت  یافتــه ی رشــید امــروز، می ت ــا از جوان ــا پدیــدآوردن یــک تیــم توان ب

کــه شــعله ی ایمــان و معرفــت را  فردایــی نــه چنــدان دور آتش فشــانی پدیــد آورد 
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کی هــا و شــرک و ســتم را بســوزاند و  در دل هــا و جوامــع بیفــروزد و پلیدی هــا و ناپا

موجــی از عقالنیــت و معنویــت و عدالــت بــر مــدار آییــن شــورآفرین اســالم بــرآورد. 

همــه ی نگاه هــا در پدیدآمــدن ایــن انســان های بــزرگ بــه ســوی حــوزه اســت. 

هیــچ نهــاد و ســازمان دیگــری ایــن نیــاز را نمی توانــد بــرآورده ســازد و قابلیــت تولیــد 

و تکثیــر ایــن رادمــردان را نــدارد. بی شــک نظــام تربیتــی حوزه هــای علمیــه از پدیــد 

امیــد  پنجره هــای  و هم چنــان  نیســت  بزرگــی عقیــم  انســان های  آوردن چنیــن 

بــرای تابــش ایــن نــور بــاز اســت و بــه لطــف مجاهــدت امــام و امــت و جان بــازی 

کار، و نیــز آرامــش نســبی حوزه هــای علمیــه پــس از انقــالب، امیــد  شــهیدان فــدا

پدیــد آمــدن چنیــن اعجوبه هایــی بیشــتر شــده و بــه تبــع آن، تکلیــف و مســئولیت 

مــا در پــرورش ایــن انســان های بــزرگ افزایــش یافتــه اســت. 

نمی تــوان منتظــر یــک تصــادف بــزرگ بــرای پدیــد آمــدن ایــن ســتارگان درخشــان 

گــذارد! بــدون برنامه ریــزی و اقــدام،  مانــد و همــه چیــز  را  تنهــا بــه عنایــت الهــی وا

کــرد و حرکتــی ... کــم اســت. بایــد تالشــی  کســان بســیار  احتمــال پیدایــش ایــن 

کــه تأثیرپذیرتریــن و آماده ترین  بایــد طلبــه ی جــوان امــروز را دیــد؛ طلبه ی جوانی 

ــرای فــردای جامعــه  یافــت ایــن تربیــت و تأثیرگذارتریــن موجــود ب ــرای در موجــود ب

اســت. بایــد ایــن جــوان آمــاده را بــه دانایــی و ایمــان و اراده و اخــالص و تجربــه و 

ــزرگ  ــت ب ی ــرای انجــام آن مأمور ــی او را ب ــوان روحــی و روان ــرد و ت ک ــز  مهــارت تجهی

افــزود و بــرای ایفــای نقــش تأثیرگــذار اجتماعــی و خدمــت مجاهدانــه بی مــزد و 

منــت آمــاده اش ســاخت. 

در ایــن مســیر - بــر اســاس ســنت الهــی در نظــام اســباب و مســببات - هرچــه 
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یــم و هــر چــه بیشــتر فکــر و زمــان و ســرمایه  کنیــم و اســتقامت ورز بیشــتر تــالش 

کنیــم و بــه  کنیــم، بیشــتر نتیجــه می گیریــم و هــر چــه بیشــتر مســامحه  صــرف 

یم، بیشــتر محــروم می گردیــم.  کــم  فایــده دل خــوش ســاز برنامه هــای جانبــی 

کــه دشــمنان دیــن و آیین و فرهنگ اســالم نیــز همین گونه  بــه ایــن همــه بیفزاییــم 

کارآمــدی  نامــردان  و  توانــا  ک خــود، دســتان  ناپــا بــرای مقاصــد  و  می اندیشــند 

کــه  جســت وجو و در تربیــت آنــان ســرمایه گذاری می کننــد. ایــن بــدان معناســت 

هــر لحظــه، توقــف مــا در ایــن رقابــت ســنگین، عقب نشــینی و خســارت اســت. 

باید از ظرفیت های فراوان این عصر   بهره گرفت. دیگر نمی توان مطلوبیت های 

کرد. دیگر نمی توان  تعریف  گذشته  را در حدود عالمان خوب  کارآمد  طلبه ی 

طلبه  بودن  خوب  به  نمی توان  دیگر  کرد.  قناعت  متوسط  نیروهای  پرورش  به 

راضی شد. باید چهره ی رادمردانی بزرگ  در اندازه ی نیازهای امروز و متناسب 

و  دیگر   عالمانی  پرورش  کار  دست  به   و  کرد  ترسیم  عصر  این  امکانات  با 

انسان هایی ممتاز  شد.

ی ســخن بــه ســوی متولیــان و مســئوالن حوزه هــای علمیــه اســت.  از این جــا رو

بــا مالحظــه ی ایــن نیــاز و ایــن امــکان نمی تــوان آرام مانــد و نمی تــوان آرام نشســت. 

ایــن فرصــت زریــن در شــکل دهی بــه شــخصیت ایــن جوانــان مشــتاق و ایــن 

امــکان بی بدیــل در تجهیــز  ایــن جان هــای مؤمــن و آمــاده، تنهــا در اختیــار شــما 

ــه  فــرد و یــک  ــا امــام عصــرj نیــز در انتظــار یــک خدمــت منحصــر ب گوی اســت. 

کــه از ایــن مــاده ی اولیــه، آن انســان های بی همتــای  اقــدام درخشــان مــا اســت 

یــم. بــزرگ را بــرای نیازهــای امــروز و فــردای جامعــه جهــان پدیــد آور
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ْن َفْوَقَك.1  ْنَت ُمْسَتْرًعى ِلَ
َ
َماَنة َو أ

َ
ُه ِف ُعُنِقَك أ ِكّنَ

َ
َك ِبُطْعَمٍة َو ل

َ
ْیَس ل

َ
َك ل

َ
َو ِإّنَ َعَمل

که یکی از این مردان بزرگ به صدهزار می ارزد و بسان امتی ظاهر می شود.
ْمس  او تغرب.2

َ
ْیِه الّش

َ
َعْت َعل

َ
ا َطل َك ِمَّ

َ
 َخْیٌر ل

ً
ِدَی اهَّلُل ِبَك َرُجال َواِحدا ْن َیْ

َ َ
ل

ینی اساتید نقش آفر

در حوزه هــای علمیــه، عوامــل متعــددی در تحــول شــخصیت طلبــه نقش آفرینــی 

پــرورش  در  و موفق تریــن عامــل  تأثیرگذارتریــن  اســتاد  امــا بی شــک،  می کننــد؛ 

طلبــه اســت. نقــش اســتاد در شــکل دهی بــه اندیشــه و انگیــزه و رفتــار طلبــه 

ــز از اســتاد انتظــار مــی رود.  ــه نی بی همتاســت و بیشــترین رســیدگی در حــق طلب

ایــن ویژگــی مرهــون عوامــل زیــر اســت:

استاد  فرصت  و  است  »ارتباط«  انسان  تحول  و  تربیت  بستر  این که  نخست 

و  است  مرتبط  طلبه  با  روزانه  استاد  است.  بیشتر  همه  از  طلبه  با  ارتباط  برای 

فرصت تأثیرگذاری طوالنی در اختیار دارد. می تواند در این فرصت حرف بزند، 

کند، هشدار دهد، بشکند، بسازد و برافروزد.  عاطفه بورزد، برانگیزد، راهنمایی 

کرنــش می کنــد و  دوم: طلبــه در مقابــل مقــام علمــی اســتاد بــه  طــور طبیعــی 

کوچکــی خــود را در  مســحور و مرعــوب جلوه گــری علمــی او می گــردد. طلبــه، 

بــه علــم حضــوری درمی یابــد و حالــت دفاعــی خــود را در برابــر  مقابــل اســتاد 
می گشــاید.  او  عظمــت 

کــه تــو را  کــس  گــردن تــو امانتــی اســت. آن  کــه بــر عهــده تــو اســت، لقمــه ی  چربــى بــراى تــو نیســت، بلکــه بــر  ى  کار  . 1
گذاشــته اســت. )نهــج البالغــه، نامــه 5( گمــارده، نگهبانــی »امانــت« را بــه عهــده تــو  کار  بدیــن 

گــر خداونــد انســانی را بــه دســت تــو هدایــت نمایــد، بهتــر اســت از هــر  گرامــی اســالم بــه علــی  فرمــود: ا 2 . رســول 
کافــی، ج 2، ص 94 و مجلســی،  ى ، شــرح أصــول  آن چــه خورشــید بــر آن می تابــد یــا غــروب می کنــد. )صدرالدین شــیراز

بحاراالنــوار، ج 32، ص448، البتــه در نســخه بحــار عبــارت »او تغــرب« وجــود نــدارد(
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کادر اجرایــی  ســوم: اســتاد برخــالف مدیــر، معــاون آمــوزش، معــاون تهذیــب، 
کمتــری روبــه رو  گــروه محدودتــر و جمعیــت  و حتــی اســتاد اخــالق مدرســه، بــا 
اســت و بالطبــع مشــکالت آنــان را از نمــای نزدیــک می بینــد و بــا ســرعت و دقــت 
بیشــتری درمی یابــد و امــکان شــناخت اســتعدادها و قــوت و ضعــف طلبــه را 

بیــش از همــه و پیــش از همــه دارد.
بیشتر  روزبه روز  طلبه،  با  طوالنی  ارتباط  در  استاد  صمیمیت  و  انس  چهارم: 
و  انس  همین  می گردد.  هموارتر  او  نقش آفرینی  و  اثرگذاری  زمینه ی  و  می شود 
که طلبه را به درد دل با استاد و بیان مسائل فردی خود تشویق  صمیمیت است 

ُذن خیر« و سنگ صبوری برای مشکالت طلبه پدید می آورد.
ُ
می  کند و از او »أ

ــد و نخواهــد رنــگ  ــر ندان گ ــر اســتاد در طلبــه قطعــی اســت. اســتاد حتــی ا تأثی
شــخصیت خــود را بــه طلبــه انتقــال می دهــد و ناهشــیار بــر او اثــری می افکنــد. 
بــه  از ظرفیــت آن  کــرد و  بایــد شــناخت و مدیریــت  را  گاه  ایــن فراینــد ناخــودآ
گرفــت؛ تربیتــی پنهــان و نامرئــی فراتــر از آموزه هــا و ارتباطــات  نفــع تربیــت بهــره 

گرفــت.  کارش  کــه می تــوان بهینــه اش ســاخت و بــه  کالســیک 
کــه درجــه ی اثرگــذاری اســتاد و اثرپذیــری طلبــه از اســتاد  یــم  البتــه توجــه دار
تأثیــر همــه ی اســاتید ماننــد هــم نیســت،  گونــی بســته اســت.  گونا بــه عوامــل 

گردان مشــابه نیســت. یــک اســتاد در همــه ی شــا کــه تأثیــر  همان گونــه 
ــه نفــع  ــد ب ــر ، حتمــًا بای ــرژی جایگزین ناپذی بنابرایــن از ایــن ظرفیــت ممتــاز و ان

ــرد.  ک ــتفاده  ــزرگ اس ــا و ب ــان های توان ــت آن انس تربی
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وری نه اطالع رسانی وپر وظیفه ی استاد؛ نیر

ــغ بــر فــراز منبــر یــا مــرّوج در رســانه های عمومــی 
ّ
کالس درس بــا مبل اســتاد در 

آموزه هاســت و مخاطــب  انتقــال  و  مــروج درصــدد اطالع رســانی  تفــاوت دارد. 
کــه عمــده ی  کســانی هســتند  گرفتــه اســت. عمــوم مــردم  خــود را عمــوم مــردم 
ــه  ــت ب ــن اس ــر ممک ــا آخ ــد و ت ــر می کنن ــای دیگ کاره ــرف  ــود را ص ــوان خ ــان و ت زم
تخصــص در آن دانــش درنیاینــد؛ یعنــی تنهــا از آن اطالعــات ســود برنــد و مصــرف  
ــا زود  کــه دیــر ی کار دارد  کســانی ســر و  ــا  کننــده ی پیــام باقــی بماننــد؛ امــا اســتاد ب
کار  متخصــص آن دانــش خواهنــد شــد و آن را فراتــر از مصــرف شــخصی خــود بــه  
خواهنــد گرفــت. اســتاد بــا حلقــه ی متخصصــان مواجــه اســت و نیروپــروری بــرای 

ــده دارد. ــه را برعه ــک عرص ی
از بــاب تنظیــر می تــوان بــه نظــام بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اشــاره 
کــرد. اســاتید رشــته ی پزشــکی در دانشــگاه ها، آخریــن یافته هــای پژوهشــی را بــه 
دانشــجویان ایــن رشــته، یعنــی بــه حلقــه ی متخصصــان انتقــال می دهنــد؛ ولــی 
مروجــان پزشــکی، آمــوزش عمومــی مســائل بهداشــتی درمانــی را بــرای تــوده ی 
کــه تصمیــم نگرفته انــد در ایــن زمینــه تخصــص داشــته  کســانی  جامعــه - یعنــی 

باشــند - برعهــده دارنــد.
متناسب  و  کرده  انتخاب  را  دانش  یک  عمومی تر   آموزه های  مبلغ،  یا  مروج 
به  را  تا آن  به غیر متخصصان عرضه می کند و می کوشد  توده ی مردم  با سطح 
زبان مردم عادی ترجمه و در قالب های مؤثر و نافذ به آنان ارائه نماید. دغدغه ی 
اصلی مروجان، تولید علم یا تربیت نیرو نیست، بلکه نوعی آموزش عمومی در 
تأثیرگذار  آثار  کنندگان  تولید  و  نویسندگان  ابتالست.  مورد  و  کاربردی  سطوح 
عمومی، در زمره ی مروجان و مبلغان به شمار می روند؛ اما استاد عالوه بر انتقال 
باید  علمی،  جامعه ی  و  تخصصی  حلقات  به  نظری  یافته های  آخرین  مؤثر 
استاد،  نقش  آورد.  بار  زمینه  آن  در  تخصصی  نقش  ایفای  برای  را  خود  گرد  شا



25 فصل اول: نقش اخالقی- معنوی اساتید

از یک ضبط و پخش است. وظیفه ی استاد  و بیش  انتقال اطالعات  از  بیش 
تنها دانش افزایی و اطالع رسانی نیست، تربیت است. 

گرد خود را بار  آورد و رشد دهد، باید در حق او رسیدگی  برای آن که استاد، شا
طلبه  جان  تحول  به  علمی،  داده های  انتقال  و  گفتن  سخن  صرف  کند. 
نمی انجامد. استاد عالوه بر تربیت علمی و تحول ذهنی طلبه )یعنی دست یابی 
کماالت ذهنی، مانند قدرت تجزیه و تحلیل، دقت، تمرکز، خالقیت،  طلبه به 
شخصیتی  و  معنوی   - اخالقی  تحول  به  باید  و  می تواند   ،)... و  منطقی  تفکر 

کند.  طلبه نیز بیندیشد و اقدام 
و  رها  را  طلبه  نباید  اوست.  به  »رسیدگی«  طلبه،  حق  در  خدمت  بهترین 
به  اساتید  و  مسئوالن  فراوان  اشتغاالت  البه الی  و  گذارد  باقی  بی سرپرست 
و ثمره ی عمر  فرزند خود  به منزله ی  را  فراموشی سپرد. الزم است استاد، طلبه 
خود بداند و در ایجاد ارتباط صمیمی، سازنده و عاطفی با او پیش قدم شود و به 
رشد و حرکت و تحول او نظر داشته باشد و در امور اخالقی، معنوی، معیشتی، 

روحی، روانی، خانوادگی، درسی و اجتماعِی او حضور داشته باشد. 
گردان، ایــن  عــالوه بــر ایــن، الزم اســت اســتاد بــه تناســب قابلیت هــای شــا
گردان ویــژه و خــاص ارتبــاط  کــم و بیــش نمایــد و بــا شــا توجه هــا و رســیدگی ها را 
بیشــتری داشــته باشــد؛ از آن هــا تکلیــف بیشــتری بخواهــد و بــرای آنــان فرصــت 

ــد.  ــاص ده ــتری اختص بیش
کــرد: دغدغــه  کلمــات نیــز بتــوان خالصــه  شــاید همــه ی ایــن عناویــن را در ایــن 

داشــتن، احســاس مســئولیت، دردمنــدی و دلســوزی.

محمد عالمزاده نوری
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ویژگی هــای اخالقــی و معنــوی اســتاد، تأثیــر شــگرف بــر ســالمت روانــی و معنــوی 

طلبــه و در نتیجــه، پیمــودن صحیــح مســیر طلبگــی دارد. در ایــن فصــل، برخــی 

از ایــن خصوصیت هــا بــا نــگاه بــه ســیره ی اســاتید واالمقــام حوزه هــای علمیــه 

بررســی می شــود:

1. اخالص 

کــه بــه فعالیــت انســان  اخــالص از جملــه مهم تریــن خصوصیت هــای اســت 

ارزش و برکــت می بخشــد. خداونــد متعــال بــه حضــرت موســی  فرمــود:
َكِثیُره.1  

ٌ
یَد ِبِه َغْیِری َفَقِلیل ِر

ُ
ُه َو َما أ

ُ
ِثیٌر َقِلیل

َ
یَد ِبِه َوْجِهى َفك ِر

ُ
َیا ُموَس َما أ

که امیرالمؤمنین  گونه ای  این ویژگی ارزشمند از لوازم عالمان به شمار می رود؛ به 

علی فرمودند:
رُة الِعلِم إْخالُص الَعَمل.2 َ َ

ث

حضرت امام خمینیv می فرماید: 
کــه می خواهــد علمــش الهــی  کــه انســان  یــر! عــالج کل العــالج در ایــن اســت  ای عز
یاضــات و جدیتــی شــده،  ــا هــر ر ــد و ب کن ــه شــد، مجاهــده  ک باشــد، وارد هــر علمــی 
کنــد. ســرمایه ی نجــات و سرچشــمه ی فیوضــات، تخلیــص  قصــد خــود را تخلیــص 

یــادش  گیــرد، ز یــاد اســت و آن چــه بــرای غیــر مــن انجــام  کــه بــرای مــن انجــام شــود، اندکــش ز کاری  1 . ای موســی! هــر 
ناچیــز اســت. )کلینــی، الکافــی، ج 8، ص 46(  

3 .ثمره  ی دانش، اخالص در عمل است. )تمیمی آمدی، غرر الحکم، ح 4642(
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 َجــَرت َینابیــَع الِحكَمــِه 
ً
رَبعیــَن َصباحــا

َ
ــَص هَّلِلِّ ا

َ
خل

َ
نیــت و نیــت خالــص اســت. »َمــن ا

ِمــن َقلِبــِه َعلــى ِلســاِنِه.«1 اخــالص چهــل روزه ایــن اســت آثــار و فوائــدش؛ پــس شــما 
کــه چهــل ســال یــا بیشــتر در جمــع اصطالحــات و مفاهیــم در هــر علمــی کوشــیدید و 
خــود را عالمــه در علــوم می دانیــد و از جنــداهلل محســوب می کنیــد و در قلــب خــود، 
اثــری از حکمــت و در لســان خــود، قطــره ای از آن نمی بینیــد، بدانیــد تحصیــل و 
زحمتتــان بــا قــدم اخــالص نبــوده اســت، بلکــه بــرای شــیطان و هــوای نفــس کوشــش 
کنــون کــه دیدیــد از ایــن علــوم، کیفیــت و حالــی حاصــل نشــد، چنــدی  کردیــد. پــس ا
ــل  ــدورت و رذائ ک ــه ی قلــب از  ــه اخــالص نیــت و تصفی ــه هــم باشــد، ب ب ــرای تجر ب
بــه  کنیــد؛ گرچــه بــاب تجر گــر از آن اثــری دیدیــد، آن وقــت بیشــتر تعقیــب  یــد. ا بپرداز
کــه پیــش آمــد، در اخــالص بســته می شــود؛ ولــی بــاز شــاید روزنــه ای بــه آن بــاز 

کنــد.2 شــود، نــور آن تــو را هدایــت 

نیز میفرماید:
یج  ترو طور  همین  نه  بخوانید،  درس  طور  همین  نه  کنید،  قرائت  طور  همین  نه 
ید، نه همین طور تبلیغ بکنید؛ درس بخوانید به اسم  بکنید، نه همین طور منبر برو
کنید به اسم رب،  ید به اسم رب، گوش  رب ...، تبلیغ بکنید به اسم رب، منبر برو
کنند، به یک معنا هیچ  گر اسم رب را از اشیا جدا  که ا کنید به اسم رب؛  صحبت 
هستند و هیچ می شوند. همه چیز با اسم رب، چیز است. همه ی آوازها از خداست. 
م شروع شده است و با اسم رب ختم می شود. شما هم باید با اسم 

َ
با اسم رب عال

کنید. عالمت خدا در همه چیز هست.3 کنید و با اسم رب ختم  رب شروع 

مقام معظم رهبری نیز در تبیین مفهوم اخالص میفرماید:
کار را بــرای خــدا و بــه عشــق انجــام وظیفــه انجــام  کــه انســان،  اخــالص یعنــی ایــن 
دهــد. انســان بــرای هــوای نفــس، بــرای رســیدن بــه مــال، بــه ثــروت، بــه مقــام، 

2. پاینده، نهج الفصاحه، ص 738.
2 . امام خمینی، اربعین حدیث، ج2، ص 63. 

3 . همان، صحیفه امام، ج 8، ص 325.
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ــرای اشــباع صفــت پلیــد  ــرای انگیزه هــای نفســانی، ب یــخ، ب ــام نیــک، قضــاوت تار ن
کار را بــرای خــدا و  کار نکنــد!  یاده طلبــی و افزون طلبــی،  حســد، طمــع، حــرص، ز
محــض انجــام وظیفــه بکنــد. ایــن، معنــای اخــالص اســت. ایــن چنیــن کاری پیــش 

ــده، هــر مانعــی را از ســر راه برمــیدارد.1 ــل شمشــیر برن ــه کاری مث مــی رود. این گون

کار می کنیــم، بــرکات الهــی بــا ماســت. آن وقتــی  کــه مــا طلبه هــا ایــن طــور     آن وقتــی 
ــا طــور  کاره ــد،  ــدک خدشــه  ایی وارد می آی ــا، ان ــه  شــفاف اخــالص م ــه آن بدن ــه ب ک
کار عیــب پیــدا می کنــد. تــا  کــه یــک گوشــهی   می بینیــم 

ً
دیگــری می شــود؛ یعنــی فــورا

یــن  کــه بــا کمتر کــه »خــود« نیســت، تــا وقتــی  کــه اخــالص هســت، تــا وقتــی  وقتــی 
 بــه انگیــزه و به ســائقه ی  

ً
ین کار را می خواهیــم انجــام بدهیــم و واقعــا برداشــت، بیشــتر

کار می کنیــم، بــرکات الهــی همــراه ماســت.2 همــان هدایــت الهــی 

اساتید و مدرسان حوزه های علمیه با اخالص نیت و عمل، بیشترین تأثیرگزاری 

گردان خود داشته اند. در این جا نمونه هایی از الگوهای  را در پرورش معنوی شا

که اساتید با انجام آن خود را جاودانه ساختند، مرور می شود: رفتاری اخالص 

تکلیفشناسی و تکلیفپذیری در تدریس

ــه  ک ــت  ی آن اس ــوزو ــوم ح ــس عل ی ــتاد در تدر ــالص اس ــاخص های اخ ــی از ش یک

گرفتــه  در انتخــاب موضــوع و عنــوان درس، رضایــت خداونــد و تکلیــف را در نظــر 

و انگیزه هــای غیــر الهــی هم چــون شــهرت، اعتبــار علمــی و... را لحــاظ نکنــد. 

رفتــار و ســیره ی عالمــه طباطبایــی، سرمشــق روشــن وظیفه محــوری در ایــن 

زمینــه اســت. ویژگــی خــاص عاّلمــه در  جهــت تکلیف محــوری دو چیــز اســت: 

کــه بایــد، شــناخت و آن را  اّول آن کــه عاّلمــه مســئولیت و تکلیــف را همان گونــه 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ نیروهای مقاومت بسیج مردمی، 1375/9/5.
2 . خامنه ای، حدیث والیت، ج 8، ص 203.
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کــه در متــن زندگــی خــود وارد ســاخت. نــه بــه عنــوان ضمیمــه بــر زندگــی خویــش 

دوم آن کــه پــس از شــناخت تکلیــف، آن را بــا همــه ی ســختی های چندیــن 

یــس فقــه و اصــول،  کــه تدر و چنــد ســاله اش بــا جــان و دل پذیرفــت و آن زمــان 

آن رهگــذر  از  و  بــود  زمینه ســاز مرجعیــت عامــه  و  تلقــی می شــد  ارزش مطلــق 

فــدای  را  یابــد، خــود  نیــز دســت  و اجتماعــی  بــه شــهرت علمــی  می توانســت 

عمــل بــه تکلیــف نمــود و پرداختــن بــه مباحــث قرآنــی و عقلــی را از ضروری تریــن 

موضوعــات دانســت. آن بزرگــوار در تبییــن وظیفه شناســی خــود، در پرداختــن بــه 

دو نیــاز ضــروری حــوزه می فرمایــد:
نیازهــای جامعــه اســالمی و  آمــدم، مطالعــه ای در  قــم  بــه  یــز  تبر از  کــه  هنگامــی 
ــن نتیجــه  ــه ای ــردم و پــس از ســنجیدن آن هــا، ب ک ــم  مطالعــه ای در وضــع حــوزه ی ق
واالی  مفاهیــم  تــا  دارد،  شــدیدی  نیــاز  قــرآن  تفســیر  بــه  حــوزه  ایــن  کــه  رســیدم 
بهتــر  و  بشناســد  بهتــر  را  الهــی  امانــت  یــن  عظیم تر و  اســالمی  متــن  یــن  اصیل تر
بشناســاند. از ســوی دیگــر، چــون شــبهات مــاّدی رواج یافتــه بــود، نیــاز شــدیدی بــه 
بحث هــای عقلــی و فلســفی وجــود داشــت تــا حــوزه بتوانــد مبانــی فکــری و عقیدتــی 
اســالم را بــا براهیــن عقلــی اثبــات و از موضــع حــق خــود دفــاع نمایــد. از ایــن رو 
کــه بــه یــاری خــدای متعــال در رفــع ایــن دو نیــاز  وظیفــه ی شــرعی خــود دانســتم 

کوشــش نمایــم.1 ضــروری 

را  تکلیف محــوری  یــس  تدر در  نیــز  قدوســی  شــهید  ایشــان،  گران قــدر  دامــاد 

ســرلوحه ی خــود قــرار داده بــود. یکــی از نزدیــکان شــهید قدوســی در بیــان ایــن 

واالمقــام می گویــد: اســتاد  آن  اخــالص  از  ُبعــد 
کار  ــا آن هــا ســر و  ــه ب ک ــزرگان و شــخصیت هایی ...  ــا ب مــن در تمــام مــدت عمــرم، ب

1 . »رمز موفقّیت عالمه طباطبایى، قسمت سوم«، پگاه حوزه، اردیبهشت 1382، ش 7، ص 14.
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کــه بایــد  داشــتم، هیچکــس را خالص تــر از آقــای قدوســی نیافتــم. از آن هایــی بودنــد 
ییــم فکــر و ذکــر و عمــل و حتــی نفــس کشیدنشــان بــرای خــدا بــود. آقــای قدوســی  بگو
امــام، حافــظ  گردان  از شــا تأییــد حــوزه،  مــورد  بزرگــوار، عالــم  بســیار  شــخصیت 
گردان عالمــه طباطبایــی در  بســیاری از خطبه هــای نهج البالغــه، در آن زمــان از شــا
کامــل و جامعــی بودنــد؛ امــا ایــن  فلســفه و در تفســیر، یــک شــخصیت بــه تمــام معنــا 
ــد؛  ــس می کردن ی ــا گلســتان ســعدی را تدر ــرای م ــا آن همــه عظمتشــان، ب شــخص ب
چــون اعتقــاد داشــتند طلبه هــا بایــد بــا ادبیــات فارســی آشــنا باشــند. در حــوزه بــرای 
یــم یکــی از تبلورهــای خلــوص  ک هایــی وجــود داشــت و می توانــم بگو یــس مال تدر
یــس چنیــن درســی در ســطوح پاییــن حــوزه بــود؛ و  آقــای قدوســی، پذیرفتــن تدر
ــی هــم  ــه ی معمول ــرآن را یــک طلب ــد. حفــظ ق ــا بودن ــرآن م ــه اســتاد حفــظ ق ــا این ک ی
کنــد؛ امــا بــه دلیــل این کــه اعتقــاد داشــتند طلبه هــا  یــس  یــت و تدر می توانــد مدیر
یــس ایــن کالس را نیــز  یــت و تدر  بایــد قــرآن را حفــظ بکننــد، خودشــان مدیر

ً
حتمــا

گرفتــه بودنــد.1 عهــده 

کــه در آن موقعیــت خــاص،  شــهید قدوســی بــه ایــن تشــخیص رســیده بودنــد 

گلســتان ســعدی از اهمیــت بیشــتری  یــس دروســی هم چــون حفــظ قــرآن و  تدر

از  دیگــر  دروس  یــس  تدر اوال  چــون  اســت؛  برخــوردار  دروس  ســایر  بــه  نســبت 

یــس ایشــان زمینــه ی اهتمــام بیشــتر  داوطلبــان بیشــتری برخــوردار بــود و ثانیــا تدر

طــالب را بــه ایــن دروس فراهــم میکــرد.

مرحــوم آیــت اهلل مجتهــدی نیــز بــدون توجــه بــه اســم و رســم درس، آن چــه را 

یــس می کــرد. آن شــخصیت ارجمنــد،  کــه وظیفــه ی خــود تشــخیص مــی داد، تدر

ــد: ــه طــالب متذکــر شــده، می گوی اخــالص در ادای تکلیــف را ب
یــم یــا این کــه ایــن بچه هــای طلبــه   فقــه و اصــول بگو

ً
بــرای مــن فــرق نمی کنــد، مثــال

1 . »گفت وگو با حجت االسالم روح اهَّلل حسینیان«، شاهد یاران، دی ماه 1387، ش 38، ص12و13. 
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بیاینــد، از آن هــا ســؤال کنــم کــه فعــل و فاعــل و جــار و مجــرور را مشــخص کننــد. مــن 
ــا دعــوت  کنــم و ی می توانــم در ایــن حــوزه ی علمیــه، از اســاتید و مجتهدیــن تقاضــا 
یاســت  کنــم و ر نمایــم و بدیــن وســیله درس خــارج راه بینــدازم و این جــا شــلوغ 
گــر اســم و رســمی هــم  کــرد. حــاال ا کنــم. شــما هــم ببینیــد کجــا می شــود بهتــر خدمــت 
کــه خــدا و  کنیــم؛ بــه طــوری  کــه خدمــت  نداشــت، اشــکالی نــدارد. مهــم ایــن اســت 

اهــل بیــت پیامبــرb آن را بپذیرنــد.1

ــا پذیــرش دروس ســاده تر و  کــه اخــالص، همیشــه متــرادف ب البتــه روشــن اســت 

کــه در پذیــرش دروس، انگیزه هــای  ابتدایی تــر نیســت، بلکــه بــه آن معناســت 

کــه: گرفتــه و دروســی پذیرفتــه شــود  نــاب و الهــی مــد نظــر قــرار 

یس دارد؛ کمتری برای تدر 1. داوطلب 

کند. 2. ذهن طالب را معطوف به اهمیت آن دروس 

ل تدریس پرهیز از خودنمایی در خال

خودنمایی  و  فخرفروشی  زمینه ی  آن  در  که  است  عرصه ای  یس،  تدر عرصه ی 

را  و مدّرس  استاد  نگیرد، می تواند  مراقبت الزم صورت  و چنان چه  دارد  وجود 

مبتال به چنین آفاتی نماید. آیت اهلل جعفر سبحانی، مراقبت عالمه طباطبایی 

ی از فخرفروشی و خودنمایی را چنین توصیف میکند:  و پرهیز و
کــه  یــم  کــه بــا ایشــان انــس بیشــتری داشــتیم، یــک بــار هــم بــه خاطــر ندار مــا بــا ایــن 
مطلبــی را بــه عنــوان تظاهــر بــه علــم یــادآور شــود یــا ســخن را ســؤال نشــده از پیــش 

کنــد.2 خــود مطــرح 

کــه یکــی از علمــای حــوزه ی علمیــه ی قــم از تفســیر عظیــم المیــزان در  هنگامــی 

1 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص472.
2 . جوادی آملی، یادها و یادگارها، ص 59. 
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ــد: ــه او می فرمای ــا نیــم نگاهــی ب حضــور نویســنده تعریــف می کنــد، عالمــه ب
یف نکن که خوشم میآید و ممکن است خلوص و قصد قربتم از بین برود.1 تعر

عالمــه محمدتقــی جعفــری نیــز تندیــس اخــالص بــود و از تظاهــر و خودنمایــی بــه 

 دور بــود. مرحــوم علــی دوانــی  پرهیــز   از ادعــا و خودنمایــی را ویژگــی بــارز اخــالص 

مرحــوم عالمــه جعفــری دانســته، می گویــد: 
کره هــا، ذّره ای خودخواهــی و ادعــا و هــوی و هــوس نمی دیــدی. بــا  در محــاوره و مذا

همــه ی علــم و فضــل و اســم و رســمی کــه داشــت، حاضــر نبــود خــود را مطــرح کنــد.2

مراقبت از اخالص در موقعیتهای حساس

گاه نیــت اســتاد از ابتــدا نیتــی الهــی بــوده اســت؛ امــا برخــی از موقعیت هــای 

کاری و خودنمایــی  یــا ر از  کــه رگه هایــی  پیرامونــی ممکــن اســت ســبب شــود 

این گونــه  در  بکشــاند.  یــا  ر ورطــه ی  بــه  را  او  و  افکنــد  ســایه  ی  و یــس  تدر بــر 

رهانیــد.  کاری  یــا ر دام  از  را  خــود  و  بــود  مراقــب  بایــد  کــه  موقعیت هاســت 

یــس، از خصلتهــاى بــارز مقــدس  اردبیلــی بــوده  کار تعلیــم و تدر اخــالص در 

گوهــر اخالصــش  و ایــن عالــم وارســته مراقــب بــوده تــا در موقعیت هــای حســاس، 

دچــار آســیب نشــود. 
گردان مقــدس  اردبیلــی در مجلســی، مســأله اى را از  مالعبــداهلل شوشــترى از شــا
گرد بــه ایــن پاســخ  یــش پرســید. مقــدس ســؤال او را پاســخ گفــت؛ امــا شــا اســتاد خو
کــرد و پــس از لحظــه اى  گهــان مقــدس ســکوت  قانــع نشــد و بحــث ادامــه یافــت. نا
فرمــود: ایــن بحــث بمانــد بــراى بعــد، بایــد بــه کتــاب مراجعــه کنــم! ســپس از مجلــس 
گرد فرمــود تــا همــراه او بــه جایــی دیگــر برونــد. پــس از خــروج از آن  برخاســت و بــه شــا

زنامه جمهوری اسالمی، 1364/7/23. 1 . رو
کتاب ماه دین، آبان 1377. 2 . دوانی، »خاطراتی از عالمه محمدتقی جعفری«، مجله 



نقش تربیتی اساتید در مدارس علمیه36

کــه  کــرد؛ به طــورى  مجلــس، محقــق اردبیلــی پاســخی بســیار دقیــق و عمیــق بیــان 
گرد پرســید: آقــا! چــرا پاســخی  گرد قانــع شــد و شــبهه اى برایــش باقــی نمانــد. شــا شــا
یــی می دانســتید و در همــان مجلــس بیــان نفرمودیــد؟ محقــق فرمــود:  بــه ایــن نیکو
کــه  آن جــا چــون در مجلــس و در حضــور جمعــی از مــردم بودیــم، احتمــال داشــت 
ــر یك دیگــر باشــد؛ ولــی این جــا ایــن  قصدمــان جــدل و فخرفروشــی و اظهــار فضــل ب

یــرا تنهــا خــداى متعــال ناظــر بحــث و گفت وگــوى ماســت.1 شــبهه نیســت؛ ز

عار ندانستن استفاده از استاد شایسته

که در صورت یافتن استادی با فضل  شاخص دیگر از اخالص استاد آن است 

گردان  کرده و زمینه ی استفاده بیشتر شا گردان خود را به او راهنمایی  بیشتر، شا

را فراهم آورد و حتی خود نیز  از محضر آن استاد شایسته بهرمند شود.
معتبری  درسی  حوزه ی  و  بود  مشهور  مجتهدی  کوه کمری،  سیدحسین  آیت اهلل 
یس  داشت. هر روز در ساعت معین، به یکی از مسجدهای نجف می آمد و تدر
می کرد. روزی آن مرحوم از جایی برمی گشت و نیم ساعت بیشتر به وقت درس باقی 
کاری نمی رسد؛  گر بخواهد به خانه برود، به  کرد در این وقت کم، ا نمانده بود. فکر 
گردان بنشیند. رفت و دید هنوز کسی  بهتر است به محل موعود برود و به انتظار شا
گرد نشسته  با چند شا ژولیده ای  از مسجد، شیخ  گوشه ای  نیامده است؛ ولی در 
تعجب  کمال  با  کرد.  گوش  را  او  سخنان  سیدحسین  مرحوم  می کند.  یس  تدر و 
روز  راغب شد  بسیار محققانه بحث می کند.  ژولیده،  این شیخ  که  کرد  احساس 
کرد و بر اعتقاد روز  گوش  کند. آمد و  گوش   زودتر بیاید و به سخنان او 

ً
دیگر عمدا

پیشش افزوده گشت. این عمل چند روز تکرار شد. برای مرحوم سیدحسین یقین 
که این شیخ از خودش فاضل تر است و او از درس این شیخ استفاده  حاصل شد 
گردان خودش به جای درس او به درس این شخص حاضر شوند،  گر شا می کند و ا
امروز  »رفقا!  گفت:  آمدند،  گردان  شا که  دیگر  روزی  برد.  خواهند  بیشتری  بهره ی 

گلشن ابرار، ج1، ص182. یسندگان،  1 . جمعی از نو
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گرد  گوشه با چند شا که در آن  یم. این شیخ  می خواهم مطلب تازه ای به شما بگو
از او استفاده  یس از من شایسته تر است و خود من هم  نشسته است، برای تدر
گردان شیخ  یم به درس او.« وی از آن روز در حلقه ی شا می کنم. همه با هم می رو
که چشم هایش اندکی تراخم داشت و آثار فقر از او دیده می شد، در آمد.  ژولیده 
انصاری  مرتضی  شیخ  حاج  نام  به  بعدها  که  است  همان  ژولیده پوش  شیخ  این 

معروف شد.1 

تقویت دروس اساتید دیگر

اســتاد بــا اخــالص، نــه تنهــا دروس دیگــر را تضعیــف نمی کنــد، بلکــه در جهــت 

تقویــت ســایر دروس نیــز تــالش می کنــد. 

ــوج  ــی م ــت اهلل بهاءالدین ــرت آی ــته حض ــارف وارس ــس ع ی ــالص در تدر اخ

بــا درس  کــه  کــردن درســی  را در تعطیــل  ک خــود  پــا نیــت  بزرگــوار  می زنــد. آن 

کــرد.  اثبــات  اســت،  امامv هم زمــان  حضــرت 
بنــده قبــل از ســال 4٢، درس خــارج فقــه داشــتم. یــك ســال هنــگام شــروع، احســاس 
یــت  کــردم ســاعت درس بنــده بــا درس آقــا روحاهلل هم زمــان اســت. بــه خاطــر تقو

کــردم.2 درس ایشــان و احتــرام بــه آن بزرگــوار، درس خــود را تعطیــل 

تغییر مکان درس

یا و خودنمایی  که می تواند زمینه ی ر گاه موقعیت مکانی درس به  گونه ای است 

گزند  از  آن که  برای  وارسته  مدّرس  که  است  شرایطی  چنین  در  سازد.  فراهم  را 

که از  هوای نفس مصون بماند، اقدام به تغییر  مکان درس خود می کند؛ هر چند 

گردان و رونق درس کاسته شود. مرحوم آیت اهلل بهاء الدینی میفرمودند: میزان شا

1 . همان، ج9، ص 245 و 246.

2 . همان، ج2، ص968- 969.
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کــه آمــدم پشــت در،  یــادی داشــتم. یــک روز  گردان ز درس رســائل می گفتــم و شــا
یــاد اســت؛ خیلــی خوشــم آمــد. همان جــا  گردان ز کــردم دیــدم جمعّیــِت شــا نــگاه 
تصمیــم گرفتــم درســی را کــه هــوای نفــس در آن اســت، تعطیــل کنــم؛ لــذا درس را بــه 

گردان می آمدنــد خانــه.1 کــردم و عــده ای از شــا خانــه منتقــل 

گرفتن از انگیزه های مادی فاصله 
کار خــود را  کــه صاحــب  انگیــزه ی الهــی در اســاتید بــا اخــالص موجــب می شــود 
خــدا دانســته، تنهــا از او یــاری طلبنــد و ارزش عظیــم تعلیــم و تربیــت را بــا اهــداف 
ــود  ــاتید ب ــه اس ــری از این گون ــهید مطه ــتاد ش ــد. اس ــع نکنن ــادی ضای ــد م و مقاص
ــود  ــادی، خ ــت م ــدون چشم داش ــت و ب ــالب داش ــت ط ــه تربی ــری ب ــوق واف ــه ش ک
ــی  ــن ویژگ ــورد ای ــی در م ــّیدمحمدباقر حجت ــود. س ــوده ب ــان نم ــرورش آن ــف پ را وق

ــد:  ــری می گوی ــتاد مطه اس
تنهــا اســتادی کــه در مدرســه ی مــروی ســراغ داشــتم کــه قبــل از اذان صبــح به مدرســه 
می آمــد و نمــاز صبــح را در مدرســه می خوانــد، ]اســتاد مطهــری[ بودنــد. قبــل از اذان 
از منــزل راه می افتــاد و نمــاز را در مدرســه می خوانــد. یــک اســتکان چــای می خــورد 
و درســش را شــروع می کــرد و ایــن درس همین طــور ادامــه داشــت، شــاید تــا ســاعت 
ــه. عالقــه ی ایشــان بــه نشــر علــم و اندیشــه ی اســالمی، از همیــن جــا  ــا ُن هشــت ی
ــا اجــرت در ایــن  ــه مــزد و ی ــدون این کــه چشم داشــتی ب ــه ایشــان ب ک ثابــت می شــود 
ــع معــاش نداشــتند و در رده ی طــالب، یــک  ــه منب ک ــا ایــن  ــه داشــته باشــند، ب زمین
یــس  ــه تدر ــه در رده مدرســین؛ ایــن چنیــن ب ــد، ن یافــت می کردن ــه در حقــوق ماهیان
یــج فرهنــگ  کــه ایــن همــه عالقــه و عشــق بــه ترو یدنــد. مــن اســتادی  عشــق می ورز

اســالمی و اندیشــه ی اســالمی داشــته باشــد، ندیــده ام.«2

ــق، آذر و دی 
ُ
ــم اخــالق و ســالک الــی اهَّلل حضــرت آیــت اهَّلل حــاج ســیدرضا بهاءالدینــی«، مجلــه ُخل

ّ
1 . مهاجــر، »معل

1386، ش 2، ص 22.
2 . واثقی راد، مصلح بیدار، ج 2، ص 481.
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2. تقوا و پارسایی

تربیــت  کــه در  اســت  از جملــه ویژگی هــای مهــم عالــم دیــن  پارســایی  و  تقــوا 

معنــوی طلبــه تأثیرگــذار بــوده و می توانــد بــه رشــد و بالندگــی او منجــر شــود. امــام 

خمینــیv در اهمیــت تقــوا و تزکیــه ی نفــس بــرای اهــل علــم میفرمایــد:
ین چیزهــا دیــن داری اســت در  امــور و ســخت  تر ین  کــه مشــکل تر بایــد دانســت 
یقــه و از ایــن  لبــاس اهــل علــم و زهــد و تقــوا و حفــظ قلــب نمــودن اســت در ایــن طر
گــر کســی در ایــن طبقــه بــه وظایــف خــود عمــل کنــد و بــا اخــالص  جهــت اســت کــه ا
ــس از اصــالح خــود  ــرون کشــد و پ ــم خــود را از آب بی گلی ــه شــود و  ــن مرحل وارد ای
بــه اصــالح دیگــران پــردازد و نگهــداری از ایتــام آل  رســول نمایــد، چنیــن شــخصی از 

زمــره ی مقربیــن و ســابقین بــه شــمار آیــد.1

و در جایــی دیگــر بــا اشــاره بــه اهمیــت پرداختــن بــه نفــس و اصــالح آن و نقــش آن 

در تربیــت دیگــران می فرمایــد:
تــا اصــالح نکنیــد نفــوس خودتــان را، از خودتــان شــروع نکنیــد و خودتــان را تهذیــب 
کــه خــودش آدم صحیحــی  کنیــد. آدمــی  نکنیــد، شــما نمی توانیــد دیگــران را تهذیــب 

یــد، فایــده نــدارد.2 کنــد؛ هرچــه هــم بگو نیــست، نمی توانــد دیگــران را تصحیــح 

تقوا  مفهوم  تشریح  به  این چنین  رسا  تشبیهی  با  نیز    رهبری معظم  مقام 

می پردازد:
کار می کنــد و هــر حرکــت  تقــوا یعنــی مراقــب خــود بــودن! یعنــی انســان بدانــد چــه 
خــود را بــا اراده، فکــر و تصمیــم انتخــاب کنــد؛ مثــل انســانی کــه ســوار بــر اســبی رهــوار 
ــرود. تقــوا  ــد کجــا می خواهــد ب ــه ی  اســب در دســتش اســت و می دان نشســته، دهان
ایــن اســت! آدمــی کــه تقــوا نــدارد، حــرکات، تصمیم هــا و آینــده اش در اختیار خودش 

1 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 378- 379.
2 . صحیفه امام، ج 13، ص 420.
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ــه او را روى اســب سرکشــی  ک ــر خطبــه ى نهج البالغــه1: کسی ســت  ــه تعبی نیســت! ب
گــر هــم ســوار شــده، اسب ســوارى بلــد  انداخته انــد؛ نــه این کــه او ســوار شــده اســت! ا
ــد ســوار اســب شــود!  ــه بای ــد چگون ــا نمی دان ــه در دســتش اســت، اّم نیســت! دهان
نمی دانــد کجــا خواهــد رفــت! هرجــا اســب او را کشــید، او هــم مجبــور اســت بــرود و 

 نجاتــی در انتظــار او نیســت! ایــن اســب هــم ســرکش اســت!2
ً
قطعــا

آن  برکات  و  آثار  نیز  و  تقوا  اهمیت  و  ضرورت  خصوص  در  هم چنین  ایشان 

می فرماید: 
ــِق  اهَّلل .«3 تقــوا، 

َ
ِبــُى  اّت َهــا الّنَ ّیُ

َ
خــداى متعــال بــه پیغمبــر خــود هــم می فرمایــد: »یــا أ

لــزوم تقــوا، رعایــت تقــوا، مخاطبــش حّتــی وجــود مقــّدس پیغمبــر اســت. خــدا را 
گفتــار خــود، حّتــی افــکار  در نظــر داشــته باشــیم! مراقــب اعمــال خــود، رفتــار خــود، 
گــر ایــن حاصــل شــد، همــه  ی  و تصــّورات خــود باشــیم! ایــن معنــاى تقواســت! ا
کــه  تــی را 

ّ
راه هــاى بســته گشــوده خواهــد شــد و خــداى متعــال در تمــام مراحــل، مل

کــرد.4  داراى تقواســت، یــارى خواهــد 

کــه عالمــان  اســت  برخــوردار  اهمیــت  از  آن جــا  تــا  و مدرســان  اســاتید  تقــوای 

یــس تــوأم بــا  یــس خــوب، بلکــه تدر یــس ارزشــمند را نــه تدر ک تدر وارســته، مــال

کــه  کســانی  کشــمیری دربــاره ی  تهذیــب می داننــد. آیــت اهلل ســیدعبدالکریم 

خــوب درس میدهنــد، میفرمــود: 
علــم بــدون تهذیــب فایــده نــدارد. اهــل علــم بایــد در حضــور خــدا باشــد. بــا عالــم 
کــه خــوب درس  کــه در ســلوك تأثیــر دارد؛ چــرا  کــرد  بی عمــل هــم نبایــد معاشــرت 
کــه بــه درد قبــر و قیامــت بخــورد. معیــار خوبــی نــزد حــق  تعالــی،  دادن معیــار نیســت 

1 . نهج البالغه، خطبه 16.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از جوانان، 1377/02/07. 

3 . احزاب، آیه 1.
4 . خطبه های نماز جمعه تهران، ترجمه خطبه عربى، 1389/11/15.
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یــس بــا تهذیــب اســت.1 تدر

هم چنیــن آیــت اهلل ســیدعزالدین حســینی  زنجانــی، ایجــاد نهضــت اســالمی و 

 vــرکات تقــوا و تهذیــب نفــس حضــرت امــام تشــکیل جمهــوری اســالمی را از ب

ــه رعایــت تقــوا می فرمــود: ــا ســفارش طــالب ب دانســته و ب
از مســائل بنیــادى و اساســی علــوم اســالمی، تقــوا و رعایــت ســلوك شــرعی اســت. 
کــه اى  کافــی می خوانیــم: خطــاب بــه داود رســید  کتــاب  در بــاب عقــل و جهــل 
یــق را واســطه ننمــا. داود تعجــب می کنــد و  داود! میــان مــن و خــودت ُقّطــاع الطر
یــق چــه کســانی هســتند؟ خــداى متعــال وحــی کــرد: قطــاع  ســؤال می کنــد، قطــاع الطر
کــه علــم را مقدمــه دنیــا قــرار داده انــد.  یــق عبارتنــد از علمــای ســوء؛ کســانی  الطر
 

ُ
گــر روحانــی نخواهــد در زمــره »َمَثــل این هــا راه را بــر مــردم می بندنــد. خالصــه آن کــه ا
ــد  کن ــظ و محکــم  ــا خــدا حف ــد رابطــه ی خــود را ب ــوراه« باشــد، بای ــوا الّتَ

ُ
ل ــَن ُحّمِ ذی

َّ
ال

ــردا پیامــد منفــی نداشــته  ــه ف ک ــا در دل او نباشــد  ــه محبــت دنی ک ــد  کن ــد کارى  و بای
باشــد. در این جاســت کــه معلومــات درافشــانی می کنــد و انقــالب در خــود و دیگــران 
کتــاب قبــل از انقــالب نوشــته شــده و حرف هــا بــه میــان  پدیــد مــی آورد. ایــن همــه 
 
ً
آمــد، چنــدان تأثیــرى نکــرد؛ امــا یــك نفــر بــه نــام امــام خمینــیv پیــدا شــد کــه واقعــا
گونــه مــردم را تغییــر داد. روحانــی واقعــی در  باتقــوا بــود، حرف هــا بــاورش بــود و ایــن 
مــردم بســیار تأثیــر می گــذارد و اولیــن شــرط، بــاور و تعییــن خــود شــخص اســت و بعــد 
گــرم  هــم اســتقامت ایشــان، شــجاعت و روشــن بینی ایشــان، ایمــان جوشــان و نفــس 
یــد... . باالخــره بــا تهذیــب نفــس اســت کــه  ایشــان. چــه حرکتــی در مــردم مــرده دل آفر

یــن می شــود و در روحیــاِت مــردم انقــالب ایجــاد میکنــد.2 طلبــه انقالب آفر

در این جا به برخی از شاخص های استاد با تقوا اشاره می شود: 

1 . شمس الشموس، شیدا، ص 71.
2 . »مصاحبه با آیت اهَّلل سید عزالدین زنجانی، قسمت دوم«، مجله حوزه، بهمن و اسفند 1366، ش 24، ص 35 - 36.
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مراقبت از زبان
گفتار، شــاخص روشــنی از تقوای اســاتید و مدرســان به شــمار می رود.  مراقبت از 

آیــت اهلل مصبــاح  یــزدی در اهمیــت ایــن بحث بــرای علما چنیــن می فرماید:
بــزرگان می فرمودنــد: هیــچ گاه شــیطان، عاِلــم  بارهــا حضــرت امــامvو نیــز دیگــر 
کــه متناســب بــا شــأن او نیســت،  را بــه شــراب خوارگی و یــا عمــل زشــت دیگــرى 
ــز او  ــد و هرگ ــم باقــی نمی مان ــراى آن عال یــی ب وانمــی دارد؛ چــون در آن صــورت، آبرو
کنــد؛ امــا شــیطان، علمــا و  یانــی را بــر خــود همــوار  حاضــر نمی شــود چنیــن خطــر و ز
اهــل دانــش را بــه انحرافــات و لغزش هایــی وامــی دارد کــه در باطــن از شــراب خوارگی 
کــه ظاهــر زشــتی نــدارد و کســی او را مذّمــت  نیــز بدترنــد. عالــم را بــه کارى وامــی دارد 
کار فــراوان اســت و چــه  گنــاه آن  کــردى؛ امــا ضــرر و  کــه چــرا چنیــن و چنــان  نمی کنــد 
گنــاه بزرگــی مرتکــب گشــته اســت و تــا  کــه چــه   بســا خــود انســان نیــز متوجــه نیســت 
کنتــرل هواهــاى  کنیــم و در پــی  کــرده! بنابرایــن جــا دارد بیشــتر دّقــت  چقــدر ســقوط 
کنیــم، تــا هــر ســخنی و هــر حرفــی را نزنیــم و  بانمــان را مهــار  نفســانی خــود برآییــم و ز
ییــم.1 گفتــن نباشــد، ســخن نگو ییــم. تــا ضرورتــی بــراى ســخن  بــه انــدازه ســخن گو

کــه  گردان تأثیرگــذار اســت  گفتــن اســتاد بــه قــدری در تربیــت شــا نــوع ســخن 
نقــل  بــا  جنتــی  آیــت اهلل  شــود.  طنین افکــن  نیــز  آنــان  اعتقــادات  در  می توانــد 

می گویــد: قدوســی  شــهید  از  خاطــره ای 
روزی در دفتــر شــهید قدوســی، یکــی از اســتادان کــه بــه موضوعــی اعتــراض داشــت، 
تنــد شــد و بــا بانــگ بلنــد، ســخنان تنــدی گفــت. مرحــوم قدوســی بالفاصلــه بحــث 
گــر ببیننــد کســی  کــرد و گفــت: »آقــای... ایــن طــالب کافــر می شــوند.« یعنــی ا را قطــع 
در مقــام اســتادی، رفتــاری چنیــن ناهنجــار دارد، از آن هــا نمی تــوان انتظــار اخــالق 
گردی در روحیــه ی طــالب اثــر  گــر تشــخیص مــی داد اســتاد یــا شــا اســالمی داشــت. ا

1 . مصباح  یزدی، ره توشه، ج2، درس 31، ص 146- 147.
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نامطلــوب دارد، هرچــه زودتــر بــه وجــه معقولــی، عــذرش را می خواســت.1

اهتمام ویژه به انجام عبادات
شاخص  نماز،  به  ویژه  و  عبادات  کیفیت  با  و  وقت  سر  انجام  به  استاد  تقید 
روشنی از تقوای او محسوب می شود. آیت اهلل مجتهدی با بیان خاطره ای، 

به اهمیت تقّید استاد به نماز اول وقت در تأثیرگذاری اخالقی او می پردازند: 
میرزای  شیرازی   آیت اهلل العظمی  مرحوم  االصول  قوانین   ]کتاب[  قم  در  که  زمانی 
کرده های نجف اشرف بود،  از مجتهدین و تحصیل  قمی را می خواندم، استاد ما 
یس قوانین غیر از اول مغرب ندارم.« ... من با  ایشان فرمود: »من وقت برای تدر
یند؟  هممباحثی خودم صحبت می کردم که حضرت استاد فرمودند: ایشان چه می گو
یند ما باید اول مغرب در نماز جماعت مرحوم آیت اهلل  کردم: ایشان می گو عرض 
گر ما طلبه ها در نماز جماعت و نماز اول وقت  کنیم. ا العظمی خوانساری شرکت 
یم؟ استاد به ناچار ساعت درس را تغییر دادند؛  شرکت نکنیم،به چه درد می خور
ولی چون خود مقّید به نماز اول وقت نبودند و به تعبیر من، رگ مقدسی نداشتند، 
گردان از ایشان استفاده اخالقی نمیکردند. بعدها کالس درس ایشان دوام پیدا  شا

نکرد و تعطیل شد... .«2

کــه صــدای  کوهســتانی بــه نمــاز اول وقــت بســیار پایبنــد بــود. آن گاه  آیــت اهلل 
آیــت اهلل  نمــاز می رســید،  وقــت  و  گــوش طنین انــداز می شــد  اذان در  ملکوتــی 
نمــاز و حضــور در درگاه  آمــاده  و  را تعطیــل می کــرد  کارهــای خــود  کوهســتانی 

می گویــد:  ایشــان  گردان  شــا از  یکــی  می گشــت.  بی نیــاز 
یــس  روزی بــا یکــی از طــالب مشــغول مباحثــه بودیــم و آقــا در حســینیه مشــغول تدر
بــود، همیــن کــه صــدای اذان ظهــر را شــنید، کتــاب را بســت و فرمــود: »باباجــان! مــن 

یــم، بایــد بــروم نمــاز.«3 دیگــر نمی توانــم درس بگو

1 . »گفت وشنود با آیت اهَّلل احمد جنتی«، مجله شاهد یاران، دی ماه 1387، ش 38، ص8.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص270.

کوهستانی، بر قله پارسایى، ص98.  . 3
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3-توّکل 

کمــاالت علمــی و معنــوی طالــب علــم  کــه در تحصیــل  از امــور مهــم دیگــری 

ــات  ــم و روای کری ــرآن  کــه در ق ــد متعــال اســت  ــر خداون ــوکل ب ــر اســت، ت بســیار مؤث

کیــد شــده اســت. عالمــه طباطبایــی تــوکل را  معصومــان بــر آن فــراوان تأ

چنیــن تعریــف می کننــد: 
تــوکل عبــارت اســت از این کــه انســان زمــام تصــرف در امــور خــود را بــه دســت غیــر 
کــه هرچــه او صــالح دیــد و  خــود ]یعنــی خداونــد متعــال[ دهــد و تســلیم او شــود 

ــد.1  انجــام داد، همــان را صــالح خــود بدان

گرد نســبت بــه خــدا  و نیــز  شــهید ثانــی در اهمیــت تــوکل و توجــه معلــم و شــا

تأثیرهــای مــادی و معنــوی آن می فرمایــد:
گرد، پــس از پاك ســازى و تصفیــه ی باطــن و جــان و روان  پــس آن چــه بــر معلــم و شــا
از رذایــل اخالقــی و بــه کارگرفتــن علــم، الزم و ضــرورى اســت ایــن اســت کــه ســراپاى 
ــه او  ــی ب ــد و در تمــام شــؤون زندگان کن ــرون، متوجــه خــدا  وجــودش را از درون و بی
کــه  یــرا علــم، همان گونــه  کنــد؛ ز متکــی باشــد و فیــض را از پیشــگاه الهــی درخواســت 
ــد؛ بلکــه  ــه دســت نمی آی ــم ب ــرت تعل کث ــام صــادق نقــل شــد: »از رهگــذر  از ام
کــه خواهــان  کــه خداونــد در جــان کســی می افکنــد  علــم عبــارت از نــورى اســت 
هدایــت او اســت« و او بایــد بــر خــدا تــوکل کنــد و بــر علــل و اســباب طبیعــی و دنیــوى 
گــر ایــن عالــم و دانشــمند در شــؤون مختلــف زندگانــی، صرفــا بــه  کــه )ا تکیــه نکنــد 
گــذار  علــل و اســباب دنیــوى متکــی باشــد و امــور زندگانــی خــود را بــه همان هــا وا
نمایــد( همیــن علــل و اســباب بــه صــورت بــار گــران و کمرشــکن بــر دوش او ســنگینی 
یده هــاى خــدا نیــز متکــی نباشــد، بلکــه بایــد زمــام امــور خــود را در  ــر آفر می کنــد؛ و ب
گــذار نماینــد تــا از ایــن  زندگانــی و رزق و روزى و امثــال آن هــا بــه خداونــد متعــال وا

1 . طباطبایى، المیزان، ج12، ص343.
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کیــزه ی پــروردگار و لحظــات انــس و الفــت  رهگــذر، نفحــات قــدس الهــی و الطــاف پا
کنــد و در نتیجــه، مشــکالت آنــان حــل، منظورشــان  بــا خداونــد، بــر آن هــا تجلــی 
کــه فرمــود:  کــرمa نقــل شــده  تأمیــن و امــور زندگانی شــان اصــالح شــود. از پیامبــر ا
»خداونــد متعــال عهــده دار روزى طالــب علــم می باشــد و روزى او را بــه طــور خــاص 
و متفــاوت از دیگــران تضمیــن می کنــد«؛ یعنــی ســایر طبقــات مــردم در کســب اســباب 
کوشــش نیــاز دارنــد تــا روزى خــود را بــه دســت  معیشــت و زندگانــی بــه ســعی و 
آورنــد؛ در حالی کــه طالــب علــم بــه چنیــن تالشــی مکلــف نیســت، بلکــه او بایــد در 
گــر از حســن نیــت و اخــالص در اراده برخــوردار باشــد، خداونــد  پــی دانــش باشــد. ا

کفایــت می کنــد.1 ــی او را  ینــه ی زندگان متعــال، هز

که مقرب آخوند بود تعریف می کرد:  مرحوم شیخ احمد دشتی 
کــه آخونــد  کــه وضــع مالــی آخونــد و همــه ی مــا خــراب بــود، یــك شــب  در زمانــی 
ــّرز او مثــل میــرزاى  گردان مب مجلــس درس خصوصــی داشــت و در آن مجلــس، شــا
نائینــی و مرحــوم ســید ابوالحســن اصفهانــی و آقــا ضیاءالدیــن عراقــی و شــیخ عبــداهلل 
گلپایگانــی و عــده اى دیگــر حضــور داشــتند، وقتــی مجلــس درس و بحــث تمــام شــد، 
ــد  ــر آمدن ــه اتفــاق یــك نفــر زائ ــود، ب ــواده »روفی عــی« ب کــه از خان مــا دیدیــم ســّیدى 
خدمــت ایشــان و آن مــرد زائــر مقــدارى وجوهــات درآورد و بــه آقــاى آخونــد داد. 
ــم و همــه  ــان بودی ی ــه ناظــر جر ک ــا  ــر تشکشــان. م ی ــا را گذاشــتند ز ایشــان هــم پول ه
یــب اســتاد  کــه عن قر کردیــم و خوشــحال شــدیم  ســخت بی پــول، بــه هــم نــگاه 
یــرا دیدیــم  چیــزى بــه مــا خواهــد داد؛ اّمــا بــه  زودى امیــد مــا مبــّدل بــه یــأس شــد؛ ز
یــر تشــك گذاشــتند، آن مــرِد ســید بلنــد شــد و  بعــد از آن کــه آقــاى آخونــد پول هــا را ز
گــوش ایشــان آهســته چیــزى گفــت. آقــاى آخونــد قلــم دواتــی دم دستشــان  رفــت در 
ــزى مختصــر  یــس! آن ســید هــم چی ــد: بنو گفتن ــه او  ــا اشــاره ب ــد و ب ــه او دادن ــود، ب ب
نوشــت و داد بــه ایشــان. آقــاى آخونــد وقتــی آن را خواندنــد، اخم هایشــان را درهــم 

1 . شهید ثانی، منیة المرید، ص159 و160.
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یــر تشــك بردنــد و پول هــا را درآوردنــد و بــه  کــرده و کاغــذ را پــاره کردنــد و بعــد دســت ز
آن ســید دادنــد و آن ســید هــم پول هــا را برداشــت و بــا آن زائــر تشــّکرکنان بیــرون رفــت.

یــان  شــیخ احمــد دشــتی می گفــت: مــا کــه ناظــر ایــن صحنــه بودیــم و نمی دانســتیم جر
امــر از چــه قــرار اســت و حــس کنجــکاوى مــا هــم ســخت برانگیختــه شــده بــود، همــه 
یــم؛ ولــی رفقــا جــرأت نمی کردنــد ســؤالی  می خواســتیم ســر از ایــن ماجــرا در بیاور
کــه تــو  کردنــد  یــم بــه ایشــان بازتــر بــود، رفقــا بــه مــن اشــاره  بکننــد؛ ولــی چــون رو

داســتان را ســؤال کــن.

مــن هــم از ایشــان پرســیدم: حضــرت آقــا! ممکــن اســت بفرماییــد داســتان از چــه 
قــرار اســت؟ ایشــان فرمودنــد: کــدام داســتان؟ عــرض کــردم این کــه ایــن دو نفــر آمدنــد 
گــوش  یــر تشــك گذاشــتید و بعــد آن ســّید در  و یکــی پولــی داد و شــما آن پول هــا را ز
شــما چیزى گفت و بعد چیزى نوشــت و داد به شــما و شــما نوشــته ی او را خواندید 
ــا  ــد. م ــد شــدند و رفتن ــر دو بلن ــد و بعــد ه ــه آن ســید دادی ــا را ب ــد، پول ه کردی ــاره  و پ

هیچ کــدام معنــاى ایــن را نفهمیدیــم؟

را  آن  معنــاى  مــا  کــه  دنیــا هســت  تــوى  فرمودنــد: خیلــی چیزهــا  آخونــد  آقــاى 
آن هــا! از  یکــی  هــم  ایــن  نمی فهمیــم، 

یــن  شــیخ احمــد می گفــت: ولــی مــن موضــوع را دنبــال کــردم و یکــی دو نفــر از حاضر
گــر ممکــن اســت ایشــان توضیحــی بدهنــد.  هــم مــرا تأییــد و اصــرار نمودنــد تــا ا
ــر آمــد  ــرد زائ ــه آن م ک ــد  ــد، پــس بدانی ی ــه اصــرار دار ک ــد: حــاال  ــد فرمودن ــاى آخون آق
کــه دو پســر  گرفتــم آن ســّید بــه مــن گفــت  کــه  و چهارصــد لیــره پــول برایــم آورد. مــن 
ــا پــول نــدارد. بــراى این کــه کســی متوجــه  کنــد؛ اّم دارد و می خواهــد هــر دو را دامــاد 
یــس بــه چقــدر پــول احتیــاج دارى؟ او هــم نوشــت: صــد  نشــود، مــن بــه او گفتــم: بنو
لیــره. مــن دیــدم ایــن مبلــغ بــراى دامــاد کــردن دو پســرش کافــی نیســت، هــر چهارصــد 

لیــره را بــه او دادم.

گردان شــروع کردنــد بــه قــال  وقتــی آقــاى آخونــد ایــن مطلــب را فرمودنــد، همــه ی شــا
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و مقــال کــه آقــا، ایــن چــه وضــع اســت؟! شــما کــه خودتــان بهتــر می دانیــد وضــع مالــی 
همــه ی مــا خــراب اســت. مــا بــه جهّنــم! شــما چــرا بــه فکــر خودتــان نیســتید. اآلن کــه 
شــما و بچه هایتــان این قــدر در مضیقــه هســتید، چطــور یك هــو چهارصــد لیــره بــه آن 
اقــل فکــرى بــه حــال  أقــل فکــرى بــه حــال خودتــان می کردیــد و یــا ال ســّید دادیــد؟ ال

گردان خودتــان می کردیــد؟ و... شــا

گهــان دیدیــم  شــیخ احمــد می گفــت: مــا کــه داشــتیم ایــن اعتراضــات را می کردیــم، نا
یــه ی ایشــان را دیدیــم، همــه  گر کــردن. وقتــی مــا  یــه  گر کردنــد بــه  آقــاى آخونــد شــروع 
کردیــم هیچ کــدام  کیــد  ســاکت و ناراحــت شــدیم و از ایشــان معــذرت خواســتیم و تأ

قصــد جســارت بــه ســاحت مقــّدس اســتاد خــود را نداشــتیم.

آقــاى آخونــد بعــد از چنــد دقیقــه ســاکت شــدند و فرمودنــد: ناراحتــی و افســردگی 
کــه شــما مرتکــب جســارتی نســبت بــه مــن شــده اید یــا نشــده اید.  مــن از ایــن نیســت 
کــه مــن در عــرض ســال ها  کــه می بینــم تمــام زحماتــی را  افســردگی مــن از ایــن اســت 
ــه شــما  ک ــم  ــرا مشــاهده می کن ی ــه اســت؛ ز ــدر رفت ــه ه ــه ب ــراى شــما کشــیده ام، هم ب
کــه توحیــد اســت، وامانده ایــد و از آن غافلیــد و نمی دانیــد  در رکــن اّول اســالم، 
ــان از ایــن حرف هــا  ــر منظورت گ ــده ی خــدا! ا ــه بن ــه رزق و روزى را خــدا می دهــد ن ک
ــن  ــم، م کن ــداز  ــردارم و پس ان ــراى خــود ب ــا را ب ــل پول ه ــن قبی ــن ای ــه م ک ــن اســت  ای
یــرا وقتــی از مشــهد بــه نجــف آمــدم، جــز یکــی دو جلــد  احتیــاج بــه پس انــداز نــدارم؛ ز
کتــاب، هیــچ نداشــتم و خداونــد ایــن همــه نعمــت و عــّزت بــه مــن مرحمــت فرمــود؛ 
کــه آن هــا هــم وضعشــان خــوب اســت و خــدا رّزاق  گــر منظورتــان بچه هایــم اســت  و ا
گــر منظورتــان خودتــان اســت، شــما هــم بایــد بــه خــدا اّتکا داشــته باشــید  آن هاســت و ا
و امیــد بــه او ببندیــد نــه بــه کــس دیگــر. مــن متأّثــرم از این کــه می بینــم شــما خــدا را 

ــد. ــه بنــده ی او چشــم دوخته ای ــد و ب کرده ای فرامــوش 

گردان از حــرف اســتاد خــود  وقتــی آقــاى آخونــد ایــن نصایــح را فرمودنــد، همــه ی شــا
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یــر انداختنــد ... .1 ســخت منفعــل شــدند و همــه ســرها را بــه ز

آیتاهلل مصباح  یزدی از مرحوم آیتاهلل بهجت نقل میکنند: 
مــن روزی داخــل اتــاق نشســته بــودم و ســر و صــدای بیــرون منــزل را می شــنیدم. 
ــان  ــرو از خانه ت ــه او گفــت: ب ــد و ب ــری آم ــرد. فقی ــازی می ک بچــه ی همســایه دِم در ب
کــرد و گفــت: خــب بــرو از مامانــت بگیــر!  چیــزی بــرای مــن بیــاور. آن بچــه رو بــه فقیــر 

فقیــر جــواب داد: مــن مامــان نــدارم، تــو بــرو از مامانــت بگیــر و بیــاور. 

گفت وگوی بچه با فقیر یک نکته دستگیرم  آقای بهجت می فرمودند: من از این 
که فکر می کند هر چه  گفتم، این بچه آن قدر به مادرش اطمینان دارد  شد. با خود 
که این بچه به مادرش  گر ما به اندازه ای  بخواهد، می تواند از او بگیرد. و افزودند: ا
که هر چه از او بخواهیم،  اطمینان دارد، به خداوند اطمینان داشتیم و می دانستیم 

کارهایمان درست می شد.2  می دهد، هیچ مشکلی نداشتیم و همه 

4. عشق به اهل بیتb و اظهار آن

عشــق و محبــت بــه ســاحت مقــدس اولیــای الهــی و ائمــه معصومیــنb و ابــراز و 

یــس  اظهــار آن بــه شــیوه های مختلــف، یکــی از مهم تریــن اســباب توفیــق در تدر

گفتــاری بســیاری از بــزرگان  کمــاالت اســت. ســیره ی عملــی و  و تحصیــل علــم و 

حــوزه نیــز، اهمیــت ایــن عامــل در زندگــی طلبگــی آنــان را روشــن می ســازد. در 

مقــدس  ســاحت  بــه  بــزرگ  مدرســان  و  اســاتید  مــودت  از  نمونه هایــی  این جــا 

معصومیــنb ارائــه می شــود:

کفائی، مرگی در نور، ص٣٨4 - ٣٨6 . 1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص383-385؛ 
2 . دفتر انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص 160-159.
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توسل به اهل بیت قبل از شروع درس

ــل  ــری نق ــم حائ ــیخ عبدالکری ــاج ش ــی ح ــت اهلل  العظم ــی آی ــیره ی عمل در س

کــه مرحــوم حــاج شــیخ دســتور می دادنــد قبــل از درس، قــدری مصیبــت  اســت 

حضــرت سیدالشــهداء بخواننــد و ســپس درس را شــروع می کردنــد. ایشــان 

ســینه زنی  دســته های  در  خیابان هــا  در  مرجعیــت،  بــه  رســیدن  از  پــس  حتــی 

و عــزاداری اباعبــداهلل شــرکت می کــرد و بهســان مــردم عــادی در عــزای آن 
ــه ســر و ســینه مــی زد.1 حضــرت ب

توجه دادن به اهمیت اهل بیت  وگریه بر مصایب آنان

حضــرت امــامvدر ایــام درســی، بــه ویــژه وفــات صدیقــه ی فاطمــه بــا شــرح 

کــه درس  پایــان درس از معنویــات دختــر پیغمبــر، می فرمودنــد  مختصــری در 

کــه بایــد بــر آن چــه بــر اولیــای خــدا از  را از فــردا بــه ایــن خاطــر تعطیــل می کنیــم 
ــم.2 کنی ــان را ادا  ــق آن ــپاس ح ــم و س ــت، بگریی ــده اس ــات وارد ش مصیب

هم چنین آیت اهلل بهجت می فرمودند:
یــم  یــم، امــا بــاز هــم خیــال می کنیــم فقیر مــا در یــک دســت اهل بیــترا دار
یــکا می تواننــد مــا را اداره  گمــان می کنیــم دشــمنان مــا مثــل آمر یــم؛ و  و چیــزی ندار
یــم، چــرا بایــد خــود را ذلیــل بدانیــم؟! چــرا بایــد خــود را  کــه همــه چیــز دار کننــد. مــا 

ــم!؟3 ــب بدانی ــاج اجان محت

1 . همان، ص155.
2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج1، ص100.

3 . شمس الدین، حدیث دلتنگی، ص 108.
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 تشرف مستمر به حرم حضرت معصومه

و  صبح  درس  از  پس  روز  هر  مرتب  طور  به  بودند،  قم  در  وقتی  تا  امام  حضرت 

گاهی پس از درس عصر، به حرم مطّهر حضرت معصومه مشرف می شدند 

یارت  ز ایشان هرگز ترک نمی شد و در حرم، معمواًل  و حضور در نماز جماعت 
جامعه میخواندند.1

هم چنیــن اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری در مــورد ایــن خصوصیــت عالمــه 

طباطبایی می فرمایــد: 
 یح مقّدس حضرت معصومه مه در ماه رمضان، روزه خود را با بوسه بر ضر عالّ
یح مقّدس را می بوسید،  افطار می کرد. ابتدا پیاده به حرم مطهر مشّرف می شد، ضر
یژگی اوست که مرا به شّدت شیفته ی ایشان نموده است.2 سپس به خانه می رفت. این و

ذکر مصیبت اهل بیت  در مناسبت ها

مقــام معظــم رهبــری هــر روز، قبــل از درس چنــد دقیقــه ای بحــث اخالقــی دارنــد. 

ــر تمــام می کننــد و می فرماینــد: یــک  گــر روزی هــم مناســبتی باشــد درس را زودت ا
نفــر بلنــد شــود و ذکــر مصیبتــی بخوانــد.3

اظهار تواضع و ادب به ائمه  در هنگام یاد شدن از ایشان

حضــرت اســتاد ]عالمــه طباطبایــی[ عالقــه و شــیفتگی خاصــی نســبت بــه 

ائّمــه  داشــتند. وقتــی نــام یکــی از آنــان بــرده می شــد، اظهــار تواضــع و ادب 

در سیمایشــان مشــهود می شــد و نســبت بــه امــام زمــان ارواحنــا فــداه، تجلیــل 

1 . حجــت  االســالم والمســلمین ســیدجواد علم الهــدی، نشــریه حــوزه، ش37، ص64؛ الهامی نیــا، ســیره اخالقــی- 
تربیتــی امــام خمینــی، ص 124.

گلشن ابرار، ج2، ص870. یسندگان،  2 . جمعی از نو
ردین 1383، ش 52، ص100. 3 . پاینده، »خاطراتی درس آموز از زندگی مقام معظم رهبری«، مبلغان، فرو
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خاّصــی داشــتند و مقــام و منزلــت آنــان و حضــرت رســول اهلل و صدیقــه  ی 

کبــرى را فــوق تصــور می دانســتند و یــك نحــو، خضــوع و خشــوع واقعــی و 

وجدانــی نســبت بــه آن هــا داشــتند و مقــام و مرتبۀ شــان را ملکوتــی می دانســتند و 
کامــال واقــف بودنــد.1 یــخ آنــان نیــز  بــه ســیره و تار

آیت اهلل نوری همدانی درباره ی استادشان آیت اهللالعظمی سید محمد داماد، 

کردهاند:  خاطرهای ذکر 
می گفتند.  درس  روز  یک  داماد[  محمد  سید  ]آیت اهلل  نمی کنم،  فراموش  را  این 
خودش  انسان  باید  وضو،  گرفتن  موقع  در  که  رسیدند  این جا  به  وضو  مسأله  در 
کمک هم مراتب دارد.  کمک نکند. البته  کسی  یزد و خودش وضو بگیرد و  آب بر
از  خواندند  روایتی  است.  مکروه  مراتبش  بعضی  و  می کند  باطل  مراتبش  بعضی 
و  شدند  وارد  مأمون  مجلس  به  که  زمانی   رضا امام  حضرت  که  »وسائل« 
یخت در مشت  نفر آب می ر که یک  بود، بدین نحو  گرفتن  مأمون در حال وضو 
باهلل  تشرک  »ال فرمودند:  مأمون  امام رضابه  حضرت  می گرفت.  وضو  او  و  او 
مأمون،  به  رضا  حضرت  که  خواندند  ایشان  که  را  کلمه  این  امیرالمؤمنین.«  یا 
امیرالمؤمنین گفته باشد. در اثنای بحث، این کلمه »امیرالمؤمنین« ایشان را منقلب 
ید. متأسف شد  کرد و نتوانست آن  روز درس بگو یه  گر که به شدت  کرد؛ به طوری 

ید امیرالمؤمنین! که وضع طوری باشد که امام رضا به مأمون بگو

کــرد و نتوانســت  یــه اش همــه را منقلــب  گر کــه آن روز بــا  یــم  اخالصــش را دارم می گو
یــد. عبایــش را بــر ســرش گرفــت و جلســه را تــرک کــرد.2 درس بگو

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص193.
2 . پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت اهَّلل نوری همدانی، زندگی نامه معظم له، شناسه مطلب: 1726.
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موّدت مکتوب

آیت اهلل جوادی  آملی درباره ی استادشان میفرماید: 
آیــت اهلل آقــا شــیخ محمدتقــی آملــی در ســن 36 ســالگی از آیــت اهلل العظمــی شــیخ 
گرفــت. اســتاد شــرح مفّصلــی بــر »ُعــروة الوثقــی«  عبدالنبــی نــوری درجــه اجتهــاد 
کــه بــه نــام »مصباح الهــدی فــی شــرح العــروة الوثقــی« چــاپ شــده اســت.  نگاشــته 
ــم  یــس و تنظی ــا پاک نو ــا مــی داد ت ــه م ــروه را ب ــه ایشــان کاغذهــای شــرح ُع ک ــی  زمان
ــی«.1 درکن

َ
ــا َمهــدی ا ــاالی همــه صفحــات بالاســتثنا نوشــته اســت: »ی ــم ب ــم، دیدی کنی

اظهار محبت به سادات اهل علم

از  کرم می داند.  ا پیامبر  را مخلص خاندان  ]باقر شریف قرشی[ خود  استاد 

خصوصیات ممتاز و منحصر به فرد استاد، احترام به سادات، به ویژه سادات 

اهل علم می باشد. سیدحسن نقیبی همدانی درباره ی ایشان چنین می گوید: 
مــن در نجــف اشــرف، ماننــد او کمتــر کســی را ایــن چنیــن دیــدم. وقتــی پس از ســال ها 
یــی،  کــردم، هماننــد ســال هاى قبــل، همــان خوش رو یــارت  دورى از نجــف او را ز

تواضــع، صمیمّیــت و عشــق و عالقــه بــه ســادات را در او یافتــم.2

5. انس با قرآن، دعا و معنویات

گیران به این امور  انس اساتید با قرآن، دعا، ذکر و امور معنوی و توجه دادن فرا

نیز از الزامات آموزش و تربیت طالب میباشد.  

1 . حسن زاده و پیرانی، در سایه عرفان )شرح حال آیت اهَّلل شیخ محمدتقی آملی(، ص26.
گلشن ابرار، ج6، ص414. یسندگان،  2 . جمعی از نو
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انس با قرآن

ــزرگ مرحــوم شــیخ مرتضــی  گردان ب کــه یکــی از شــا  میــرزا حبیــب اهلل رشــتی

انصــارى بــود، آوازه ی تبّحــرش در فقــه و اصــول، ممالــك عــرب و عجــم را فــرا 

گردان میــرزا نقــل می کننــد:  گرفــت ... . از قــول شــا
یــد، وضــو می گرفــت،  تــا درس بگو بــه ســوى صحــن می رفــت  کــه وى  هنگامــی 
ســوره ی مبارکــه یــس را در بیــن راه می خوانــد تــا بــه دِر قبلــه صحــن مــوال می رســید. 
کنــار آرامــگاه اســتاد خــود شــیخ مرتضــی انصــارى بــه پایــان  خوانــدن ســوره را در 
ــرد  ــرد و از روح آن م ــار می ک ــوح اســتاد خــود نث ــر فت ــه روان پ ــش را ب می رســاند و ثواب
ــه دانشــمند و فاضــل،  ــراى صدهــا طلب ــر و روشــن تر ب ــا بهت ــرد ت ــزرگ اســتمداد می ک ب

ــد... .1  ــراد نمای ــق علمــی را ای حقای

دعا و استمداد از خدا قبل از تدریس

یــس از خانــه ی خــود بیــرون آیــد، چــه  کــه معلــم می خواهــد بــه قصــد تدر آن گاه 

ــان  ــر دل و زب ــت را ب ــده اس ــت ش ــالم روای ــر اس ــه از پیامب ک ــی  ــت دعای نیکوس

جــارى ســازد و بگویــد:
ْو 

َ
 أ

َ
ْجَهل

َ
ْو أ

َ
ــَم أ

َ
ْظل

ُ
ْو أ

َ
ْظِلــَم أ

َ
ْو أ

َ
 أ

َّ
ل َز

ُ
ْو أ

َ
 أ

َّ
ل ِز

َ
ْو أ

َ
 أ

َّ
َضــل

ُ
ْو أ

َ
 أ

َّ
ِضــل

َ
ْن أ

َ
 ِبــَك أ

ُ
ُعــوذ

َ
ُهــّمَ ِإّنِ أ

َّ
الل

ــَه َغْیــُرَك.2 ســپس بگوید:
َ
 ِإل

َ
 َثَنــاُؤَك َو ل

َّ
َّ َعــّزَ َجــاُرَك َو َجــل َ

 َعــی
َ

َهــل ُیحجْ

کفائی، مرگی در نور، ص84.  . 1
کنــم یــا ســتم ببینــم،  گــردم، بلغزانــم و یــا بلغــزم، ســتم  گمــراه  گردانــم و یــا  گمــراه  کــه مبــادا  2 . خدایــا! بــه تــو پنــاه می بــرم 
گــردم. خدایــا! آن کــه ســر بــه جــوار و همســایگی تــو نهــاد، ســرفراز اســت  کشــانم و یــا خــود دچــار آن  دیگــران را بــه نادانــی 
کســی شایســته ی عبــادت و بندگــی  و نام هــاى تــو مقــدس و ســتایش تــو، بــس عظیــم و شــکوهمند می باشــد و جــز تــو، 

نیســت. ) شــهید ثانــی، منیــه المریــد، ص 205 و نیــز ر.ک: طوســی، مصبــاح المتهّجــد، ج 1، ص 115- 117(
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ــِیِّ ال َع

ْ
ــاهَّلِل ال  ِب

َّ
َة ِإل ــّوَ  ُق

َ
 َو ل

َ
ــْول  َح

َ
 اهَّلِل َو ل

َ
ــی ــُت َع

ْ
ل

َ
ــِیَ اهَّلُل َتَوّك ــِم اهَّلِل َحْس ِبْس

 ِلَســاِن .1 
َ

ــّقَ َعــی َ ِدِر الْ
َ
ــاِن َو أ ــْت َجَن ــّمَ َثّبِ ُه

َّ
الل

کــه پــا از خانــه بیــرون می نهــد و در جهــت رفتــن  معلــم بایــد - از آن لحظــه اى 
گام برمــی دارد، ذکــر و یــاد خــدا را اســتمرار دهــد؛ و وابســتگی  بــه جلســه ی درس، 
گــردد و باالخــره خــداى  یــش را بــا او حفــظ نمایــد تــا آن گاه کــه وارد جلســه درس  خو
یــد.2 یــش مــدد جو را در ایــن مــدت فرامــوش نکــرده و همــواره از او بــراى توفیــق خو

تهجد و اهتمام به نماز شب 

عاّلمــه حســن زادهآملــی دربــاره نقــش اســاتید در نمــاز شــبخوان شــدن دوران 

طلبگــی خــود در آمــل می گویــد: 
کیــد  در همــان اوایــل جوانــی، نمــاز شــب مــن تــرك نمی شــد. اســاتید بــه مــا مرّتــب تأ
کردارتــان مواظــب باشــید و مراعــات بکنیــد. اســاتید،  می کردنــد شــما بایــد در رفتــار و 
خیلــی مواظــب اخــالق مــا بودنــد و از ایــن جهــت بــه گــردن مــا حــق دارنــد. ... در دو 
جنــاح علــم و عمــل خیلــی مواظــب مــا بودنــد. خودشــان هــم بســیار مــردم وارســته اى 
ــودم،  گرد آن هــا در آمــل ب کــه شــا ــه خــودم در ایــن شــش ســال  ب ــه نو ــد. بنــده ب بودن
هیــچ نقطــه ی ضعفــی در آن هــا ندیــدم. حرکاتشــان، معاشــرت ایشــان، همــه خــوب 
کیــزه بــود و بســیار مــردم قانعــی بودنــد. در آن ســختی روزگارشــان بــا چــه صبــر و  و پا

ایمانــی بــه ســر بردنــد.3

آیــت اهلل شــهید قدوســی بــه جهــت توجــه عمیــق بــه تأثیرگــذاری اســتاد در 

گوهرشــاد بــا نگرانــی می فرمــود:  تشــویق طــالب بــه تهجــد، یــک شــب در مســجد 
گــوار و غیــر منتظــره بــود کــه شــنیدم یکــی از اســاتید مدرســه ی حّقانــی،  برایــم بســیار نا

1 . بــه نــام خــدا. خداونــد مــرا کفایــت می کنــد. بــر او تــوکل می کنــم. همــه ی نیروهــا و جنبش هــا تحــت یــد قــدرت خدایــى 
ى ســاز. )همــان( اســت کــه واال و بــزرگ می باشــد. بــار خدایــا! قلبــم را پایــدار و اســتوار نگاهــدار و حــق را بــر زبانــم جــار

م در اسالم، ص 285 .
ّ
2 . حجتی، آداب تعلیم و تعل

گلی زواره، منظومه معرفت، ص 16- 15.  گلشن ابرار، ج3، ص528-529؛  یسندگان،  3 . جمعی از نو
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کــردم، معلــوم شــد ســبکی معــده را  مقیــد بــه نمــاز شــب نیســت. بــا ایشــان صحبــت 
در شــب رعایــت نمی کنــد.1

ختم جلسه درس با دعا

ــا  کــرد - ب ــا دعــا آغــاز  کــه ب شایســته اســت معلــم، مجلــس درس را – همان گونــه 

گرفتــن درس، شایســته تر و بــه  دعــا نیــز   پایــان دهــد؛ بلکــه دعــا بــه هنــگام پایــان 

گردان )بــه خاطــر  منظــور اجابــت و وصــول بــه هــدف، نزدیک تــر اســت؛ چــون شــا

بــه ســر می بردنــد و از چنیــن جــوی استنشــاق  اینکــه در یــک فضــای علمــی 

ــی،  ــاداش اله ــت پ یاف ــرای در ــه و ب گرفت ــرار  ــی ق ــت اله ــش رحم ــر پوش ــد(، زی کردن

آمادگــی و ویژگــی یافته انــد.

گرد، شــامل حــال پیشــوایان دینــی و علمــای در گذشــته  بایــد دعــای معلــم و شــا

گرد  بــوده و همــه ی جوامــع اســالمی و تمــام مســلمانان را دربرگیــرد. معلــم و شــا

بایــد دارای خلــوص نیــت بــوده و تمــام رفتــار خــود را بــه خاطــر خــدا و در جهتــی 

گــردد تــا اعمــال و رفتــار آنــان، شایســته ی جلــب  کــه بــه خــدا منتهــی  قــرار دهنــد 

گرامــی  پیامبــر  کــه  اســت  آمــده  حدیــث  در  باشــد.  پــروردگار  رضــای  مراتــب 

اســالم مجلــس خویــش را بــا دعــا بــه پایــان می بــرد. در ایــن بــاره حدیثــی 

کــه آن حضــرت، جلســه  کــه مشــهور اســت و نشــان می دهــد  مسلســل وجــود دارد 

ــاران خــود  ــا ی گفت وگــوی ب کــه از  ــا دعــا ختــم می فرمــود. حضــرت آن گاه  خــود را ب

فراغــت می یافــت و می خواســت از جــای برخیــزد، می فرمــود:

1 . »مصاحبه با سید محمدرضا طباطبایى«، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه1387، ص89.
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َ
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َ
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ْ
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َ
َنــا َمــا أ

َ
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َّ
الل

ْنــَت.1
َ
 أ

َّ
ــَه ِإل

َ
 ِإل

َ
ــُر ل َؤّخِ ُ ْنــَت الْ

َ
ُم َو أ َقــّدِ ُ ْنــَت الْ

َ
ــا أ ِبــِه ِمّنَ

گردان دعا برای شا

گردان بــه جــای  مرحــوم ســیدنعمت اهلل جزایــرى در برابــر آزار و اذیــت برخــی از شــا

ی می گویــد:  مقابلــه بــه مثــل، آن هــا را دعــا می کــرد. و
گردان، مــرا بســیار مــورد اذیــت و آزار قــرار دادنــد و بســی ناراحــت و  برخــی از شــا
یــم:  می گو و  می کنــم  خیــر  دعــاى  آن هــا  بــاره ی  در مــن  ولــی  کردنــد؛  اندوهگیــن 
کــن! و در برابــر  خدایــا! در مقابــل بدی هــاى آنهــا نســبت بــه مــن، بــه آنــان احســان 
کارهــاى  یــش قــرار ده! و بــه همــه  اذّیت هایشــان، آن هــا را مــورد لطــف و رحمــت خو

کــش.2  ــد و آل پا ــه حــق محّم ــردان! ب گ ــق  ــر موف خی

6. اهتمام اساتید به معنویت و تهذیب نفس طلبه

یــس و انتقــال مطالــب  اســاتید و مدرســان بزرگــوار، ضمــن ایفــای وظیفــه ی تدر

علمــی، بــه تکلیــف خــود در پــرورش معنــوی طــالب واقــف بــوده و مســاعی خــود 

یــس حضــرت  را در ایــن جهــت بــه کار می گیرنــد. مقــام معظــم رهبــری تدر

یســی تربیتمحــور توصیــف می کننــد: امــام را تدر
امــام بزرگــوار در درس هــای خــود، مطالــب علمــی و اخالقــی را از یک دیگــر جــدا 
نبــود.  یــک سلســله مباحــث علمــی خشــک  فقــط  ایشــان  نمی دانســتند. درس 
کــه در البــه الی درس، طلبــه ی واقعــی  یــس می نمودنــد  حضــرت امــام بــه روشــی تدر

1 . خدایــا! از مــا در گــذر، نســبت بــه گناهانــی کــه اشــتباهًا مرتکــب شــدیم و یــا عمــدًا و از روی قصــد دچــار آن ها گشــتیم 
گاه تــر می باشــی،  کــه تــو نســبت بــه آن هــا از مــا عالم تــر و آ گناهــی،  کــه در نهــان انجــام دادیــم و از هــر  و از خالف هایــى 
ــو هیــچ معبــودی شایســته پرســتش و در  ــر ایجــاد می کنــی، جــز ت کــه تأخی یــى  ــدازی و تو ــو پیــش می ان ــا ت درگــذر. خدای

خــور بندگــی نیســت. )شــهید ثانــی، منیــه المریــد، ص 220(
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص 337.
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کــه تنهــا یــک سلســله مطالــب از  نیــز تربیــت می کردنــد. هــدف ایشــان ایــن نبــود 
گردانی تربیــت شــوند  گرد انتقــال یابــد؛ بلکــه نظــر ایشــان ایــن بــود کــه شــا اســتاد بــه شــا

ــرای آینــده ی اســالم مفیــد باشــند.1 کــه ب

ــدار جمعــی از  ــروری اســاتید در دی ایشــان هم چنیــن در خصــوص وظیفــه طلبه پ

ــد: اســاتید و فضــالی حــوزه می فرمای
یــت، کار دل دادگــی بــه عالــم معنــا، در حــوزه اســاس کار اســت. ایــن را بایــد  کار معنو
همــه توجــه داشــته باشــیم. کمبــود ایــن معنــا در حــوزه بــه مــا لطمــه میزنــد. در حــوزه 
یر  ــه از دل آن هــا ســراز ک ــی  یات ل معنو ــد از زال ــه می توانن ک بحمــدهلل کســانی هســتند 
بــان هــم نیســت، همــه ی مــا را ســیراب کننــد؛ بــه  خصــوص  می شــود، فقــط لقلقــه ی ز
طــالب جــوان را کــه بیــش از همــه احتیــاج دارنــد، بیــش از همــه هــم از ایــن بیانــات 
ــزی  کلمــه چی ــک مناســبتی دو  ــه ی ــد. گاهــی ســر درس، اســتاد ب ــر دارن ــی و تأث آمادگ

یــد، طلبــه از ایــن رو بــه آن رو میشــود. بگو

گــرم، مثــل حــاج میــرزا علی آقــای قاضــی در نجــف چقــدر  شــما ببینیــد یــک نفــس 
کــه بودنــد، مایــه ی  گردهای مرحــوم آقــای قاضــی هرجــا  کــرد. شــا بــرکات درســت 
ــه  ــی علی ــی رضــوان اهلل تعال ــه  طباطبای ــه اش مرحــوم عالم برکــت شــدند. یــک نمون
کــرد و ادامــه داد و  کــرد. چــراغ علــوم عقلــی را در قــم ایشــان روشــن  کــه قــم را روشــن 
یــن از ایشــان هــر  بــا مشــکالت ســاخت. بقیــه تالمــذه ی مرحــوم آقــای قاضــی و متأثر
بایجــان، در خــود نجــف، در بروجــرد،  جــا بودنــد، همین جــور بــود. در تهــران، در آذر
ــز اشــعاع  یــت و مرک ــز معنو ــد، مرک گردهای ایشــان بودن در جاهــای دیگــر؛ هــر جــا شــا

ــت.2 گرف ــده  ــا را ندی ــد. نمی شــود این ه ــت بودن روحانی

مقــام معظــم رهبــری هم چنیــن نقــش اســتاد را در تربیــت معنــوی شــهید 

مطهــری بــه ایــن صــورت تبییــن می فرماینــد:

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج 4، ص 69.
2 . بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضالی حوزه علمیه قم، 1389/8/2.
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کــه اّولیــن  ــِم خــوب پــرورش یافتــه بــود 
ّ
مطّهــری رضواناهللتعالیعلیــه در دامــان چنــد معل

ــم 
ّ
منــد. آن معل

ّ
یــن معل منــد؛ بهتر

ّ
آن هــا پــدر خــودش بــود. بلــه؛ بعضــی پدرهــا معل

خــوب، ایــن مــرد بــزرگ را پدیــد آورد. 

تر و بزرگ تر بود. من پدر بزرگوار ایشان را هم  شهید مطّهری از پدر خود خیلی باال
که از  کرده بودم. مطّهری انسان استثنایِی برجسته ای در زمان خودش بود  یارت  ز
تر بود؛ اما آن پدر بود که توانست این مرد بزرگ را به وجود آورد  مقام پدر خیلی باال
مان او هم این گونه بودند. مرحوم آقای 

ّ
و در دامان تربیِت خود پرورش دهد. معل

مطّهری از معاشرت یک یا دو ماه رمضان خودش با مرحوم »آقانجفی قوچانی«، 
که »سیاحت شرق« و »سیاحت غرب« را نوشت، برای من نقل  آن مرد بزرگواری 
که مقامات معنوی و تربیت و ممشا و منش آن مرد بر روح  می کرد. معلوم می شد 
مه  طباطبایی و مرحوم 

ّ
مرحوم مطهری رضوان اهلل علیه تأثیر گذاشته بود. مرحوم عال

حاج میرزا علی آقای شیرازی و دیگران و دیگران و در رأس همه، امام بزرگوار نیز 
کارهایی می کند.1 م چنین 

ّ
یادی بر  او گذاشته بودند. معل تأثیرات ز

کند: کار دل دادگی طالب به عالم معنا را تسهیل  استاد از راه های زیر  می تواند 

ل درس بیان مسائل معنوی در خال

کــه اشــاره بــه یــک نکتــه ی تربیتــی  گاه در خــالل بحــث، موقعیتــی پیــش می آیــد 

توســط اســتاد، طــالب را متحــول ســاخته و بــه پیمــودن مســیر معنــوی ترغیــب 

می کنــد. مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه بیــان مســائل معنــوی توســط حضــرت 

ینــی و تأثیــر   شــگرف آن در طــالب می فرماینــد: امــامv و مرحــوم شــیخ هاشــم قزو
گاهی روز شروع درس،   امام رضوان اهلل علیه به مناسبت های مختلف سر درس، 
که ایشان در مسائل معنوی و روحی و آن  گاهی روز آخر درس، با آن بیان عجیبی 
یه می کردند.  گر گاهی یک جمالتی می گفت، طلبه ها  احتظاظات معنوی داشت، 

کارگران و معلمان، 1378/2/15. 1 . بیانات در دیدار جمعی از 
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بعد از رحلت مرحوم آیت اهلل بروجردی، در مسجد سلماسی برای امام منبر گذاشتند، 
قبل از آن امام منبر نمی رفت، روی زمین می نشست درس می گفت، ظاهرا به احترام 
آقای بروجردی. ایشان رفتند روی منبر نشستند. خب چیز جدیدی بود، به امام 
یک حالت تبسمی دست داد. بعد بالفاصله ایشان تغییر حالت داد و فرمود: روز 
یه کرد. فرمود این  اولی که مرحوم آقای نائینی رضوان اهلل علیه روی منبر نشست، گر
کار به جایی رسیده  که شیخ انصاری روی آن نشسته، حاال  همان منبری است 
است که ما باید روی آن بنشینیم. این حرف، طلبه ها را، دل ها را تکان داد. بعد هم 

ایشان مفصل صحبت کردند.

ینــی، مــدرس معــروف و نامــدار حــوزه ی علمیــه ی  در مشــهد مرحــوم آشــیخ هاشــم قزو
کــه از حیــث بیــان و تســلط بــر مطلــب، نظیــرش را مــا در هیــچ حــوزه ی  خراســان 
دیگــری ندیدیــم؛ نــه در قــم، نــه در نجــف؛ گاهــی اوقــات وســط درس ســطح - درس 
ــا بیشــتر  ــه ی ــه حــدود یــک ســاعت طــول می کشــید، ده دقیق ک ــه -  کفای مکاســب و 

یختنــد.1 نصیحــت می کــرد؛ طلبه هــا اشــک می ر

گردان حضرت امامv نقل میکند:  هم چنین یکی از شا
از خصوصیــات درســی کــه بــر جذابیــت درس ایشــان می افــزود، تذکــرات اخالقــی ای 
بــه تعطیــالت می شــد،  کــه منجــر  اّیامــی  یــا در  کــه در موقــع شــروع درس و  بــود 
کــه بعضی هــا در  ــر واقــع می شــد  گاه ایــن تذکــرات آن چنــان نافــذ و مؤث می فرمودنــد. 

یــه می افتادنــد و برخــی هــم از حــال می رفتنــد.2 گر درس امــام بــه 

ــی  ــات اخالق ــق بیان ــذاری عمی ــه تأثیرگ ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب

حضــرت امــام در درس فقــه و اصــول می فرماینــد:
کــه  مــن وقتــی وارد قــم شــدم، درس اخــالق ایشــان تعطیــل شــده بــود. ســال ها بــود 
تعطیــل شــده بــود و درس اخــالق نداشــتند؛ کمــا این کــه درس فلســفه هــم نداشــتند. 

1  بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضالی حوزه علمیه قم، 1389/8/2.
یژه از زندگی امام خمینی، ج5، ص136. 2 . وجدانی، سرگذشت های و
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کــه  کردنــد. فقــط یــک فقــه و یــک اصــول می گفتنــد؛ امــا خــب معــروف بــود  تعطیــل 
ایشــان مــدرس اخــالق بودنــد و درس اخــالق ایشــان آن چنــان گیــرا و پرجاذبــه بــوده 
کــه گاهــی یکــی از بــزرگان قــم، یــا مرحــوم ]ســید صدرالدیــن[ صــدر یــا مرحــوم آقــای 
کــه  کــه می آمدنــد در مدرســه ی فیضیــه  کردنــد  ســیدمحمدتقی خوانســاری، نقــل 
کــه  ایشــان اخــالق می گفتنــد، پــای درس اخــالق ایشــان می نشســتند؛ در حالــی 
مرحــوم صــدر و مرحــوم آقــا ســیدمحمدتقی خوانســاری در رتبــه، مقــدم بــر رتبــه ی 
یه می دادنــد. در  امــام بودنــد؛ یعنــی آن هــا مرجــع تقلیــد بودنــد و رئیــس بودنــد و شــهر
عیــن حــال ایشــان می آمدنــد درس اخــالق آقــای خمینــی می نشســتند. این هــا را مــا 
شــنیده بودیــم و درک نکــرده بودیــم؛ لکــن گاهــی در درس، ایشــان بــه مناســبتی وارد 
یــه می کردنــد؛ اصــالً  گر بحــث اخــالق می شــدند و قیامتــی بــر پــا می شــد. طلبه هــا 

همــه چیــز را در دل انســان تغییــر مــی داد.1

در این جــا بــه برخــی از نصایــح و مواعــظ تأثیرگــذار اســاتید وارســته بــه طــالب 

می شــود: اشــاره 

پرداختن به تهذیب نفس

آیت اهلل قاضی طباطبایی به طالب این گونه توصیه می کرد: 
که برای تحصیل به نجف میآید، خوب است غیر  از تحصیل، به فکر  طلبهای 

یش نیز باشد و از نفس خود غافل نماند.2 تهذیب و تکمیل نفس خو

وارستگی از دنیا

بعــد از درگذشــت مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی، چهــل روز درسهــای حــوزه ی 

کردنــد، امــام  کــه آقایــان درس را شــروع  علمیــه ی قــم  تعطیــل شــد. در اولیــن روزی 

1 . خامنه ای، عبد صالح خدا، ص32.
2 . شمس الشموس، عطش، ص153؛ همان، الهیه، ص14-13.
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کردنــد و فرمودنــد:  در مســجد اعظــم نصیحتــی بــه طــالب 
ید.  هیچ وقت غصه روزی تان را نخور

کــه مرحــوم شــده، طــالب  آن موقــع  طــالب بــا نگرانــی می گفتنــد آقــای بروجــردی 

ــد:  کننــد؟ امــام  می فرمودن کار  ــد چــه  بای
ــدازه ی پِرکاهــی در نظــر شــما   ــه ان ــا ب ــه دنی ک ــی باشــد  ــد آنقــدر همتتــان عال شــما بای

ارزش نداشــته باشــد.1

سید محمدحسن نجفی قوچانی نیز می گوید: 
کــه منظومــه را نــزد او می خواندیــم، بســیار  کاشــی  ]اســتادمان مرحــوم[ مالمحّمــد 
بــع ســاعت موعظــه و  محقــق و مــال بــود. ... همیشــه پیــش از درس بــه قــدر یــك ر
ــم می شــدیم  کــه مصّم ــه طــورى  ــر واقــع می شــد؛ ب کــه خیلــی مؤث نصیحــت می نمــود 

یم.2 ــا و مافیهــا صــرف نظــر نمــوده، متوجــه آخــرت شــو بالکلیــه از دنی

پرهیز از اختالف

آیــت اهلل خامنــه ای در قالــب خاطــره ای بــه توصیــه ی حضــرت امــامv در جهــت 

کــرده، می فرمایــد:  حفــظ وحــدت طــالب و روحانیــان اشــاره 
ــم و طلبه هــای مشــهد،  بعــد از فــوت مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی، بیــن طلبه هــای ق
یــا نجــف؟  قــم  این کــه  مــورد  بــود در  آمــده  بــه  وجــود  آرامــی  یــک زمزمــة خیلــی 
ــا  ــد و طبع ــده بودن یاســت را ســال ها در بیــن خودشــان دی ــه مرجعیــت و ر ک قمی هــا 
ــه دیگــر حــاال  ک ــد  کنن ــه فکــر  ک ــد  ــود، حاضــر نبودن ــه ب ــن حــوزه ی علمی ی ــم بزرگ تر ق
ــول  ــم را قب ــه از اصــل، حــوزه ی ق ک ــه نجــف. نجفی هــا هــم  مرجعیــت منتقــل شــد ب
نداشــتند؛ زمــان مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی هــم قبــول نداشــتند، بعــد از ایشــان کــه بــه 
یــق اولــی قبــول نداشــتند. معتقــد بودنــد کــه مرجعیــت مرکــزش نجــف بــوده و حــاال  طر

یى. کو ین العابدین با 1 . رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج5، ص186؛ به نقل از: حجت االسالم و المسلمین ز
گلشن ابرار، ج7، ص253. یسندگان،  2 . قوچانی، سیاحت شرق، ص 188؛ جمعی از نو
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هــم نجــف اســت. و خــب، زمــان آقــای بروجــردی یــک برهــه ای فاصلــه شــد. یــک 
چنیــن زمزمه هایــی وجــود داشــت. ایشــان یــک منبــری رفتنــد و در یکــی از روزهــای 
ــد وجــود داشــته باشــد.  ــا نجــف نبای ــم ی ــه ق ک ــد  کردن ــوان  ــن مســأله را عن درس، ای
کــه هدفشــان خداســت، بــا هــم اختــالف  اختــالف از شــیطان اســت و دو عــده ای 
ــد، در  گفتن ــه ایشــان  ک ــی  ــا وقت ــن حــرف از حرف هــای واضــح اســت؛ ام ــد. ای ندارن
ذهــن مــن نشســته و ایــن حــرف یــادم نمــی رود... خیلــی عجیــب اثــر بخشــید در دل 

کــرد.1  طــالب و اثــر 

کردن حکمت عملی تعقیب 

 مرحوم میرداماد به مالصدرا اینچنین سفارش نمود:
صــدرا در درس میردامــاد شــرکت جســته  کــه مالّ پــس از این کــه اّولیــن جلســه اى 
گفــت: اى محّمــد!  کنــارى بــرد و  بــود، پایــان یافــت، میردامــاد وى را بــا خــود بــه 
کنــد، بایــد حکمــت  کــه می خواهــد حکمــت را تحصیــل  کســی  گفتــم  مــن امــروز 
کــه حکمــت عملــی در درجــه ی اّول  یــم  کنــد و اینــك بــه تــو می گو عملــی را تعقیــب 
ــز  ــه انجــام رســانیدن تمــام واجبــات دیــن اســالم و دّوم پرهی ــز اســت: یکــی ب دو چی
کــه نفــس بوالهــوس بــراى خوشــی خــود می طلبــد. بــه انجــام رســانیدن  از هــر چیــزى 
واجبــات دیــن، از ایــن جهــت ضــرورت دارد کــه طلبــه وقتــی آن واجبــات را بــه انجام 
کــه بایــد از  کــه بــه ســود اوســت. روش دّوم  یــك نتیجــه اى می گیــرد  می رســاند، از هر
کــه  گرفتــه شــود، ایــن اســت  کــه حکمــت را تحصیــل می کنــد در پیــش  طــرف کســی 
محّصــل حکمــت، بایــد از تأمیــن درخواســتهاى نفــس خــوددارى ورزد. کســی کــه 
گردیــد، بــه احتمــال قــوى  مطیــع نفــس اّمــاره شــد و مشــغول تحصیــل حکمــت هــم 

بی دیــن خواهــد شــد و از صــراط مســتقیم ایمــان منحــرف.2 

1 . خامنه ای، عبد صالح خدا، ص34.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص307.
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تضرع برای حل مسائل علمی

مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی می فرمودند: 
حســینقلی همدانــی بــه مــا توصیــه میفرمــود کــه وقتی در مســائل علمی  اســتادمان مالّ
متحّیــر شــدید و برایتــان مشــکلی پیــش آمــد، بــه خداونــد ملتجــی شــده و بــه پیشــگاه 
کــه  بــه ثابــت شــده اســت. ســّر ایــن  حضرتــش تضــرع نماییــد و ایــن بــراى مــا بــه تجر
کــه  تهجــد و دعــا از اســباب تحصیــل علــم اســت، بدیــن علــت میباشــد. همانطــور 
ــم نیســت، بلکــه نــورى اســت 

ّ
یــح شــده،1 علــم بــه کثــرت تعل در روایــات بســیارى تصر

کــه بخواهــد، میافکنــد و تهجــد نیــز قلــب را  کــه خداونــد تعالــی در قلــب هــر آن کــس 
نورانــی میگردانــد و نــور را در قلــب مؤمــن ثابــت مینمایــد.2

کوهستانی نقل میکند:  گردان حضرت آیت اهلل  هم چنین یکی از شا
کــه در محضــر آن بزرگــوار افتخــار حضــور داشــتم، بــرای مــن و یکــی  یــن ایامــی   مهم تر
گردان، درس معــارف را شــروع کردنــد. ابتــدا نزدیــک بــه هشــت یــا نــه روز  دیگــر از شــا
کــرده تــا بــه بحــث موجــود  مقدمــات بحــث را فرمودنــد. از موجــود غیــر ذی روح آغــاز 
ذی روح و حیاتــی رســید، بعــد وارد بحــث روح شــدند و از روح نیــز بــه حیــات رســید 
و از آن بحــث نیــز بــه »حــّی« کــه اســم خداونــد تبــارک و تعالــی اســت، منتقــل شــد.

کــه  کــه در اســم مبــارک حــّی، مطالبــی را ایــراد فرمــود، بــه مســمی -  پــس از آن 
کــه می خواســت در  خــود ذات مقــدس حــق تعالــی اســت - پرداخــت. هنگامــی 
یــد، بــه مــا فرمودنــد: »فــردا می رســیم بــه اثبــات  اثبــات ذات بــاری تعالــی ســخن بگو
خداونــد کــه بحــث بســیار دشــواری اســت؛ چــرا کــه هــم مــن بایــد بتوانــم خــوب بیــان 
کنیــد؛ بنابرایــن بکوشــید امشــب و فــردا، قــرآن  کنــم و هــم شــما بایــد خــوب درک 
کــه شــما را در فهــم ایــن  کنیــد  بیشــتر بخوانیــد و در نمــاز شــب از خداونــد مســألت 
کــه ســر جلســه حاضــر شــدیم، ایشــان بیاناتــی در اثبــات  معــارف یــاری دهــد.« فــردا 

1 . امــام صــادق: انــه اذا تخلــی العبــد بســّیده فــی جــوف اللیــل المظلــم و ناجــاه، اثبــت اهَّلل النــور فــی قلبــه. )شــیخ 
صــدوق، االمالــی، ص279( 

گلشن ابرار، ج3، ص172. یسندگان،  2 . جمعی از نو
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کــه مــا نفهمیدیــم. وقتــی جنــاب ایشــان متوجــه ایــن امــر  ذات بــاری تعالــی فرمودنــد 
گــر  کــه ا کــرده و درس را متوقــف نمودنــد و بیــان داشــتند  شــدند، ســکوت اختیــار 
بــه عمــق مطلــب پــی بردیــد، ایــن چنیــن خونســرد نبودیــد و بــه هیجــان می آمدیــد. 
کــه  کردنــد  باالخــره آن روز را بــه مباحــث دیگــری پرداختنــد؛ ولــی بــاز بــه مــا ســفارش 
ــد در جهــت فهــم  ــرآن و دعــا و نافلــه ی شــب غفلــت نکنیــم و از خداون از تــالوت ق
ییــم. فــردا وقتــی ســر درس حاضــر شــدیم، بــا  ایــن مبحــث مهــم اعتقــادی کمــک بجو
بیــان بهتــر وارد بحــث اثبــات صانــع شــدند. خــدا شــاهد اســت کــه بــدون هیــچ اغــراق 
و مبالغــه  ای عــرض می کنــم، همیــن کــه حــدود بیســت دقیقــه در زمینــه ی ذات بــاری 
ــه وصــف نشــدنی  ک ــد  ــه وجــود آم ــا ب ــی در م ــان حالت ــد، چن ــت فرمودن ــی صحب تعال
کــه تعــادل روحــی خــود را از دســت داده و از شــوق چشــمان مان  اســت؛ بــه طــوری 
پــر از اشــک شــد و بی قــراری بــر مــا مســتولی گشــت. نمی توانســتیم ســاکت بنشــینیم. 
ــه زد و  ــد: »الحمــدهلل جرق ــد، فرمودن ــا دی ــوی را در م ــت معن ــن حال ــی آقاجــان ای وقت
ایــن حقایــق بــرای شــما جــا افتــاده اســت.« خالصــه، چنــان مفهــوم هســتی مطلــق 
یــا همــه ی صفــات کمالیــه و جمالیــه را مشــاهده  گو کــه  کــرده بــود  را بــرای مــا آشــکار 
کــه   یــک حالــت روحانــی و معنــوی عجیبــی در مــن ایجــاد شــده بــود 

ً
می کنیــم. جــدا

کــه همیشــه خــودم را در محضــر خداونــد تبــارک  تــا مدتــی ادامــه داشــت؛ بــه طــوری 
کنــم یــا بخوابــم، احســاس  کــه می خواســتم پــا دراز  و تعالــی می دیــدم؛ بــه حــدی 
کــه نوعــی بی ادبــی باشــد. دنیــا بــا همــه ابعــادش در  شــرم داشــتم و می ترســیدم 
ین  نظــرم پســت و بی مقــدار شــده بــود و ذکــر و عبــادت، برایــم لذت بخــش و شــیر
بــود. عظمــت انبیــا و اولیــا آن چنــان برایــم مجســم شــده بــود کــه غالــب اوقــات 
کــرده و  کــه قطره هایــی از حــّب تــو بــر مــن ســرایت  در ایــن فکــر بــودم و می گفتــم 
حالــم ایــن گونــه شــده اســت؛ و آن امامــان معصــوم  کــه همیشــه از سرچشــمه ی 
 افاضــه می شــدند، چــه حالــی داشــتند. خالصــه آن کــه ایــن حــال 

ً
فیضــت مســتقیما

پربرکــت تــا ســه مــاه در مــن ادامــه داشــت ... .1

کوهستانی، بر قله پارسایى، ص33-31.  . 1
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طــالب مشــتاق بــه رشــد اخالقــی و معنــوی بــا دقــت بــه تربیــت اخالقــی اســاتید، 

می کوشــند تــا از هــر اســتاد توشــه ای بــرای ســیر و ســلوک معنــوی خویــش بــه دســت 

کــه از هــر یــک از  آورنــد. آیــت اهلل علیپنــاه اشــتهاردی از جملــه افــرادی اســت 

اســاتید خــود چیــزی آموختــه اســت. ایشــان میفرمــود: 
کــرد بــه غیــر از درس و  ... اولیــن اســتادم آقــاى حــاج شــیخ یحیــی تقــوى توصیــه 
بحــث، بــه کار دیگــرى نپــردازم. از آیــت اهلل آقــا ســید محمدرضــا گلپایگانــی، بردبــارى 
را در امــور تحصیــل و زندگــی آموختــم. آیت اهلل العظمــی ســید احمــد خوانســارى بــه 
کردارهــاى آیــت اهلل  مــن یــاد داد بــه تخیــالت و وهمیــات توجــه نکنــم. از رفتــار و 
گرفتــم.   العظمــی بروجــردى ،نظــم و ارزش آن و این کــه کینــه  کســی را بــه دل نگیــرم، فرا
گــر چیــزى از آن امــور را  امام خمینــی بــه مــن آموخــت بــه امــور دنیــوى توجــه نکنــم و ا

از دســت دادم، اهمیــت ندهــم ... .1 

تضرع برای حفظ آبرو در قیامت

آیت اهلل امامی کاشانی می فرماید: 
ایشــان عبارت هــای دعای»َفــال  گاهــی  امــام داشــتیم،  بــا  کــه  در درس اخالقــی 
گــداز خاصــی بیــان  ْشــهاد«2 را بــا ســوز و بــا 

َ
ُؤوِس ال ِقیاَمــِة َعلــى  ُر

ْ
َتْفَضْحِنــى َیــْوَم ال

کــه در ژرفــای دل مــا اثــر می کــرد.3 می کردنــد 

بیان احادیث اخالقی در ابتدا یا انتهای درس

کــرده  مقــام معظــم رهبــری در ابتــدای درس خــود، مقیدنــد روایــت اخالقــی قرائــت 

و بــه شــرح و توضیــح آن می پردازنــد. ایشــان ایــن روش را بــرای تربیــت اخالقــی 

گلشن ابرار، ج7، ص467. یسندگان،  1 . جمعی از نو
ز قیامت مرا در برابر خلق رسوا مکن. )قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از مناجات شعبانیه( 2 . خدایا! رو

3 . رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج5، ص177.
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طــالب مؤثــر دانســته و اســاتید را بــه انجــام آن برمی انگیزنــد:
کلمــه  دل جــوان آمــاده اســت؛ ایــن را از دســت ندهیــد. یــک حدیــث بخوانیــد، دو 
نصیحــت کنیــد. اول، نصیحــت بــه خــود ماســت. ایــن حدیــث را کــه مــن می خوانــم، 
کــه بایــد از آن متأثــر بشــود،  کــه مخاطــب اســت و ان  شــاء اهلل اول کســی  اول کســی 
ینــده ی حدیــث اســت؛ بــرای خودتــان هــم مفیــد اســت. حــوزه بــه ایــن  گو خــود 

ــاج دارد. احتی

کنیــد. طلبههــا را بــه تفکــر، تأمــل، ذکــر مــوت و پرهیــز از درس     طلبههــا را نصیحــت 
کــردن بــرای رســیدن بــه مقامــات عالــی بــرای جلــب توجــه مــردم  خوانــدن و تــالش 
کنیــد. طلبه هــا درس بخواننــد هلل، فــی اهلل و بــاهلل؛ ایــن آن  بــه ســمت خــود هدایــت 

وقــت می شــود حــوزه ی بــا برکــت.1

کیــد بــر اهمیــت  آیــت اهلل مجتهــدی نیــز در خــالل برخــی توصیه هــا ،بــا تأ

بیــان روایــت اخالقــی از ســوی اســاتید، می فرمایــد:
و امــا از نظــر علمــی، بــدون پیــش مطالعــه در درس حاضــر مشــو و بــدون مطلــب 
 ســر کالس مــرو و امــا از نظــر اخالقــی، یــک بــار آیــت اهلل العظمــی بروجــردی
ــرای طلبه هــا بفرماییــد.«  ــاِن اســاتید! قبــل از درس، یــک حدیثــی ب ــد: »آقای فرمودن
ــه  ــم طلب ــه در ق ک ــی  ــی آورم، وقت ــاد م ــه ی ــث بگــو، مســأله بگــو. ب ــل از درس حدی قب
ــل از درس،  ــود. قب ــر ب ــه داشــتم. وقتــی می آمــدم، حجــره پ ــودم، یــک کالس هدای ب
از کتــاب ذخیــره المعــاد آیــت اهلل  العظمــی ســید ابوالحســن اصفهانــی دو مســأله 

میگفتــم، بعــد درس مــیدادم.2 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید و فضالی  حوزه علمیه قم، 1389/8/2.
2 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص 251.



67 فصل اول: نقش اخالقی- معنوی اساتید

 بیان سیره ی اهل بیت

 ،ضمــن بیــان روایــات ائمــه ی اطهــار ]vکــه امــام ]خمینــی بارهــا می شــد 

کــه مســائل اســالمی بــه صــورت خشــک  از حــاالت آنــان هــم نقــل می فرمودنــد 
ــد.1 گرد هــم تکامــل یاب عرضــه نشــود؛ بلکــه روِح معنــوی شــا

بیان سیره ی علما و بزرگان

آیت اهلل بهجت در درس خود، به بیان سیره ی علمای بزرگ می پرداختند و 

گردان را نیز به مطالعه ی احواالت آن بزرگواران تشویق می کردند و می فرمودند: شا
گمــان می کنــم مطالعــه تراجــم علمــای ســلف و مالحظــه ی اعمــال آن هــا بــه منزلــه ی 
مراجعــه بــه کتــب و اخالقیــات، معتبــر و مؤثــر اســت. وقتــی کــه گفتــه می شــد در فــالن 
مدرســه، اتــاق آقــا ســید محمدکاظــم یــزدی در فــالن جــا بــود، انصافــش ایــن 

کــه ســید چگونــه بــوده اســت!2 یــا می دیــدم  گو کــه بــا دیــدن آن اتــاق،  اســت 

ــه مطالعــه ی ســیره ی علمــای  مرحــوم آیــتاهلل احمــدیمیانجــی نیــز طــالب را ب

ســخت کوش و بــا تقــوا فــرا می خوانــد:
یــاض  کتــاب روضــات الجنــات، ر کنیــد. ایــن  شــرح حــال علمــا و بــزرگان را مطالعــه 
ــاس  قمــی  ــه شــیخ عب ی ــد الرضو ــاس  قمــی و فوای ــاب شــیخ عب ــة االحب ــا، تحف العلم
ــا الگــو  ــرای م ــد. آن هــا ب کرده ان کارهــا  ــد علمــای گذشــته چــه  ــد. ببینی کنی را مطالعــه 
یق  کــه اخــالق و رفتارهــا را اصــالح می کنــد و مــا را تشــو هســتند. یکــی از چیزهایــی 
بــه مطالعــه می کنــد، همیــن خوانــدن شــرح حــال بــزرگان اســت. واقعــا آدم وقتــی 
این قــدر علمــا  کاره هســتیم؟  مــا چــه  کــه  را می بینــد، خجالــت می کشــد  این هــا 
کــردم، چــه  کرده انــد. مــن شــرح حــال محقــق حلــی، صاحــب شــرایع را مطالعــه  کار 
زحماتــی کشــیده اســت. شــرح حــال عالمــه حلــی )خواهــرزاده محقق حلــی( را ببینید 

1 . پابه پای آفتاب، ج3، ص178؛ به نقل از: حجت االسالم و المسلمین مصطفی زمانی. 
2 . وافی، نسیم هدایت، ص 344-343.
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کــه  کتــاب می نوشــته! در آخــر کتاب هایــش نوشــته  کــه روی اســب، هنــگام راه رفتــن 
کــرده. یــک جــزء از کتــاب تذکــره را در ســلطانیه زنجــان  کــدام قســمت را تالیــف  کجــا 
کرمانشــاه نوشــته؛ کتاب هایــش را همین طــور  نوشــته؛ یــک تکــه اش را نمی دانــم در 
کــرده اســت. وقتــی شــاه خدابنــده بــه دســت عالمــه حلــی شــیعه  در ســفرها تألیــف 
شــد، ایشــان عالمــه را ول نکــرد. بــرای عالمــه یــک مدرســه ی ســیار ترتیــب داد. یــک 
ــر کجــا  ــرد. ه ک ــا را از خیمــه  درســت  ــره. همــه ی این ه ــا و غی ســالن درس و حجره ه
می رفتنــد، خیمه هــا را می زدنــد، طلبه هــا در آن هــا مشــغول درس و بحــث و مطالعــه 

می شــدند. مرحــوم عالمــه هــم مشــغول نوشــتن می شــد.

کنیــد، شــما را خیلــی بــرای  گــر شــما شــرح حــال علمــا را ایــام بــی کاری مطالعــه  ا
ــا،  ــه خودســازی راغــب می ســازد. حــاالت علم ــی ب ــد و خیل یق می کن ــه تشــو مطالع
کاری می ســازد. مــن یــک وقتــی رفتــه بــودم همــدان،  شــما را وادار بــه زهــد و فــدا
کار  گفتــم خدایــا! ایــن آقــا چــه  خدمــت مرحــوم آخونــد مالعلــی همدانــی. همان جــا 
گــر آدم از  کــه ا گفتــه بــود  کــه ایــن قــدر خــوب شــده اســت! آخونــد همدانــی هــم  کــرده 
همــدان بــرود دو رکعــت نمــاز پشــت  ســر آقــای زنجانــی ]آیــت اهلل ســیداحمد شــبیری  
زنجانــی[ بخوانــد برگــردد، مــی ارزد. یــک آقایــی هــم از قــم پــا شــده بــود رفتــه بــود 
همــدان خانــه ی آخونــد همدانــی، دو تــا چایــی خــورده برگشــته بــود؛ حتــی ناهــار هــم 
نمانــده بــود. فقــط بــرای دیــدن آن بزرگــوار رفتــه بــود. این هــا الگــو هســتند؛ شــرح حــال 

این هــا را بخوانیــد.1

حضــرت امــام خمینــیv نیــز مطالعــه ی وصیتنامــه ی شــهدا را عامــل رشــد 

معنــوی می داننــد و همــگان را بــه آن برمی انگیزاننــد: 
کنیــد. پنجــاه ســال  یســند، مطالعــه  یــزان می نو کــه ایــن عز ایــن وصیت نامه هایــی 
کنــد، یــک روز هــم یکــی از ایــن وصیت نامه]هــا[ را  کردیــد و خــدا قبــول  عبــادت 

1 . حسن زاده، اسوه پارسیان، ص . 
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کنیــد.1 یــد و مطالعــه و تفکــر  بگیر

   رهبــر مــا آن طفــل دوازده ســاله ای اســت کــه بــا قلــب کوچــک خــود، کــه ارزشــش از 
یــر تانــک دشــمن انداخــت  بــان و قلــم بزرگ تــر اســت، بــا نارنجــک، خــود را ز صدهــا ز

و آن را منهــدم نمــود و خــود نیــز شــربت شــهادت نوشــید.2

پرهیز از طرح امور مفسده انگیز در درس

که پرداختن به  کتاب ها، اعم از ادبیات، فقه و... مباحثی وجود دارد  در برخی 

آن ها و شرح و تفصیل استاد، ممکن است زمینه ی اشتغال ذهنی و تحریک 

کرده  گردان را فراهم آورد. استاد خبیر باید با ظرافت از این گونه مطالب عبور  شا

مجتهدی،  آیت اهلل  مرحوم  نماید.  خودداری  طالب  بین  در  دغدغه  ایجاد  از  و 

اساتید را از طرح مسائل وسوسه انگیز در بین درس برحذر داشته، می فرمودند:
کــه در بعضــی از کتــب ادبیــات آمــده، توضیــح ندهیــد؛  ایــن شــعرهای خــراب را هــم 

ید.3 ییــد و رد شــو کــه در بعضــی اثــر منفــی بگــذارد. فقــط شــاهد مثــال را بگو شــاید 

ــرح  ــرب مط ــیار مخ ــر بس ــه تأثی ــود، ب ــتاد خ ــره ای از اس ــل خاط ــا نق ــا ب ــی از علم یک

کــردن اینگونــه مســائل از ســوی اســتاد می پــردازد: 
کــه بــودم، یکــی از اســاتید آن جــا بســیار در مقــام تعامــل بــا  بــه یــاد دارم مشــهد 
گردان، از دقایــق ادبــی برخــوردار نبــود. خیلــی بــه قــول خودمــان راحــت بــود و بــه  شــا
ــه دهنــش می آمــد، می گفــت.  ــه آداب نبــود. هــر چــه ب ــر دیگــر، خیلــی متــأدب ب تعبی
گردان خــود بــا شــوخی، عصبانیــت، بــدون توجــه بــه احتــرام طــرف مقابــل  بــا شــا
کــه مایــه ی  کنــم  برخــورد می کــرد. حــاال مــن نمونه هایــش را هــم نمی خواهــم ذکــر 
ــا ایــن اســتاد نشســت و برخاســت  کــه ب بدآمــوزی باشــد. در طــول دو و ســه ســالی 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج15، ص34-32.
2 . همان، ج14، ص16.

3 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص 251.
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ــدازم.  داشــتیم، متوجــه شــدم پرخاشــگری می کنــم. بی خــود دیگــران را دســت می ان
بی خــود بــا دیگــران شــوخی های آزاردهنــده می کنــم. اســمش شــوخی اســت؛ ولــی در 
کــردم، چــرا این گونــه  کــه طــرف اذیــت می شــود. پــس از این کــه دنبــال  انتهــا می بینــم 
کــه بــر اثــر رفــت و آمــد و نشســت و برخاســت بــا ایــن اســتاد،  شــده ام؟ متوجــه شــدم 

چنیــن رفتــاری در مــن بــه وجــود آمــده اســت.1

گرد و ارائه ی راه حل مناسب  شناسایی ریشه ی مشکل شا
ــد، بعــد از دو ســال  گردان آخون ــا ملکــی، یکــی از شــا ــرزا جــواد آق ــت اهلل می آی
تلّمــذ، خدمــت اســتاد عــرض می کنــد: »مــن در ســیر خــود بــه جایــی نرســیدم«. 
ــد:  کــرده می گوی ــد در جــواب، از اســم و رســمش ســؤال می کنــد. او تعجــب  آخون
ــا  مــرا نمی شناســید؟ مــن جــواد تبریــزی ملکــی هســتم. ایشــان می گوینــد: شــما ب
یــد؟ آقــا میــرزا جــواد آقــا چــون آنــان را خــوب و شایســته  فــالن ملکی هــا بســتگی دار
می فرمایــد:  جــواب  در  همدانــی  آخونــد  می کنــد.  انتقــاد  آنــان  از  نمی دانســته، 
کنــی،  کــه بــد می دانــی، پیــش پایشــان جفــت  کفــش آن هــا را  هــر وقــت توانســتی 
کــه بــه درس مــی رود،  مــن خــود بــه ســراغ تــو خواهــم آمــد. میــرزا جــواد آقــا فــردا 
گردان بنشــیند، تــا  ــی پایین تــر از بقیــه ی شــا

ّ
کــه در محل خــود را حاضــر می کنــد 

ــوب  ــان را خ ــان آن ــد و ایش ــف بودن ــل در نج ــه از آن فامی ک ــی  ــه طلبه های ــه رفت رفت
کــه کفششــان را پیــش پــای آن هــا  نمی دانســته، مــورد محبــت قــرار دهــد، تــا جایــی 
کن بودنــد می رســد،  کــه در تبریــز ســا جفــت می کنــد. چــون ایــن خبــر بــه آن طایفــه 
کــدورت فامیلــی می شــود. بعــدًا، آخونــد او را مالقــات می کنــد و می فرمایــد:  رفــع 
دســتور تــازه ای نیســت، تــو بایــد حالــت اصــالح شــود تــا از همیــن دســتورهای 

شــرعی بهره منــد شــوی.2

یخ 1394/12/11. 1 . مصاحبه با حجت االسالم حسن رمضانی، خبرگزاری رسا، شناسه خبر: 314114، تار
2 . وافی، نسیم هدایت، ص337- 338 .
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7. خوشخلقی

گردان خــود، خوش خلــق و متواضــع باشــد، رفــق و مــداراى  اســتاد بایــد بــا شــا

بــا آنــان را نصب  العیــن خویــش قــرار دهــد و از ایــن رهگــذر بــه تکمیــل نفــس و 

گــردد؛ زیــرا یــك عالــم و دانشــمند صالح و شایســته،  تهذیــب باطــن خویــش موفــق 

کــرمJ فرمــود: بــه منزلــه ی پیامبــرى از پیامبــران الهــی اســت؛ چنان کــه رســول ا
 ِمن أنِبیاِء َبین إسرائیل.1 

ُ
یت أفَضل َمّ

ُ
ماُء ا

َ
ُعل

که امیرالمؤمنین فرمود:  از امام صادق نقل شده است 
مُت ... ..2  ِاّنَ ِللعاِلم َثالُث َعالماٍت: الِعلُم و اِللُم و الّصُ

کــه جامــه ی علــم را در بــر می گیــرد و بــه عنــوان عالــم و  کســی  بایــد بدانیــد آن 

دانشــمند در میــان جامعــه معرفــی می شــود، مــردم بــه او چشــم می دوزنــد تــا آن جــا 

کــه رفتــار و گفتــار و حتــی شــکل ظاهــری او را الگــو و سرمشــق خــود قــرار می دهنــد. 

گــر روش و شــیوه و ســیرت او، نیــک و زیبــا و مطلــوب باشــد و حاالتــی شایســته  ا

و درخــور یــک دانشــمند در او بــه وجــود آیــد و تواضــع و فروتنــی را در برخــورد بــا 

گیــرد و در اعمــال و رفتــار خــود، دارای خلــوص نیــت باشــد،  دیگــران در پیــش 

بــه دیگــران منتقــل می شــود )و مــردم، رفتــار و  او  اوصــاف و خصوصیت هــای 

ی هماهنــگ و همــگام  ــا مظاهــر وجــودی و گفتــار و همــه مظاهــر وجــود خــود را ب

می ســازند( و در نتیجــه، خیــر و نیکــی در میــان جامعــه، رواج و رونــق یافتــه و 

اوضــاع و احــوال زندگانــی آن هــا نظــم و ســامان پیــدا می کنــد؛ امــا وقتــی اوضــاع و 

گفتــار ناپســند، شــیوه و  شــرایط زندگانــی عالــم و دانشــمند، واژگونــه بــوده و رفتــار و 

1 . دانشمندان امت من برتر از انبیای بنی اسرائیل می باشند. )مجلسی، بحاراالنوار، ج 35، ص 304(
ى و 3. ســکوت و آرامــش و وقــار. )کلینــی،  2 . دانشــمند واقعــی ســه نشــانه دارد: 1. دانــش و بینش،2.حلــم و بردبــار

الکافــی، ج1، ص45(.
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پیشــه ی او باشــد، حتمــا مــردم بــه درجاتــی بدتــر و زشــت تر و فرومایه تــر از او رفتــار 

گفتارشــان را تنظیــم می کننــد، تــا چــه رســد بــه آن کــه هماننــد او عمــل نماینــد.  و 

چنیــن دانشــمندی نــه تنهــا خویشــتن را تبــاه می ســازد، بلکــه موجــب فســاد و 
تباهــی ســایر مــردم نیــز می گــردد.1

ی  رو طبیعتــا  درس  جلســه ی  در  کــه  عصبانیــت  موقعیــت  در  زبــان  مهــار 

یــس از خــود نشــان داده انــد.  کــه حضــرت امــامv در تدر می دهــد، هنــری اســت 

تربیــت می کنــد. را  گرد  گاه شــا بــه طــور ناخــودآ این گونــه توانمندی هــا 

بــر  انقــالب  آغــاز  در  کــه  فشــارهایی  بــه  اشــاره  بــا   رهبــری معظــم  مقــام 

یــس  کج خلقــی را در تدر حضــرت امــام وارد می شــد و هــر یــک از آن هــا زمینــه 

کــرده، می فرمایــد: اشــاره  زبــان  مهــار  در  امــام  توانایــی  بــه  ایجــاد می کــرد، 
در شبانه روز حداقل دو ساعت درس  امام  آغاز شد،  انقالب  که  در سال 1342 
می فرمودند و برای این دو ساعت درس، حدود پنج ساعت مطالعه الزم داشتند. 
کسب تکلیف    هم تا نیمه ی شب برای پاسخ به نامه ها، تلگرام ها و پاسخ به 

ً
غالبا

کنندگان نمی خوابیدند. همه ی این مسائل اعصاب را خسته می کند و هر فرد عادی 
را خیلی زود از پا در می آورد؛ به  خصوص در درس و برخورد با مردم با عصبانیت 
کمال اطمیناِن خاطر مسائل را مطرح می فرمودند و به  مواجه می سازد؛ اما امام با 
 خصوص در درس، اشکال های افراد را با روی خوش پاسخ می فرمودند و هیچ گاه 

در مسائل عادی، عصبانیت از معظم له دیده نشد.2

آیت اهلل  یزدی  نیز در این باره چنین نقل میکنند:
گردان تنــد می شــدند، ولــی آن هــم روی  البتــه ایشــان ]امــام[ گاهــی در درس بــه شــا
کــه مــورد تنــدی ایشــان بــود می گفتنــد: »موالنــا! چــرا  حســاب بــود؛ مثــاًل بــه فــردی 

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص111-110 . 
2 . سعادتمند، آیین دانشوری در سیره امام خمینی، ص74-73.
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ــه  ک ــد  ــه درســت نیســت؟« برعکــس، بعضــی از علمــا بودن ک ــی  ــن حــرف را می زن ای
ــردی، نفهمیــدی!1 ک ــط  ــد غل ــه می گفتن ــه طلب  ب

ً
یحــا صر

عالمــه محمدحســین طهرانــی بــه حلــم اســتاد خــود عالمــه طباطبایــی اشــاره 

کــرده، می فرماید: 
بــارى، عظمــت و اّبهــت و ســکینه و وقــار در وجــود ایشــان )عالمــه طباطبایــی( 
یــاى علــم و دانــش، چــون چشــمه ی جوشــان فــوران می کــرد  اســتقرار یافتــه و در
گســتاخی مــا در بعضــی  گرچــه بحــث و  و پاســخ ســؤال ها را آرام آرام می دادنــد و ا
ــدا ایشــان از آن خــّط مشــی خــود خــارج  ــدا اب ــه حــّد اعــال می رســید، اب حیــان ب

َ
از ا

نمی شــدند و حّتــی بــراى یــك دفعــه، ُتــن صــدا از همــان صــداى معمولــی بلندتــر 
نمی شــد! و آن ادب و متانــت و وقــار و عظمــت پیوســته بــه جــاى خــود بــود و جــاِم 

یــز نمی گشــت.2 صبــر و تحّمــل لبر

آیت اهلل مصباح  یزدی در بیان تأثیرگذاری اخالق استاد در طلبه می فرماید:  
گر استادهای متعددی  گرد اثر می گذارد. ا گاه در شا جهات اخالقی استاد، ناخودآ
یس و تعلیم باید رعایت شود، سعی  وجود دارند، عالوه بر  آن شرایطی که برای تدر
باشند؛  مهذب  باشند؛  الهی  اخالق  به  متخلق  که  کنیم  انتخاب  را  کسانی  کنیم 
متواضع باشند؛ مؤدب باشند؛ منظم و منضبط باشند؛ استادی که سر ساعت بیاید 
کم نگذارد. خود  کوتاهی نکند و به اصطالح چیزی  یس  و سر ساعت برود؛ در تدر
گرد را متواضع و مؤدب و منضبط میسازد. همینطور  این رفتار، خواه و ناخواه شا
کند؛ اسم دیگران را سبک نشمارد؛ خدای نکرده  در درسش، باید ادب را رعایت 
گرد، اخالق بد را از او بیاموزد. این ها  رفتارهای خالف اخالق از او سر نزند که شا

شرایطی است که باید در یک استاد باشد.3

1 . آیت اهَّلل محمد یزدی، مصاحبه با صدا و سیما؛ رجایى، پیشین، ص100.
2 . جمعی از فضال، آیت نور، ص124.

3 . وافی، نسیم هدایت، ص150.



نقش تربیتی اساتید در مدارس علمیه74

8. پرهیز از انتقال مشکالت خود به شاگردان 

بی تردیــد زندگــی مدرســان هم چــون ســایر افــراد جامعــه از ســختی و دشــواری 

گــون اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، جســمی  گونا خالــی نبــوده و مشــکالت 

کــه فضــای جلســه ی  و... زندگــی ایشــان را نیــز تهدیــد می کنــد؛ ولــی از آن جــا 

کنــده از شــور و نشــاط بــوده و اشــتیاق بــه طلبگــی را در جــان  درس بایــد فضایــی آ

کنــد، الزم اســت اســاتید از انتقــال مســائل زندگــی خــود بــه جلســه  گرد تقویــت  شــا

اســاتیدی  نمونــه ی  مــدرس،  آیــت اهلل  بزرگــوار  کننــد. شــهید  درس، خــودداری 

کــرد؛ امــا ایــن  یــم رضاخانــی تحمــل  کــه بیشــترین فشــارها را از ســوی رژ اســت 

ــه  ــاره ب ــا اش ــام خمینیvب ــت. ام ــس او نداش ی ــری در تدر ــن تأثی کمتری ــائل،  مس

قــدرت روحــی شــهید مــدرس می فرمایــد:
که یک سید خشکیده ی  یخ مرحوم مدرس را. دیده اند  کرده اید تار شما مالحظه 
الغر... یک هم چون آدمی، در مقابل آن قلدری که هرکس آن  وقت را ادراک کرده، 
می داند که زمان رضاشاه غیر زمان محمدرضا شاه بود. آن وقت یک قلدری  ایی بود 
کم مطلع بود. در مقابل او هم چو ایستاد، در مجلس، در خارج  یخ ما  که شاید تار
که  گفته بود  گفته بود: سید! چه از جان من می خواهی؟  که یک وقت  - فالن - 
می خواهم تا تو نباشی. این آدم که می آمد، من یک روز درس ایشان رفتم، می آمد 
که مدرسه ی شهید مطهری است حاال- درس می گفت.  در مدرسه ی سپه ساالر - 
من یک روز رفتم درس ایشان. مثل این که هیچ کاری ندارد، فقط طلبه ای است، 

ید. این طور قدرت روحی داشت.1 دارد درس می گو

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج16، ص268.
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9. زهد و زّی طلبگی

کــه همــواره در عالمــان تأثیرگــذار وجــود داشــته  زّی طلبگــی از ویژگی هایــی اســت 

کرده انــد. کیــد  و بــزرگان حــوزه بــر آن تأ

امــام خمینــیv زّی طلبگــی را عامــل موفقیــت و نفــوذ روحانیــت در دل هــا 

می داننــد. ایشــان در ایــن زمینــه میفرماینــد:
کثــر موفقیتهــاى روحانیــت و نفــوذ آنــان را در جوامــع اســالمی، در ارزش  مــن ا
عملــی و زهــد آنــان می دانــم و امــروزه هــم ایــن ارزش نــه تنهــا نبایــد بــه فراموشــی 
گذشــته بــه آن پرداخــت. هیــچ چیــزى بــه زشــتی  کــه بایــد بیشــتر از  ســپرده شــود 
گرایــی،  گرایــی روحانیــت نیســت و هیــچ وســیله اى هــم نمی توانــد بدتــر از دنیا دنیا
کنــد. چــه بســا دوســتان نــادان یــا دشــمنان دانــا بخواهنــد بــا  روحانیــت را آلــوده 
نیــز  گروهــی  و  ســازند  منحــرف  را  آنــان  زهدگرایــی  مســیر  دلســوزی های بی مــورد، 
ــداری از ســرمایه داری و ســرمایه داران  ــه طرف ــت را ب ــه، روحانی گاهان ــا ناآ ــه ی مغرضان
کــه روحانیــت در مصــدر  متهــم نماینــد. در ایــن شــرایط حســاس و سرنوشت ســازی 
کشــور اســت و خطــر ســوء اســتفاده ی دیگــران از منزلــت روحانیــون متصــور  امــور 
ــرادی از ســازمان ها  ــود. چه بســا اف ــه  شــدت مواظــب حــرکات خــود ب ــد ب اســت، بای
بــا ظاهــری صددرصــد اســالمی  و انجمن هــا و تشــکیالت سیاســی و غیــر آن هــا 
بخواهنــد بــه حیثیــت و اعتبــار آنــان لطمــه وارد ســازند و حتــی عــالوه بــر تأمیــن منافــع 
کــه روحانیــون  خــود، روحانیــت را رو در روی یک دیگــر قــرار دهنــد. البتــه آن چیــزی 
ــد،  ــه در رون ــدان ب ــات دیگــران از می ــا تبلیغ ــد ب ــد و نبای کنن ــد از آن عــدول  ــز نبای هرگ
کنــد، از  کــه هــر کســی از آن عــدول  حمایــت از محرومیــن و پــا برهنه هاســت؛ چــرا 

کــرده اســت.1 عدالــت اجتماعــی اســالم عــدول 

مقام معظم رهبری  شأن طلبگی را عمل نکردن به روش دنیاطلبان می دانند 

1 . همان، صحیفه امام، ج 21، ص 99.
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و با استناد به روایت، برخی از مصادیق دنیاطلبی را معرفی می کنند:  
کــه در دنیاطلبــی، مثــل دنیاطلبــان عمــل نکنیــم؛ هــر  معنــای زّى طلبگــی ایــن اســت 
کــه هــر کــس، هــر چــه دلــش  چــه هــوس کردیــم، بخواهیــم. مــن قبل هــا روایتــی دیــدم 
کــه دلــش خواســت  خواســت بپوشــد، هــر چــه دلــش خواســت بخــورد و هــر مرکوبــی 
ســوار شــود، ایــن شــخص پیــش خــدای متعــال ملعــون اســت. ایــن شــأن پولدارهــا 
یــم؛  و پول پرست هاســت. مــا هــم فــالن چیــز را هــوس می کنیــم، امــا حــاال پــول ندار
کــه  یــم  یــم آن را تهیــه می کنیــم. منتظر  می رو

ً
گیرمــان آمــد، فــورا کــه پــول  بــه  مجــردی 

از ایــن صــد جــزء اشــرافی گری، وقتــی ایــن یــک جزئــش فراهــم شــد، نــود و نــه جــزء 
کنیــم. ایــن شــأن  یــج فراهــم  دیگــر را هــم در فرصت هــای دیگــر همین طــور بــه تدر
کــه انســان یــک زّى متوســطی همــراه بــا  طلبگــی نیســت. شــأن طلبگــی ایــن اســت 
قناعــت، ســالمت مالــی و ســادگی بــه طــور نســبی بــرای خــودش نگــه دارد. ســالمت 

اخالقــی، خیلــی مهــم اســت. آن وقــت قداســت حفــظ خواهــد شــد.1

یســتی و بیتکلفــی ایشــان در  ــاره ی ساده ز گردان شــهید مطهــری درب یکــی از شــا

ــد: یــس می گوی تدر
بــه یــاد دارم کــه در درس فلســفه )متــن شــفای بوعلــی( کــه در آغــاز در مدرســه مــروی 
گاه در حجــره ی دیگــر، هــر  گاه در یــک حجــره و  ــزار می گردیــد، ]اســتاد مطهــری[  برگ
یــس می کردنــد و یــک بــار کــه صاحبــان ایــن حجره هــا غایــب  جــا کــه ممکــن بــود تدر
ــدون از دســت  ــه ســادگی و ب ــود، ایشــان ب ــاز نب ــس ب ی ــرای تدر ــد و حجــره ای ب بودن
دادن فرصــت، در ایــوان کوچکــی جلــوی یکــی از حجره هــای بســته بــه روی زمیــن 
یــن درس را بیــان داشــتند و عــالوه بــر درس فلســفه، درس  نشســتند و بــرای حاضر

اخــالق نیــز آموختنــد.2

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیون استان سمنان، 1385/8/17.
ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 2 . موگهی، مقاله »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
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10. احترام به اساتید و علما 

در اســالم و ســیره ی عملــی پیامبــر اعظــم و اهل بیــتb همــواره بــر تکریــم اســاتید 

کیــد شــده اســت. چنان کــه پیامبــر    علمــا را وارثــان انبیــا  و علمــای راســتین تأ

و تکریــم ایشــان را تکریــم خــدا و رســول می داننــد: 
ُه.1

َ
ْكَرَم اهَّلَل َوَرُسول

َ
ْكَرَمُهْم َفَقْد ا

َ
ْن أ َ َ

ْنِبیاِء ف
َ ْ
ْم َوَرَثُة ال ُ ماَء َفِاّنَ

َ
ُعل

ْ
ْكِرُموا ال

َ
ا

اســتاد  شــأن  رعایــت  بــر  کیــد  تأ بــا  حقــوق  رســاله ی  در  نیــز   jســجاد امــام 

: ینــد ما میفر
ــِتَماِع  ــُن اِلْس ــِه َو ُحْس ْجِلِس ــُر ِلَ ْوِقی ــُه َو الّتَ
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ْ
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ْ
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ّ
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ُ
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ْ
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َ
ــَى ل ــَرُه َفْهَمــَك َو ُتَزّكِ ّضِ َ ُ

ــَك َو ت
َ
ــُه َعْقل

َ
َغ ل ْن ُتَفــّرِ

َ
ِبــأ

ِقَیــَك 
َ
ُه ِإَل َمــْن ل

ُ
ْیــَك َرُســول

َ
ــَى ِإل

ْ
ل

َ
ــَك ِفیَمــا أ

َ
ّن

َ
ــَم أ

َ
ْن َتْعل

َ
ــَهَواِت َو أ

َ
اِت َو َنْقــِص الّش
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ــذ
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ِتِه َو 
َ
ِدَیــِة ِرَســال

ْ
ْنــُه ِف َتأ خُ َ
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َ

ــْم َو ل ْیِ
َ
ِدَیــِة َعْنــُه ِإل

ْ
أ ِزَمــَك ُحْســُن الّتَ

َ
ْهــِل َفل َ ج

ْ
ْهــِل ال

َ
ِمــْن أ

 ِبــاهَّلل .2
َّ

َة ِإل  َو ل ُقــّوَ
َ

 َحــْول
َ

ــا َو ل ْدَتَ
َّ
ا َتَقل

َ
ــا َعْنــُه ِإذ ِقَیــاِم ِبَ

ْ
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گذاشــتن بــه اســاتید و عالمــان، بــه صورت هــای بســیار متنوعــی  هــر چنــد احتــرام 

قابــل تصــور و انجــام اســت؛ ولــی برخــی از اســاتید و مدرســان بــا بــه  کارگیــری 

گرامی داشــت آنــان پرداخته انــد: شــیوه های زیــر، بــه تکریــم و 

کــرده  کــه آنــان را احتــرام کنــد، خــدا و رســولش را احتــرام  کــه آن هــا وارثــان پیامبراننــد و هــر  یــد  1 . دانشــمندان را گرامــی دار
اســت. )پاینــده، نهج الفصاحــة، ص239، ش450(

ــه  ى؛ درســت ب کنــی؛ مجلســش را محتــرم شــمار کــه او را تعظیــم  2 . و امــا حــق سرپرســت علمــی )اســتاد( آن اســت 
گفتــارش گــوش دهــی؛ بــه او توجــه کنــی؛ اســتاد را در تربیــت علمــی خــود کــه بــه آن محتاجــی، کمــك دهــی؛ فکــر را فارغ 
کاســتن شــهوت ها، قلــب را پــاك و چشــم را جــال دهــی و بدانــی  ى؛ بــا چشم پوشــی از لذت هــا و  و ذهــن را حاضــر ســاز
گوشــش  ى، بایــد پیــام اســتاد را نیکــو بــه  کــه بــه تــو می آمــوزد، پیــك او هســتی؛ بــا هــر جاهلــی برخــور کــه در آن درس هــا 
ى و ال حــول  و ال قــوة  گیــرى، در ابــالغ آن و قیــام بــه ایــن وظیفــه خیانــت نــورز برســانی و چــون ایــن رســالت را بــه عهــده 

اال بــاهَّلل. )ابــن ُشــعبه حرانــی، تحــف العقــول، ص260 و همــان، ترجمــه جنتــی، ص413(
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کاربرد عبارت های مالمت آمیز پرهیز از 

بررســی  و  نقــد  فضــای  علمــی،  جلســه های  و  یــس  تدر فضــای  کــه  آن جــا  از 

دیدگاه هــای عالمــان اســت، زمینــه ی انتقــاد از ایــن نظریه هــا و صاحبــان آن هــا 

گــر اســتاد توجــه الزم را نداشــته باشــد، ممکــن  فراهــم می شــود. در ایــن موقعیــت، ا

نیــز  را  بــه طــور ضمنــی نظریه پــرداز  بــه نظریــه،  ایــراد اشــکال  اســت در ضمــن 

کــه از کمتریــن بی احترامــی  ســرزنش نمایــد؛ ولــی عالمــان خودســاخته می کوشــند 

کننــد و صرفــا بــه بررســی عالمانــه دیدگاه هــای مختلــف بپردازنــد.  اجتنــاب 

ــی ایــن اهتمــام را در ســیره ی عملــی مرحــوم آیــت اهلل  آیــت اهلل حســینی  همدان

ی اصفهانــی توضیــح می دهــد:  شــیخ محمدحســین غــرو
در این جــا بــد نیســت خاطــرهای را از مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمدحســین کمپانــی 
کــه بــزرگان مــا تــا چــه حــد، احتــرام اســاتید خــود را  کنــم تــا مشــخص شــود  نقــل 
داشــتند. در ســنه ی 1345 در ضمــن درس اصــول، صحبــت پیرامــون اســتصحاب 
بــود. وقتــی ایشــان، کالم مرحــوم آیــت اهلل آخونــد خراســانی را در ایــن زمینــه نقل 
 
ً
می فرمودنــد، در رّد ایــن کالم فرمودنــد: »ایــن کالم َوهــم اســت«. بعــد ایشــان فــورا
کــه ایشــان داشــتند، کســی  ســاکت شــدند و درس تعطیــل شــد. بــه جهــت عظمتــی 
کــه این گونــه نســبت بــه  نپرســید چــرا درس تعطیــل شــد. خــود ایشــان فرمودنــد: »مــا 
بــزرگان بی احترامــی می کنیــم و ظرفیــت الزم را بــرای رعایــت احتــرام اســاتید خــود 

ییــم.«1 یــم و نبایــد درس بگو گفتــن را ندار یــم، لیاقــت درس  ندار

و  بــزرگان  از  انتقــاد  ضمــن  خــود،  یــس  تدر در  نیــز   ]طباطبایــی[ عالمــه 

دانشــمندان، احتــرام و حرمــت علمــی و اجتماعــی آنــان را حفــظ می کــرد و حتــی 

کنــد و یــا مــورد انتقــاد قــرار دهــد، از عبــارات  گــر می خواســت نظــر فــردی را رد  ا

1 . دفتر انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص85. 
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ــق  ــاًل دقی کام ــب  ــل مطال ــرد و در نق ــتفاده نمی ک ــرزنش کننده اس ــه و س مالمت گون

کــرده و در پایــان مــوارد  بــود. می کوشــید تمامــی مضامیــن بحــث مــورد نقــد را بیــان 

یابــی می کــرد و احیانــًا بــا اســتدالل محکــم و براهیــن اصولــی،  اشــکال دار آن را ارز

آن هــا را مــردود اعــالم می نمــود و از عبــارت »نادرســت بــود« و »نیــاز بــه تکمیــل 
ــرد.1 ــادرت می ک ــکال مب ــع اش ــه رف ــت«، ب داش

خضوع در برابر استاد

که:   درباره ی فروتنی و ادب حضرت امام در برابر استادشان نقل است 
گردانشــان دســته جمعی در مدرســه ی فیضیــه یــا مســجد  حضــرت امــام بــا همــه ی شا
عشــقعلی     در درس اصــول اســتاد بــزرگ حــوزه و مرجــع عالی قــدر، آیــت اهلل بروجــردی 
یــن روزهــای حیــات مرحــوم  کــه مــن بــه یــاد دارم، تــا آخر حاضــر     می شــدند. تــا آن جــا 
کــه خــود،  بروجــردی،     حضــرت امــام در آن درس شــرکت می فرمودنــد؛ در حالــی 
ــه  طــور  ــد و ب ــری را اداره می کردن ــه و     اصــول چهارصــد، پانصــد نف حــوزه ی درس فق
یــن درس حــوزه شــمرده می شــد و بــا  حتــم، درس امــام در آن     هنــگام، پررونق تر
ین طلبه هــای جــوان و     روشــن فکر را بــه خــود جلــب کــرده بــود. ایــن همــان  اســتعدادتر

بانــی اســت.2 کــه     خــاص فقهــا و علمــای ر تواضــع و خضــوع علمــی اســت 

کساری خود در  برابر  اساتید و نتایج آن  را این گونه  عالمه حسن زاده  آملی نیز خا

توصیف می کنند:
کــب قــدر اّول آســمان  کوا یــز بــود. هــر یــک از  یف و عز محضــر اســاتیدم همــه شــر
یــم اســتادان را بســیار حفــظ می کــردم. ســعی  معــارف حــق الهیــه بوده انــد. بنــده حر
می نمــودم در حضورشــان بــه دیــوار تکیــه ندهــم. کوشــش داشــتم چهارزانــو بنشــینم، 
یــاد تکــرار نکنــم. یــک بــار در محضــر حکیــم  مواظــب بــودم ســخنی را در محضرشــان ز

1 . »رمز موفقّیت عالمه طباطبایى، قسمت سوم«، پگاه حوزه، اردیبهشت 1382، شماره 7، ص 14. 
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج4، ص 303.
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ــای ایشــان را بوســیدم. ایشــان  کــف پ ــودم. خــم شــدم و  الهــی قمشــه ای نشســته ب
گفتــم: مــن لیاقــت نــدارم دســت شــما را ببوســم.1 کــردی؟  فرمودنــد: چــرا چنیــن 

شبی در جلسه ی درس به این تلمیذ کوچک خود فرمود: 

آقا! شما خیر می بینید. عرض کردم: الهی آمین! اما جناب  عالی از کجا این بشارت را به 
ین می فرمایید؟ فرمود: از بس که شما را نسبت به اساتیدت متواضع می بینم.2 این کمتر

بزرگ داشت نام و یاد استاد

ــا  ــان ب ــردن از اســاتید خــود، از آن ــزرگان حــوزه، هنــگام اســم ب بســیاری از علمــا و ب

عظمــت و احتــرام یــاد می کردنــد. مرحــوم محــّدث قمــی ایــن ویژگــی را در 

یــس خواجــه نصیرالدیــن طوســی توضیــح می دهنــد: تدر
هرگاه در مجلس درس خواجه نصیرالدین طوسی نامی از مرحوم سّید مرتضی 
به میان می آمد، خواجه می گفت: »صلوات اهلل علیه« و رو به مدّرسین و قضاتی که 

ی الُمرتضی«؟3
َ
ی َعل

ّ
کرده و می فرمود: »َکیَف الُیَصل در درسش حاضر بودند 

ا  ز آیــت اهلل وحیــد بهبهانــی پرســیدند: چگونــه بــه ایــن مقــام علمــی و عــزت و 

شــرف و مقبولیــت رســیده ای؟ آقــا در جــواب نوشــت:
مــن ابــدا خــود را چیــزی نمی دانــم و در ردیــف علمــای موجــود بــه شــمار نمــی آورم. 
کــه هیــچ گاه از  آن چــه ممکــن اســت مــرا بــه ایــن مقــام رســانده باشــد، ایــن اســت 
تعظیــم و بزرگ داشــت علمــا و نــام آنــان را بــه نیکــی بــردن خــودداری ننمــودم و هیــچ 
کــه مقــدورم بــوده، تــرک نکــردم و همیشــه آن  وقــت، اشــتغال بــه تحصیــل را تــا آن جــا 

کارهــا مقــدم می داشــتم.4 ــر تمــام  را ب

گلی زواره، منظومه معرفت )زندگی نامه عالمه حسن زاده آملی(، ص40.  . 1
کلمه، ص616. 2 . برزگر، نجم الدین، ص71؛ حسن زاده آملی، هزار و یک 

3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص257.
4 . همان، ص210.
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گردان مبــرز مرحــوم آخونــد خراســانی  کــه از شــا مرحــوم آقــا ضیاء الدیــن عراقــی 

بــوده اســت، می گویــد: 
کــه  ــا  ــرزا علــی آق ــزرگ شــیرازی مرحــوم شــد، پســر او حــاج می ــرزای ب بعــد از آن کــه می
کــه می رفــت، پســر  ــه نجــف آمــد. اســتاد مــا آخونــد، هــر جــا  ــود، ب طلبــه ای جــوان ب
گردان  میــرزا را بــا خــود می بــرد و او را در هــر محلــی و مجلســی جلــو می انداخــت. شــا
ــد استادشــان دنبــال طلبــه ی  ــد، از آن کــه می دیدن کــه فاضــل و مجتهــد بودن ــد  آخون
ــد  کردن یــک  ــودم، تحر ــر ب ــه از همــه جوان ت ک ــرا  ــی راه مــی رود، ناراحــت شــده م جوان
کــرده،  تــا ایــن مطلــب را بــا اســتاد خــود در میــان بگــذارم؛ از ایــن روی مــن جســارت 
کمتــر از  کــه شــما بــا آن کــه خودتــان  کــردم: ایــن چــه معنــا دارد  بــه ایشــان عــرض 
ــر  ــد و او را در همــه جــا ب ــال پســر جــوان او راه می افتی ــرزای شــیرازی نیســتید، دنب می
ــرد و فرمــود:  ک ــه مــن  ــد نگاهــی ب ــد: آخون ی ــاء می گو ــد؟! آقــا ضی ی خــود مقــدم می دار
گــر بــه تــو برمی خــورد، دنبــال مــا نیــا. ایــن پســر اســتاد مــن اســت و احتــرام او بــر مــن  ا

الزم اســت.1

که:  نیز نقل است 
کــه میــرزای شــیرازی زنــده بــود، آخونــد بــه احتــرام اســتاد، بــاالی منبــر  تــا زمانــی 
گردان نشســته درس می گفــت. پــس از درگذشــت میــرزا روز  یــس نکــرد و بــرای شــا تدر

ــول.«2 ــال االســتاد و اق ــر نشســت و گفــت: »ق ــر منب درس ب

در تواضــع مرحــوم آیت اهلل العظمــی بروجــردی نســبت بــه فرزنــد استادشــان نیــز 

چنیــن نقــل شــده اســت:
بــه مرحــوم آخونــد مــال محمدکاظــم  ارادت  بروجــردی عالقــه و  آیــت اهلل  مرحــوم 
کردنــد. در ایــام اقامــت در قــم، زمانــی مرحــوم حــاج  خراســانی را تــا آخــر عمــر حفــظ 
کفایــی، ســفری بــه قــم نمــوده بودنــد. ایشــان در مجلــس درس حضــور  میــرزا احمــد 

1 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج2، ص129.
2 . همان.
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کــه فرزنــد اســتاد بزرگــوار مــا  یافتــه و خطــاب بــه فضــالی درس فرمودنــد: شــنیدم 
مرحــوم آقــای آخونــد بــه قــم مشــرف شــده اند. مــن بــه عنــوان دیــدن ایشــان، درس 
کننــد.  کــه از ایشــان دیــدن و تجلیــل  را تعطیــل می کنــم و از آقایــان فضــال می خواهــم 
آن گاه پــس از بیــان شــمه ای از شــخصیت واالی آن مرحــوم، درس را تعطیــل کردنــد. 

کــه بعدهــا نســبت بــه هیــچ شــخصیت دیگــری نشــد.1 ایــن کاری بــود 

کــه در آثــارش بــه کوچک تریــن مناســبتی، نامــی از اســتادش  امــام خمینــیv نیــز 

کامــل روحــی فــداه«؛ و در  ــرد، مینویســد: »شــیخ عــارِف  آیــت اهلل شــاه آبادی میب

بیانیــه ای بــه مناســبت شــهادت فرزنــد اســتاد نوشــت: 
یــز... فرزنــد برومنــد شــیخ مــا بــود کــه حقــا حــق حیــات روحانــی بــه ایــن  ایــن شــهید عز

بــان از عهــده شــکرش بــر نمی آیــم.2 جانــب داشــت کــه بــا دســت و ز

احترامگــذاری  از  ناشــی  را  امــام  خصوصیــت  ایــن  شــاهآبادی  نــوراهلل  آیــت اهلل 

می داننــد:  اســاتید  بــه  شــاه آبادی  آیــت اهلل  مرحــوم  استادشــان 
کــه هرجــا  کــردم  کفایــه مرحــوم والــد را استنســاخ می کــردم، مشــاهده  وقتــی مــن شــرح 
کاظــم را ایشــان بیــان کرده انــد، بالفاصلــه نوشــته اند: »قــال  کالم آیــت اهلل آخونــد مال
اســتادنا المعظــم روحــی فــداه« و ایــن کــه مالحظــه می فرماییــد امــام ]خمینــیv[ در 
کــه از مرحــوم والــد اســم می برنــد، ایــن جملــه »روحــی فــداه«  نوشته هایشــان هــر جــا 
گرد  را می آورنــد. ایــن معنایــش ایــن اســت کــه هــم معلــم خــوب تربیــت کــرده و هــم شــا

یافــت کــرده اســت.3 خــوب در

عالمــه محمدتقــی جعفــری نیــز همــواره از اســاتید و بــزرگان زمــان خویــش بــه 

ی در اینبــاره میگویــد:  نیکــی یــاد میکــرد. و

1 . همان، ص. 
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص225.
3 . شمس  الشموس، آسمانی، ص171 .
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هیهــات بــر گذشــت زمــان کــه دیگــر بازگشــتی نــدارد! ای کاش آن هــا بازمی گشــتند و مــا 
بــر ســر راهشــان گل هــا می کاشــتیم. چــه بزرگانــی بودنــد! چــه عظمت هایــی داشــتند! 
کــه صاحب خانــه  یــاد بــا مــا فــرق نداشــتند. اســاتید مــا می گفتنــد  آن هــا از نظــر مــال ز
ــه  ــت اجاره خان ــرش ایشــان را باب ــد و ف ــی آم ــت اهلل محمدحســین اصفهان مرحــوم آی
برداشــت و بــرد. شــیخ محمدحســین اصفهانــی نبــوغ عجیبــی داشــت. در فقــه، 
اصــول، فلســفه، عرفــان، ادبیــات عــرب و ادبیــات فارســی مــرد فوق العــاده ای بــود. 
ــا دوســتان خــود از آن دوران صحبــت می کنیــم، آِه حســرت می کشــیم.1  ــه ب ک وقتــی 

نیز می فرماید:
مــا بــا عشــق و عالقــه ی عجیبــی در درس هــا حاضــر می شــدیم و احتــرام خاصــی 
بــرای اســاتید خــود قایــل بودیــم. اســتادان مــا، آرمان هــای واالیــی داشــتند. آن هــا 
بــا نگاه هــای خــود بــا مــا حــرف می زدنــد. ... اســاتید مــا بیشــتر بــا روح خودشــان 
کــه آن جملــه،  بــا مــا صحبــت می کردنــد تــا بــا کالمشــان. گاه جملــه ای می گفتنــد 
ــی  ــه اســاتید خــود خیل ــا ب ــرد. م ــا را حــل می ک ــاز و مســائل م ــی از حکمــت را ب ابواب
عالقــه داشــتیم. عالقــه بــه اســتاد در تعلیــم و تربیــت بســیار مهــم اســت. مــا خــدا را 

کــه چنیــن اســاتیدی داشــتیم.2 یم  شــکرگزار

جلب رضایت اساتید
حضــرت آیــت اهلل مجتهــدی، رضایت منــدی اســاتید را در موفقیــت طلبــه 

نقش آفریــن دانســته، می فرماینــد: 
گــر اســاتید از تــو راضــی نباشــند، بــه  کــه ا کــرده اســت  بــه ی نیــم قــرن مــن ثابــت  تجر
ــن  ــا ای ــی ب ــن راه اســتقامت داشــته باشــی؛ ول ــر چــه در ای گ ــی نخواهــی رســید؛ ا جای
ــه  ــات الصالحــات از خــود ب ــار باقی ــات شــایانی نخواهــی داشــت و آث وجــود، خدم

یــادگار نخواهــی گذاشــت.3

گلبرگ، آبان1382، ش44، ص165. 1 . عارفیان، »ابن سینای زمان«، مجله 
2 . همان.

3 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص 252.
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توجه دادن طالب به رعایت منزلت استاد

کــه ایشــان در مســجد  در ســیره ی آیــت اهلل  العظمــی بروجــردی نقــل اســت 

ــی  ــد. در یک ــس می کردن ی ــه تدر ــرت معصوم ــر حض ــد مطه ــار مرق کن ــر  باالس

گردان ایشــان بــه قبــر حــاج  کــه یکــی از شــا از روزهــا هنــگام درس، متوجــه شــدند 

شــیخ عبدالکریــم تکیــه داده اســت. بــا تنــدی بــه او فرمودنــد: 
کشــیده اند. بــه آنــان  آقــا بــه قبــر تکیــه نکنیــد. ایــن بــزرگان بــرای اســالم زحمــت 

یــد.1 بگذار احتــرام 

کــه  یــس، همیشــه مراقــب بــود  آیــت اهلل میــرزا جوادآقــا تهرانــی نیــز در حیــن تدر

گناهــی بــزرگ  بــه بــزرگان علمــی و دینــی احتــرام بگــذارد و اهانــت بــه آنــان را 

گردانش را از تمســخر و بی احترامــی بــه دیدگاه هــای علمــا  می شــمرد. ایشــان شــا

کتــاب وســیلة  النجــاة مرحــوم  بــاز می داشــت و در این بــاره می فرمــود: »شــخصی 

کنــاری پــرت  ی تمســخر و بی احترامــی بــه  آیــت اهلل  العظمــی اصفهانــی را از رو

گرفتــه شــد.« میــرزا جــواد آقــا همــواره  ی  کــرد و در همــان لحظــه، نعمــت زبــان از و

در نقــد دیدگاه هــای دیگــران، بــرای پرهیــز از پاییــن آمــدن مقــام آن هــا، نــام فــردی 

ــان  ــر زب ــته ب ــا را ناخواس ــی از علم ــام یک ــه ن ک ــم  ــی ه ــی آورد. هنگام ــان نم ــه می را ب

ی را بــه بزرگــی و عظمــت علمــی می ســتایید، بعــد در نهایــت  مــی آورد، ابتــدا و
ادب و تواضــع بــه نقــد نظــر او می پرداخــت.2

ــه نقــل از:  ــرداد 1388، ش230، ص6، ب ــوزه، 6 خ ــق ح ــه اف ی ــام مبــارک امــام زمــان )عــج(«، نشر ــه ن 1 . »احتــرام ب
داســتان دوســتان، ص570-571.

گلبرگ، آبان 1384، ش 68، ص 53. 2 . »عالم بى نشان )میرزا جوادآقا تهرانی(«، مجله 
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خدمت به اساتید

گرد بــه اســتاد بــه  خدمت گــزاری بــه اســتاد از تأثیرگذارتریــن مصادیــق احتــرام شــا

کــه:  شــمار مــی رود. از مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری نقــل اســت 
کــه در زندگــی نصیــب مــن شــد و در پرتــو آن هــا توانســتم حــوزه ]علمیــه ی  توفیقاتــی 
کنــم، همــه مرهــون خدمــات مــن بــه اســتادم مرحــوم ســیدمحمد  قــم[ را تأســیس 
کــرده ام. زمانــی ایشــان بــه شــدت بیمــار شــدند و مــن مدت هــا در خدمــت  فشــارکی 

ایشــان بــودم و بــه آن افتخــار می کــردم.1

دعا به اساتید

آیــت اهلل نــوری همدانــی بــا الهــام از آیــات قرآنــی و روایــات اســالمی و بــا تأســی بــر 

کوششــی  ــم اســاتید خــود از هیــچ  ســلف صالــح خویــش در مــورد تعظیــم و تکری

گردان و مخاطبــان  فروگــذار نکــرده، پیوســته یکــی از توصیه هــای ایشــان بــه شــا

ــد:  ــا فرموده ان ــه باره ک ــی  ــا جای ــد ت ــود می باش ــاتید خ ــل از اس ــم و تجلی ــود تکری خ
مــن اســامی همــه ی اســاتید خــود را یادداشــت نمــوده، در نمــاز شــب خــود بــرای 
ــق  ــوده،  باعــث توفی ــی ب ــرکات فراوان ــن عمــل دارای ب ــه ای ک ــم؛  چــرا  ــان دعــا می کن آن

می گــردد.2 انســان  روزافــزون 

هم چنین آیت اهلل حسن زاده  آملی به توصیف این شیوه ی استاد خویش عالمه 

شعرانی پرداخته است: 
... در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه و مطلــق تعطیلی هــای ایــام مرســوم و متعــارف 
درســی، در محضــر مبــارک اســتاد بزرگــوارم جنــاب عالمــه شــعرانی رضوان اهلل تعالی علیــه 
کــه از مدرســه ی مــروی  یاضیــات می خوانــدم. در صبــح ســعادت روز پنجشــنبه ای  ر

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص 223.
2 . به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهَّلل نوری همدانی، شناسه مطلب: 1726.
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تهــران بــه حضــور انــور عالمــه شــعرانی در بیت  المعمــور آن حضــرت تشــرف حاصــل 

کــردم. بعــد از تحّیــت صبح گاهــی، رو بــه مــن فرمــود و گفــت: آقــای میــرزا ابوالحســن 

یف آورده انــد و شــنیدم درس و بحــث را شــروع کرده انــد. شــما  ینــی بــه تهــران تشــر قزو

کــه  کنیــد  یــد، طــوری تنظیــم  کــه پیــش مــن و آقایــان دیگــر دار ایــن درس هایــی را 
کنیــد.1 محضــرش را ادراک 

11. تواضع
خداونــد فروتنــی را ابــزار ِخــرد و تکبــر را ابــزار نابخــردی قــرار داده اســت. برایــن 
گردن فــرازی تــالش می کنــد تــا بــذر عقــل را در  اســاس، اســتاد خردمنــد بــه  دور از 
کاظــم در خصــوص ارتبــاط عقــل و تواضــع  جــان و دل متعلــم بیفشــاند. امــام 

ــد: ــه هشــام می فرمای ب
ــُة َتْعُمــُر  َ

ْ
ك ِ

ْ
ِلــَك ال

َ
ذ

َ
َفــا َفك  َیْنُبــُت ِف الّصَ

َ
ــْهِل َو ل ْرَع َیْنُبــُت ِف الّسَ َیــا ِهَشــاُم ِإّنَ الــّزَ

ــَة 
َ
َواُضــَع آل  الّتَ

َ
ّنَ اهَّلَل َجَعــل

َ
ــاِر ِل ّبَ َ ج

ْ
ــِر ال ّبِ

َ
َتك ُ ــِب  الْ

ْ
 َتْعُمــُر ِف َقل

َ
َتَواِضــِع َو ل ُ ــِب الْ

ْ
ِف َقل

ِســِه  
ْ
ــْقِف  ِبَرأ ــَخ ِإَل الّسَ َ َ

ــْن ش ّنَ َم
َ
ــْم أ

َ
ْ َتْعل  لَ

َ
ــِل أ ْه َ ج

ْ
ــِة ال

َ
ــْن آل ــَر ِم ّبُ

َ
ك  الّتَ

َ
ــل ــِل َو َجَع َعْق

ْ
ال

 ِ
ْ َیَتَواَضــْع هَّلِلَّ ِلــَك َمــْن لَ

َ
َكذ ــُه َو  َكّنَ

َ
َتــُه َو أ ْ َ

 ت
َّ

َســُه اْســَتَظل
ْ
ُه  َو َمــْن َخَفــَض َرأ َشــّجَ

ــه. 2 ِ َرَفَع
ــْن َتَواَضــَع هَّلِلَّ َخَفَضــُه اهَّلُل َو َم

ظهــور  منصــه  بــه  را  خــود  فروتنــی  مختلفــی،  گونه هــای  بــه  وارســته  عالمــان 

رســانده اند:

جمــع  در  ینــی،  رفیعــی  قزو عاّلمــه  بزرگ داشــت  و  ــم 
ّ
معل ز  رو مناســبت  بــه  آملــی  حســن زاده  عالمــه  ســخنرانی   . 1

یــن، اردبیهشــت 1373، بــه نقــل از: پایــگاه اطالع رســانی مشــکات والیــت،  رش قزو فرهنگیــان منطقــه دو آمــوزش و پــرو
یــخ: 1391/04/08. شناســه مطلــب: 798، تار

یــد. حکمــت نیــز چنیــن اســت. در دل شــخص  یــد و روی تختــه ســنگ نمی رو ک می رو 2 . همانــا زراعــت در خــا
یــرا خداونــد فروتنــی را ابــزار خــرد قــرار داده و تکبــر را ابــزار  یــد؛ ز گردن فــراز نمی رو یــد و در دل انســان متکبــر و  فروتــن می رو
ــر افکنــد، از ســایه اش  ی ــه ز کــه ســر ب ــه ســقف برافــرازد، ســرش را بشــکند، و هــر  کــه ســر ب کــه هــر  نابخــردی. نمی دانیــد 
ــد،  ــی نمای ــه فروتن ک ــر  ــازد و ه ــتش س ــد، پس ــع نکن ــدا تواض ــراى خ ــه ب ک ــر  ــن ه ــد، هم چنی ــش ده ــود و پناه ــوردار ش برخ

ــی، تحــف العقــول، ص396( ــن شــعبه حران کنــد. )اب ســربلندش 



87 فصل اول: نقش اخالقی- معنوی اساتید

گفتار فروتنی در 

ی اصفهانــی، الگــوی تواضــع بــه شــمار می رفت  آیــت اهلل شــیخ محمدحســین غــرو

گردان روا نمی داشــت. آیــت اهلل حســینی  بــه شــا کالم تحقیرآمیــزی  کمتریــن  و 

ــر طــالب را این گونــه توضیــح می دهــد:  همدانــی )نجفــی( تواضــع ایشــان در براب
ــه  ــد و نســبت ب ــز بســیار مراقــب بودن گردان خــود نی ــزرگان مــا، در رعایــت حــال شــا ب
آن هــا تواضــع بســیار داشــتند. هیــچ گاه اشــکاالت آنــان را در درس، بــه نحــوی پاســخ 

کــه تحقیــر و رنجــش پیــش بیایــد.1  نمیگفتنــد 

که:  کرده است  مرحوم آیت اهلل شهید مطهری نقل 
ینی که یکی از علمای قم بوده، نقل کرد که ما در درس  مرحوم آقا سید محمدباقر قزو
نفر شرکت  یست  دو و  هزار  درسش  در حوزه ی  که  بودیم  آخوند خراسانی  مرحوم 
رسایی  صدای  آخوند  مرحوم  و  بودند  مجتهد  نفرشان  پانصد  شاید  که  می کردند 
گر می خواست  ا گرد  پر می کرد. یک شا را  بلندگو، فضای مسجد  بدون  که  داشت 
برساند. یک  استاد  به  را  بتواند حرفش  تا  بلند می شد  کند،  )و اشکال(  اعتراض 
وقت مرحوم آیت اهلل بروجردی بلند شد و به حرف استاد اعتراض کرد. مرحوم آخوند 
ید، ایرادش  گفت: یک بار دیگر بگو. بار دیگر گفت. آخوند فهمید که درست می گو

گرد خودم استفاده کردم.«2 وارد است. گفت: »الحمدهلل نُمردم و از شا

گردان با اشاره به فروتنی و تسلط بر نفس حضرت امامv نقل میکند: یکی از شا
زمیــن  روی  اّول  روزهــای  شــد،  منتقــل  سلماســی  مســجد  بــه  امــام  درس  وقتــی 
پله هــای  کــه طــالب روی  بــه طــوری  یــاد شــد،  ز کم کــم جمعّیــت  می نشســتند. 
کــه روی یــک  گاه در بیــرون مســجد می ایســتادند. از امــام خواهــش شــد  مســجد و 
یف ببرنــد تــا طــالب بیشــتر  بتواننــد اســتفاده کننــد. ایشــان قبــول  منبــر دو پلــه ای تشــر
ــی  ــر خاطــره ای در زندگ ــد، روز پ یف بردن ــر تشــر ــه منب ــه ایشــان ب ک ــی  ــد. روز اول کردن

1 . دفتر انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص85. 
2 . شهید مطهری، حماسه حسینی، ج1، ص299-298.
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کــه یــک دو  تحصیلــی مــن بــود. آن روز امــام در آغــاز درس بــا تذکــر ایــن نکتــه 
ــی انســان  یای کبر ــد موجــب  ــرای آدم شــخصیت نمــی آورد و نبای ــاال نشســتن ب ــه ب پل
بشــود، بــه یــک بحــث مفصــل اخالقــی کشــانده شــدند و صحنــه ی درس اصــول، 
بــه درس اخــالق و عرفانــی تبدیــل شــد. آن روز امــام بــه اصــل درس اصــول نرســیدند 
و تذکــرات بســیار جالبــی در زمینــه ی مفهــوم تکبــر، تواضــع، ارزِش تواضــع بــرای عالــم 

ــد.1 ــان فرمودن ــد داشــته باشــد، بی ــی دانشــمندان می توان ــر در زندگ ــه تکب ک ــی  و آفات

فراهــم  اســتاد  خودنمایــی  بــرای  را  زمینه هایــی  علمــی،  بحــث  موقعیت هــای 

می کنــد؛ امــا اســتاد متخلــق مراقــب ایــن پرتــگاه و دام شــیطان بــوده و از فروافتــادن 

کــه  در آن می گریــزد. عالمــه طباطبایــی از جملــه عالمــان  مقیــدی بودنــد 

کــه از آن بــوی تفاخــر  و  تکبــر استشــمام شــود،  از بــه کار بــردن هرگونــه عبارتــی 

یــای علــم و  اجتنــاب می کردنــد. آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در بیــان تواضــع ایــن در

می گوینــد:  حکمــت 
کــه افتخــار درِک محضــر ایشــان ]عالمــه طباطبایــی[ را داشــتم،  در طــول ســی ســال 
هرگــز کلمــه ی »مــن« از عالمــه طباطبایــی نشــنیدم. در عــوض، عبــارت »نمی دانــم« 
کــه افــراد کم مایــه از  را بارهــا در پاســخ ســئواالت از ایشــان شــنیده ام؛ همــان عبارتــی 
یــای پرتالطــم علــم و حکمــت، از فــرط تواضــع و  گفتــن آن عــار دارنــد؛ ولــی ایــن در
فروتنــی بــه آســانی می گفــت ]نمی دانــم[ و جالــب ایــن اســت کــه بــه دنبــال آن، پاســخ 

ســؤال را بــه صــورت »احتمــال« و بــا عبــارت »بــه نظــر می رســد« بیــان می کــرد.2

مرحــوم عالمــه عــالوه بــر تواضــع در مباحــث علمــی، در امــور اخالقــی و معنــوی نیــز 

گفتــاری متواضعانــه داشــتند. آیــت اهلل احمــدی فقیه   یــزدی می فرماید: 
اساسا در نظام طلبگی و حوزه، استاد نه تنها استاِد علم است، بلکه در متن آن، 

1 . رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج 5، ص 122، به نقل از آیت اهَّلل عباس علی عمید زنجانی.
2 . »رمز موفقّیت عالمه طباطبایى، قسمت سوم«، پگاه حوزه، اردیبهشت 1382، ش7، ص 14. 
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استاد اخالق و سازندگی هم هست؛ یعنی استاد هم مربی است و هم معلم. ما 
اساتیدی که در فقه و اصول و سایر دروس داشتیم، در بسیاری از آن ها این صفت 
یه  و  یس شان خود تعلیم بود. اصالً رو که همان نشست و برخاست و تدر بارز بود 
که به عالمه طباطبایی  گاهی  یس استاد، درس سازندگی و اخالق بود. مثالً  تدر
عرض می کردیم: حاج آقا نصیحتی بفرمایید، ایشان می فرمودند: »حاج آقا خودش 

محتاج تر است!« و با همین بیان، همه  مطلب را به ما می فهماندند.1

مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه نمونــه ای دیگــر از تواضــع فوق العــاده ی عالمــه 

اشــاره نمــوده، می فرمایــد: 
یک وقتی عالمه سمنانی آمده بود قم. همه علما رفته بودند دیدنش. آقای خمینی 
هم بود، آقای طباطبایی هم بود. از بس قیافه آقای خمینی و آن متانت، در ذهن 
که او عالمه  کرد  کرده بود، خیال  آقای عالمه سمنانی - پیرمرد مالیی بود - جلوه 
طباطبایی است؛ چون قبالً هم »تفسیر المیزان« یا مثالً »روش رئالیسم« را خوانده 
آن  که  می کرد  فکر  بود،  واقف  ایشان  فلسفی  مقامات  و  علمی  مقامات  به  و  بود 
کرد با آقای خمینی  صورت ذهنی با این چهره و این قیافه تطبیق می کند و شروع 
کتاب شما را خوانده ام، المیزان را خوانده ام. آقای  گرفتن و این که بله، من  گرم  به 
نیستم،  نه خیر! من  که  ید  بگو  

ً
فورا  

ً
مثال که دست پاچه بشود،  آدمی  خمینی هم 

مثل   .
ً
واقعا نبود  آدمی  چنین  می کند،  اشتباه  دارد  او  حاال  که  بکشد  خجالت  یا 

گوش می کرد. آقای طباطبایی هم نشسته بود جلوی  کوه همین طور نشسته بود و 
که عالمه سمنانی دارد اشتباه می کند، برای این که این اشتباه ادامه  ایشان. دید 
پیدا نکند، رو کرد به عالمه سمنانی و گفت طباطبایی من هستم؛ ایشان استاد من، 

آقای خمینی هستند.2

ردیــن و اردیبهشــت 1362، ش  1 . »مصاحبــه بــا آیــت اهَّلل محمدحســن احمــدی یــزدی«، ماهنامــه رشــد معلــم، فرو
7، ص 37.

2 . خامنه ای، عبد صالح خدا، ص31. 
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شهید محراب، آیت اهلل اشرفی اصفهانی نوشته اند: 
ــه  ک ــدرى تواضــع داشــت  ــه ق ــی خوانســارى ب ــت اهلل  العظمــی ســید محمدتق آی
گفتــن  ــراى درس  ــه این کــه کســی در ســالم از او ســبقت نگیــرد. وقتــی ب ــود ب ــد ب مقّی
بــه مدرســه می آمــد، ســرش را پاییــن می انداخــت تــا کســی جلوتــر بــه او ســالم نکنــد. 

یــك مرتبــه در مدرســه را بــاز می کــرد و بــه همــه ســالم مــی داد.1

گفتاری  یس دروس مقدماتی از سوی اساتید بزرگوار، نشانه دیگری از تواضع  تدر

ایشان است. مرحوم آیت اهلل محمد شاهآبادی از امام خمینیv نقل می کند:
کــه مرحــوم آیــت اهلل محمدعلــی شــاه آبادی، حــدود دو مــاه   یــک روز متوجــه شــدیم 
کــه پــس از پایــان درس هایشــان، بــرای طلبــه ای یکــی از دروس مقدماتــی  اســت 
در  گفتیــم  خــود  بــا  و  کردیــم  تعجــب  خیلــی  ینــد.  می گو را  عبــداهلل(  مالّ )حاشــیه 
کــه  کردنــد  حــوزه ی قــم، ایــن همــه اســتاد حاشــیه وجــود دارد، چه طــور ایشــان قبــول 
ــرای یــک طلبــه! ــد، آن هــم فقــط ب ین ــه درس ســنگین و پیاپــی، حاشــیه بگو بعــد از ُن

   تصمیــم گرفتیــم کــه از آن طلبــه بخواهیــم نــزد اســتاد دیگــری درس بــرود؛ ولــی قبــول 
کــه هــر اســتادی از اســاتید بــزرگ حــوزه ی علمیــه ی قــم،  نمی کــرد. حتــی بــه او گفتیــم 
یــم  یــم حائــری را بخواهــد، مــا حاضر بــه جــز آقــای شــاه آبادی و حــاج شــیخ عبدالکر
کــره ی زمیــن، بــه  بــا او صحبــت کنیــم؛ ولــی آن طلبــه قبــول نکــرد و می گفــت: در روی 
گرفتیــم نــزد آقــای  غیــر از آیــت اهلل شــاه آبادی از کــس دیگــر درس نمی گیــرم. تصمیــم 
کنیــم. لــذا، یــک روز بعــد از درس  یــم و ایشــان را بــه ایــن امــر متقاعــد  شــاه آبادی برو
ألَهــّمُ 

َ
کــرده و بــا تکیــه بــه اصــل »ا خدمــت ایشــان رفتیــم و آرام آرام صحبــت را شــروع 

کــه الزم اســت شــما بعــد از ُنــه درس، اســتراحت  کردیــم  « بــه ایشــان عــرض  الََهــّمُ
ْ
َفا

ــه ایشــان را  ک ــم  کردی ــم، ســاکت شــدیم. فکــر  ــه حرف هایمــان را زدی ک ــد. خــوب  کنی
متقاعــد کرده ایــم؛ ولــی آقــای شــاه آبادی فرمــود: انســانی از مــن تقاضایــی کــرده اســت 

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص307.
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و مــن در حــّد امکانــم، تقاضایــش را بــرآورده می کنــم.1

کــه  کبــر و غــرور برکنــار بودنــد، بلکــه از هرگونــه رفتــاری  عالمــان وارســته نــه تنهــا از 

گردان، زمینــه ی تکبــر را فراهــم آورد، بــه دور بودنــد و از آن نهــی می کردنــد.  در شــا
که هنگام ورود استاد )آیت اهلل  که چند روزى بود  بسیارى از دوستان مستحضرند 
گردان صلوات می فرستادند. در یکی از روزها، به  میرزا علی فلسفی( به َمدَرس، شا
مجرد این که بر کرسی درس نشست، فرمود: دیگر براى ورود من صلوات نفرستید.2

فروتنی در نوشتار

نیــز مشــهود  آنــان  نوشــته های  گفتــار در  بــر  افتادگــی مدرســان شایســته عــالوه 

کــه: نقــل اســت  اردبیلــی  اســت. در احــواالت مرحــوم مقــدس 
گردانش خــود را فوق العــاده  مقــدس اردبیلــی بســیار متواضــع بــود و در مقابــل شــا
ینــد در  گو یــم و احتــرام فــراوان قــرار مــی داد.  کوچــك می شــمرد و آنــان را مــورد تکر
کــه شــیخ حســن از تحصیــل فراغــت یافــت و قصــد داشــت بــه لبنــان  هنگامــی 
ــرد و مقــدس اردبیلــی  ک یــش تقاضــاى نصیحــت و موعظــه  ــردد، از اســتاد خو گ ــاز  ب
کــرده، در ورقــه اى نوشــت و بــه ایشــان داد و در پایــان آن  گــردآورى  احادیثــی را 
مــِره و َرجــاًء 

َ
کــرد: »َكَتَبــُه الَعبــُد احمــد ِلُمــوله ِامِتثــاًل ِل نوشــته، ایــن جمــالت را اضافــه 

ــِرِه؛ ایــن مطالــب را بنــده خــدا احمــد، بــراى مــوالى خــود نوشــته اســت تــا فرمــان 
ُ

ّك
َ

ِلَتذ
ــوزى وى باشــد.«3 ــه موجــب پندآم ــد این ک ــه امی ــه جــاى آورد و ب ایشــان را ب

عالمــه طباطبایــی نیــز افتادگــی عجیبــی را در نامه نــگاری در معــرض دیــدگان 

قــرار داده اســت:

کامل، ص4. 1 . شمس الشموس، آسمانی، ص87؛ بنیاد علوم و معارف اسالمی دانش پژوهان، عارف 
یســندگان و پژوهشــگران، فقیــه پارســا، ص125،  گلشــن ابــرار، ج8، ص392؛ جمعــی از نو یســندگان،  2 . جمعــی از نو

بــه نقــل از: محســن قدیــری.
3 . همان، ج1، ص182.
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ــا شکســته اى  ــا دّوم طلبگــی خــود، نامه هــاى دســت و پ ــاد دارم در ســال اّول ی ــه ی ب
همــه  آن   بــا  ایشــان  و  می کــردم  پایی  بی ســرو ســؤاالت  و  می نوشــتم  ایشــان  بــراى 
اشــتغاالت علمــی، بــه خــط مبــارک، جــواب نامــه را مرقــوم می داشــت و در اســرع 
مــه   از محضــر عالّ

ً
کتبــا کــه  اوقــات می فرســتاد. یکــی از طــالب نیــز نقــل می کــرد 

مطلبــی را ســؤال کــردم و ایشــان پاســخ دادنــد. بــاز دو مرتبــه همــان ســؤال را پرســیدم، 
کــرده و بــه جــواب ایشــان  بــاز جــواب دادنــد. بــار ســوم همــان پرســش را مطــرح 
اشــکال کــردم و آن مــرِد بــزرگ، بــراى مرتبــة ســوم، بــا کمــال تواضــع جــواب را بــه خــّط 

مبــارك خــود مرقــوم داشــته و فرســتادند.1

فروتنی در رفتار

کــی از خضــوع ایشــان در برابــر عالمــان و بــزرگان  اعمــال و رفتارهــای اســاتید نیــز حا

ایــن رفتارهــای  از  و حتــی طــالب علــوم دینــی اســت. در این جــا نمونه هایــی 

متواضعانــه بررســی می شــود: 

کســاری آیــت اهلل  العظمــی  ــدی در بیــان خا حجــت االســالم و المســلمین عاب

ــد: ــی می گوی ــی آمل ــیخ محمدتق ــاج ش ح
کــرد. چهــار نفــر از  کــه مبــارزات شــروع شــد و امــام خمینــی قیــام  در ســال 1342 
بــار ابــالغ کننــد  یــر در علمــای طــراز اول تهــران جلســه ای گذاشــتند تــا مطالبــی را بــه وز
تــا بــه شــاه، آن مســائل را منتقــل نماینــد. آن چهــار بزرگــوار عبــارت بودنــد از: آیــت اهلل 
ــای  ــدر آق ــی )پ ــا شــیخ محمدرضــا تنکابن ــت اهلل  العظمــی آق  العظمــی خوانســاری، آی
فلســفی(، آیــت اهلل  العظمــی آقــا شــیخ محمدتقــی آملــی و آیــت اهلل العظمــی آقــا میــرزا 
احمــد آشــتیانی. ایــن چهــار نفــر بودنــد و نمی خواســتند نفــر پنجمــی در آن جلســه 
باشــد و چــون آقــای آشــتیانی ناتوانــی جســمانی داشــتند، لــذا قــرار شــد در منــزل 
کــه می خواهــم  ایشــان برونــد جلســه ای را تشــکیل دهنــد. نکتــه ی مهــم و ارزنــده ای 

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص299.
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کــه وقتــی جلســه تمــام شــد، چــون کســی در  کنــم، ایــن اســت  از ایــن جلســه نقــل 
 آقــای آملــی نعلیــن همــه ی آقایــان را 

ً
یعا آن جــا غیــر از آقایــان حضــور نداشــتند، ســر

ــد. ــود! ایشــان این قــدر متواضــع بودن ــرده ب ک جفــت 

ــی در حــّدی  ــد: آیــت اهلل العظمــی آمل ــا ســیدرضی شــیرازی هــم فرمودن    آیــت اهلل آق
کــه مثــل یــک طلبــه رفتــار می کردنــد. اصــالً خــودش را اســتاد بــه  متواضــع بودنــد 

نمی آورنــد.1 شــمار 

اســتاد مدیــر شــانه چی نیــز موضــوع تواضــع استادشــان، آیــت اهلل شــیخ هاشــم 

ینــی نســبت بــه مرحــوم آقــا بــزرگ تهرانــی را این گونــه بیــان داشــته اســت: قزو
ینــی( رفتیــم، دیدیــم آقــا  کــه بــه دیــدن ایشــان )آیــت اهلل شــیخ هاشــم قزو ... یــك روز 
یعــه از منــزل ایشــان بیــرون می آینــد. مرحــوم حاج شــیخ  بــزرگ تهرانــی، صاحــب الذر
م بــود، کفــش آقــا بــزرگ تهرانــی را جفــت کــرد و بــا لبــه ی 

ّ
هاشــم که خــود مجتهــد مســل

کــرد؛ یعنــی بــا آن مقــام علمــی، ایــن بزرگــوار  گــرد و غبــار آن را پــاك  قبــا یــا عمامــه اش، 
ــه ســال خورده تر از ایشــان  ک ــم دیگــر  ــل عال ــود، در مقاب ــرد و وارســته ب ــه خــود پیرم ک

کــرد. 2 بــود، چنیــن خضــوع 

مرحــوم سیدمحســن امیــنعاملــی در شــرح احــوال فقیــه بــزرگ و محقــق مدقــق، 

کتــاب ارزنــده ی »مصبــاح الفقیــه« و  مرحــوم حــاج آقارضــا همدانــی، صاحــب 

گردان می نویســد: تواضــع آن بزرگــوار در برابــر شــا
کــه بــر او وارد  کــه جلــوی پــاى هــر   تواضــع مرحــوم حــاج آقــا رضــا بــه حــدى بــود 
کــه  گردانی  یــس، بــراى طــالب و شــا می شــد، برمی خاســت و حتــی در اثنــای تدر
کــه  وارد می شــدند، بلنــد می شــد. بــا این کــه عــادت آن روزگار نجــف، ایــن نبــود 
گرد برخیــزد؛ چــه در اثنــاى درس، چــه خــارج  اســتاد در روز درس، بــراى احتــرام شــا

1 . حسن زاده و پیرانی، در سایه عرفان، ص44-43.
گلشن ابرار، ج6، ص186. یسندگان،  2 . جمعی از نو
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گردان و لــو در  آن؛ ولــی مرحــوم حاج آقــا رضــا چنیــن نبــود. بــه هنــگام ورود یکــی از شــا
یــس می کــرد در دســتش بــود،  کــه آن را تدر کتابــی  وســط درس، درحالی کــه جــزوه و 

گردان هم چنــان نشســته بودنــد.1 برمی خاســت و طــالب و شــا

و  می  نشست  زمین  بر  گرانش  شا ردیف  هم  نیز،  تهرانی  آقا  جواد  میرزا  آیت اهلل 

ی  هیچ گاه برای خود جای خاصی را در نظر نمی گرفت. او با فروتنی تمام بر رو

کند، با تبّسم آمیخته با ادب  دو زانو می نشست و بدون این که به جایی تکیه 

کماالت بی شمار، هرگز اجازه نمی داد  و احترام درس می داد. او با وجود علم و 

کند. یکی از روحانیان می گوید:  کسی دست او را ببوسد یا او را آیت اهلل خطاب 
روزی موفــق بــه بوســیدن دســت ایشــان شــدم و از اتــاق بیــرون رفتــم و بازگشــتم. 
میــرزا فرمــود: »چــون تــو دســت مــرا بوســیدی، مــن هــم کفش هــای تــو را بوســیدم«.2

هم چنین عالمه طباطبایی خود فرموده اند: 
ــود،  ــه ب گرفت ــرار  ــه در »اصــول فلســفه« مــورد بحــث ق ک ــوه و فعــل«  در مســأله ی »ق
مرحــوم مطهــرى بــراى آن کــه بــه عمــق آن برســد تــا بتوانــد حواشــی و شــرح خــود را بــر 
یســد، یــک هفتــه مــن را بــه تهــران بــرد و در خانــه اش نگــه داشــت و  آن مبحــث بنو

گردیــد. کــرد تــا قانــع  بــا مــن بحــث 

یــس، بــه  کــه چگونــه بــراى تدر  از همیــن ماجــرا، تواضــع ایــن اســتاد روشــن می شــود 
گردش در تهــران مــی رود.3 منــزل شــا

گردان عاّلمــه طباطبایــی، تواضــع عملــی ایشــان را  در مــوردی دیگــر، یکــی از شــا

گرد خویــش در نمــاز جماعــت  در اجتنــاب از امامــت جماعــت و اقتــدا بــه شــا

دانســته، می نویســد: 

1 . امین عاملی، اعیان الشیعه، ج7، ص21-22؛ مختاری، سیمای فرزانگان، ص305-304.
گلبرگ، آبان 1384، ش 68، ص 53.  2 . »عالم بى نشان؛ رحلت میرزا جوادآقا تهرانی«، مجله 

3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص307.
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مــه می رفتــم، هیــچگاه 
ّ
ــاد بــه منــزل عال ی کــه مــن ز از همــان زمــان طلبگــی مــا در قــم 

ــا ایشــان بــه جماعــت نمــاز بخوانیــم. ایــن غّصــه در دل مــا  کــه بگذارنــد مــا ب نشــد 
کــه مــا جماعــت ایشــان را ادراك نکرده ایــم و از آن زمــان تــا بــه حــال،  مانــده بــود 
کــه بــه مشــهد مشــّرف  مطلــب از ایــن قــرار بــوده اســت تــا در مــاه شــعبان  ١4٠١  هــ  ق 
کتابخانــه قــرار دادیــم تــا  شــدند و در منــزل مــا وارد شــدند، مــا اتــاق ایشــان را در 
کــه بخواهنــد روبــه رو باشــند؛ تــا موقــع نمــاز مغــرب شــد. مــن  کتابــی  بــا مطالعــة هــر 
ســّجاده بــراى ایشــان و یکــی از همراهــان کــه پرســتار و مراقــب ایشــان بــود، پهــن کــردم 
کــه خودشــان بــه نمــاز مشــغول شــوند و ســپس مــن داخــل  و از اتــاق خــارج شــدم 
گــر در اتــاق  اتــاق شــوم و بــه جماعــت اقامــه شــده، اقتــدا کنــم. چــون می دانســتم کــه ا
بــع ســاعت از مغــرب  یــب یــك ر باشــم، ایشــان بــراى امامــت حاضــر نخواهنــد شــد. قر
گذشــت، صدایــی آمــد و آن رفیــق همــراه مــرا صــدا زد. چــون آمــدم، گفــت: ایشــان 
همین طــور نشســته و منتظــر شــما هســتند کــه نمــاز بخوانیــد. عــرض کــردم: مــن اقتــدا 
ــردم: اســتدعا می کنــم بفرماییــد نمــاز  ک گفتنــد: مــا مقتــدى هســتیم. عــرض  می کنــم. 
کــردم: چهــل ســال  یــم. عــرض  خودتــان را بخوانیــد! فرمودنــد: مــا ایــن اســتدعا را دار
ــه حــال نشــده  ــا ب ــم. ت ــا شــما بخوان ــاز ب ــك نم ــه ی ک ــوده ام  اســت از شــما تقاضــا نم
اســت، قبــول بفرماییــد! بــا تبّســم ملیحــی فرمودنــد: یــك ســال دیگــر هــم روى آن 
کــه برایشــان مقــّدم شــده و نمــاز  چهــل ســال! و حّقــا مــن در خــود تــوان آن نمی دیــدم 
بخوانــم و بــه مــن اقتــدا کننــد و حــال شــرم و خجالــت شــدیدى بــه مــن رخ داده بــود. 
ــه هیــچ وجــه مــن الوجــوه  ــر جــاى خــود محکــم نشســته و ب باالخــره دیــدم ایشــان ب
کنــم و بــه  تنــازل نمی کننــد، مــن هــم بعــد از احضــار ایشــان صحیــح نیســت خــالف 

اتــاق دیگــر بــروم و فــرادى نمــاز بخوانــم. 

ــر امــر بفرماییــد اطاعــت می کنــم.  گ کــردم: مــن بنــده و مطیــع شــما هســتم. ا عــرض 
ــا اســتدعاى مــا ایــن اســت. مــن برخاســتم و  کنــم؛ اّم کــه چــه عــرض  ــد: امــر  فرمودن
کردنــد و بعــد از چهــل ســال، عــالوه  نمــاز مغــرب را بــه  جــاى آوردم و ایشــان اقتــدا 
کنیــم، آن شــب نیــز در چنیــن دامــی  ــر آن کــه نتوانســتیم یــك نمــاز بــه ایشــان اقتــدا  ب
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کــه در ســیماى  افتادیــم. خــدا می دانــد آن وضــع چهــره و آن حــال حیــا و خجلتــی 
ایشــان، تــوأم بــا تقاضــا مشــهود بــود، نســیم لطیــف را شــرمنده می ســاخت و شــّدت و 

قدرتــش جمــاد و ســنگ را ذوب می کــرد.1

گرد  کــه قریــب چهل ســال شــا  آیــت اهلل ســید محمدحســین حســینی طهرانــی

مرحــوم عالمــه طباطبایــی بــود، می فرمود:
روزی بــه منــزل عالمــه رفتــم. دیــدم در اتــاق روی تشــکی نشســته اند )البتــه بــه 
دســتور طبیــب؛ چــون کســالت قلبــی داشــتند نبایــد روی زمیــن می نشســتند(. چــون 
کــه روی تشک شــان بنشــینم.  کردنــد  مــرا دیدنــد، از روی تشــك برخاســتند و تعــارف 
کــردم.  مــن و ایشــان مدتــی هــر دو ایســتاده بودیــم تــا  مــن از نشســتن خــودداری 
کنــم. مــن هــم ادب را رعایــت  باالخــره فرمودنــد: بنشــینید تــا مــن جملــه ای را عــرض 
کــرده و اطاعــت نمــودم و نشســتم. ایشــان هــم روی زمیــن نشســتند و بعــد فرمودنــد: 
ــر اســت!«212.  کــه آنجــا نرم ت کنــم، ایــن اســت  کــه می خواســتم عــرض  »جملــه ای را 

عّزت نفس 

که انسان به خاطر نیازهای مادی حاضر  مسأله ی عزت نفس به این معنا است 

کند و تن به ذلت بدهد و با اظهار نیاز، ذلت را به  کرنش  نباشد در مقابل دیگران 

کید  کریم بر  آن  تأ که در قرآن  جان بخرد. البته این یک مسأله ی اخالقی است 

کند و  که باید تمرین  شده است. بنابراین طلبه از جمله ی اخالق نیک و الزمی 

که همیشه خودش را در برابر دیگران  به آن اهتمام ویژه داشته باشد، این است 

کسی اظهار نیاز نکند و توکلش بر خدا باشد. خدا هم  توانمند نشان دهد و به 
کرد.3 نیاز او را بر طرف خواهد 

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص130.
2 . وافی، نسیم هدایت، ص 407.

3  همان، ص93 و 94، به نقل از آیت اهَّلل مصباح  یزدی.
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عبارت  علمیه  حوزه های  اساتید  و  طالب  برای  نفس  عزت  برکات  از  برخی 

است از:

نفوذ ناپذیری

کــه فــرد و جامعــه  مقــام معظــم رهبــری عــزت را بــه مثابــه حصــاری می داننــد 

را از نفــوذ و غلبــه ی دشــمن مصــون مــی دارد:
کــه  عــزت  شــامل حــال یــک انســان، یــک فــرد یــا یــک جامعــه می شــود، مثــل  وقتــی 
یــک حصــار عمــل می کنــد؛ مثــل یــک بــاروی مســتحکم عمــل می کنــد. نفــوذ در او، 
ــوذ و  ــرای دشــمنان دشــوار می شــود؛ انســان را از نف ــردن او ب ک ــود  محاصــره ی او، ناب
غلبــه ی دشــمن محفــوظ نگــه مــی دارد. آن وقــت هرچــه ایــن عــزت را در الیه هــای 
کنیــم، تأثیــرات ایــن نفوذناپذیــری بیشــتر  عمیق تــر وجــود فــرد و جامعــه مشــاهده 
کــه انســان از نفــوذ و غلبــه ی دشــمن  کــه هم چنــان  کار بــه جایــی می رســد  می شــود؛ 
سیاســی و دشــمن اقتصــادی محفــوظ می مانــد، از غلبــه و نفــوذ دشــمن بــزرگ و 
ــه عــزت ظاهــری  ک ــد. آن کســانی  ــی شــیطان هــم محفــوظ باقــی می مان ــی، یعن اصل
ــا  ــق وجــود آن ه ــا، در الیه هــای عمی ــا، در درون آن ه ــن عــزت در دل آن ه ــد، ای دارن

ــد. ــد، نفوذپذیرن ــل شــیطان بی دفاعن ــذا در مقاب نیســت؛ ل

ــردم  ــی در یــک راهــی می گذشــت. م ــد اســکندر مقدون ین ــه می گو ک    معــروف اســت 
کرنــش می کردنــد. یــک مــرد پارســای مؤمنــی در یــک گوشــه ای نشســته بــود.  بــه او 
یــد.  کــرد، گفــت: او را بیاور کرنــش نکــرد؛ احتــرام نکــرد؛ بلنــد نشــد. اســکندر تعجــب 
ــو غــالِم  ــرا ت ی ــش نکــردی؟ گفــت: ز کرن ــل مــن  ــو چــرا در مقاب ــد. گفــت: ت او را آوردن
یــرا تــو غــالم  کنــم؟ گفــت: چطــور؟ گفــت: ز کرنــش  غالمــان منــی؛ چــرا در مقابــل تــو 
شــهوت و غضــب خــود هســتی و شــهوت و غضــب غالمــان مننــد؛ در اختیــار مننــد؛ 

مــن بــر آن هــا غالبــم.1

1 . بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی، 1391/3/14.
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پیشرفت و تکامل معنوی

ــی  ــختی ها را راه ــل س ــس و تحم ــزت نف ــی ع ــت اهلل بهاءالدین ــا آی ــم پارس عال

ــوم دینــی دانســته، می فرماینــد: ــرای پیشــرفت معنــوی و تکامــل طالبــان عل ب
کارهاى اجتماعی وارد  تا انسان مراحلی از سازندگی را طی نکرده است، نباید در 
شود. باید درس ها را با حوصله و دقت خواند. از محضر استاد استفاده برد. با او 
کنیم، عاقبت  گر از خود غفلت  کند. ا بود و حرکاتش را دید تا در نفس انسان تأثیر 
که علم به بار می نشیند و قدرت  خوبی نخواهیم داشت. با تهذیب نفس است 
مفید می شود و خدمت ارزش می یابد... . فقر و تنگ دستی اصالح کننده ی طلبه 
براى اوست. تکامل در  است و عزت نفس و مناعت طبع، امرى الزم و ضرورى 

گر پیشروى می خواهید، باید سختی بکشید.1 نتیجه ی فشار است. ا

برخورداری از حمایت مادی

کمــک می کنــد، بلکــه زمینــه ی برخــورداری  عــزت نفــس نــه تنهــا بــه رشــد معنــوی 

ــت اهلل  ــوم آی ــوص، مرح ــن خص ــازد. در ای ــم می س ــز فراه ــادی را نی ــرکات م ــرد از ب ف

کــه شــخصی از اهــل علــم می گفــت: بهجــت نقــل می کننــد 
کــه آب  کــه بودیــم، گاهــی در مضیقــه قــرار می گرفتیــم؛ بــه حــدى  کربــال یــا نجــف  در 
و نــان نداشــتیم. خانــواده می گفــت: فــالن آقــا مرجــع اســت، بــرو از او بخــواه؛ و مــن 
گــر اصــرار بکنیــد می گــذارم و از خانــه بیــرون مــی روم.  می گفتــم: ایــن کار را نمی کنــم و ا
ــا و  ــا حی ــراد ب ــه مســتحقین و اف ــه ب ک ــد  ــه انســان هاى موجــه موظفن ک این جــا اســت 
کــه نــه تنهــا اظهــار فقــر و احتیــاج نمی کننــد، بلکــه چــه بســا اظهــار غنــا  عــزت نفــس 
ــراد نیازمنــد  غِنیــاء؛ ماننــد اف

َ
َكال ــُر  ــراء و َیَتظاَه ــَة الُفَق ــُق َنَفَق و دارایــی می نماینــد، »ُینِف

کننــد و افــرادى را  خــرج می کنــد و ماننــد اغنیــا تظاهــر بــه دارایــی می کنــد«، کمــك 
جهــت فحــص و تجســس از حــال آن هــا قــرار دهنــد. در هــر حــال، آن شــخص 

گلشن ابرار، ج2، ص965. یسندگان،  1 . جمعی از نو
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می گفــت: شــب خــواب دیــدم کســی در می زنــد. امــام زمــان )عجــل اهلل تعالــی فرجــه 
یف( بــود. دســتش را بوســیدم. وارد خانــه شــدند و مقــدارى نشســتند و هنــگام  الشــر

یف بردنشــان در عالــم  یــر تشــك گذاشــتند. بعــد از تشــر یف بــردن، دیــدم چیــزى ز تشــر
ــك فلــس عراقــی را گذاشــته اند  ــدم ی ــم چــه گذاشــته اند، دی ــردم ببین ک ــگاه  خــواب ن
یــن مبلغــی کــه  َى ِبــِه؛ کمتر  مــا ُیبــاُع و ُیشــَتر

ُّ
َقــل

َ
یــن واحــد پــول عــراق و »ا کــه کوچك تر

کــه شــاید فقــرا هــم آن را قبــول  یــد و یــا فروخــت« اســت  می تــوان بــا آن چیــزى را خر
گرفتــار نشــدم. از  ــه فقــر  نکننــد. از خــواب بیــدار شــدم و بعــد از آن خــواب، دیگــر ب
اصفهــان حوالــه ی صــد یــا هشــتاد تومــان رســید و وضــع مــا رو بــه بهبــودى رفــت. مــا 
یــم؟! محــال اســت  یــم، چــه احتیاجــی بــه دیگــران دار کــه چنیــن مــالذ و ملجــأى دار
گــر  گــردد. بــر عکــس، ا کســی راه قناعــت را پیشــه نکنــد و بــه آن چــه دارد، راضــی 
ــاد باشــد. از ســخنان  ی ــه او می رســد؛ هــر چنــد ز کنــد، مایحتاجــش ب کســی قناعــت 
ــراى  ــر؛1 مــن ب  َیْفَتِق

َ
ْن  ل

َ
ــِن  اْقَتَصــَد أ ــُت  ِلَم ــه فرمــود: »َضِمْن ک امــام صــادق اســت 

کــه نیازمنــد دیگــران نگــردد.«2  کنــد، ضمانــت می کنــم  کــه میانــه روى پیشــه  کســی 

کــه نیــازش را  آیــت اهلل مجتهــدی نیــز بــا اشــاره بــه عنایــت خداونــد بــه فــردی 

از او بخواهــد، می فرمایــد:
یــادم می آیــد در اوایــل طلبگــی بــرای تبلیــغ بــه لواســان رفتــم. در آن جــا هــر روز غــذا 
ــا آشــی  ــم: خدای گفت ــه شــدم،  ــه دیگــر کالف ک ــا حــدی  ــد؛ ت ــو و مــرغ می آوردن ــم پل برای
ــک قابلمــه آش  ــا ی ــدم شــخصی ب ــم. دی ــار ســفره نشســته بودی کن ــر  برســان! ســر ظه
کــرده اســت. غــرض این کــه هــر چــه  گفــت: ایــن را زنــی بــرای شــما درســت  آمــد و 

می خواهــی از خــدا بخــواه.3

کافی، ج 4، ص 53. کلینی،   . 1
2 . رخشاد، در محضر آیت اهَّلل بهجت، ج 1، ص 39.

3 . برخوردارفرید، آداب  الطالب، ص283.
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استقامت در مسیر طلبگی و عدم پشیمانی از آن

کــردن مســیر  آیــت اهلل مصبــاح  یــزدی عــزت نفــس را موجــب اســتقامت او در طــی 

پــر فــراز و نشــیب طلبگــی می دانــد و می فرمایــد: 
گــر واقعــا کســی از روی احســاس وظیفــه،  امــا عــزت نفــس مســأله ی مهمــی اســت. ا
ــب  ــی از جان ــن را یــک موفقیــت و نعمــت بزرگ ــردازد. ای ــی بپ ــوم دین ــل عل ــه تحصی ب
کــه در میــان  کــه نصیــب او شــده اســت. همیشــه خــدا را شــکر می کنــد  خــدا می دانــد 
کــه ایــن افتخــار واقعــی را، ایــن  میلیون هــا و میلیاردهــا انســان، او موفــق شــده اســت 
کمــال و آن ارزش را بــه دســت بیــاورد. بنابرایــن هیچ وقــت پشــیمان نمی شــود از 
کــرده اســت. ایــن نعمــت بســیار بزرگــی اســت و عمــده اش  این کــه ایــن راه را انتخــاب 
کــه موجــب رضــای خــدا، شــادی خاطــر آقــا امــام زمــان و همیــن طــور  ایــن اســت 

بــزرگان و شــهدا و نهایتــا ســعادت ابــدی اســت... .1

پس از روشن شدن ثمرات ارزشمند مناعت طبع و عزت نفس، این سؤال مطرح 

در  کرد.  پیدا  دست رسی  واال  خصوصیت  این  به  می توان  چگونه  که  می شود 

کاربردی دست یابی به عزت نفس اشاره می  شود: این جا به برخی از راهکارهای 

اظهار بی نیازی 

یکــی از مغــازه داران آشــنا بــا حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دوران جوانــی، بــا 

اشــاره بــه مناعــت طبــع پــدر ایشــان در ایــن خصــوص می گویــد: 
کــردم: ایــن پــول را  روزی مقــداری وجوهــات بــه منــزل پــدر ایشــان بــردم و عــرض 
بابــت خمــس بــه آقــا ســیدعلی بدهیــد تــا خــرج زندگیــش کنــد. پــدر ایشــان بالفاصلــه 
یــم ایــن پــول را  فرمــود: آقــا ســیدعلی بــه ایــن پــول نیــازی نــدارد. مــن ناچــار شــدم بگو

کنیــد.2 در جایــگاه خــودش مصــرف 

1 . وافی، نسیم هدایت، ص93.
2 . »گنجینه معارف؛ خاطرات بزرگان درباره مقام معظم رهبری«، پایگاه اطالع رسانی حوزه، شناسه مطلب: 92474.
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گشــت تــا خــود ایشــان نیــز بــا بهرمنــدی از مناعــت  این چنیــن رفتــار پــدر موجــب 

طبــع، بــا پیشــنهادهای مــادی دیگــران برخــوردی عزت مندانــه داشــته باشــند، 

ــرد اظهــار مــی دارد: چنان چــه همــان ف
قبــل از انقــالب، روزی آیــت اهلل خامنــهای از مقابــل مغــازه بنــده عبــور می کردنــد، بــه 
کنیــد تــا از بــاب وجوهــات، مــاه بــه مــاه  کــردم: شــما طلبه هایــی را معرفــی  آقــا عــرض 
از مــن جنــس ببرنــد تــا مــن هــم ِدیــن خــود را ادا کــرده باشــم. آقــا فرمــود: طلبه هــا ایــن 

نحــو اســتفاده از وجوهــات را کســر شــأن می داننــد.1

که حتی شائبه ی  باشد  گونه ای  به   باید  نیز  رفتار عالمان دینی  گفتار،  بر  عالوه 

روشن بین، مرحوم حضرت  و  فاضل  نشود. عالم  استشمام  آن  از  نیز  نیازمندی 

آیت اهلل محمد شاهرودی )از علمای بزرگ بهشهر( درباره ی عزت و مناعت طبع 

کرد:  کوهستانی چنین نقل  آیت اهلل 
کار مهمــی بــا آقــای  روزی یکــی از مقامــات بلندپایــه حکومتــی در اســتان، بــرای 
کــه مــن نیــز حضــور داشــتم. نمــاز  کــرد و ایــن در حالــی بــود  کوهســتانی مالقــات 
کــه بــه طــرف بیــت معظم لــه  کردیــم و پــس از نمــاز  ظهــر و عصــر را بــه ایشــان اقتــدا 
ــه  ک ــود. مــن متوجــه شــدم  ــا ب ــا آق ــو ب ــام مشــغول گفت وگ ــم، آن صاحــب مق می آمدی
گرفته انــد. ایــن  آقــای کوهســتانی، قســمتی از عبــای خــود را در مشــت خــود محکــم 
حــال تــا موقعــی کــه مهمانــان حضــور داشــتند، ادامــه داشــت. قبــال در ذهنــم گذشــت 
ــا دستشــان آن قســمت را  ــاط ب ــوده شــده و از روی احتی ــاس ایشــان آل ــه شــاید لب ک
کــه مهمانــان از محضــر آقــا مرخــص شــدند، ایشــان عبــا را آزاد  گرفته انــد. پــس از آن 
کردنــد. از وی پرســیدم کــه چــرا در ایــن مــدت، قســمتی از عبــای خودتــان را بــا مشــت 
کــه قســمتی از آن پــاره و نخ نمــا  کردنــد و عبــا را نشــانم دادنــد  گرفتــه بودیــد؟ تبســمی 
شــده بــود و فرمودنــد: مــن ایــن قســمت را پوشــاندم تــا مهمان هــای مــا گمــان نکننــد 

1  . همان.
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کــه بعــد برایــم عبــا بفرســتند.1 مــن در مشــکل قــرار دارم 

گذاشــته  گردان برجــا  از دیگــر ســو، ابــراز نیازمنــدی اســتاد، آثــار نامطلوبــی را بــر شــا

کرامــت خــود ســوق می دهــد. مرحــوم آیــت  و آنــان را بــه دنیاطلبــی و زیــر پــا نهــادن 

ــد: اهلل مجتهــدی می فرمای
گاهــی  کســی در یکــی از حوزه هــای علمیــه، رســائل درس مــی داد.  نقــل می کننــد 
ســر درس آهــی می کشــید و می گفــت: رفقــای مــن، همــه دارای پســت و مقــام شــدند 
و بعضــی از آن هــا مهنــدس و دکتــر و رئیــس شــدند؛ ولــی مــا بــه جایــی نرســیدیم! 
طــالب  روحیــه ی  تضعیــف  باعــث  یــرا  ز نمی خورنــد؛  درد  بــه  اســاتید  این گونــه 
یاســت و روی آوردن بــه دنیــا می کننــد... .2 یق بــه پســت و ر می شــوند و آن هــا را تشــو

پرهیز از ارتباط با دیگران برای تحصیل درآمد

آیــت اهلل جــوادی آملــی، امــام خمینــی را الگــوی واالی عــزت نفــس معرفــی نمــوده 

و دوری ایشــان از زرانــدوزان را نمــود ایــن ویژگــی می داننــد: 
، ایــن روش ]انــس و 

ً
 و در موعظه هــای پایــان درس خصوصــا

ً
در درس هــا عمومــا

ــا دیگــران جهــت تحصیــل درآمــد[ را می کوبیــد؛ چــه این کــه خــود هرگــز بــه  ارتبــاط ب
ایــن فکــر نبــود کــه بــا ثروتمنــدان و زرانــدوزان دنیــا نزدیــک باشــد و آن هــا را از نزدیــک 

کنــد.3 بپذیــرد و از ایــن راه درآمــدی تهیــه 

پرهیز از سکونت در مناطق مرفه نشین

برخوردار  مالی  تمکن  از  که  آن  از  پس  اساتید،  و  فضال  از  برخی  است  ممکن 

باشند.  داشته  شهر  باالی  مناطق  در  استقرار  و  مکان  نقل  آهنگ  می شوند، 

کوهستانی، بر قله پارسایى، ص155-154.  . 1
2 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص 251. 

یژه از زندگی امام خمینی، ج 3، ص157. 3 . وجدانی، سرگذشت های و
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گرچه برای افراد عادی می تواند بی اشکال شمرده شود، لکن برای  این موضوع 

گرفتن  که با زّی طلبگی ناسازگار بوده و به فاصله  روحانیت مطلوب نیست؛ چرا 

از قشر متوسط و ضعیف جامعه منجر می شود. عالوه بر  آن که سکونت در چنین 

مناطقی، همسانی با مرفهان را می طلبد و این  امر  ممکن است عزت نفس طلبه 

کند. آیت اهلل میرمحمدی با ذکر سفارشی از آیت اهلل  ی را خدشه دار  و خانواده و

احمدی میانجی در این خصوص و تأثیر آن در ارتباط با مردم، می فرماید: 
کــه آیــت اهلل میانجــی بــه تبلیــغ می رفتنــد و مــردم وجوهــات خــود را  ســال های اول 
کمــال احتیــاج بــود؛ ولــی آن  بــه ایشــان می دادنــد و آقــای میانجــی بــا این کــه در 
ــد  ــا آن هــا خدمــت مراجــع تقلی ــی داد ت ــه طلبه هــای دیگــر م وجوهــات و خمــس را ب
ببرنــد و مقــداری از پــول دســت آن طلبه هــا را بگیــرد. آیــت اهلل میانجــی بزرگــوار بودنــد 
و بــا تهی دســتی می ســاختند و مشــکالت را تحمــل می کردنــد؛ ولــی عــزت نفــس 

ــد:  خــود را حفــظ مــی نمودنــد. آیــت اهلل میانجــی فرمودن

گــر وضــع معیشــتی تان خــوب شــد، زود  کــه ا همیشــه بــه طلبه هــا ســفارش می کنــم 
کــه زندگــی می کنیــد بــه محلــه ثروت مندنشــین و بــه اصطــالح شــمال  از آن محلــه 
ــا مقــداری تغییــرات در  یــد، بلکــه ب یه را مثــال می زدنــد( نرو شــهر )کــه در قــم، ســاالر

کنیــد. ســاختمانتان، در همــان محلــه زندگــی 

کــرده بــود و بــرای همیــن، همــه اهــل     خــود آیــت اهلل میانجــی بــه ایــن شــیوه عمــل 
یســتند.1 ــه ایشــان می نگر ــرام ب ــده ی احت ــا دی محــل ب

برانگیختن طالب به همت عالی

کــه ذهــن او  گاه چنــان بــر طلبــه فشــار مــی آورد  دشــواری های زندگــی طلبگــی، 

کســب درآمــد  را بــه انصــراف از تحصیــل علــوم دینــی و انتخــاب راهــی بــرای 

1 . »آینه فضیلت و پارسایى، آیت اهَّلل احمدی میانجی«، نشریه خیمه، شهریور 1382، ش 6، ص 38. 
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کننــده ی  کــه تذکــرات دلگــرم  بیشــتر می کشــاند. در چنیــن موقعیت هایــی اســت 
اســاتید، قــوت قلــب طــالب را بــرای تــداوم راه پرفــراز و نشــیب طلبگــی می افزایــد.  

کویــی نقــل می کنــد:  حجت االســالم و المســلمین با
کــه چهــل روز، حــوزه ی علمیــه ی قــم  بعــد از درگذشــت حضــرت آیــت اهلل بروجــردی 
تعطیــل شــد، در اولیــن روزی کــه آقایــان درس را شــروع کردنــد، امام در مســجد اعظم 
یــد.«  طــی نصیحتــی بــه طــالب فرمودنــد: »هیــچ وقــت غصــه روزی تــان را نخور
کننــد! امــام  کار  کــه مرحــوم شــده، آن هــا بایــد چــه  طــالب می گفتنــد آقــای بروجــردی 
کــه دنیــا بــه انــدازه ی پــِر  می فرمودنــد: »شــما بایــد آن قــدر همت تــان عالــی باشــد 

کاهــی در نظــر شــما ارزش نداشــته باشــد.«

گداپروری پرهیز از 
کــه بــه طبــع بی نیــازی طلبــه آســیب  گاه، از هــر حرکتــی  اســاتید و مدرســان آ
ایــن خصوصیــت در  بــه  آیــت اهلل عمیــد زنجانــی  رســاند، اجتنــاب می کننــد. 

می کننــد: امامvاشــاره  حضــرت 
گاه  امــام دوســت داشــتند طــالب عفیــف باشــند و عــزت نفــس داشــته باشــند. 
کــه امــام  اتفــاق می افتــاد بعضــی از طــالب می آمدنــد و اظهــار احتیــاج می کردنــد 
کــه کمــک  ــا آن هــا برخــورد مالطفت آمیــزی نداشــتند. البتــه ایــن بــه آن معنــا نبــود  ب
نکننــد. بارهــا خــودم بــه واســطه ی نامــه و یادداشــتی خدمت شــان عــرض می کــردم 
ــر  گ ــی ا ــد؛ ول ــاز عنایــت می کردن ــا آغــوش ب ــام ب ــاج دارد، ام ــی مقــداری احتی ــه فالن ک
اتفــاق  بارهــا  نمی آمــد.  می کــرد، خوش شــان  اظهــار  و  می آمــد  خــودش  شــخصی 
نیــاز  اظهــار  و  می آمدنــد  نمی دانســتند،  را  امــام  اخــالق  کــه  بعضی هــا  می افتــاد 
کار درســتی  کــه ایــن  می کردنــد و امــام بــا دست شــان رد می کردنــد و می فهماندنــد 
کــه یکــی دو نفــر هــم ناظــر بودنــد، امــام دوســت  گــر جایــی بــود   ا

ً
نیســت. مخصوصــا

داشــتند کــه همــه ی طــالب نســبت بــه مســائل دنیــا عــزت نفــس داشــته باشــند و آن 
ــد.1 کنن ــظ  ــوکل و عــزت نفــس خودشــان را حف ــت ت حال

گردان در سیره امام خمینی )3(«، مبلغان، خرداد 1383، ش54، ص58. یس و تربیت شا 1 . موگهی، »تدر
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دعا
کــه بــا عنایتــش  امــام ســجاد  بــا دعــا بــه درگاه خداونــد، از او می خواهــد 

ی او را حفــظ و از اظهــار نیازمنــدی بــه دیگــران در امانــش دارد:  آبــرو
ْقتــاِر   جاهــى باِل

ْ
ــد َو اِلــه و ُصــْن َوْجهــى بالَیســاِر و ل َتبتــِذل ّمَ ِ َعــی ُمَ

ّ
لهــّمَ َصــل

ّ
ال

زِقــَك.1  ر
َ

ْهــل
َ
َق ا ِز ْســَتر

َ
َفا

13. عیبپوشی اصالحگر

گام در مســیر طلبگــی می نهــد، بــه  طــور طبیعــی ممکــن اســت مرتکــب  کــه  فــردی 

ــا آن، طلبــه را در مســیر درســت  کــه مواجهــه ی درســت اســتاد ب خطاهایــی شــود 

می توانــد  نابخردانــه  و  دقیــق  غیــر  برخــورد  هم چنان کــه  می گردانــد؛  ثابت قــدم 

ــه  همــراه داشــته باشــد.  ــرای طلبــه ب پیامدهــای نامطلوبــی ب

   برخــی از اســاتید ممکــن اســت از مواجهــه ی مســتقیم و رفتــار تند اســتفاده کنند 

کنــار موضــوع بگذرنــد و بــه اصــالح رفتــار فــرد اهتمــام نکننــد.  یــا بــا بی تفاوتــی از 

در ایــن موقعیــت، رفتــار معتدالنــه  و بــه  دور از افــراط و تفریــط اســتاد، ضمــن 

کــرد. آیــت اهلل  گرد، زمینــه ی اصــالح او را فراهــم خواهــد  کرامــت شــا حفــظ عــزت و 

کــه  مصبــاح  یــزدی خاطــره ای از استادشــان آیــت اهلل بهجــت ذکــر می کننــد 

ایشــان روش غیرمســتقیم را در مواجهــه بــا خطاهــای طــالب برمی گزیدنــد: 
کــه از  یم  مــا در درس ســعی می کردیــم چنــد دقیقــه اى بیشــتر مزاحــِم ایشــان بشــو
ــه  ــم. ایشــان هــم معمــوالً پیــش از درس ب کنی ــوى اســتفاده  ــب اخالقــی و معن مطال
، بلکــه 

ً
یف می آوردنــد و بــه صورت هــاى مختلــف و غالبــا اتــاق محــل درس تشــر

ــه ســبب تنگ دســتی مقــام مــن را  کــن و ب ــا دارایــى حفــظ  ــروی مــن را ب ــر محمــد و آل او درود بفرســت و آب ــا! ب 1 . خدای
کنــم. )قمــی، مفاتیــح الجنــان؛ بخــش از  کمــك  زی خــواران تــو درخواســت  بى اعتبــار مکــن، تــا مجبــور نباشــم از رو

دعــای مــکارم االخــالق(
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همیشــه، به طــور غیِرمســتقیم نصیحــت می کردنــد. حدیثــی می خواندنــد یــا داســتانی 
ــا  یخــی ب ــی مناســبت آن حدیــث و داســتان تار ــد؛ ول یخــی از کســی نقــل می کردن تار
گــر قصــورى  یــی رفتــار مــا را بیــان می کننــد یــا ا کــه گو رفتــار گذشــته مــا آن چنــان بــود 
یخــی آن  ــر تکــه ی تار ــث و ذک ــك حدی ــل ی ــان نق ب ــه ز ــوده، ب ــا ب ــار م و نقصــی در رفت
کــدام بــه مناســبتی ایــن چنیــن اســتنباطی  را گوشــزد می کردنــد. همــه ی دوســتان هــر 
ینــد کــه درســت می شــود بــر زندگــی مــا  داشــتند؛ یعنــی می گفتنــد ایشــان مطالبــی می گو
یــم، تطبیــق کــرد و بــا ذکــر ایــن داســتان و حدیث، مشــکل  و مشــکلی کــه در زندگــی دار
گــر قصــور و اشــتباهی داشــتیم، تذکــر می دهنــد. ایــن روش  مــا را حــل می کننــد یــا ا
کار   نمی گفتنــد ایــن 

ً
ایشــان در برخــورد بــا دیگــران، بــراى تربیــت آن هــا بــود. مشــخصا

را بکنیــد یــا نکنیــد یــا فــالن کار را کرده ایــد، بلکــه بــا ذکــر حدیــث و داســتان، شــخص 
کنــد.1 کــه خــود را اصــالح  ــد  را متوجــه نقــص کارش می کردنــد و مقیــد می کردن

یارویی با اشکاالت و نقایص  آیت اهلل مصباح  یزدی خود نیز همین روش را در رو

به یک  آقاتهرانی  المسلمین مرتضی  و  به  کار می گرفت. حجتاالسالم   طالب 

مورد از شیوه ی تربیتی غیرمستقیم ایشان در اصالح رفتار طالب اشاره می کند: 
باره ی نحوه ی بیان عیب و انتقاد، خاطره ای از آیت اهلل مصباح خدمتتان عرض  در
آیت اهلل  بودند. حضرت  فعال  کمونیست ها  می رفتم،  تبلیغ  که  انقالب  اوایل  کنم: 
مصباح در مؤسسه ی در راه حق، اصول دیالکتیک را به بچه ها یاد می دادند تا 
مبادا نظام یک دفعه به طرف مارکسیسم کشیده شود. عده ای از ما به شمال کشور 
که تمام شد، برگشتیم و جلسه ای را خدمت حضرت استاد  برای تبلیغ رفتیم. تبلیغ 
موضوع  کردی،  که سخنرانی  عاشورا  روز  تهرانی،  آقای  فرمودند:  آقا  بودیم. حاج 
سخن شما چه بود؟ من که یک طلبه ی تازه کاری بودم، گفتم: آقا، این حدیث را 
َكرَبال« و در ادامه، محتوای سخنرانی خود  رٍض 

َ
 ا

ُّ
ُكل  َیوٍم عاشورا و 

ُّ
که »ُكل خواندم 

ین! و احساس کردم خیلی گل  را خدمت ایشان عرض کردم. حاج آقا فرمودند: آفر

یخ: 1388/2/30. 1 . پایگاه اطالع رسانی راسخون، شناسه خبر: 248273، تار
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 یک ماه بعد، سر کالس تفسیر ایشان که بودیم، در 
ً
کاشتم! قضیه گذشت و حدودا

ید هر حدیث  پایان درس فرمودند: دوستان توجه داشته باشید، برای تبلیغ که می رو
و روایتی را نخوانید. برخی روایات ضعیف است. آیاتی که می خوانید مواظب باشید 
که می خوانید، مواظب باشید مستند باشد. به عنوان مثال،  غلط نخوانید. روایتی 
كربال«  كل ارض  از جمله بیانات معروفی که سندی ندارد، عبارِت »كل یوم عاشورا و 
گر  است. تازه ما متوجه شدیم حاج آقا می توانست همان جا توی ذوق ما بزند و ا
چنین می کرد شاید من هیچ وقت سخنران نمی شدم. این درایت استاد بود که با این 

کرد.1  سیاست، سخن خود را به ما منتقل 

یا )6(؛ مجموعه پرسش ها و پاسخ های پیرامون خانواده«، ص49-48. 1 . آقاتهرانی، »خانواده پو
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گاهــی اســتاد بــه برخــی از مســائل، عــالوه بــر تقویــت ُبعــد آموزشــی او،  علــم و آ

ی در رشــد معنــوی طلبــه نیــز می افزایــد. در ایــن فصــل، ابعــاد  بــر توانمنــدی و

شــناختی و معرفتــی مــدرس مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

بیِت طلبه زش کار تر 1. معرفت به ار

کــه از عالمــان  اســتاد حــوزه ی علمیــه، خــود را امانــت دار ودیعه هایــی می دانــد 

ــل های  ــه نس ــا را ب ــن امانت ه ــه ای ک ــد  ــف می دان ــود را موظ ــرده و خ ــین ارث ب پیش

کــه در موقعیت هــای  کنــد. ایــن بــاور، مدرســان را برمی انگیــزد  بعــدی منتقــل 

ــن  ــی از ای ــد. یک کنن ــری  ــت را پیگی ــم و تربی ــه ی تعلی ــی وظیف ــا دل گرم ــز ب ــژه نی ی ِو

گردان داوطلــب بــرای شــرکت در حلقــه ی  کمبــود تعــداد شــا موقعیت هــای ویــژه، 

کــه: ــاره ی مرحــوم آیــت اهلل شــعرانی نقــل شــده  درس اســت. درب
کتــاب اشــارات بوعلــی ســینا را از آغــاز َنَمــط  آیــت اهلل میــرزا ابوالحســن شــعرانی، 
ِلــه( تــا پایــان َنمــط دهــم )اســرار اآلیــات(، فقــط بــراى یك نفر 

َ
چهــارم )فــی  الوجــود و ِعل

گرد بســیار شــگفت آور  یــس کــرد و ایــن وضعّیــت بــراى شــا - ســّیدرضی شــیرازى - تدر
بــود. بــه همیــن جهــت، روزى از اســتاد پرســید: آقــا! بــراى شــما خســته کننده نیســت 
یــم امانتــی  ییــد؟! اســتاد جــواب داد: آن چــه مــا دار کــه تنهــا بــراى یــك نفــر درس می گو
یــم ایــن امانــت را بــه  کــه از دانشــمندان قبــل بــه مــا رســیده اســت و وظیفــه دار اســت 
کــم هســتند، تقصیــر مــا چیســت؟!  یــل  گیرنــدگان  گــر  تحو یــل دهیــم. ا نســل بعــد تحو
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کــه رنگــی الهــی داشــت و اخــالص و مسئولّیت شناســی اســتاد را بــه   ایــن جــواب 
گفتــه ی  کــه بــه  گرد گذاشــت؛ به طــورى  خوبــی نشــان مــی داد، تأثیــرى عمیــق بــر شــا

خــودش هرگــز  از خاطــرش محــو نشــد.1

ــه زمــان ســخت جنــگ و درگیری هــای نظامــی  ــوط ب موقعیــت ویــژه ی دیگــر، مرب

اســت. مرحــوم آیــت اهلل شــیخ جــواد تبریــزی میفرمودنــد: 
کــه صــدام رئیــس جمهــوری  ــی  ــه تعطیلــی نداشــته ام. ... زمان ک چهــل ســال اســت 
ــی زد، اســاتید درس هــا  ــران، شــب و روز موشــک م ــا ای ]ملعــون[ عــراق در جنــگ ب
ــد:  ــل نکــردم. حضــرت علــی فرمودن ــی مــن درس را تعطی ــد؛ ول کردن ــل  را تعطی
کــه   َدرَســُه«؛2 علــم را بــه دســت نمــی آورد، مگــر کســی 

ُ
 َمــن ُیِطیــل

ّ
ِز الِعلــَم ِال ــن ُیحــِر

َ
»ل

درســش طوالنــی و مــداوم باشــد.3

که  است  خاصی  موقعیت  نیز   سیاسی  فعالیت های  مسند  در  گرفتن  قرار 

رسالت  به  باورمند  استاد  کند.  دور  آموزشی  فعالیت های  از  را  استاد  می تواند 

را وظیفه ی اصلی خود می داند و سایر وظایف را  یس و تربیت طلبه  خود، تدر

نقل   آیت اهلل مدرس درباره ی شهید  آن وظیفه عهده دار می شود.  پرتو   در 

که: کردهاند 
یــر ســاعت در مدرســه ی  بــا ورود بــه تهــران در اولیــن فرصــت، درس خــود را در ایــوان ز
کار اصلــی مــن  کــه  کــرد  کیــد  کنونــی( آغــاز نمــود و تأ سپه ســاالر )شــهید مطهــرى 

کار دوم مــن اســت.4 یــس اســت و سیاســت  تدر

بــرای  زمینــه   این کــه  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  قرائتــی  المســلمین  و  االســالم  حجــت 

گلشن ابرار، ج8، ص487-486. یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . تمیمی آمدی، غررالحکم، ص590.

3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص207 .
لشن ابرار، ج2، ص565.

ُ
گ یسندگان،  4 . جمعی از نو
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فعالیت هــای مختلــف دیگــر   بــرای ایشــان فراهــم شــد؛ ولــی هیــچ گاه معلمــی را 

رهــا نکــرد، بــه نقــل ایــن خاطــره از شــهید بهشــتی می پــردازد: 
گمنامــی بــودم، شــخصّیت مشــهوری ماننــد دکتــر  کــه مــن طلبــه ی  ســالها پیــش 
ــا شــما دارم. می خواهــم از  گرفــت و گفــت: »حــرف مهمــی ب ــا مــن تمــاس  بهشــتی ب
تهــران بــه قــم بیایــم، یــک ســاعت مهمــان شــما خواهــم بــود. آن زمــان کســی در خانــه 
یــک  گفتنــد: »بایــد بــه شــما یــک تبر یف آوردنــد و  نباشــد.« ایشــان ســِر موعــد تشــر
یــک بــه خاطــر این کــه معلــم خوبــی هســتی و  یــم و یــک خطــر را هشــدار دهــم. تبر بگو
خطــر این کــه ممکــن اســت از معلمــی دســت بــرداری و منبــری بشــوی. مــن می ترســم 
کنــار بگــذاری و فقــط منبــری باشــی.« بعــد، از  بعــد از مدتــی تختــه ســیاه و معلمــی را 
مــن پرســید چقــدر در مــاه خــرج دارم؟ مــن خــرج خــودم را گفتــم. ایشــان گفــت: »مــن 
ــدون دغدغــه فقــط  ــه شــما ب ک ــزم  ی ــه حســاب شــما می ر ــول را ب ــن پ ــاه ای ــه م ــاه ب م
بــه معلمــی بپــردازی.« از ایشــان پرســیدم: ایــن پــول از کجــا می آیــد؟ ایشــان گفــت: 
کــه بــا ســهم امــام  گفتــم زندگــی مــا زاهدانــه نیســت؛ در حالــی  »ســهم امــام اســت.« 
گفتــم: تعجــب می کنــم شــما از تهــران زنــگ  بایــد زندگــی ســاده ای داشــت. هم چنیــن 
ــه خاطــر این کــه  ــد، فقــط ب ــه مــن دادی ــد و ایــن پیشــنهاد را ب ــد و ایــن راه را آمدی زدی
گفتــم بــه  گفتنــد: »بلــه. بــه همیــن قصــد آمــدم.«  مــن معلمــی را ادامــه دهــم؟ ایشــان 
کــه ایــن قــدر بــرای معلمــی اهمیــت قائــل هســتید، مــن قــول  خاطــر ایــن حرکــت شــما 

کــه تــا آخــر عمــر دســت از معلمــی برنــدارم.  شــرف می دهــم 

ــی  ــام جمعــه ای، نمایندگ ــه ام ــف از جمل    بعــد از انقــالب هــم موقعیت هــای مختل
مجلــس، قضــاوت و ... بــرای مــن پیــش آمــد؛ امــا مــن معلمــی را رهــا نکــردم، از آقــای 
بهشــتی هــم پــول نگرفتــم؛ امــا بــه خاطــر عنایــت ایشــان، دســت از معلمــی برنداشــتم.1

کــه حتــی نیــل بــه مقامــات عالــی معنــوی  از ســیره ی عالمــان بــزرگ برمی آیــد 

کــه آیــت اهلل  یــس و طلبه پــروری منافــات نــدارد، هم چنــان  نیــز بــا وظیفــه ی تدر

یخ: 1393/12/06. 1 . خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه خبر: 345411، تار
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سیدموســی شــبیری  زنجانــی از مرحــوم آیــت اهلل بهجــت نقــل می کننــد: 
ایشــان  دیــدن  بــرای  مــا  آمدنــد،  نجــف  بــه  حلــی  محمــود  شــیخ  آقــا  کــه  زمانــی 
خدمتشــان رســیدیم و ایشــان نیــز بــرای بازدیــد بــه خانــه ی مــا آمدنــد. وقتــی آیــت اهلل 
کــه آقــا شــیخ محمــود بــه منــزل مــا می آینــد، بــرای دیــدار ایشــان  یــی شــنیدند  خو
کننــد.  یف آوردنــد تــا بــه اصطــالح دیــد دیگــری )از نظــر معنــوی( بــه ایشــان  تشــر
یــی منتظــر نشســتند تــا  کردنــد و آقــای خو آقــا شــیخ محمــود یــک ســاعت تأخیــر 
ــم می خواســت مقــداری از  ــد: مــن دل یــی فرمودن ــد. آقــای خو یف آوردن ــه تشــر این ک
کنیــد تــا وقتــی مــا می خواهیــم بــرای اثبــات  یــف  آقــا حســنعلی نخودکــی  اصفهانــی تعر
یــم، تنهــا از آیــات و روایــات اســتفاده نکنیــم، بلکــه از حاالت  عالــم مــاوراء دلیــل بیاور
یــک شــخص هــم در ایــن مــورد اســتفاده کنیــم. آقــا شــیخ محمــود فرمودنــد: آقــا شــیخ 
گــر  حســنعلی مختصــرات داشــت )یعنــی مختصــری از مطالــب و عوالــم را داشــتند( و ا
ــه اســالم  ــد ب کنیــد، بیشــتر می توانی ــان )تربیــت طــالب( توجــه  کارت ــه همیــن  شــما ب
یــد یکــی از شــماها بــود؛ کــه آقــای بهجــت  خدمــت کنیــد. تــازه آقــا شــیخ حســنعلی، مر

ــود.1 ــای بروجــردی ب ــد: منظورشــان آق می فرمودن

کــه آیــت اهلل مجتهــدی  ــه دلیــل همیــن اهمیــت و ضــرورت طلبه پــروری اســت  ب
میفرمود:

کــه چــرا تمــام وقــت خــودش را  وقتــی بــه اســتاِد مــا ]آیــت اهلل برهــان[ انتقــاد می کردنــد 
فقــط صــرف تربیــت و تعلیــم نســل جــوان می کننــد، ایشــان می فرمودنــد: ایــن دســتور 
اســالم اســت کــه بایــد بــه جــوان و جوانــان اهمیــت داد و روی همیــن اصــل اســت کــه 
یــرا آن هــا از نســل آینــده ی بشــری هســتند  کنــم؛ ز مــن دوســت دارم جوانــان را طلبــه 

و ســپس ایــن شــعر را می خوانــد:

تو که ناخوانده ای علم سماوات     تو که نابرده ای ره در خرابات
یان خود ندانی    به یاران کی رسی هیهات هیهات!2 تو که سود و ز

یــژه حضــرت آیت اهَّلل العظمــی بروجــردی از زبــان علمــا و مراجــع(،  1 . علی آبــادی، الگــوی زعامــت )سرگذشــت های و
ص71-70.

2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص332.
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2. شناخت ویژگی های نسل جوان

گردان خــود، بایــد در مــورد ویژگی هــا و  اســتاد بــرای تأثیرگــذاری مطلــوب بــر شــا

گاهــی الزم برخــوردار باشــد. عــدم توجــه بــه ایــن امــر، ممکــن  روحیــات آن هــا از آ

اســت نتیجــه ی مطلــوب و مــورد انتظــار را در پــی نداشــته باشــد. مقــام معظــم 

رهبــری  جنبه هــای ســتایش برانگیز جوانــان را بدین گونــه تبییــن می کننــد:
گــر یــک فهرســت صــد  نقــاط ســتایش برانگیز جوان هــا چی هاســت؟ فــراوان اســت. ا
ــا حــاال چنــد نقطــه اش  ــم؛ ام ــادى نرفته ای ی ــاز ز ــم، ب ــا فراهــم کنی نقطه ایــی را هــم م
ــرد. ایــن خیلــی مهــم اســت.  را مــن عــرض می کنــم. جــوان، آســان حــق را می پذی
ــن هــم بســیار مهــم اســت. بی دغدغــه و  ــد. ای ــراض می کن ــه اعت راحــت و صادقان
بــدون هیچ گونــه گرفتــارى درونــی اقــدام می کنــد. پذیــرش آســان، اعتــراض صادقانــه 
یــد، ببینیــد چــه  و اقــدام بی دغدغــه. شــما همیــن ســه عنصــر را پهلــوى هــم بگذار

یبایــی بــه وجــود می آیــد و چــه کلیــدِى بــراى حــل مشــکالت! حقیقــت ز

جــوان بــه طــور طبیعــی طالــب اصــالح اســت... ؛ یعنــی بــه طــور طبیعــی طالــب 
عدالت اســت؛ طالب آزادی هاى مشــروع اســت؛ طالب تحقق آرمان هاى اســالمی 
اســت. حقایــق اســالمی و آرمان هــاى اســالمی، او را بــه هیجــان مــی آورد؛ در او 
یــرى کــه در ذهــن او از ســیماى امیرالمؤمنیــن نقش  جاذبــه ایجــاد می کنــد. تصو
ــا او تطبیــق  ــا را، نواقــص موجــود را ب ــه هیجــان مــی آورد. نواقــص م بســته، او را ب
می کنــد، مقایســه می کنــد، طالــب اصــالح می شــود. ایــن چیــز بســیار برجســته ایی 
اســت. از جملــه ی نقــاط ســتایش برانگیز جوانــی، بــاز نیــرو، قــدرت، ابتــکار، نشــاط 

در جوان هاســت ... .1

کــه یــک اســتاد بــا تجربــه، نــه تنهــا اعتــراض  در پــی شــناخت ایــن ویژگی هاســت 

گرد جــوان را بــه حســاب عنــاد و غــرض ورزی  صادقانــه و اقــدام بی دغدغــه ی شــا

1 . بیانات در دیدار با جوانان در مصالى رشت،12 /1380/2.
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شــخصی او نمی گــذارد و بــا او برخــوردی تنــد و پرخاشــگرانه نمی کنــد، بلکــه ایــن 

ی جهــت می دهــد. روحیــه را می ســتاید و او را بــه ســوی تعالــی و

وانی طالب وحی و ر 3. توجه به بهداشت ر

کــه طلبــه از درون درگیــر مســأله ای باشــد و از چیــزی رنــج ببــرد، میــزان  آن گاه 

گاه و  کــه معلــم آ کاهــش می یابــد. در این جــا اســت  آمادگــی او بــرای یادگیــری 

حســاس، بــا پیگیــری و تشــخیص مشــکل، می کوشــد بــه رفــع مشــکل درونــی 

گاه  کاهــش داده یــا از بیــن ببــرد. البتــه  ی را  کــرده، مانــع یادگیــری و کمــک  فــرد 

ــا توصیه هایــی  ــوازم بهداشــت روانــی طــالب، ب ــر ل ــا اشــراف ب ــه، ب ــا تجرب اســاتیِد ب

آنــان را متوجــه وظیفــه ی خــود در تأمیــن بهداشــت روانــی می کننــد. برخــی از 

روشــنگری های اســاتید در ایــن زمینــه چنیــن اســت:

توصیه به تفریح و نشاط

ــه  ک ــی رود  ــمار م ــه ش ــه ب ــت طلب ــی موفقی ــل اصل ــی از عوام ــاط، یک ــادابی و نش ش

گاهــی مــورد غفلــت و بی توجهــی قــرار می گیــرد و الزم اســت اســتادان حــوزه ایــن 

موضــوع را بــه طــالب یــادآور شــوند. حضــرت امامvبــا نــگاه تیزبیــن خــود اهمیت 

گوشــزد می کردنــد. آیــت اهلل رســولی  نشــاط را شــناخته و اهتمــام بــه آن را بــه طــالب 

کــه می فرمودنــد:  تــی می گویــد: ایــن توصیــه ی امــام بــه مــا طلبه هــا بــود  محال
یــاد برونــد ســراغ مســتحبات، از واجبات شــان بــاز می ماننــد.  گــر از اول، جوان هــا ز »ا
کــه خیلــی مقــدس بوده انــد، از حــوزه ی علمیــه گذاشــتند و رفتنــد. مقدســِی  آن هایــی 
یحــات مشــروع  یــاد بــرای بچه هــای پانــزده و شــانزده ســاله خســتگی آور اســت. تفر ز

گنــاه نکننــد.«  داشــته باشــند، امــا 

خــدا مرحــوم آیــت اهلل شــهید ســعیدی را بیامــرزد. در جلســه ی درس امــام از آن 
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ــه کشــتی  ــد: »بل ــام فرمودن ــد؟« ام ــا! طلبه هــا کشــتی هــم بگیرن عقــب می گفــت: »آق
ــد.«1 ــت نکنن ــا غیب ــد، ام هــم بگیرن

تغذیه ی مناسب

برادر  و  طباطبایی  عالمه  خود  گردان  شا به   قاضی علی آقا  سید  آیت اهلل 

بزرگوارشان سید محمدحسن الهی  طباطبایی در مورد تغذیه و نقش آن در رشد 

روحی فرموده بودند:
کار بکشید.2  بدن استر روح است، هرچه بیشتر به آن برسید، بیشتر می توانید از آن 

کنیــد؛ مثــالً چــای،  یــد، چیــز مختصــری تنــاول  کــه بــرای نمــاز برمی خیز نصــف شــب 
کــه بــدن شــما از کســالت در  ــا چیــز مختصــر دیگــری  ــا یــک خوشــه انگــور و ی دوغ ی
آیــد و نشــاط بــرای عبــادت داشــته باشــید تــا بیــداری شــب تان از ســر کســالت و 

عــادت نباشــد.3

گفت وگوهای علمی و دوستانه

حفــظ  بــرای  دیگــری  عامــل  فراغــت،  اوقــات  در  دیگــران  بــا  کــردن  صحبــت 

گفت وگوهــای   ســالمت روانــی و نشــاط طلبگــی اســت. مقــام معظــم رهبــری

علمــی و دوســتانه را یکــی از تفریحــات خــود در زندگــی طلبگــی معرفــی می کننــد: 
یــح مــن در محیــط طلبگــی خــودم در دوران جوانــی، حضــور در جمــع طلبه هــا  ... تفر
بــود. بــه مدرســه ی خودمــان - مدرســه اى داشــتیم بــه نــام مدرســه نــّواب - می رفتیم؛ 
ینی بــود. طلبه هــا دور هــم جمــع می شــدند، صحبــت  جــّو طلبه هــا بــراى مــا جــّو شــیر
و گفتوگــو و تبــادل اّطالعــات می کردنــد و حــرف می زدنــد. محیــط مدرســه بــراى 
بــی کارى آن جــا  یــک باشــگاه محســوب می شــد؛ در وقــت  خــود طلبه هــا، مثــل 

1 . سعادتمند، آئین دانشوری در سیره امام خمینی، ص174.
2 . شمس الشموس، الهیه، ص25؛ همان، عطش، ص158.

3 . همان، عطش، ص304.



نقش تربیتی اساتید در مدارس علمیه118

ــن در مشــهد، مســجد گوهرشــاد هــم مجمــع  ــر ای دور هــم جمــع می شــدند. عــالوه ب
ب، روحانیــون و علمــا می آمدنــد، 

ّ
خیلــی خوبــی بــود. آن جــا هــم افــراد متدّیــن، طــال

ــد. بعضــی هــم صحبت هــاى دوســتانه  ــا هــم بحــث علمــی می کردن می نشســتند و ب
ــود. 1 ــا این هــا ب یحــات م ــد. تفر می کردن

ورزش

و  کوه پیمایی  جمله  از  ورزش هایی  به  اهتمام  خامنه ای،  آیت اهلل  هم چنین 

ی های طوالنی را جزء تفریحات خود در دوران طلبگی معرفی می کنند: پیاده رو
ــان  مــن آن زمــان ورزش می کــردم؛ االن هــم ورزش می کنــم. متأّســفانه می بینــم جوان
کــوه می رفتیــم  کــه ایــن خیلــی خطاســت. آن زمــان مــا  مــا در ورزش سســتی می کننــد 
و پیاده روی هــاى طوالنــی می کردیــم. مــن بــا دوســتان خــودم، چنــد بــار از کوه هــاى 
کــوه و روســتا بــه روســتا، چنــد شــبانه روز حرکــت  کــوه بــه  اطــراف مشــهد، همین طــور 
یحــات ســرگرم  کردیــم و راه رفتیــم. از این گونــه ورزش هــا داشــتیم. البتــه این هــا تفر

کــه خــارج از محیــط شــهر محســوب می شــد.2 کننــده اى بــود 

روحیه ی  از  داشت،  که  الغری  اندام  و  یاد  ز سن  برخالف  نیز  دستغیب  شهید 

پرنشاط و شادابی برخوردار بود. ایشان هر روز بعد از نماز صبح، حدود دوازده 

ی می کرد و همین سحرخیزی و ورزش صبح گاهی، در شادابی  کیلومتر  پیاده رو

احساس  بدنی  کار  از  هرگز  که  طوری  به  داشت؛  یادی  ز تأثیر  ایشان  روحیه ی 

از  کودکی،  در  پدر  دادن  دست  از  که  چرا  نمی داد؛  دست  ایشان  به  خستگی 

ایشان انسانی سختکوش ساخته بود و به دوش گرفتن بار مسئولیت خانواده در 
سال های نوجوانی، حتی   در   باال بردن توان جسمانی ایشان هم تأثیر گذاشته بود.3

گفت و شنود صمیمانه رهبر انقالب با جمعی از جوانان و نوجوانان، 1376/11/14.  . 1
2 . همان.

گلبرگ، آذر 1383، ش57.  3 . »سومین مسافر محراب )یادی از شهید دستغیب(«، مجله 
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4.  توجه به نیازهای شاگردان

که ممکن  نیاز پیدا می کنند  امور مختلفی  به  طالب در طول دوران تحصیل، 

کسی در جریان آن نیازها قرار نگیرد و تأمین نشدن آن ها نیز، رشد علمی  است 

قرار می دهد. در چنین موقعیت هایی،  الشعاع خود  را تحت  و معنوی طالب 

گرد، پی به غیر  کس دیگری می توانند از مشاهده ی ظواهر شا اساتید بهتر  از هر 

کنند.  کرده و برای رفع آن اقدام  ی برده، نیاز او را درک  عادی بودن وضعیت و

که به  این عنایت و رسیدگی در سیره ی تربیتی اساتید به نام حوزه وجود داشته 

برخی از آن ها اشاره می شود:

نیازهای مادی

در  ســعی  و  طــالب  مــادی  نیازمندی هــای  شناســایی  جهــت  در  حساســیت 

یــس اســاتید بــزرگ بــه چشــم  کــه در تدر ــوان، نکتــه ای اســت  رفــع آن هــا در حــد ت

گردان امــام خمینــیv نقــل میکنــد:  می خــورد. یکــی از شــا
در نجف، امام قبل از این که جلسه ی درس شروع شود و ایشان وارد اتاق بشوند، 
کوتاه، نگاهی به محل اطراف درس می انداختند. یک روز امام در میان  با درنگی 
کفش ها، متوجه کفش یکی از طلبه ها شدند که فقط نیمی از آن سالم بود و کفش 
به هیچ وجه قابل استفاده نبود. امام از این موضوع ناراحت شده، بعد از درس 
کفش را پیدا  کفش ها، آن  به یکی از آقایان فرمودند: »فردا صبح می روی در میان 
می کنی و بعد آن جا می ایستی تا صاحبش را ببینی. آن وقت منزل او را پیدا کن و به 
من بگو.« آن شخص گفت: فردای آن روز به فرمایش ایشان عمل کردم و منزل آن 
شخص را یافتم. آن شخص یک طلبه ی یزدی بود. وقتی موضوع را به عرض امام 

رساندم، ترتیبی دادند که او صاحب یک دست لباس کامل و کفش شد.1 

1  . سعادتمند، آیین دانشوری در سیرۀ امام خمینی، ص203، به نقل از حجت االسالم والمسلمین فرقانی.
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نقل  نیز  آقا رضا همدانی  گردان مرحوم  از شا حاج سید مرتضی خراسانی، یکی 

میکند:
ــی حســاس  ــه مشــکالت طــالب، خیل ــی نســبت ب ــا رضــا همدان ــا، حاج آق اســتاد م
ــر طــرف نمایــد. او بــه مــن  گرفتاری هــاى آنــان را ب بــود و ســعی می کــرد حتی االمــکان 
کــه مقــروض اســت  گــر طلبــه یــا اهــل علمــی را دیــدى  می گفــت: آقــا ســید مرتضــی! ا
ــر ایــن  کنــم. در غی ــر طــرف  یــش را ب گرفتار ــا  ــه مــن اطــالع بــده ت گرفتــارى دارد، ب ــا  ی

ــو مقصــر هســتی!1 صــورت، ت

کــه در درس شــیخ مرتضــی انصــاری حاضــر می شــد،  آخونــد خراســانی نیــز 

گرفتــه اســت: ــه مــورد توجــه و لطــف اســتاد خویــش قــرار  این گون
مرتضی  شیخ  استادش  درس  تشنه ی  که  کفایه  صاحب  خراسانی،  آخوند  مرحوم 
انصارى بود، روزى یگانه پیراهنش را شسته بود و منتظر بود تا خشك شود؛ چون موقع 
درس فرا رسید و هنوز پیراهنش خشك نشده بود، براى آن که از درس استاد محروم 
نگردد، قباى خود را در بر کرد و مچ هاى آستین را بست و در حالی که عبا را به دور خود 
پیچیده بود، وارد مجلس درس شیخ شد و در گوشه اى نشست و به سخنان استاد 
گوش فرا داد. پس از خاتمه ی درس، به سرعت به سوى محل سکونت خود شتافت؛ 
یرا نمی خواست کسی متوجه آن وضع گردد. ظهر آن روز کسی درب حجره را کوفت.  ز
وقتی آخوند محمدکاظم در را باز کرد، شیخ مرتضی را دم در یافت. استاد به شاگرد خود 
یر عباى خود بیرون آورد و آن را به دست او داد و با قیافه، با  سالم کرد و بقچه اى از ز
لحنی که سرشار را از محبت بود، گفت :»از این که در این وقت مزاحم شده ام، معذرت 
می خواهم! من می توانستم پیراهن نوى تهیه کنم؛ اما دلم می خواهد پیراهن خود را به 
شما بدهم و امیدوارم با قبول آن، مرا خوشحال کنید! شیخ آن گاه به سرعت از حجره 
که آخوند نتوانست از لطف استاد خود سپاس گزارى  شاگرد خود دور شد؛ به طورى 

گلشن ابرار، ج3، ص216. یسندگان،  1 . جمعی از نو
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کند. وقتی باز کرد دید که شیخ دو دست از پیراهن هاى خود را براى او آورده است.1

نیازهای معنوی

گردان و کوشش در تأمین آن ها به مراتب بیشتر  توجه استاد به نیازهای معنوی شا

از نیازهای مادی دارای اهمیت است. در حاالت شهید مدنی آمده است: 
بــه شــهید مدنــی اطــالع دادنــد، طلبــه ای صبح هــا دیــر از خــواب برمی خیــزد! او 
ــا او نمــاز  ــد؛ ب ــدار می کن ــدار او مــی رود؛ او را از خــواب بی ــه دی ــا ب چهــل روز، صبح ه
می خوانــد؛ قــرآن می خوانــد؛ صبحانــه میــل می فرمایــد؛ تــا آن عــادت ناپســند را، از او 
بگیــرد و موفــق هــم می شــود. و ایــن همــه تــالش و کوشــش بــه خاطــر درک و رســیدن 

دیگــران بــه ثــواب نمــاز اّول وقــت اســت.2

گردان خویــش فوق العــاده اهتمــام  مرحــوم ســیدبحرالعلوم بــر امــور عبــادی شــا

گردان، از ایــن مهــم بســیار رنــج  کوتاهــِی شــا یــد و در صــورت غفلــت و  می ورز

یــس را تــرک فرمــود:  می بــرد. یــک بــار بــرای چنــد روز تدر
کــه بــه خدمــت بحرالعلــوم برســد و  طلبه هــا »شــیخ سلماســی« را واســطه  قــرار دادنــد 
گفتــم و ایشــان گفــت: »درس  یــد: بــه ایشــان  گو بپرســد چــرا درس نمی دهــد؟ شــیخ 
یــم.« پــس از چنــد روز دوبــاره طلبه هــا مــرا واســطه قــرار دادنــد؛ ولــی بــاز  نمی گو
یــا شــدم، فرمــود: »هرگــز  یــم.« از او علــت تعطیلــی درس را جو فرمــود: »درس نمی گو
کننــد و صــدای آن هــا  کــه ایــن افــراد در نصــف شــب ها تضــرع و مناجــات  ندیــدم 
گفتــه شــود.«  کــه بــرای ایشــان درس  بلنــد بشــود! چنیــن افــرادی شایســته نیســتند 
چــون طــالب ایــن ســخن عالمــه را شــنیدند، متحــول شــده، شــب ها بــه مناجــات و 
تضــرع پرداختنــد و وقتــی ایــن تحــول اخالقــی در طلبه هــا پدیــدار شــد، ایشــان دوبــاره 

کــرد.3 یــس را آغــاز  تدر

کفائی، مرگی در نور، ص60.  . 1
2 . »سجاده خونین«، نشریه پاسدار اسالم، شهریور 1382، ش261.
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آیــت اهلل العظمــی بروجــردى نیــز این گونــه مــورد عنایــت اســتاد خــود آقــا ســید 

گرفتــه اســت: محمدباقــر درچــه ای قــرار 
کنــارى نشســته و  درس خــارج فقــه بــه پایــان رســید. آقــا ســید محّمدباقــر ُدرچــه اى 
کــردن پرســش هاى طــالب و  گردان را پاســخ مــی داد. بــا فروکــش  پرســش هاى شــا
ــه  ک ــود  ــی ب ــرد و ایــن در حال ک ــز برخاســته، حرکــت  ــدَرس، اســتاد نی خلــوت شــدن َم
گــوش می رســید و اســتاد از مــدرس  صــداى اذان از گلدســته هاى شــهر اصفهــان بــه 
ــه اســتاد. ]اســتاد  ــم: بل گفت ــع شــد؟  ــا حســین مشــکل رف خــارج می شــد. پرســید: آق
گرفتــارش بــودى؟! نــه  کــه مدتــی  یــم؛ وسواســی را  فرمــود:[ مشــکل درســی را نمی گو

ــد. ــم نمی کن اســتاد! شــیطان رهای

یــم  گاهــی بــراى یــك نمــاز چنــد بــار وضــو می گیــرم و هــر بــار احســاس می کنــم وضو
کنــم.  گرفتــه ام ایــن مشــکل شــما را رفــع  یــد: مــن تصمیــم  اشــکال دارد. اســتاد می گو
یــم. آقــا! نمــاز جماعــت شــما دیــر می شــود.  اآلن وضــو می گیــرى بــا هــم مســجد می رو
مــه ُدرچــه اى فرمــود: مــن مواظبــم  مــردم منتظرنــد. وضــوى مــن طــول می کشــد. عالّ
را  کتاب هایــم  رفتیــم،  بــه ســوى حــوض  هــر دو  آن گاه  بگیــر!  نکنــی. وضــو  شــك 
گوشــه اى نهــادم و آســتین ها را بــاال زده، مشــتی آب بــر چهــره زدم. همین کــه خواســتم 
یم، اســتاد فرمــود: بــس اســت! صورتــت شســته شــد. بــا  دوبــاره صورتــم را بشــو
نظــارت اســتاد وضــو را بــه پایــان بــردم. پــس از نمــاز، آقــا ســید محّمدباقــر فرمــود: »آقــا 
کــه مــی روى، نمــازت  یــت شــك نکــن، درســت بــود. بــه حجــره هــم  حســین! در وضو
را اعــاده نکــن. بــه آقــا نوح الدیــن گفتــم: مراقــب باشــد دوبــاره نخوانــی. فــردا نیــز وضــو 

را در حضــور مــن می گیــرى تــا کم کــم وســواس از میــان بــرود.«1

غفلت  به  دیگران  نکند  که  نمی داد  راه  خود  به  غفلت  امامv هرگز   حضرت 

برنامه  دارای  اوقاتش  تمام  براى  شوند.  دچار  تنبلی  و  ماللت  به  یا  آیند  گرفتار 

که داشت، به خوبی  کوتاهی روا نمی داشت. امام با فراستی  بود. هرگز  در حق 

1 . همان،  ج3، ص234.



123 فصل دوم: نقش شناختی - معرفتی اساتید

کدام یک  و  می فهمند  را  درس  جلسه،  در  حاضران  از  یک  کدام   می فهمید 

نقل  دوستان  از  یکی  است.  قاصر  بحث  دقیق  نکات  به  رسیدن  از  فهمشان 

می کرد: 
گفت از امام  کرد و  روزی بعد از پایان درس منظومه، یکی از حضار به من مراجعه 
می خواهید که در تطبیق کمی دقیق تر پیش برود. بنده هم خواسته ی او را به استاد 
منتقل کردم. تا گفتم طلبه ای چنین درخواستی از شما دارد، فرمود: »فالنی نبود؟«.1

5. بصیرت سیاسی - اجتماعی

کشــور و جهــان، شــرط دیگــر  گاهــی اســتاد از تحــوالت سیاســی - اجتماعــی  آ

گردان بــه شــمار مــی رود. بصیــرت سیاســی و  تأثیرگــذاری تربیتــی مطلــوب بــر شــا

کــه بــه آن اشــاره می شــود: گونــی دارد  گونا اجتماعــی اســتاد از ابعــاد 

شناخت رسالت حوزه و روحانیت

یــت اصلــی حــوزه و روحانیــت، از مهم تریــن ویژگی هــای  شــناخت رســالت و مأمور

از  برخــورداری  امامvاساســا  حضــرت  می شــود.  محســوب  بصیــر  عالــم  یــک 

چنیــن بینشــی را الزمــه ی یــک مجتهــد جامــع الشــرایط می داننــد و می فرماینــد:
مجتهــد بایــد بــه مســائل زمــان خــود احاطــه داشــته باشــد. بــراى مــردم و جوانــان و 
یــد مــن در مســائل  کــه مرجــع و مجتهــدش بگو حتــی عــوام هــم قابــل قبــول نیســت 
یرهــاى  سیاســی اظهــار نظــر نمی کنــم. آشــنایی بــه روش برخــورد بــا حیله هــا و تزو
کیفیــت  کــم بــر جهــان، داشــتن بصیــرت و دیــد اقتصــادى، اطــالع از  فرهنــگ حا
کــم بــر جهــان، شــناخت سیاســت ها و حتــی سیاســیون و  برخــورد بــا اقتصــاد حا
فرمول هــاى دیکتــه شــده ی آنــان و درک موقعیــت و نقــاط قــّوت و ضعــف دو قطــب 
کــه در حقیقــت اســتراتژى حکومــت بــر جهــان را ترســیم  کمونیــزم  ســرمایه دارى و 

1 . رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج5، ص95.
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یژگی هــاى یــک مجتهــد جامــع اســت.1 می کننــد، از و

به  را  مجتهد  فراست  و  هوش  دایره ی  رفته،  فراتر  نیز  بینش  و  دانش  از  ایشان 

توسعه  نیز  غیراسالمی  حتی  و  اسالمی  جامعه ی  مدیریت  و  عملی  عرصه ی 

می دهند: 
یرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه ی بزرگ اسالمی و   یک مجتهد، باید ز
حتی غیراسالمی را داشته باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن 
 مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی 

ً
مجتهد است، واقعا

یت است. حکومت نشان دهنده ی جنبه ی  تمامی فقه در تمامی زوایاى زندگی بشر
عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی 

است. فقه تئورى واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. 2 

اســت،  جامــع  اســتاد  آن  پــرورده  ی  دســت  خــود  کــه  همدانــی  نــوری  آیــت اهلل 

این چنیــن بــه تأثیــر نــگاه حضــرت امــام بــه رســالت حــوزه و روحانیــت و پــرورش 

می کنــد: اشــاره  بصیــر  گردان  شــا
که توفیق داشتم چند سالی در مکتب پرفیض حضرت  من از جمله کسانی هستم 
آیت اهلل  العظمی امام خمینی درس بخوانم و عالوه بر مطالب علمی، از سجایاى 
ین  مواز و  متون  به  توجه  با  سالیان،  این  طول  در  ببرم.  بهره  نیز  ایشان  اخالقی 
که مسؤولیت روحانیت، خالصه در درس خواندن و درس  یافته بودم  اسالمی در
گفتن نمیشود. به این جهت، از آن روز که حضرت ایشان انقالب و تحّول را آغاز 

گام بردارم ... .3 کردند، من سعی کردم که پشت سر ایشان به قدر توانم 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.
2 . همان.
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دشمن شناسی

اهــداف  و  دشــمن  شــناخت  اجتماعــی،   - سیاســی  بصیــرت  دیگــر  الزمــه ی 

معظــم  مقــام  رو  ایــن  از  اســت.  گردان  شــا ســاختن  مطلــع  و  او  برنامه هــای  و 

رهبــری مکــرر بــه روشــنگری در مــورد اهــداف و برنامه هــای دشــمنان بیرونــی 

بــه  کــه  می شــمرند  بزرگــی  راهبــردی  خطــای  را  آن هــا  از  غفلــت  و  می پردازنــد 

شــد: خواهــد  منجــر  ســنگینی  خســارت های 
کــردن  متوّقــف  بــراى  مــا  دشــمنان  جبهــه ی  در  دارد  وجــود  انگیزه هایــی   

ً
مطمئّنــا

کلمــه ی دشــمن حّساســّیت دارنــد. بــه  حرکــت علمــی کشــور. حــاال بعضی هــا روى 
ییــد دشــمن، دشــمن؛ درحالی کــه شــما  کــه چــرا مــدام می گو مــا اعتــراض می کننــد 
کنیــد، می بینیــد اّول تــا آخــِر قــرآن چه قــدر تکــرار شــده عنــوان  قــرآن ]را[ مالحظــه 
کــه  گفتــه شــده، مکــّرر تکــرار شــده. از دشــمن  »شــیطان«، عنــوان »ابلیــس«؛ مکــّرر 
نبایــد غفلــت کــرد. دشــمن  دانســتِن دشــمن کــه عیــب نیســت. این کــه ما روى دشــمن 
کــه از عیــوب خودمــان و مشــکالت  مــدام تکیــه می کنیــم، معنایــش ایــن نیســت 
درونــی خودمــان غافلیــم؛ ... اّمــا غفلــت از دشــمن بیرونــی، خطــاى راهبــردى عظیمی 
کــرد. خــب، بایــد دشــمن را شــناخت، دیــد  کــه مــا را دچــار خســارت خواهــد  اســت 
... دشــمنِی او را بایــد فهمیــد، نقشــه ی او را بایــد تشــخیص داد. یکــی از نقشــه هاى 

کــردن حرکــت علمــی در کشــور اســت.1 مهــّم دشــمن، متوّقــف 

زمانشناسی و درک ضرورتهای زمانه

شناســایی موقعیــت زمانــی و ضرورت هــای خــاص آن موقعیــت، بعــد دیگــری 

ــر  از بصیــرت سیاســی-اجتماعی را تشــکیل می دهــد. حضــرت علــیj پیامب

کمــل ایــن ویژگــی دانســته، در مــورد ایشــان میفرماید: گرامــی اســالم را مظهــر اتــم و ا

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه ها، 1393/04/11.
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یــش را اســتوار  ــا طبابــت خــود در میــان مــردم می گــردد، مرهم هــای خو کــه ب طبیبــی 
کــور باطــن و  کــرده اســت. هــر جــا از دل هــای  کــرده و ابــزار خــود را از تــاب آتــش داغ 
ــرار می دهــد.1 ــر آن ق ــزار را ب ــود، آن اب ــه آن نیــازی ب گنــگ ب بان هــای  ــر و ز ک گوش هــای 

کیــد بــر ضــرورت ایــن بعــد از بصیــرت سیاســی  مقــام معظــم رهبــری بــا تأ

- اجتماعــی در طــالب و منافــات نداشــتن آن بــا درس خوانــدن و طــی مــدارج 

می فرمایــد: علمــی 
در  حضــور  لحظــه،  یــک  بــراى  حّتــی  نبایــد  جــوان،  فضــالى  و  یــز  عز ب 

ّ
طــال

کننــد. ایــن حضــور، بــا درس خوانــدن منافــات  گــون را فرامــوش  گونا میدان هــاى 
امــام بزرگــوار در پیــام  کــه  ّیــد درس خوانــدن اســت. همان طــور  نــدارد، بلکــه مؤ
کــه تفّقــه را در میدان هــاى  فرامــوش نشــدنی خــود فرمودنــد: فضــال و جوان هایــی 
گرفتنــد، ُمنــذر قــوم خــود شــدند، میــدان جنــگ را میــدان آزمایــش نفــس  خــود فــرا 
یــش قــرار دادنــد و پیــش رفتنــد، ایــن میدان هــا را رهــا نکننــد.  و تکامــل معنــوى خو
امــروز هــم خطــوط، میدان هــا و صحنه هــاى نظامــی و غیــر نظامــی فرهنگــی، محتــاج 
حضــور فّعــال شماســت. مدّرســان معّظــم و محتــرم و اســاتید حــوزه ى علمیــه ى قــم 
ب را بــه ســمت اهــداف انقالبــی و اســالمی ســوق دهنــد. 2

ّ
و ســایر حوزه هــا، طــال

او عالوه  بود.  و دشمن  توافق دوست  مورد  ]نوری[،  مقام علمی شیخ فضل اهلل 

جامعه  مسائل  به  و  داشت  اطالع  هم  دیگر  دانش های  از  اسالمی،  علوم  بر 

است،  کرده  مالقات  را  شیخ  که  کسانی  از  یکی  بود.  گاه  آ زمان  مقتضیات  و 

می نویسد: 
گمان می کردند  مراتب علمی شیخ را هیچ کس از دوست و دشمن منکر نبود و لکن 

ــوٍب ُعْمــٍی َو آَذاٍن 
ُ
ــْن ُقل ــِه ِم ْی

َ
َحاَجــُة ِإل

ْ
ــُث ال ــَك َحْی ْحَمــی َمَواِســَمُه َیَضــُع َذِل

َ
ــُه َو أ ْحَکــَم َمَراِهَم

َ
ــْد أ ــِه َق اٌر ِبِطّبِ 1 . َطِبیــٌب َدّوَ

ــٍم ... .)نهــج البالغــه، خ 108( ــَنٍة ُبْک ِس
ْ
ل

َ
ــّمٍ َو أ ُص

2 . سخنرانی در دیدار با علما، مدّرسان، فضال و طاّلب حوزه ، 02/ 12/ 1368.
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که فقط معلومات او منحصر به همان فقه و اصول است. نگارنده در چند جلسه 
فهمیدم قطع نظر از جنبه ی فقاهت، از بقیه علوم هم اطالع کافی دارند.

ناظم االسالم مینویسد: 
که مشار الیه )شیخ فضل اهلل( در خانه ی آقای طباطبایی بود، در  نگارنده روزی 
کره گفت: مالی سی صد سال قبل به کار امروز نمی خورد. شیخ  مجلس در ضمن مذا
در جواب گفت: خیلی دور رفتی، بلکه مالی سی سال قبل به درد امروز نمی خورد. 
مالی امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دول را نیز بداند.1

آشنایی با شبهات جدید و آمادگی برای پاسخ  گویی 

کیــد می کــرد، خــوب درس   آیــت اهلل میانجــی همیشــه بــه طلبه هــا ســفارش و تأ

ــاران ســرازیر شــده  کــه مثــل ب ــه شــبهه های فراوانــی  ــا پاســخ گو باشــید ب بخوانیــد ت

ــام  ــه ن کــه ب کــه ایــن مطلــب  ــد، ببینــد  ــد دقــت نمای ــی بای ــران. روحان کشــور ای ــه  ب

اســالم در جامعــه مطــرح می شــود و بــه چــاپ می رســد، مطابــق معیارهــای واقعــی 

کــه مهــر اســتاندارد بــه آن مطالــب  هســت یــا نــه؟ روحانــی وظیفــه اش ایــن اســت 

کــه خــوب درس بخوانــد. ســپس فرمودنــد:  بزنــد و الزمــه]اش[ ایــن اســت 
بــاره ی توحیــد در اصفهــان چــاپ شــده بــود، آوردنــد و مطالعــه  جــزوه ی کوچکــی در
کردیــم. در ایــن چنــد صفحــه ناقابــل، بیســت اشــکال اساســی وجــود داشــت! ایــن 
کــه هیــچ ارتباطــی بــا اصــول اســالم نــدارد، بــه خــورد جوانــان داده میشــود.2 مطالــب 

مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه تأثیــرات عمیــق سیاســی اجتماعــی افــکار 

شــهید مطهــری در جامعــه می فرماینــد:
کــه مرحــوم شــهید مطهــرى رضــوان اهلل علیــه در میــدان  جنــاب آقــاى جعفــرى فرمودنــد 

گلشن  ابرار، ج1، ص 598. یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . حسن زاده، اسوه پارسیان، ص.
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ــا  ــود؛ ام ــدان ب ــن می ــواِن ای ــم پهل  ه
ً
ــا ــود؛ حقیقت ــال ب ــکار التقاطــی فع ــا اف ــارز ه ی ب مب

شــهید مطهــرى چــرا موفــق شــد؟ چــرا ایــن اثــر عمیــق و گســترده را از جهــت ایجابــی 
ــراى آماده ســازى خــود، تــالش  و ســلبی در جامعــه ی فکــرى مــا گذاشــت؟ چــون ب
کــردِن ایــن ذخیــره ی علمــی، بــه  هیــچ  کــرده بــود. بعــد هــم بــراى خــرج  فــراوان علمــی 

 وجــه سســتی و کوتاهــی نکــرده بــود.

کــردن، تنظیــم یادداشــت،  مرحــوم مطهــرى آرام نداشــت. مرتــب مشــغول یادداشــت 
کــه خــود او انجــام داده بــود، بــه  دســت آوردن شــوائب  کــردن ســخنرانی هایی  مرتــب 
یی بــه  گــون و نوبه نــو در زمینه هــاى فکــر و اندیشــه ى مذهبــی و دینــی و پاســخ گو گونا
انحرافــات بــود. در ایــن مــرد، اصــال تنبلــی وجــود نداشــت؛ لــذا بــا آن ذخیــره ی علمــی 
یزه خــوار ســفره ی انعــام   ر

ً
کارآمــدِى عملــی توانســت اثــر بگــذارد. امــروز مــا حقیقتــا و 

فکــر شــهید مطهــرى هســتیم. در ایــن هیــچ تردیــدى نیســت و فضــاى فکــرى جامعــه، 
گــون، چــه در زمینه هــاى فلســفی، چــه  گونا هم چنــان مرهــون فکــر او در زمینه هــاى 
در زمینه هــاى اجتماعــِی  دینــی، و چــه در زمینه هــاى سیاســِی دینــی اســت. مــا امــروز 
یــم؛ ولــی آن هــم بــاز کافــی نیســت. خیلــی از حرف هــا جدیدتــر  بــه ایشــان احتیــاج دار
و تازه تــر اســت؛ خیلــی از شــائبه ها و اشــکاالت و شــبهات، بعــد از حرف هــاى شــهید 
مطهــرى بــه وجــود آمــده. بایــد بــراى این هــا آمــاده پاســخ بــود؛ لــذا حوزه هــاى علمیــه 

وظیفــه ى ســنگینی بــر عهــده دارنــد.1

5. آیندهنگری

ــزی  ــت و برنامه ری ــد داش ــده خواهن ــالب در آین ــه ط ک ــی  ــده و نیازهای ــه آین ــگاه ب ن

ــرای رفــع آن هــا، شــاخص دیگــری از شــاخص های اســتاد تأثیرگــذار محســوب  ب

آیــت اهلل  اســتاد خــود  را در  ایــن ویژگــی  کــه  یــزدى  آیــت اهلل مصبــاح   می شــود. 

کرمان، 11/ 02/ 1384. 1 . بیانات در دیدار علما و روحانیون 



129 فصل دوم: نقش شناختی - معرفتی اساتید

کــه چگونــه مطالــب ســاده و روشــن  بهجــت می دیــد، این گونــه توضیــح می دهــد 

ســال ها قبــل، در ســال های آینــده نیــاز طــالب را تأمیــن می کــرد:
که براى ما تعجب آور  گاهی داستانی را یا حدیثی را نقل می کردند  آیت اهلل بهجت، 
بود که ایشان چه اصرارى دارند که بر مطالب معلوم و روشن تکیه می کنند. از جمله 
 مطلبی که ایشان در تذکرات پیش از درس اصرار می کردند، امامت امیرالمؤمنین
این قدر  ایشان  که  یم  دار ما مگر در آن حضرت شك  که  ما تعجب می کردیم  بود. 
اصرار دارند که دالیل امامت حضرت علی را براى ما بیان کنند. یك خورده ته 
که بیشتر حاجت  که چرا به جاى این مطالب، یك چیزهایی  گله مند بودیم  دلمان 
یند؛ اما بعد از این که به پنجاه - شصت سالگی رسیدیم،  ماست، مطالبی را نمی گو
در  پیش تر  ایشان چهل سال  که  نکته هایی  آن  که  دیدیم  مباحث  از  بسیارى  در 
یا ایشان  گو باره ی امامت علی می فرمودند، به دردمان می خورد.  درسشان در
که یك مسائلی بناست در آینده مورد غفلت و تشکیك قرار بگیرد.  آن روز می دید 
باره ی این مسائل مطالعه اى  گر توّجه هاى ایشان نبود، ما انگیزه اى نداشتیم در شاید ا
که ایشان چهل سال پیش بیان می کردند، امروز  داشته باشیم. حتی از نکته هایی 
کرده ام.1 استفاده  دیگر  جاهاى  یا  اعتقادى  مسائل  مورد  در  نوشته هایم  در  بنده 

6. تقویت مبانی اعتقادی طالب

کار  اســتاد معتقــد بــه مبانــی اســالمی و ارزش طلبه پــروری، مســاعی خــود را بــه  

یــس بــرای تقویــت مبانــی اعتقــادی  می گیــرد تــا از هــر موقعیتــی در خــالل تدر

کنــد. آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، جهان بینــی را زیــر بنــای اخــالق  طــالب اســتفاده 

می داننــد و اصــالح جهان بینــی طــالب را عاملــی مؤثــر در تقویــت جنبه هــای 

اخالقــی آن هــا می داننــد: 
گردان  کــردن اخــالق بــر جهان بینــی، ســبب تأثیــر مباحــث اخالقــی در شــا مبتنــی 

گلشن ابرار، ج6، ص372-371. یسندگان،  1 . جمعی از نو
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انســان در  بینــش  بــه  را نســبت  تربیتــی خودمــان  بنــای  بایــد  واقــع  می شــود. در 
گرد  کــه در ایــن صــورت، ســبب ایجــاد انگیــزه در شــا کنیــم  خصــوص هســتی مبتنــی 
کــه روشــی او را از رســیدن بــه ارزش هــای  کنــد  گــر فــرد درک  کــه ا خواهــد شــد؛ چــرا 

کــرد.1 بی نهایــت بــاز مــی دارد و تنــزل می دهــد، چنیــن روشــی را تــرک خواهــد 

کمک  کند.  امر  این  تحقق  به  می تواند  نیز  خود  رفتار  با  گفتار،  بر  عالوه  استاد   

آیت اهلل قاضی نمونه ی چنین اساتیدی است. عالمه طباطبایی می فرمود: 
کــه حجــره ای در مدرســه ی هنــدی بخارایــِی  یکــی از دوســتان مرحــوم آقــای قاضــی، 
معــروف در نجــف داشــت، بــه مســافرت رفتــه بــود و حجــره را بــه مرحــوم قاضــی 
کــرده بــود. ... مرحــوم قاضــی هــم روزهــا نزدیــک مغــرب می آمدنــد در آن  گــذار  وا
حجــره و دوســتان ایشــان نیــز می آمدنــد و نمــاز جماعتــی بــر پــا می شــد و مجمــوع 
گردان حــدود ده نفــر بودنــد. آقــای قاضــی تــا دو ســاعت از شــب می نشســتند  شــا
ــای قاضــی  ــم و آق ــی در داخــل حجــره نشســته بودی ــک وقت ــی داشــتند. ی کرات و مذا
بــاره ی  گفتــن در گــرم ســخن  بــاره ی توحیــد افعالــی صحبــت می کردنــد. ایشــان  در
کــه در ایــن میــان، مثــل این کــه ســقف پاییــن  توحیــد افعالــی و توجیــه آن بودنــد 
کــه راه بخــاری بــود، چیــزی بــا صــدای هــاّر هــاّر شــروع بــه  بیایــد، از آن ســوی اطــاق 

گرفــت. ــار فضــای حجــره را  ــرد و غب گ ــرد و ســر و صــدا و  ک ــن  یخت ر

ــذا همــه برخاســتند و مــن - عالمــه  ــزد؛ ل ی کــه ســقف می ر ــد  کردن گردان تصــّور  شــا
گردان دم در  کــه رســیدیم، دیــدم شــا طباطبایــی - نیــز   برخاســتم. تــا دم حجــره 
کــرده و بــرای بیــرون رفتــن هم دیگــر را عقــب می زننــد. در ایــن حــال معلــوم  ازدحــام 
کــه مســأله مهّمــی نیســت و ســقف خــراب نشــده اســت. همــه برگشــتیم در ســر  شــد 
جاهــای خــود نشســتیم و بــا این کــه خرابــی از بــاالی ســر ایشــان ]آقــای قاضــی[ 
شــروع شــده بــود، مرحــوم آقــا هیــچ حرکتــی نکــرده و بــر ســر جــای خــود نشســته بودنــد. 

ــزدی،  ــاح  ی ــت اهَّلل مصب ــانی آی ــگاه اطالع رس ــه؛ پای ــای علمی ــالق حوزه ه ــاتید اخ ــیه اس ــان در اجالس ــخنرانی ایش 1 . س
یــخ: 1391/03/20. شناســه خبــر: 562، تار
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...در ایــن هنــگام آقــا فرمــود: »بیاییــد ای موّحدیــن توحیــد افعالــی!« بلــه، همــه ی 
 تحقیــق بــه 

ً
ینــد. بعــدا گو کــه چــه جــواب  گردان منفعــل شــدند و معطــل ماندنــد  شــا

ــه مدرســه ی دیگــر  ــت اتصــال مدرســه ب
ّ
ــه عل ــی ب ــوم شــد، آن خراب عمــل آمــد و معل

گــرد  اســت و در اثــر خــراب شــدن ســقف بخــاری حجــره ی آن مدرســه، ســر و صــدا و 
ــار از راه بخــاری ایجــاد شــده اســت. 1 و غب

آیــت اهلل جوادیآملــی نیــز  تأثیــر  شــگرف اســتاد را اســتحکام بنیــه ی اعتقــادی 

خویــش تبییــن می کننــد: 
در سال  را  ما  می خواست  که  بار  اولین  براى  یك عالقه خاصی،  با  پدرم  مرحوم 
این که یك  به خاطر  کند،  وارد  آمل  به حوزه ی علمّیه ی  و ١٣٢6  تحصیلی ١٣٢5 
باره ی قداست نفس مرحوم آیت اهلل  تعابیر خاصی هم مردم شهر، مخصوصا علما در
که اولین درس را این بزرگوار براى ما  آقاى ابوالقاسم فرسیو داشتند، اصرار داشت 
یان را با ایشان  ید. ... ما رفتیم به محضر مرحوم آیت اهلل فرسیو. مرحوم پدرم جر بگو
گرمی، اولین درس  کرد و با یك بیان  کامالً استقبال  گذاشت و ایشان هم  در میان 
امثله و شرح امثله را براى ما بازگو کرد. چون در آغاز کتاب جامع المقدمات، کتاب 

»امثله و شرح امثله« هست. در طلیعه اش آمده است:

یض األمر الیه.«  »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. اول العلم معرفة الجّبار و آخر العلم تفو
استاد  بزرگ  آن  غیبی  سروش  مدیون  هنوز  که  کردند  معنا  را  جمله  این  آن چنان 
ینی آن  را در ذائقه ام احساس می کنم. او هم چنین هاتفی بود  هستم؛ و هنوز شیر
گوشمان هست! که صداى دلنواز و دلپذیرش هم چنان براى ما جاذبه دارد و در بنا

کــه اول علــم، همــان آخــر علــم  کــه ایشــان بــه مــا آموختنــد، ایــن اســت     آن چــه را 
یــض امــور  اســت و آخــر علــم، همــان اول علــم اســت و آن  هــم »شــناخت خــدا و تفو
ــه انســان خــدا را بشناســد. معرفــت  ک ــن اســت  ــش ای ــی اول دان ــه او« اســت؛ یعن ب
کــه انســان، علــم و  خــدا آغــاز همــه ی معــارف اســت؛ و هــدف هــر علمــی آن اســت 

1 . حسینی طهرانی، مهر تابان )یادنامه عاّلمه طباطبایى(، ص318-319؛ فریادگر توحید، ص127-126.
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گــذار نمایــد و خــود  کــرده، وا یــض  عالــم و معلــوم را بــه پیشــگاه آن ادیــب محــض تفو
را ببینــد و معلــوم را ببینــد و علمــش را ببینــد.

یف را مرحــوم آقــاى فرســیو بــه عنــوان اولیــن درس بــراى مــا بازگــو کــرد  ایــن حدیــث شــر
تــا مــا در آغــاز طلبگــی، بــا ایــن دســت مایــه تربیــت و تقــواى آن بــزرگ اســتاد و معلــم 
یف در آغــاز نخســتین  یــرا پیــام ایــن حدیــث شــر کنیــم؛ ز اخــالق شــروع بــه تحصیــل 
کتــاب درســی طــالب علــوم دینــی ایــن اســت کــه طــالب، راه تحصیــل علــوم دینــی را 

بــا تهذیــب نفــس و تزکیــه ادامــه داده و تربیــت شــوند.1

7. تفهیم استداللی

طباطبایی چنین نقل  در شیوه ی تدریس آیت اهلل سید محمدحسن الهی  

است:
لی تفهیــم می کردنــد. خیلــی از  عــادت ایشــان بــود مطالــب را بــه صــورت اســتدال
 پذیرفتــه شــده، ایشــان بینشــی ایجــاد می کردنــد 

ً
مطالــب مذهبــی کــه در جامعــه تعبــدا

بــه صــورت علمــی  بودنــد آن چــه  بیــان می فرمودنــد و معتقــد  را  و نحــوه ی اجــرا 
حاصــل نوآمــوز شــود، تخلــف از آن آســان نخواهــد بــود. لــذا عمــل پشــت ســر ایــن 

ــم قطعــی اســت.2 عل

مقــام معظــم رهبــری نیــز الزمــه ی مواجهــه ی صحیــح بــا ذهن هــای ســیال 

جوانــان را برخــورداری از اندیشــه ی مســتدل و ارائــه  ی آن دانســته، خطــاب بــه 

می فرماینــد: روحانیــان 
گرامــی و زحمتکــش و ارزشــمند! امــروز  آقایــان محتــرم! روحانیــون، علمــا و خطبــای 
جوانــان مــا، بــا ذهــن ســّیال خودشــان ســؤال هایی دارنــد. ایــن ســؤال ها را نبایــد 
ــا، ســاکت!«  ــم: »آق یی ــرد، بگو ک ــک جــوان ســؤالی  ــا ی ــد. ت کنی ــری  ــر ایرادگی حمــل ب

گلشن ابرار، ج3، ص568 و567. یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . شمس الشموس، الهیه، ص199، به نقل از  سیدمحمد الهی.
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یــد! جــوان اســت. ذهــن جــوان، ســّیال اســت. افــکار غلــط  کفــر می گو یــا دارد  گو
ل های نادرســت، امــروز در همــه جــای دنیــا بــا توجــه بــه روابــط صوتــی  و اســتدال
کــه وجــود دارد، گســترده اســت. جــوان مــا، برایــش ســؤال بــه  وجــود  و بصــری ای 
کنیــم.  کنــد؟ مــن و شــما بایــد برطــرف  کســی بایــد ایــن را برطــرف  می آیــد. چــه 
یــد و آن خــأ فکــری را بــه شــکل درســت ُپــر نکنیــد، یــا آن ســؤال و  گــر شــما نرو ا
کــس دیگــری مــی رود و بــه شــکل غلــط، جــواب او را  اشــکال را برطــرف نکنیــد، 
ینش  ینــش، مســتدل تر ــا اندیشــه ی نــاب اســالمی از بهتر یــد. روحانــی بایــد ب می گو
یــم. یــک  ینــش مجّهــز باشــد. مــا ایــن طــور اندیشــه ها و حرف هــا بســیار دار و قوی تر
نفــر مثــل شــهید مطّهــری رضوان اهللَّ تعالی علیــه، یــک جامعــه ی دانشــگاهی را در 
کــه  مقابــل خــود، بــه قبــول و اذعــان و تســلیم وا می داشــت. در همــان دانشــکده ای 
یــح، ضــّد دیــن تبلیغــات  کــه بــه  طــور صر یــس می کــرد، کســانی بودنــد  آن بزرگــوار تدر
ــه یقــه  کنــد و دســت ب ــا آن هــا دعــوا  ــوار نرفــت ب ــد و درس می گفتنــد. آن بزرگ می کردن
شــود. حــرف زد؛ فکــر داد؛ حقایــق را گفــت؛ از ذهنّیــت صحیــح اســتفاده نمــود و فضــا 

ــرد. ک را قبضــه 

کــه بــا دانشــگاه ها و محیط هــای فکــری جــوان و  پیــش از انقــالب، روحانیونــی 
کــه قــدرت و زوری بــه   مرتبــط بــا افــکار بیگانــه اّتصــال داشــتند، ابــزاری 

ً
احیانــا

آن هــا بدهــد، نداشــتند؛ امــا فضــا در قبضــه ی آن هــا و بــه دســت آن هــا بــود. در یــک 
مســجد، یــک روحانــی می ایســتاد بــرای مــردم حــرف مــی زد و می دیدیــد کالس هــای 
کــه  درس در دانشــگاه، تعطیــل یــا خلــوت می شــد و می رفتنــد پــای صحبــت آن آقــا 
ــل از  ــد. قب ــاد بگیرن ــا شــرح نهج البالغــه ی او را ی کلمــه تفســیر از او بشــنوند ی ــار  چه

ــم.1 کنی ــز  ــان را مجّه ــه خودم ــد این گون ــا بای ــود. م ــه ب انقــالب، این گون

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون،26 /1372/3.
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بخــش عمــده ای از تأثیرگــذاری تربیتــی اســتاد، بــه ابعــاد انگیزشــی و عاطفــی 

مرتبــط اســت. در فصــل حاضــر بــا نــگاه بــه ســیره ی تربیتــی اســاتید موفــق، برخــی 

از ایــن ابعــاد بررســی خواهــد شــد.

بیت طالب  1.احساس مسئولیت به تر

مقــام معظــم رهبــری احســاس مســئولیت و تعهــد را ناشــی از رشــد اندیشــه ی 

دینــی دانســته و ثمــره ی آن را عمــل  مســؤوالنه می داننــد: 
کرد، آن گاه که همراه با احساس مسؤولیت و  که اندیشه ی دینی رشد پیدا  هنگامی 
تعهد باشد، عمل به وجود می آورد و همان چیزی می شود که پیغمبران دنبال آن بودند.1

کوله بــاری از ســختی ها را بــه دنبــال  البتــه بــدون شــک، پذیــرش مســؤولیت، 

کــه در پــی دارد، زمینــه را بــرای پذیــرش آن فراهــم  دارد؛ امــا نتایــج ارزشــمندی 

می کنــد. بــه همیــن جهــت معظــم لــه می فرماینــد: 
کــه بایــد بــرای ادای آن  مســؤولیت را بــا ســختی ها و دغدغه هایــش و بــا مجاهدتــی 

کنیــم.2 کــرد، قبــول 

گونی از جمله قالب های  گونا احساس مسؤولیت به طلبه پروری در قالب های 

زیر بروز می کند:

1 .  بیانات در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون، 1388/9/22.
2 .  بیانات در دیدار کارگزاران نظام ، 1382/8/11.



نقش تربیتی اساتید در مدارس علمیه138

استفاده از روش های تدریس مؤثر

کار  کــه از احســاس مســؤولیت برخــوردار اســت، تمــام تــالش خــود را بــه  اســتادی 

گردان خــود را  یــس، شــا ــر تدر ــا اســتفاده از روش هــای صحیــح و مؤث ــا ب می گیــرد ت

ــر ایــن موضــوع، بــه  کیــد ب ــا تأ کنــد. مرحــوم آیــت اهلل مجتهــدی ب بــه درس دل گــرم 

نتایــج ارزشــمند مراعــات و پیامدهــای تلــخ بی توجهــی بــه آن نیــز اشــاره می کننــد:
کــه  کنــد  یق  کنــد و او را تشــو گــرم  گرد را نســبت بــه درس و طلبگــی  اســتاد بایــد شــا
گرداِن مــا، شــب ها در ایــن حــوزه درس  در ایــن خــط طلبگــی بمانــد. یکــی از شــا
گرد  گــر شــا کــه دیــر می آمــد، جلــوی پــای او بلنــد می شــد؛ ا گردی  می گفــت. هــر شــا
شــما هــم دیــر آمــد، بگــو حــاال بــه خاطــر شــما ایــن مطلــب را دوبــاره می خوانیــم. 
هــم بــه او احتــرام گذاشــته اید و هــم بــرای دیگــران تکــرار شــده و مطلــب واضح تــر 
گردان خوبــی داشــتیم؛ ولــی در اثــر این کــه اســتاد شــیوه ی  می شــود. مــا خیلــی شــا
کــردار رعایــت مقــام اســتادی را بــه جــا  یــس را رعایــت نمی کــرد یــا در رفتــار و  تدر
گردان شــل شــدند و رفتنــد.  نمــی آورد یــا یــک روز می آمــد، یــک روز نمی آمــد؛ لــذا شــا
گردت را  ایــن اســاتید بایــد روز قیامــت جــواب بدهــد! ای اســتاد، بایــد هــوای شــا
یفی اســت و ایــن شــغل،  یــرا شــغل اســتادی و معلمــی شــغل شــر هــم داشــته باشــی، ز

ــا مــردم را بســازی.1 ــد مثــل انبی ــا اســت و بای شــغل انبی

کمترین امکانات و در موقعیت های دشوار تدریس با 

ــرده و شــوق  ک ــت  ــه تحصیــل را در طلبــه تقوی یــس، اشــتیاق ب شــور و شــعف تدر

ــد.  ــم می کن ــی را فراه ــکوفایی اخالق ــد و ش ــه ی رش ــز زمین ــل نی ــزه ی تحصی و انگی
ــد،  ــران بودن ــی و فخــر المحققیــنرضوان اهلل علیهمــا[ در ای

ّ
کــه ]عالمــه حل ــی  در مدت

مــه شــده بــود،   شــیفته ی فضــل و کمــاالت عالّ
ً
ســلطان محّمــد ]خدابنــده[ کــه شــدیدا

کــه داراى حجــره و  کننــد  دســتور داد مدرســه ی ســّیارى را از خیمــه و چــادر بنــا 

1 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص252-251.
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کــه  کاروان ســلطان آن  را حرکــت می دادنــد. در هــر توقف گاهــی  َمــدَرس بــود و همــراه 
کاروان اســتراحت می کــرد، برنامه هــاى علمــی فرهنگــی مدرســه ی ســّیار دایــر می شــد. 
ــد. آن دو  یــس می کردن ــی و فخــر المحققیــن در ایــن مدرســه ی ســّیار تدر

ّ
مــه حل عالّ

بــا تحمــل دورى از وطــن، حــدود ده ســال در مرکــز حکومــت مغــوالن و سراســر قلمــرو 
گردان پرداختنــد.1 یــس و تربیــت شــا آنــان در ایــران بــه تدر

ینــی را  یــس آیــت اهلل شــیخ هاشــم قزو اســتاد محّمدرضــا حکیمــی، اشــتیاق بــه تدر

کمتریــن امکانــات، چنیــن توصیــف می کنــد: در عیــن برخــورداری از 
گران قدر، صبح هاى زود، آن هم در زمستان هاى سرِد مشهد، پیاده  ... این مرّبی 
بر روى  یس حاضر می شد. در َمدرس مدرسه ی نواب  به راه می افتاد و براى تدر
گرمکن ... و در عین  حال با چه عالقه و  فرش هاى حصیر مدرس، بی وسیله ی 
ب هّمت می گماشت.2 نشاطی درس می گفت و اداى تکلیف می کرد و به پرورش طالّ

گردان استاد شهید مطهری نیز میگوید: یکی از شا
گاه شــدت  کــه نــه بــه  یــس میفرمــود  ... اســتاد در تمــام فصــول در حجــرهای تدر
کننــده ای در آن وجــود داشــت و نــه بــه هنــگام  گرمــا، وســیله ی خنــک  حــرارت ایــام 
گاهــی تــا مغــز اســتخوان را مــی آزرد، وســیله ای  کــه  ســوز ســرمای پاییــز و زمســتان؛ 
بــرای گــرم کــردن فضــای جلســه ی درس در آن تهیــه شــده بــود. حتــی در ایــام شــدت 
یــس،  یــز مــا هنــگام تدر یــس بــاز بــود و اســتاد عز ســرما، دِر حجــره بــه هنــگام تدر
کــه مــا در  آن چنــان در بیــان مطالــب، از خــود عالقــه و حــرارت نشــان می دادنــد 
ــم، ســرمای پیرامــون  ــه ســخنان ایشــان ســپرده بودی گــوش ب ــه  ک حیــن درس، آن گاه 
 احســاس نمی کردیــم و آن گاه کــه درس پایــان می یافــت، تــازه احســاس 

ً
خــود را غالبــا

می کردیــم تــا چــه انــدازه هــوا ســرد و ســوزناک و غیرقابــل تحمــل اســت.3

گلشن ابرار، ج3، ص54.  یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . همان، ج6، ص185. 

یژه از زندگی استاد مطهری«، نشریه طوبى، اردیبهشت 1386، ش 17.  3 . حجتی، »سرگذشت هایى و
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تعطیل نکردن بی مورد درس 

یس آن است که استاد در هر موقعیتی، اهتمام  الزمه ی احساس مسئولیت به تدر

ویژه به تشکیل حلقه ی درسی داشته و از تعطیل کردن بی دلیل آن اجتناب کند.

گردان حضرت امامv در بیان جدیت ایشان به برقراری دروس می گوید:  یکی از شا
بهانه ای درس  به  گر  ا نشود.  تعطیل  هیچ وجه  به  بودند درس  مقید  امام  حضرت 
گر ما نمی توانیم   ناراحت می شدند و به ما می گفتند: »ا

ً
تعطیل می شد، ایشان واقعا

کنید. باید خودتان مطالعه داشته باشید.«1 بیاییم، شما نباید درس را تعطیل 

گلپایگانی نیز نوشته اند: در احواالت آیت اهلل العظمی 
کــه بعــد از تعطیــالت درس را شــروع  گلپایگانــی همیشــه اولیــن کســی بــود  آیــت اهلل 
کننــد. یــک بــار طــی حادثــه ای  کــم  می کردنــد، ســعی داشــتند تعطیــالت حــوزه را 
ــرای درس  ــد و نمی توانســتند ب ــای وی شکســته و عمــل جراحــی انجــام داده بودن پ
کردنــد، خــود در  بــه مســجد اعظــم برونــد، لــذا در منــزل برنامــه درســی را شــروع 
اتــاق می نشســتند و آقایــان در صحــن منــزل می آمدنــد و درس برقــرار می شــد. تــا 
ــدر  ــی آن ق ــد، یعن ــه مســجد اعظــم برون ــر شــد و می توانســتند ب ــش بهت ــه پای ک ــی  وقت
کســالت و مشــکل، درس را تعطیــل نمی کردنــد.  کــه بــا وجــود  اهمیــت می دادنــد 
البتــه در هنــگام تحصیــل هــم همیــن طــور منظــم بودنــد؛ در زمــان آیــت اهلل العظمــی 
حائــری یــزدی، زمانــی کســالت ســختی بــر ایشــان عــارض می شــود بــه دوســتان خــود 
کننــد تــا در درس شــرکت  ینــد رختخوابــی در پشــت منبــر حــاج شــیخ پهــن  می گو
کننــد، رختخــواب ایشــان را بردنــد و بــا حالــت کســالت در درس آیــت اهلل حائــری 

ــد.2 ــه درس اهمیــت می دادن ــدر ب ــن ق ــد. ای شــرکت می کردن

1 . حجت االسالم والمســلمین محمدرضــا ناصــری، پیــام انقــالب، ش 54، ص24؛ رجایــى، برداشــت هایى از ســیره 
امــام خمینــی، ج5، ص116.

گلپایگانــی )فرزنــد ارشــد ایشــان(«، بــه نقــل از: خبرگــزاری  2 . »مصاحبــه بــا حجت االســالم والمســلمین ســیدجواد 
یــخ: 1394/01/25.  رســمی حــوزه، شناســه خبــر: 347789، تار
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آیــت اهلل سّیدعبدالحســین طّیــب در بــاب جّدیــت و نظم استادشــان مرحوم 

کرده اســت: آیــت اهلل ســیدمحمدباقر ُدرچــه اى نقل 
کردم. در تمامی این  من یازده سال درس خارج آقا سیدمحمدباقر درچه اى شرکت 
مدت، فقط یك بار درس ایشان تعطیل شد. در تعطیلی آن روز هم چاره اى نبود، 
که خبر آوردند برادر شما آقا سیدمحمدحسین  گفته بود  یرا یك روز، درس اول را  ز
را  دوم  درس  خواست  کند.  رحمتش  خدا  فرمود:  آقا  است.  کرده  فوت  درچه اى 
ید.  شروع کند که گفتند: آقا! ایشان وصیت کرده است شما بر جنازه اش نماز بگذار
از این رو، ناچار شدند و درس را تعطیل کردند. این پشتکار و تالش و بهره گیرى از 

لحظه ها و ساعات زندگی، بسیار مایه ى عبرت است.1

برگزاری جلسه ی درس،  به  با عنایت مثال زدنی  نیز  تهرانی  آقا مجتبی  آیت اهلل 

از تعطیل شدن آن غصه میخوردند. حجتاالسالم حسین تهرانی نمونه ای از 

این احساس مسؤولیت را در هنگام عمل جراحی ایشان ذکر می کند و می گوید:
بــرای این کــه کالِس اخــالِق روز چهارشــنبه تعطیــل نشــود، ایشــان در روز پنجشــنبه 
عمــل شــدند. بعــد از عمــل، اولیــن ســؤال حــاج آقــا از مــن ایــن بــود کــه کالس شــنبه 
کــه نمی توانیــد بــه کالس برســید ... بــا  گفتــم، حاج آقــا! شــنبه  کنــم؟!  کار  را چــه 
یــک حالــت ُحزنــی گفتنــد: »پــس یکشــنبه بایــد بــروم ســر کالس فقــه ...؟!« بــا تمــام 
کــه کالس درسشــان »یــک روز« تعطیــل خواهــد شــد. مــدام  وجــود غصــه می خــورد 

کــه: »درســم چــه می شــود؟!« 2 تکــرار می کردنــد و می گفتنــد 

1 . »مصاحبه با مرحوم آیت اهَّلل شیخ حیدرعلی محقق«، مجله حوزه، ش 35، ص 55.
2 . شورای سردبیری، حاج آقا مجتبی، ص145؛ راوی: حجت االسالم حسین تهرانی. 
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گردان ک ندانستن تعداد شا مال

گرد یک نفر  یا بیشتر  گرد، فرقی نیست که شا در احساس مسؤولیت به تربیت شا

که: باشد. در حاالت عالمه طباطبایی نقل است 
گردشــان یــک نفــر باشــد یــا بیشــتر. یــک دوره »نهایــه  بــرای ایشــان فــرق نمی کــرد شا
کــه  کــرد و بــرای طلبــه ای دیگــر  یــس   الحکمــه« ی خــود را تنهــا بــه یــک طلبــه تدر
ــود، کالس  ــرده ب ک ــان را از او  ــرادی اخــالق و عرف تقاضــای کالس خصوصــی و انف
کنــون از اســتادان برجســته علمــی و  کــه البتــه هــر دوی آن هــا ا کــرد  یــک نفــری برقــرار 

معنــوی تهــران هســتند.1

2. برقراری ارتباط مؤثر  با طالب

پیامبــر خــدا  بــا برخــورداری از رحمــت الهــی بــا مــردم انــس می گرفــت و همیــن 

کــه ایمــان را بــه درون جــان آنــان وارد می کــرد. انــس و ارتبــاط مؤثــر بــود 
ــوا ِمــْن َحْوِلــَك 

ُ
ْنَفّض ــِب َل

ْ
َقل

ْ
ــا َغلیــَظ ال

ً
ُكْنــَت َفّظ ــْو 

َ
ــْم َو ل ُ ــٍة ِمــَن اهَّلِل ِلْنــَت لَ َفِبمــا َرْحَ

 اهَّلِل ِإّنَ 
َ

 َعــی
ْ

ل
َ

ــَوّك ــِإذا َعَزْمــَت َفَت ــِر َف ْم
َ ْ
ــْم َو شــاِوْرُهْم ِف ال ُ ــْم َو اْســَتْغِفْر لَ َفاْعــُف َعْنُ

 2. لــ�خَ َتَوّكِ ُ اهَّلَل ُیِحــّبُ الْ

گونــه ای بــا مــردم ارتبــاط  کــه ایشــان بــه  گرامــی اســالم اســت  در ســیره ی نبــی 

کــه همــه مجــذوب حضــرت می شــدند: برقــرار می کردنــد 
ُفُهم و ُلیِنّفُرُهم.3

ّ
كاَن َیعِنیِه و ُیَؤل ُن ِلساَنَه إّل َعّما  ُز كان رسول اهَّلل َیحخ

یخ: 1390/08/22. 1 . »سیره علمی عالمه طباطبایى )2(«، سایت تبیان، شناسه مطلب: 935، تار
گــر خشــن و ســنگ دل بــودى، از اطــراف  2 . بــه )برکــت( رحمــت الهــی در برابــر آن هــا )مــردم ( نــرم )و مهربــان شــدى( و ا
کــن؛ امــا  کارهــا، بــا آن هــا مشــورت  کنــده می شــدند. پــس آن هــا را ببخــش و بــراى آن هــا آمــرزش بطلــب و در  تــو پرا
یــرا خداونــد متــوکالن را دوســت دارد. )آل عمــران،  کــن؛ ز گرفتــی )قاطــع بــاش و( بــر خــدا تــوکل  کــه تصمیــم  هنگامــی 

ــه 159( آی
گفتــن  3 . پیامبــر خــدا  زبانــش را حفــظ می کــرد، مگــر در تبییــن اهــداف و مقاصــد مربوطــه اش و ]بــه هنــگام ســخن 

هــم[ وحدت بخــش و الفت آفریــن بــود، نــه عامــل عــداوت و نفــرت بیــن مــردم. )ســنن النبــی، ج 1، ص 15(
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گردان خود  مدرس علوم دینی نیز باید زمینه ی الفت و انس هر چه بیشتر با شا

گذارد.  درباره ی شهید  کند و از این طریق به تربیت معنوی آنان همت  را فراهم 

گردان آمده است: مطهری و ارتباط ایشان با شا
 محــل تعلیــم و آمــوزش نبــود، بلکــه همراه آن 

ً
کالس هــای درس مرحــوم مطهــری صرفــا

و در برخــی مــوارد بیــش از آن، مکانــی بــود بــرای تزکیــه و پاالیــش. ...رابطــه مرحــوم 
ــود. اســتاد،  ــم نب ــم و متعل گردان کالس خــود، رابطــه ی ســاده ی معل ــا شــا مطهــری ب
ــرد شــمع  گ ــه  ــدان ب ی ــه مر ک ــرادی  ــه ارشــاد جمــع می نشســت و م ــه ب ک ــود  مرشــدی ب

ــد.1 ــو او بهره هــا میگرفتن ــد و از پرت ــه می زدن وجــودش حلق

اینــک بــا اشــاره بــه ســیره ی عالمــان راســتین، بــه برخــی از عوامــل و موانــع ارتبــاط 

اســتاد بــا طــالب اشــاره می شــود:

الف. عوامل ارتباط مؤثر

گرد نقش آفریــن  گســترش ارتبــاط معلــم و شــا چندیــن عوامــل در ایجــاد، تعمیــق و 

کــه در ایــن مجــال بررســی می شــود:  اســت 

ادب

رســول خــدا تجســم ادب در برابــر دیگــران بــود و ادب ایشــان زمینــه ی ارتبــاط 

هــر چــه بیشــتر مــردم بــا آن بزرگــوار را فراهــم می کــرد. بــرای نمونــه:
هرگز دیده نشد که پیامبر، پای خود را پیش کسی از هم نشینان دراز کند.2

مشهود  گردانشان  شا با  حوزه  ارزشمند  اساتید  ارتباط  در  احترام  و  ادب  همین 

است:

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65، ص 47.  1 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مبلغان، فرو
. )مجلسی، بحاراالنوار، ج 16، ص 236( ه بین َیَدی جلیٍس له قّطُ

َ
2 . و ما ُرؤَی مقّدما ِرجل
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گردانش، صداقت و دقت و رأفت خاصی دیده  در صحبت های امام نسبت به شا
می شد که بیش از حِد انجام وظیفه و یا رعایِت آداب و احتراماِت الزم بود.1

گر  فاضل« تعبیر می نمود. مثال ا گردان خود به »بعض األ گاهی حضرت امام، از شا
گردی نظر جدیدی بر خالف نظر امام ارائه می داد؛ ولی حضرت امام آن نظر را  شا
فاضل دیروز چنین فرمودند.« و سپس مطلب  قبول نداشت، می فرمود: »بعض اال

او را رد می کردند.2

گفته شده: درباره ی ادب شهید مطهری نیز 
بانــی بــود. اصــوالً اســتاد  اســتاد مطهــری برخوردشــان بســیار متیــن و تــوأم بــا مهر
کــه از هــر حیــث مــؤدب بــه ادب علمــی بودنــد و بــرای فضــای  مطهــری فــردی بودنــد 

گردانشــان احتــرام خاصــی قائــل می شــدند.3 درس و بحــث، هم چنیــن شا

نگریستن عادالنه

گردان و رعایت عدالت  حضــرت صــادق  در بیــان اهمیــت نگریســتن بــه شــا

بیــن آنــان، بــا اســتناد بــه ســیره ی رســول خــدا   فرمود: 
صحاِبــه 

َ
َبــ�خَ أ ظاَتــه  َ ــَم لَ كان رســول اهَّلل ُیَقِسّ عــن أیب عبــد اهَّلل قــال: 

ة.4  ّیَ ــِو ِبالّسَ َو ینُظــُر ِإل ذا  َفَینُظــُر ِإل ذا 

آیت اهلل جوادی آملی درباره ی رهنمودهای اساتیدشان می فرمایند: 
کردیم، چگونگی ورود آنان به مدرسه، برخورد آن ها با  یارت  که آن ها را ز بزرگانی 
کردار و خروجشان از مدرسه و نیز خداحافظی آن ها همگی آموزنده  گفتار،  طلبه ها، 
بود. آنان به ما می گفتند که در جلسات به همگان نگاه کنید و نگاهتان به شخص 

1 . سعادتمند، آئین دانشوری در سیره امام خمینی، ص 125، به نقل از: آیت اهَّلل عباسعلی عمید زنجانی.
یژه از زندگی حضرت امام خمینی، ج4، ص108. 2 . وجدانی، سرگذشت های و

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65، ص 47. 3 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مبلغان، فرو
4 . رســول خــدا نــگاه کردنــش را میــان اصحــاب تقســیم می کــرد؛ پــس بــه  ایــن و آن برابــر نــگاه می کــرد.. )طباطبائــی،  

ســنن النبی، ج 1 ، ص47(
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َبیَن  »َسّوِ  داده اند:  دستور  محکمه  قاضی  به  که  همان گونه  یعنی  نباشد؛  معینی 
یه  فِظک؛ در مالحظه و الفاظت بین طرفین دعوا تسو

َ
حِظَک و ل

َ
الُمَتخاِصمیَن ِفى ل

کن؛ تا  گردان را نگاه  که همه ی شا گفته اند  کن«، به استاد نیز  و عدالت را رعایت 
کنند.1  همگان از دیدن تو یکسان احساس قرب و نزدیکی 

تبسم
کــه  فــرد متبســم همــواره دیگــران را بــه خــود جــذب می کنــد و باعــث می شــود 
کــه در دوران  کننــد. آیــت اهلل موســوی جزایــری  گرایــش پیــدا  ی  اطرافیــان بــه و
تحصیــل و در هنــگام ســؤال از حضــرت امــام بــا تبســم امــام مواجــه می شــود، تأثیــر 

ــو می کنــد:  ــام را بازگ ــی تبســم و محبــت حضــرت ام ــاد ماندن ــه ی ب
حضرات یکی پس از دیگری صحبت کردند و جواب شنیدند تا نوبت حقیر رسید. 
کردم. رشته ی بحث رسیده بود  مقداری با خجالت و اضطراب شروع به صحبت 
یان استصحاب در موضوعی که اثر مترتب بر آن به تنهایی نبود. اشکال اصل  به جر
مشیت را مطرح کردم. دیدم آن چنان معظم  له که خداوند بر عزتش در دنیا و در مأ 
اعلی بیفزاید، با طراوت و نشاط و تبسم و چهره ی نورانی و محبت وصف ناشدنی 
 ذهنیت من متحول شد. خود را در برابر استادی مهربان 

ً
که آنا با من روبه رو شدند 

و متواضع یافتم و امام با یک کلمه جواب مرا دادند و فرمودند: »اثر جزء الموضوعی 
اثر موضوع مرکب است و در چنین حالتی اصل  است.« یعنی موضوع  کافی  هم 
که سطح درس امام  گفته نماند  عملی میتواند در اجزای موضوع جاری شود. نا
کامل اصول دیده بودند و در فقه  که یک دوره ی  باال و بسیار عمیق بود و طالبی 
کار کرده بودند، مناسب جلسه ی درس معظم  له بودند، نه طالبی که  هم مقداری 

تازه سطح را به اتمام رسانده بودند.2 

1 . مرکز نشر اسراء، مهر استاد، ص50.
2 . سعادتمند، آئین دانشوری در سیره امام خمینی، ص76.
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به خاطر سپردن نام ها

گردان و مخاطــب قــرار دادن آن هــا بــا نــام، عاملــی  بــه  یــاد داشــتن اســامی شــا

ــه   کــه توفیــق ب ــی  ــا اســتاد اســت. آیــت اهلل بناب گردان ب ــد شــا مهــم در تقویــت پیون

خاطرســپاری اســامی طــالب مدرســه را دارد، بــا نقــل خاطــره ای از اســتاد خــود بــه 

گونــه ای دل انگیــز اشــاره می کنــد:  گرد بــه  تآثیــر دراز مــدت صــدا زدن شــا
توجــه  بــا  اســتادم  بــودم.  رســائل  خوانــدن  مشــغول  پیــش،  ســال  چهــل  حــدود 
ــی  ــان تمام ــرد و می ک ــن  ــه م ــت رو ب ــك وق ــدرم داشــت، ی ــه مرحــوم پ ــه ب ک ــی  ــه لطف ب
کاِر اســتاد در مــن اثــر خوبــی  گردان، مــرا بــا اســم »ابن یوســف« صــدا زد. ایــن  شــا
داشــت، بــا آن کــه طلبــه ی ســال اول نبــودم؛ امــا خوشــم آمــد. البتــه طبیعــی اســت کــه 
یق شــود، در رشــد او کمــك خواهــد کــرد. لــذا مــن روی  گــر کســی از طــرف بزرگــی تشــو ا
یــم و بــا یــك  کــردن اســامی طلبه هــا خیلــی حســاس هســتم. نــام آن هــا را می گو حفــظ 
ــه  ک ــه ای  گون ــه  ــذارد؛ ب ــان می گ ــر آن ــی ب ــر خوب ــه تأثی ک ــم  ــی آن هــا را صــدا می زن محبت
ــدر نمی شــد.1 ــرش آن ق ــردم، اث ــا را دعــوت می ک ــی دادم و آن ه ــب م ــی ترتی ــر میهمان گ ا

یکــی از طــالب مدرســه ی علمیــه ی ولی عصــر بنــاب نیــز در مــورد صــدا زدن 

ــد:  ــی می گوی ــت اهلل بناب ــز   آی محبت آمی
ید:  کوچک می شناسد و لقب می دهد. به من می گو حاج آقا همه ی ما را به اسم 

شیخ بهایی!2

1 . سیره تربیتی – مدیریتی آیت اهَّلل بنابى، انجمن تعلیم و تربیت حوزه، مصاحبه حضوری.
2 . پوراحمــد، »ســازوکار مدیریــت آموزشــی در شــکوفایى ارزش هــای اخالقــی: مطالعــه مــوردی مدیریــت مدرســه 

ص84. بنــاب«،   ولی عصــر علمیــه 
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خوش بیانی

ــا اســتاد شــمرده  گرد ب ــر در پیونــد شــا بیــان نیکــو و جــذاب اســتاد نیــز عاملــی مؤث

ــت اهلل  ــوم آی ــود، مرح ــتاد خ ــای اس ــرى از ویژگی ه ــم رهب ــام معّظ ــود. مق می ش

ینــی را خوش بیانــی ایشــان می داننــد: شــیخ هاشــم قزو
کــردم، رفتــم درس مکاســب و رســائل مرحــوم  معــه را تمــام 

ُ
پــس از این کــه شــرِح ل

کــه  گردان مرحــوم آقــا میــرزا مهــدى اصفهانــی(،  ینــی )از شــا آیــت اهلل شــیخ هاشــم قزو
یاضــت و مــدّرس درجــه ی یــك مشــهد و بســیار مــرد محتــرم و مــالّ و معــروف  اهــل ر
ــم.  ــزد اهــل عل ــه خصــوص ن ــود؛ ب ــرد آزاده و روشــن ضمیر ب بیــن خــواص مشــهد، م
کــه  ایشــان مــرد مــالّ و جامــع و خوش بیــان بودنــد؛ به طورى کــه مــن در نجــف و قــم 

اغلــب درس هــا آن جــا رفتــم، کســی بــه خوش بیانــی ایشــان را ندیــدم.1

شوخ طبعی

کــه هیبــت اســتاد،  اســتفاده از عنصــر مــزاح و شــوخ طبعــی موجــب می شــود 

گرد فراهــم  گرد را نگیــرد و زمینــه ی انــس و ارتبــاط هــر چــه بیشــتر اســتاد و شــا شــا

کــی از به کارگیــری ایــن ابــزار در فرآینــد  شــود. از ایــن رو، ســیره ی اســاتید موفــق حا

یــس و ارتبــاط بــا طــالب اســت. اینــک بــه نمونه هایــی از ایــن ارتبــاط صمیمانه  تدر

اشــاره می شــود: 
گاهــی  کــه داشــتند،  ــا آن همــه کم حرفــی و ســکوتی  حضــرت امــام رضوان اهلل علیــه ب
بایجــان بــود  گردان فاضــل ایشــان اهــل آذر نیــز لطیفــه ای می گفتنــد؛ مثــالً یکــی از شــا
کــردن پافشــاری می کــرد و امــام می خواســتند او را  کــه در اشــکال و ســؤال  و هنگامــی 
ــه[. بــا ایــن  ســاکت نماینــد، در آخــر جــواب، بــه ایشــان می گفتنــد: »ُیــخ!« ]یعنــی َن

یســندگان،  1 . بادامچیــان و موحدی قمــی، مرجعّیــت آیــت اهَّلل خامنــه اى از دیــدگاه فقهــا و بــزرگان، ص44؛ جمعی از نو
گلشــن ابرار، ج6، ص184.
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بــان و هــم بقیــه ی حاضــران می خندیدنــد و ســر  کلمــه ی ترکــی، هــم پرسشــگر  ترک ز
ــه ســخنان خــود  ــد، ب کنن ــه تبســمی  ــدون این ک ــز  ب ــام نی ــرو می نشســت. ام و صــدا ف

ــد.1 ــه می دادن ادام

و  از مجتهدین  که یکی  روزی در نجف اشرف، مرحوم حاج مصطفی ]خمینی[ 
کرد. امام به او جواب  بزرگان علم و فضیلت بود، در بحث یک اشکال روایتی ذکر 
امام  کرد.  را تکرار  با توضیح بیشتری اشکال  آقا مصطفی قانع نشد و  دادند؛ ولی 
یند آقا  به شوخی به او فرمود: »آقا از این حرف ها نزنید، مردم می خندند و می گو
پسر  یند  می گو بخندند.  گفت:  بلند  صدای  با  هم  مصطفی  آقا  است!«  بی سواد 

یند پسر آقا بی سواد است!2 گر گفتند بی سواد است، می گو آقاست. ا

کــه ســر  کالس درس طلبــه ای را دیدنــد  آیــت اهلل شــهید صدوقــی روزی ســر 

ــد:  ــزدی فرمودن ــه ی ی ــا آن لهج ــان ب ــی زد. ایش ــرت م کالس ُچ
یــد و تــا آخــر  درس  آقــا! درس مــا مزاحــم خــواب شــما نباشــد؟ آن طلبــه از جــا پر

دیگــر چــرت نــزد.3

فرزند عالمه جعفری درباره ی نحوه ی ارتباط ایشان با جوانان می گوید: 
کــه  کــه بــه خاطــر دارم، همــواره منــزل مــا محــل رفــت و آمــد جوانانــی بــود  تــا جایــی 
پیوســته بــا روی گشــاده و اســتقبال صمیمانــه ی اســتاد مواجــه می شــدند. رابطــه ی 
ــا انبوهــی از ســؤاالت و مشــکالت فکــری نزدشــان   ب

ً
ــه بعضــا ک ــی  ــا جوانان ایشــان ب

گرفتــن آنــان در ایــن  می آمدنــد، بســیار دوســتانه و بی تکلــف بــود. ممکــن اســت قــرار 
فضــای مالقــات و گفت وگــو بــا توجــه بــه معصومّیــت و اســتعدادی کــه در ایــن ســنین 
دارنــد، اثــری مثبــت داشــته باشــد. شــیوه ی گفت وگــوی ایشــان بــا جوانــان بســیار 
متفــاوت بــود. بــا ایــن قشــر، بســیار بشــاش و گشــاده رو رفتــار می کردنــد و در دیــدار بــا 

1 . ستوده، پا به پای آفتاب، ج3، ص94.
یژه از زندگی امام خمینی، ج5، ص19، به نقل از: عبدالمجید ایروانی. 2 . سرگذشت هایى و

3 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص464.
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آنــان مــزاح می کردنــد و علی رغــم القــای مطالــب و پاســخ بــه ســؤاالت آنــان، روحیــه ی 
مفــّرح و نشاطشــان را نیــز حفــظ می کردنــد.1

اســتاد خــود، عالمــه فاضــل  تونــی  از محضــر  کــه  نیــز  آیــت اهلل حســن زادهآملی 

کرده انــد: اشــاره  ایشــان  محضــری  خــوش  جنبــه ی  بــه  کرده انــد،  اســتفاده 
مــن در همــه ی مدتــی کــه بــا عالمــه فاضــل تونــی رضــوان اهلل تعالی علیــه محشــور بودم 
ــد و درشــت از او نشــنیدم و  کلمــه حــرف تن ــردم، یــک  و از محضــرش اســتفاده می ک
کــه می بایســت اول طلــوع  یــی از او ندیــدم. فقــط یــک روز  یــک بــار اخــم و ترش رو
کــردم:  آفتــاب حاضــر باشــم، چنــد دقیقــه دیــر شــد، فرمــود: چــرا دیــر آمدیــد؟ عــرض 
اختــالف افــق از مدرســه ی مــروی تــا این جــا موجــب ایــن تفــاوت شــده  اســت. تبســم 

فرمــود و شــروع بــه درس نمــود.

که درس ما در اول  آن بزرگوار روحی  فداء خیلی خوش محضر بود. اصرار داشت 
که چه  می فهمد  استاد  هم  وقت،  این  در  فرمود:  مطایبه  به  و  باشد  آفتاب  طلوع 
گرد می فهمد که چه می شنود و چون آفتاب باال آمده است، استاد  ید و هم شا می گو
گرد نمی فهمد که چه می شنود و در بعد از ظهر، نه  ید؛ اما شا می فهمد که چه می گو

ید و نه این می فهمد که چه می شنود.2 آن می فهمد که چه می گو

 گوش دادن فعال

کارآمــد بــرای پیونــد  گــوش دادن دقیــق و بــا اشــتیاق بــه ســخنان دیگــران، ابــزاری 

کــه گروهــی از منافقــان بــرای ایــراد  هــر چــه بیشــتر بــا آنــان محســوب می شــود. آن گاه 

ُذن« نامیدنــد، خداونــد متعال 
ُ
کــرم  ، ایشــان را »أ آســیب بــه شــخصیت پیامبرا

کــرد و فرمــود:  گفتــه ی آنــان را اصــالح  گــوش پیامبــر را نفــی نکــرد؛ امــا  وجــود ســراپا 

بــه زندگــی عالمــه محمدتقــی  گــذرا  1 . فیضی تبریــزی، جــاودان اندیشــه، ص196؛ حســینی، »فرزانــگان )نگاهــی 
تیــر 1382، ش 54، ص 126. ردیــن، اردیبهشــت، خــرداد و  جعفــری(«، مجلــه معــارف اســالمی، فرو

2 . بدیعی، در آسمان معرفت، ص373؛ برزگر، نجم الدین، ص110.
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ُذن خیــٍر لکــم« اســت:
َ
او» أ

ــاهَّلِل َو  ــُن ِب ــْم ُیْؤِم
ُ

ك
َ
ــٍر ل ُن  َخْی

ُ
ذ

ُ
 أ

ْ
ــل ٌن  ُق

ُ
ذ

ُ
ــَو أ ــوَن ُه

ُ
ــِیَّ َو َیُقول وَن الّنَ

ُ
ــْؤذ ــَن ُی ذی

َّ
ــُم ال َو ِمْنُ

ــْم  ُ  اهَّلِل لَ
َ

وَن َرُســول
ُ

ذیــَن ُیــْؤذ
َّ
ــْم َو ال

ُ
ذیــَن آَمُنــوا ِمْنك

َّ
ــٌة ِلل ُمْؤِمنــ�خَ َو َرْحَ

ْ
ُیْؤِمــُن ِلل

لــٌم.1
َ
َعــذاٌب أ

ــام حــوزه دیــده  یــس و تربیــت اســاتید به ن ــر و فعــال در ســبک تدر گــوش دادن مؤث

کــه نمونه هایــی از آن بررســی می گــردد: می شــود 

کســی، حتــی یکــی از  کــه داشــت، هــرگاه  ــا آن وزنــه ی علمــی  شــیخ انصــارى ب

گردانش، در مجلــس درس صحبتــی می نمــود، بــه حرف هایــش  کوچك تریــن شــا

یــس فرمودنــد:  گــوش فــرا مــی داد. روزى، اســتاد اعظــم بــر بــاالى منبــر تدر کامــاًل 
احمــد نراقــی و شــیخ علی ابــن  یف  العلمــا و حــاج مالّ در اّیــام تحصیلــم در خدمــت شــر
کاشــف الغطــاء(، بــر ذهــن و ادراك و حافظــه ی خــود مغــرور  الشــیخ )معــروف بــه 
ــزى را درك می نمــودم،  ــردم و چی ــق می ک ــی تعّم ــه هــرگاه در مطلب ک ــه اى  ــودم؛ به گون ب
گــوش  گــر خــالف آن را از اســاتید خــود می شــنیدم، بــدان توّجهــی نکــرده، بلکــه  ا
کــه هــرگاه  کنــون طــورى شــده ام  کــردن بیانــات ایشــان هــم نمــی دادم؛ ولــی ا بــه تمــام 
یــرا  کنــد؛ ز یــد، اســتماع می کنــم تــا حرفــش را تمــام  گو گردم هــم ســخنی  یــن شــا کمتر
گردان مبتــدى  کــردم و بعضــی از افــکار خــود را بــه واســطه  ســخن یکــی از شــا بــه  تجر

باطــل دیــدم.2

از آیتاهلل عمید زنجانی نقل است: 

گــوش  ر[ اســت! بگــو  گــوش ]و زودبــاو ینــد او ]ســراپا[  کــه پیامبــر را آزار می دهنــد و می گو کســانی هســتند  1 . و از ایشــان 
کــه ایمــان  کســانی از شــما  ر می کنــد و بــراى  خوبــى بــراى شماســت؛ بــه خــدا ایمــان دارد و ]ســخن[ مؤمنــان را بــاو
کــه پیامبــر خــدا را آزار می رســانند، عذابــى پــر درد ]در پیــش[ خواهنــد داشــت.  کســانی  رده انــد، رحمتــی اســت و  آو

)توبــه، آیــه61(
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص321-322؛ زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص78-77.
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کــه هــم در  کالس درس حضــرت امــام ایــن بــود  یکــی دیگــر از خصوصیت هــای 
ــی را  ــی شــخصی می خواســت مطلب ــی، وقت درس شــان و هــم در برخوردهــای معمول
کار دیگــری  کامــل و بــدون این کــه بــه  یــد، بــا کمــال دقــت و حــواس  بــه ایشــان بگو
گــوش می دادنــد تــا حــرف طــرف را خــوب  مشــغول باشــند، بــه حــرف طــرف مقابــل 
 از خصوصیت های 

ً
بگیرنــد. دقــت امــام در گــوش دادن بــه حرف هــای دیگــران، واقعــا

برجســته ایشــان بــود و بــا وسواســی خــاص ایــن عمــل را انجــام می دادنــد.1

کــه خــود اثــر فوق العــاده گــوش دادن فعــال اســتاد را در زندگــی   شــهید بهشــتی

کــرده، نقــل می کنــد:  علمــی خــود لمــس 
چــون عالقــه ی مفرطــی بــه مطالعــات فلســفی داشــتم، جهــت یــک دوره مطالعــات 
گرفتــم. در ســال ]1330 ش[، مقّدمــات  یمــت بــه خــارج  فلســفی، تصمیــم بــه عز
قــم  تازگــی در  بــه  مــه طباطبایــی 

ّ
کــردم. در همــان وقــت، عال را فراهــم  مســافرتم 

ــا مــن از روی دلســردی،  کــرده بودنــد؛ اّم کوششــی را بــرای بحث هــای فلســفی آغــاز 
ــد  ــن اســتاد جدی ــا شــاید ای ــرم ت ــا ایشــان تمــاس بگی ــزه نداشــتم ب ــدر انگی ــی آن ق حّت
ینــی پــر  کــه اســاتیدی بــس معروف تــر بــا عناو کنــد؛ چــرا  بتوانــد دردی از مــا دوا 
کــه بــه دل  طمطراق تــر آمــده بودنــد و مــن بــه درس آن هــا رفتــه بــودم؛ اّمــا چیــزی 

ــود. ــده ب ــه دســتم نیام بنشــیند، ب

ــا ایــن  کــه یکــی دو جلســه ب ــد نیســت  کــه فالنــی، ب ــرد  ک  یکــی از دوســتان اصــرار 
 
ً
کــه مخصوصــا اســتاد در تمــاس باشــی. چــون مــن در همــان موقــع، بحث هایــی را 
کــه  بــوط بــه بحث هــای فلســفی میــان غــرب و شــرق بــود، در حــدود کتاب هایــی  مر
ــرای خــودم  ــه  دســت می آمــد، ب  انگلیســی در این جــا ب

ً
ــا ــه فارســی و عربــی و احیان ب

یالیســم  بــوط بــه ماتر  بحــث مر
ً
کــرده بــودم، مخصوصــا بــه صــورت مطالعــه آغــاز 

 ایشــان هــم یــک بحــث 
ً
گفــت اتفاقــا کــه در ایــن زمینــه هســت. او  و بحث هایــی 

ری و پرهیــز از شــخصیت  گرد پــرو یــژه از زندگــی امــام خمینــی، ج5، ص139–140؛ »شــا 1 . وجدانــی، سرگذشــت های و
زدگــی«، نشــریه طوبــى، خــرداد و تیــر 1385، ش7، ص 35.
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این جــوری را آغــاز کرده انــد و بــد نیســت کــه یــک تماســی بگیــری. مــن بــه جلســه ی 
ــاری  کن ــم و در  ــه صــورت مســتمع آزاد رفت ــر فلســفی داشــتند، ب ــه درس غی ک ایشــان 
کــه ایشــان در آن روز داشــتند  کــردم بــه آن درس و در آن محیطــی  گــوش  نشســتم و 
کردنــد. مــن ســؤال خــود را طــرح  تی مطــرح  و اشــکال بــه نظــرم رســید، ســنتی ســؤاال
ــه مــن  کــه ایشــان )دوســتم( ب نکــردم. بعــد از تمــام شــدن جلســه و لطــف شــخصی 
گفتــم  کــه اســتاد عــازم آن جــا بودنــد و در راه  یــم جایــی  داشــتند، قــرار شــد بــا هــم برو
کــه فرمودیــد، رســید و قــرار شــد  بــه نظــر مــن، ایــن اشــکال نســبت بــه فــالن مطلبــی 
گــوش  ــردم، اســتاد چنــان  مــن اشــکال را توضیــح دهــم. اشــکال را وقتــی بیــان می ک
یــی اصــالً مطلــب را تــا حــاال نشــنیده؛ این طــور بــا دقــت گــوش مــی داد  مــی داد کــه گو
یــی  کــرد، گو ــا حــرف مــن تمــام شــد. بعــد هــم چنــد لحظــه ای درنــگ  کــرد ت ــر  و صب
بــاره ی ســخن مــن می اندیشــید. آن وقــت خیلــی آرام و متیــن، در طــی چنــد جملــه  در
ــه  نظــرم اشــکال آمــد و روی پاســخ ایشــان،  ــاره بــه پاســخ ایشــان، ب پاســخ داد. دوب
کــردم. ایشــان بــا چنــان آرامــش و طمأنینــه ای اشــکال   طــرح 

ً
اشــکال خــود را مجــددا

کــردم. بــاز بــا همــان روش، بــدون  کردنــد، بــاز در پاســخ، اشــکالی را طــرح  گــوش  مــرا 
گفــت. تــا  کنــد، پاســخ  اینکــه هیــچ تنــدی، تعصبــی، خودخواهــی از ایشــان بــروز 
 مطلــب بــه جایــی 

ّ
رســیدیم بــه مقصــد و دیگــر مطلــب بــه دلیــل رســیدن قطــع شــد و اال

نرســید. ایــن بحــث مــا بــود. امــا ایــن برخــورد بــر روی مــن یــک اثــر گذاشــت و آن ایــن 
ــا  ــا حــاال ب ــه ت ک ــر خــالف دیگــران  ــرد؛ چــون ب ک کار  ــا ایــن اســتاد می شــود  ــه ب ک ــود  ب
گــر مطلبــی را حتــی بــه دلیــل خاصــی بــا خشــونت و  کــه ا کــرده بودیــم  آن هــا برخــورد 
صــدای بلنــد مطــرح می کــردم، او خام تــر از مــن، صدایــش را چنــد برابــر از مــن بلندتــر 
بیــاورد و بــه  می کــرد. بــا این کــه او اســتاد و مربــی بــود و می بایســت مــرا از ایــن راه در
راه صحیــح بحــث و کاوش وارد می کــرد؛ امــا ایشــان هرگــز ایــن کار را نکردنــد. چنــان بــا 
حوصلــه و طمأنینــه و متانــت فکــری و اخالقــی و عملــی برخــورد کــرد کــه ایــن متانــت 
یمــت رفتــن بــه خــارج را فســخ کنــم و چندیــن  در مــن اثــر گذاشــت و ســبب شــد کــه عز

یــادی ببــرم.1 کلــه بزنــم و از او اســتفاده های ز ســال را بــا ایــن اســتاد ســر و 

1 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص32-30.
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انصاف علمی

آیــت اهلل ناصــر مــکارم شــیرازی در زمینــه ی انصــاف علمــی اســتاد خــود، مرحــوم 

عالمــه طباطبایــی می فرمایــد: 
یــک روز عالمــه طباطبایــی مــرا خواســت و گفــت: »میــل دارم تفســیر المیــزان ترجمــه 
ــه  ــم بســیار خــوب و شــروع ب گفت ــد.«  کار را بکنی ــن  ــه شــما ای ک ــده دارم  شــود و عقی
کــردم؛ ولــی قبــل از ترجمــه، خدمــت ایشــان عــرض  ترجمــه جلــد اول تفســیر المیــزان 
کــه در  کــه آقــا، شــما اســتادید و بزرگــوار و صاحــب نظــر و مــن هــم آدمــی هســتم  کــردم 
گــر  کــه ترجمــه می کنــم، ا کنــم؛ بنابرایــن در بحث هــای شــما  مســائل نمی توانــم تقلیــد 
جایــی مــن بــا شــما اختــالف نظــر داشــتم، شــما اجــازه می فرماییــد در پاورقــی المیــزان 
ــد:  ــی فرمودن ــر معنای ــه پ ــی یــک جمل یســم. آن گاه عالمــه طباطبای نظــر خــودم را بنو
کنیــم، نــه این کــه بیگانه هــا  یــد مــا خودمــان بحث هــای خودمــان را نقــد  »بگذار

کننــد.« بیاینــد نقــد 

گــر  مــن دیــدم بــا آغــوش بــاز ایــن مســأله را پذیرفــت. بعــد بــه مــن فرمودنــد: »ولــی ا
ــردم  ک ــع  ــن شــما را قان ــر م گ ــد. ا کنی ــن بحــث  ــا م ــد ب ــالً بای ــرادی داشــتید، قب شــما ای
یســید،  گــر قانــع نشــدم چــی؟ فرمــود: »ایرادتــان را در پاورقــی می نو گفتــم ا تمــام.« 
گــذار می کنیــم.« مــا  یســید. قضــاوت را بــه خواننــدگان وا جــواب مــن را هــم می نو
یــض.  شــروع کردیــم بــه ترجمــه کــردن تفســیر المیــزان و رســیدیم بــه مباحــث جبــر و تفو
ــن  ــه فکــر خــودم در بعضــی از ای ــن ب ایشــان نظــرات خاصــی در آن جــا داشــتند و م
کــه  کــردم آقــا! آن صحبتــی  نظــرات هماهنــگ نبــودم. رفتــم خدمــت ایشــان عــرض 
گذاشــتیم، اآلن مــن آمــدم وفــای بــه آن عهــد را  کــه  کار و قــراری  فرمودیــد در اول 
یســم و روی ایــن بحــث شــما  بخواهــم. مــن می خواهــم در این جــا یــک پاورقــی بنو
ایــرادی بگیــرم. اجــازه می فرماییــد؟ و لــو شــما اســتادید، ولکــن همیشــه ایــن ســنت در 
کــه  گرد، مانــع از ایــن نمی شــده اســت  کــه روابــط اســتاد و شــا بیــن علمــای مــا بــوده 
کننــد. ایشــان فرمودنــد: »اشــکالی نــدارد. بفرماییــد اشــکالتان  ایرادهایشــان را طــرح 
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ــردم. در حــدود یکــی دو ســاعت، شــبی  ک چیســت؟« مــن اشــکال خــودم را مطــرح 
کار  ــد. مــن در آخــر  ــردم. ایشــان نظراتشــان را فرمودن ک ــودم و بحــث  در خدمتشــان ب
کــه مــن هنــوز قانــع نشــدم؛  گفتــم: آقــا واقعــش ایــن اســت  کــردم و  بــاز ســماجت 
یســم و شــما هــم هــر چــه  کــه مــن بنو ولــو توضیحــات خوبــی فرمودیــد، می خواهیــد 
یســم. فرمودنــد: »عیبــی نــدارد.« مــن رفتــم آن اشــکالی را کــه داشــتم،  می فرماییــد بنو
گفتنــد: »عجــب! شــما  خیلــی مفصــل نوشــتم آوردم خدمتشــان. عالمــه طباطبایــی 
گفتــم:  یســم؟«  یســید؟ مــن جوابــش را چقــدر بنو اشــکال را ایــن قــدر مفصــل می نو
کنیــم؟ فرمودنــد: »اشــکال خالصــه و جــواب خالصــه. پاورقــی  می فرماییــد چــه 
اســت.« مــا هــم اشــکال را برداشــتیم، خالصــه نوشــتیم و عیــن جوابــی هــم که ایشــان 
کــه مــن  فرمودنــد را نوشــتم و ایــن اآلن بــه عنــوان یــک ســند در آن پاورقــی تفســیری 

کــردم، ضبــط و محفــوظ اســت.1 ترجمــه 

ویژگی  این  بود.  انصاف  روحیه  داشتن  مطهری،  استاد  خصیصه ی  بارزترین 
ی حرف مخالفان نظر خود، هرکه می خواهد  که اواًل استاد بر رو سبب شده بود 
روحیه  با  هیچ گاه  یعنی  بیندیشد؛  کاماًل  باشد،  که  مقامی  هر  در  و  باشد 
نیز  خود  دشمنان  مخالف ترین  حتی  عقاید  و  آرا  با  بزرگ منشانه  و  استکباری 
گفته ای را تا حد امکان تجزیه و تحلیل  برخورد نمی کردند. همیشه هر سخن و 
کرده، به  می کردند و شقوق درست و قابل قبول آن را از احتماالت نادرست جدا 

گانه رسیدگی می کردند.2 حساب هر یک جدا
گردان استاد مطهری می گوید:  یکی از شا

کــردم. هــر  یــک روز بعــد از این کــه ایشــان مطلبــی را بیــان فرمودنــد، مــن اشــکال 
کردنــد و توضیــح دادنــد، برایــم قابــل قبــول نبــود. ســرانجام قــدری  قــدر ایشــان بیــان 
گفتــم: انصــاف بدهیــد! ایشــان فرمودنــد: مــن انصافــم  کــردم و  بی ادبــی و گســتاخی 

از شــما بیشــتر اســت.3

1 . »خاطراتی از عالمه طباطبایى«، پایگاه اطالع رسانی راسخون، شناسه مطلب: 14275، 22 آبان 1387.
ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 2 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو

3 . همان.
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شهامت در اظهار حق

کــه در ســایه ی آن،  کننــد نیرویــی را بــه دســت آورنــد  گرد بایــد ســعی  معلــم و شــا

حــس پذیــرش حــق و تســلیم بــودن در برابــر واقعیت هــا، در آنــان بــه ثمــر رســد. ایــن 

مســأله از نــکات مهــم و اساســی مربــوط بــه آداب و وظایــف مشــترک میــان معلــم 

کردنــد در  گــر احســاس  کــه ا گرد نســبت بــه خــود می باشــد. بــه ایــن معنــا  و شــا

گرچــه ایــن اشــتباه و لغــزش را فــردی  ســخنان خویــش دچــار اشــتباهی شــده اند، ا

کــرده و تذکــر دهــد، نبایــد از رجــوع بــه حــق  کم ســال تر از آن هــا اظهــار  کوچک تــر و 

یــغ نماینــد؛ زیــرا اعتــراف بــه اشــتباه و تســلیم شــدن  و اعتــراف بــه اشــتباه خــود در

ــر آن کــه دارای وجــوب و ضــرورت دینــی و اخالقــی اســت،  ــر حــق، عــالوه ب در براب

موجــب برکــت و فزونــی ســرمایه ی علــم و دانــش در جامعــه می شــود.

کوچک تــر، عبــارت  گرد در عــدم پذیــرش حــق، ولــو از فــردی  اصــرار معلــم و شــا

کــه در پیشــگاه خداونــد، ســخت نکوهیــده  کبــر و خــود بزرگ بینــی اســت  از نوعــی 
می باشــد و موجــب دوری انســان از رحمــت خداونــد متعــال میگــردد.1

ــا از  ــرد ت ک ــد خراســانی در مجلــس درس اســتاد خــود در ســامرا شــرکت  روزى، آخون
کنــد. اســتاد بــاالى منبــر نشســته بــود و بــراى اثبــات نظــر  ســخنان وى کســب فیــض 
بــوط بــه یکــی از فــروع درس بــوده، اقامــه ی دلیــل می کــرد. آخونــد بــر نظــر  خــود کــه مر
یــی  کــرد و از خــود نظــرى دیگــر بیــان داشــت. اســتاد در مقــام جواب گو اســتاد ایــراد 
کــرد و بــاز بــراى اثبــات نظــر خــود، دلیل هــاى دیگــر  گرد خــود را رد  برآمــد و دالیــل شــا
ب ســاکت نشســته بودنــد و بــه  ــار تکــرار شــد. ســایر طــالّ آورد و ایــن معنــا دو ســه ب
کار مباحثــه و  گــوش فــرا می دادنــد. چــون  مباحثــه ی آن دو بــا دّقــت هرچــه تمام تــر، 
مناظــره بــاال گرفــت، آخونــد محمدکاظــم بــه عنــوان احتــرام، نظــر اســتاد را قبــول نمــوده 

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص106-105.
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کــه میــرزا بــر منبــر جلــوس فرمــود، قبــل از آن کــه  کــرد. فــردا هنگامــی  و ســکوت اختیــار 
ــرش نشســته  ــاى منب ــه در پ ک ــی  ــه طــالب و فضالی ــد، رو ب کن درس خــود را شــروع 
بودنــد نمــوده، گفــت: »در مــورد مســأله ی دیــروز حــق بــا جنــاب آخونــد بــوده و نظــر 

ایشــان درســت اســت.«1

یکــی از ویژگی هــای بــارز مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمدتقــی آملــی، اســتاد حضرت 

آیــت اهلل حســن زاده آملــی، حقپذیــری و شــهامت در اظهــار آن بــود:
محضــر آقــای شــیخ محمدتقــی آملــی عــالوه بــر آن کــه اســتفاده ی فقهــی و علمــی 
یــس آقــای آملــی  داشــت، در بردارنــده ی فوایــد تربیتــی و عرفانــی نیــز بــود. روش تدر
گردان پیــش می آمــد،  ــرای شــا ــر اشــکالی ب گ ــود و ا ــا مالیمــت ب بســیار آرام و همــراه ب
گــوش می فرمودنــد. فی الواقــع منصفانــه در درس رفتــار میکردنــد؛  کامــالً بــه اشــکال 
ــاده ی  ــک اشــکاِل واردی هــم مطــرح میشــد و ایشــان در آن جلســه آم ــر ی گ ــی ا یعن
کــه  کنــم تــا فــردا جــواب بدهــم. فــردا  کــه بایــد فکــر  جــواب نبودنــد، می فرمودنــد 
گــر در نظرشــان جوابــی وجــود نداشــت، ورود اشــکال را میپذیرفتنــد  ا می آمدنــد 
و می گفتنــد ایــن اشــکال وارد اســت و مشــکل از ناحیــه ی ماســت و می بایســتی 

یــر نماییــم.2 حرف هــا را بــه نحــو دیگــر تقر

یــس  آیــت اهلل امامی کاشــانی نیــز بــه ایــن خصوصیــت حضــرت امــامv در تدر

می کنــد:  اشــاره 
بود.  همراه  طالب  سؤاالت  پاسخ  و  بحث  با   

ً
عموما امام،  حضرت  درس  کالس 

کردم. استاد به من جواب دادند؛ ولی قانع  روزی من یک اشکال در درس وارد 
یس به حرم حضرت معصومه مشرف  نشدم. معموالً حضرت امام بعد از تدر
می شدند. من در طول راه بحث را ادامه دادم؛ اما باز هم قانع نشدم. ایشان جلوی 
کفش داری ایستادند و با من صحبت کردند و به هر صورت مرا قانع کردند. روز بعد 

کفائی، مرگی در نور، ص71؛ مختاری، سیمای فرزانگان، ص318- 319 .  . 1
2 . زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت اهَّلل شیخ محّمدتقی آملی، ص31.
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کردند و  یس بررسی  یف آوردند، اشکال را دوباره در جلسه ی تدر که به درس تشر
بعد فرمودند: »ایشان ]آقای امامی کاشانی[ مرا به این مطلب تنّبه دادند.«

کــرد. بــا آن کــه  ایــن اظهــار، خیلــی خــوب و ســازنده بــود. اصــالً طلبه هــا را عــوض 
بــرای مــن اشــکالی پیــش آمــده بــود؛ ولــی روی تمــام جمعیــت حاضــر در درس تأثیــر 
عمیــق گذاشــت. وقتــی اســتادی بــا آن عظمــت بفرماینــد: ایشــان مــرا تنّبــه دادنــد، هــر 
کــه باشــد، عــوض می شــود. خالصــه، تعبیــر مــا ایــن اســت  کــس بــا هــر غــرور علمــی 
گرد بــرای ایشــان، ارزش دارد؛ بــه  کــه جلســه های درس امــام، عالم پــرور اســت، شــا

کــه خــوب می فهمــد، بیشــتر بهــا می دهنــد.1 خصــوص بــه طلبــه ای 

بــه  نیــز از خصیصیــه ی حق پذیــری و شــهامت در اعتــراف  عالمــه ی شــعرانی 

آملــی می گویــد: آیــت اهلل حســن زاده  بودنــد.  برخــوردار  اشــتباه 
گرد  شا تنها  من  که   شعرانی عالمه  استادم  مرحوم  اسفار  درس  در  روز  یک 
کردند. من  یر  تقر بود،  مثالی  که  را  بودم، حرف آخوند مالصدرای شیرازی  ایشان 
که مراد از این مثال چیز دیگر است.  کردم برداشت من اینست  گوش دادم، عرض 
فرمودند: نه این طور نیست و توضیح دادند. من دیگر دنبال نکردم. فردا که آمدم، 

ایشان فرمودند: برداشت دیروزتان از عبارت اسفار درست و حق با شماست.2

گردان آیتاهلل شبزندهدار نیز می گوید:  یکی از شا
کتــاب اشــتباه خواندنــد.  کلمــه اى را در ســطور اّولیــه متــن  یــك روز ایشــان ســر درس 
یکــی از طــاّلب اشــتباه را تذکــر داد. روز بعــد فرمــود: دیــروز آن صفحــه از درس را 

کــرد.3 اشــتباه خوانــده و توضیــح دادم؛ دوبــاره آن درس را تکــرار 

گفتوگو گردان در  همراهی با شا

ری و پرهیز از شخصیت زدگی«، نشریه طوبى، خرداد و تیر 1385، ش7، ص 35. گرد پرو 1 . »شا
2 . برزگر، نجم الدین، ص6.

گلشن ابرار، ج8، ص521-520. یسندگان،  3 . جمعی از نو
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کــه  امــامv توضیــح می دهنــد  بهاءالدینــی یــار دیریــن حضــرت  آیــت اهلل 

گردان و همراهــی بــا آنــان از خصوصیــات بــارز  گفتوگــو بــا شــا تشــکیل جلســات 

ــوده اســت:  امــام راحــل ب
گرد  گردانش جلسه می گرفت و مسأله شا از خصوصیات امام این بود که با شا
که بله، ما استادیم و  که در برنامه اش باشد  و استاد در برنامه امام، منها بود. این 
گرد و من با این ها بنشینم؟! خیر، اینچنین برنامه و مرامی نداشت. با  این ها شا
گردان  یاست جلسه با یکی از شا گاهی ر گردان می نشست، جلسه می گذاشت.  شا

یم بزرگی روحی امام تا این حد بود.1 خودش بود و می خواهم بگو

گردان مواجهه صحیح با درخواست های شا

گاهــی نیــز  گاه به جــا و  کــه  گردان در جلســه ی درس مطالباتــی از اســتاد دارنــد  شــا

ــت ها  ــن درخواس ــا ای ــت ب ــتاد الزم اس ــورت اس ــر ص ــد. در ه ــا باش ــد نابه ج می توان

گرد ادا شــده و پیونــد او  کــه حــق شــا به گونــه ای صحیــح مواجــه شــود، تــا ضمــن آن 

بــا اســتاد تقویــت می شــود، بــه حقــوق دیگــر خدشــه وارد نشــود.

گردان استاد مطهری در مورد بذل و بخشش علمی ایشان میگوید:  یکی از شا
کــه در تحقیــق  گردان می دادنــد  اســتاد یادداشــت ها و نوشــته های خودشــان را بــه شــا
کــه در مســائل  کــه وقتــی خدمتشــان می گفتــم  از آن هــا اســتفاده بکننــد. بــه یــاد دارم 
کــه در ذهــن  بــوط بــه انســان، عالقــه بــه مطالعــه دارم و طرحــی را از ایــن مبحــث  مر
ــردم، ایشــان مجموعــه ای از رســاله های خطــی چــاپ  ک داشــتم خدمتشــان عــرض 
کنــم. کــه در اختیــار داشــتند، بــه بنــده دادنــد تــا اســتفاده  نشــده عالمــه طباطبایــی را 

هم چنین در مورد استقبال استاد از اشکال ها و سؤال های طالب اظهار می دارد:
گرد اســتقبال می کــرد.  اســتاد اهــل بحــث بــود. در کالس درس از اشــکال و ســؤال شــا

1 . وافی، نسیم هدایت، ص401.
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گرد، جلــوی ســؤال  کــه بخواهــد بــا ِهیمنــه و غلبــه ی اســتاد بــر شــا هیــچ وقــت نمی شــد 
گرد یــا  کنــد، بلکــه بــه عکــس پــا بــه  پــای شــا گرفتــه یــا آن را متوقــف  و اشــکال را 
کــه  اشــکال بــا هــدف  صاحــب اشــکال جلــو می رفــت... . البتــه در مــواردی نیــز 
یــا روش صحیــح مطــرح نشــده و حــق دیگــران ضایــع می شــد، اســتاد مطهــری بــه 

ــرد.  ــی دیگــر برخــورد می ک  صورت

اســتاد در مواقعــی کــه می دیــد ســؤال کننده هدفــش از اشــکال بــه غیــر از جنبه هــای 
ــا در  ــد و ی ی ــرت ســخن می گو ــی پ ــا خیل ــه دســت آوردن مطلــب اســت و ی علمــی و ب
کننــده هــم دســت بردار  مــواردی اشــکال، خیلــی خــارج از بحــث اســت و اشــکال 
نیســت، در ایــن مــوارد ابتــدا بــا لحــن آرام و عباراتــی هم چــون »حــاال ببینیــم« و 
بــوط نیســت« و »نــه  خیــر آقــا« و...  ســپس بــا لحــن محکم تــری چــون »ایــن مر
ــود.1 ــی ایشــان اســتقبال از ســؤال ب کل ــه ی  ــی روحی ــد، ول ــه دســت می گرفتن بحــث را ب

گردان رسیدگی به شا

گاه نیازمنــد عنایــت ویــژه ی اســتاد و توجــه بــه آنــان در امــور درســی  گردان  شــا

گشــاده بــه ایــن نیــاز  و غیــر درســی هســتند. از ایــن رو، اســتاد بایــد بــا چهــره ای 

گرد منحصــر در موضوعــات درســی  طــالب نیــز پاســخ دهــد و ارتبــاط خــود را بــا شــا

کالس نکنــد. و وقــت 

آیــتاهلل صــادق خلخالــی در مــورد اهتمــام حضــرت امــامv در رســیدگی بــه 

طــالب می گویــد: 
پیــدا  ناراحتــی ای  آن هــا  گــر  ا داشــتند.  طلبه هــا  بــه  نســبت  خاصــی  توجــه  امــام 
کــه در درس امــام  یــای وضعشــان می شــدند. به طــور مثــال، خــود مــن  می کردنــد، جو
یــض شــدم و دو مرتبــه نتوانســتم در  شــرکت می کــردم و اشــکال می کــردم، ســخت مر
گهــان دیــدم امــام در  کــه نا کنــم. در خانــه خوابیــده بــودم  درس ایشــان حضــور پیــدا 

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 1 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مبلغان، فرو
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گرفته انــد، همــراه  یــر بغلشــان  کتــاب »وســائل الشــیعه« ســه جلــدی در ز کــه  حالــی 
ــای  ــار دیگــر هــم همــراه آق ــک ب ــد. ی ــه ی مــن آمده ان ــه خان ــای جــالل آشــتیانی ب آق
ــا ســایر طلبه هــا هــم همین طــور  ــرای عیــادت مــن آمدنــد. ب نجم الدیــن اعتمــادزاده ب

یضنــد، بــه عیادتشــان می رفتنــد.1 کــه آن هــا مر گــر می فهمیدنــد  رفتــار می کردنــد و ا

مرحوم آیتاهلل سید عّزالدین زنجانی نیز نقل میکند:
گــر احــراز میکردنــد طلبــهای زحمتکــش اســت و درس میخوانــد، خیلــی  امــام ا
بــرای او احتــرام قایــل بودنــد. در ایــام طلبگــی در قــم بــه بیمــاری ســختی دچــار 
بانــی فرمودنــد، بــه جــّد  کــه امــام در مــدت بیمــاری بــه مــن مهر شــدم، آن مقــدار 
گــر پــدرم در قــم بــود ایــن مقــدار از مــن مراقبــت نمی کــرد. ایــن تنهــا بــه  اطهــرم ســوگند، ا
یــب و در قــم درس می خوانــدم. روحیــه ی  لحــاظ ایــن بــود کــه مــن طلبــه ای بــودم غر
ــد.2 کنن ــه از مــن مراقبــت  ک ــود  ــوازی ایشــان موجــب شــده ب یب ن گردپروری و غر شــا

مرحــوم آیــت اهلل خزعلــی در مــورد توّجــه خــاّص استادشــان آیــت اهلل شــیخ هاشــم 

ینــی بــه وضعیــت طــاّلب و رســیدگی بــه نیازهــای آنــان میگویــد: قزو
گــر طلبــه اى بــر اثــر کســالت در درس حاضــر نمی شــد، ایشــان می رفــت بــه عیــادت  ا
کنــم.  کفایــه شــرکت  یضــم، نمی توانــم در درس  وى. طلبــه می گفــت: متأســفم، مر
ــام تعطیلــی می آیــم  آیــت اهلل شــیخ هاشــم بــه طلبــه می فرمــود: طــورى نیســت؛ در اّی
ــه او می گفــت؛  ــه و درس را ب ــم(. می آمــد حجــره ی فــالن طلب ی )درس شــما را می گو

بــا یــك دنیــا صفــا و مهــر ... .3

گردان آیت اهلل سید محسن حکیم نیز دقت استاد در شناخت حاالت  یکی از شا

ی برای بیان مشکالت را این چنین شرح می دهد:  گردان و زمینه سازی و شا
روزى بــر اســتاد وارد شــدم. دســتش را بوســیده، نشســتم. مدتــی گذشــت. هرچــه 

1 . رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج 1، ص 246.
2 . همان، ص 246.

گلشن ابرار، ج6، ص185. یسندگان،  3 . جمعی از نو
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یافتــه بــود،  کــه مشــکل مــرا در بــان آورم. او  کــردم نتوانســتم خواســته ام را بــر ز تــالش 
ــم و خواســته ام را  یافت ــوان ســخن باز ــار وى ت گفت ــا شــنیدن  ــرد. مــن ب ک ســخن آغــاز 
ــره نشــود.1 ــر مــن چی ــا شــرم ب ــد ت ــان می ران ب ــر ز یــف ب شــرح دادم. او پیوســته مطالــب ظر

کــه حتــی اجــازه  گردانشــان بــه انــدازه ای مهربــان بودنــد  مرحــوم مطهــری نیــز بــا شا

کننــد؛ در  می دادنــد آن هــا مســائل خصوصــی و شخصی شــان را بــا ایشــان مطــرح 

ــدازه ای  ــه ان کننــد؛ حتــی ایشــان ب ــا ایشــان مشــورت  انتخــاب راه و مســیر آینــده ب

گردان شــان، در صــورت  کــه در مجالســی ماننــد عروســی شا نزدیــک می شــدند 
ــد.2 ــرکت می کردن ــوت، ش دع

آیــت اهلل جوادی آملــی بــا بیــان خاطــره ای از اســاتید خــود در دوران تحصیــل، 

نمونــه ای دیگــر از بزرگــواری اســاتید و رســیدگی آن هــا بــه طــالب را بازگــو می کنــد: 
ــوار  ــا اســاتید بزرگ ــاب م ــم. در غی ــه آمــل رفتی ــم ب ــا از ق ــد، م کردن ــدرم رحلــت  وقتــی پ
ــرای  ــی رضوان اهلل علیهمــا ب ــرزا هاشــم آمل ــا می ــاد و مرحــوم آق ــا، مرحــوم محقــق دام م
گردپروری و  کمــال شــا گرفتنــد... ایــن  بزرگ داشــت مرحــوم پــدرم مجلــس ترحیــم 

ــود.3 ــواری ب کمــال بزرگ

گردان داشــته اند.  حــاج آقــا رضــا همدانــی نیــز اهتمــام خاصــی بــه وضعیــت شــا

گردان ایشــان اهتمــام ویــژه ی اســتاد را چنیــن توصیــف می کنــد: یکــی از شــا
ــی حســاس  ــه مشــکالت طــالب، خیل ــی نســبت ب ــا رضــا همدان ــا، حاج آق اســتاد م
ــر طــرف نمایــد. او بــه مــن  گرفتاری هــاى آنــان را ب بــود و ســعی می کــرد حتی االمــکان 
کــه مقــروض اســت  گــر طلبــه یــا اهــل علمــی را دیــدى  می گفــت: آقــا ســید مرتضــی! ا
ــر ایــن  کنــم. در غی ــر طــرف  یــش را ب گرفتار ــا  ــه مــن اطــالع بــده ت گرفتــارى دارد، ب ــا  ی

1 . همان، ج2، ص719.
ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 2 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو

3 . مرکز نشر اسراء، مهر استاد، ص 178.
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صــورت، تــو مقصــر هســتی!1

گرد آیت اهلل میرزا جواد آقا تهرانی نیز نقل می کند: شا
میرزا  مدرسه ی  در  اتاقم  در  ظهر  از  بعد  یک  ساعت  تابستان،  گرم  روز  یک  در 
مرا صدا  تهرانی[  آقا  میرزا جواد  ]آیت اهلل  گهان شنیدم  نا می کردم.  استراحت  جعفر 
که  می زنند. از ایوان اتاق به داخل مدرسه نظر انداختم. استادم آقا میرزا را دیدم 
کردند  کردم چه میفرمایید آقا؟ اشاره  یدم. عرض   به پایین دو

ً
مرا می طلبند. فورا

که به تازگی از روستا برای تحصیل به این مدرسه وارد شده بود  به یک نوجوانی 
از  می دارد  اظهار  فرمودند:  چه؟  برای  پرسیدم  می شناسی؟  را  آقا  این  فرمودند:  و 
کردم، مأمور پست  یافت مراجعه  کرده اند. چون برای در محلمان پولی برایم پست 
گفت: چون شناسنامه همراهت نیست، باید یک نفر معرف بیاوری و من هم شما را 
معرفی کردم. حال ایشان دنبال من آمده است. چون او را نمیشناسم، خواستم به 
کنم تا در اداره ی پست گواهی نمایم که ایشان فالنی  وسیله ی شما او را شناسایی 
کردم ایشان را با همین نام  است و پول حواله شده متعلق به ایشان است. عرض 
می شناسم و به تازگی به این مدرسه آمده است؛ ولی اجازه بفرمایید تا بنده همراه 
کار از  ایشان بروم و شما خود را با این ضعف حال و هواِی گرم زحمت ندهید. این 
کرده، خود خودم باید همراه ایشان بروم. هر  من ساخته است. فرمودند: مرا معرفی 
یدم، فایده ای نبخشید و مرحوم میرزا همراه با آن نوجوان تازه از روستا  چه اصرار ورز

آمده، به طرف اداره پست راه افتادند.2

نیازمند  پیچیده،  و  تخصصی  امور  در  مشورت  که  است  ذکر  به  الزم 

دلسوز  استاد  آن ها،  فقدان  صورت  در  و  است  تخصص  و  توانمندی 

مشورت  ارائه ی  از  و  داده  ارجاع  متخصص  مشاور  به  را  خود  گرد  شا

غیرکارشناسی و بر اساس سلیقه ی شخصی اجتناب می کند.

گلشن ابرار، ج3، ص216. یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . خبرگزاری فارس، شناسه خبر: 8708110907.
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گرد تازه وارد محبت و التفات نسبت به شا

کنــد، بایــد معلــم بــه او اظهــار  گــر شــخص تــازه واردی در جلســه ی درس شــرکت  ا

گشــاده رویی از او اســتقبال نمایــد تــا بدیــن وســیله  کــرده و بــا انبســاط و  محبــت 

آورد؛ چــون هــر شــخص غریــب و  فراهــم  را  او  موجبــات نشــاط و شــرح صــدر 

تــازه وارد، بــه ویــژه در حضــور علمــا و دانشــمندان، دچــار دهشــت و هیبت زدگــی 

تــرس  ایــن  گشــاده رویی،  و  اظهــار محبــت  از طریــق  بایــد معلــم  کــه  می گــردد 

کنــد و نیــز چــون ایــن فــرد تــازه وارد و غریــب،  و هیبت زدگــی را از دل او بیــرون 

احســاس غربــت و بیگانگــی می کنــد، نبایــد معلــم بــا نگاه هــای تعجب آلــود و 

آزاردهنــده، بــدو چشــم دوختــه و نگاهــش را فــزون از حــد، در او متمرکــز ســازد؛ 

زیــرا این گونــه نگاه هــا او را دچــار شــرم و خجلــت می ســازد و بــا وجــود این کــه 

ممکــن اســت دارای اهلیــت و شایســتگی بــرای تحصیــل باشــد، شــرم و حیــای 

گردیــده و  کــره  ی، مانــع ســؤال و پرســش علمــی و شــرکت او در بحــث و مذا و
موجــب محرومیــت از علــم می شــود.1

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص147-146.
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ایجاد فرصت پرسش و پاسخ پس از تدریس

معمــوال زمــان جلســه ی درس بــرای پاســخ گویی بــه تمــام ســؤال ها و اشــکال ها 

گردان باقــی  کافــی نبــوده و پــس از درس، برخــی از ســؤال ها و اشــکال های شــا

بــرای  را  زمانــی  یــس،  تدر از  پــس  اســتاد  اســت  الزم  اســاس،  برایــن  می مانــد. 

پاســخ گویی بــه مطالبــات طــالب اختصــاص دهــد. آیــتاهلل محمــد یــزدی بــه 

می کننــد: اشــاره   vامــام حضــرت  در  ویژگــی  ایــن 
گردان  کوتاهــی می نشســتند و شــا امــام همیشــه بعــد از تمــام شــدن درس، مــدت 
گاهــی در میــان  تی می کردنــد و توضیــح می شــنیدند. مــن خــود  می رفتنــد و ســؤاال
گردان  ــا ایــن شــا تی داشــتم. نحــوه ی برخــورد امــام ب ایــن جمــع می نشســتم و ســؤاال
کــه خصوصــی محســوب می شــد، فوق العــاده آموزنــده بــود. ایشــان  در جلســه ای 
ــه بحــث اشــکال می گرفــت، جــواب  ــه ب ک گردی  ــه شــا ــا لطــف و محبــت خاصــی ب ب
گرفتــه می شــد و بــه آن هــا   در درس 

ً
کــه رســما تی بــود  می دادنــد و ایــن غیــر از اشــکاال

جــواب می دادنــد. در حقیقــت روح طلبــه را جــذب می کردنــد و میــدان می دادنــد 
کــه مــن در محضــر امــام یافتــم.1 کنــد. ایــن اولیــن چیــزی بــود  کــه طلبــه ســؤال و بحــث 

آیت اهلل امامی کاشانی نیز نقل میکنند: 
یس شــان تمــام می شــد، معمــوالً می نشســتند و  حضــرت امــام بعــد از این کــه تدر
کــه  کار بــه جایــی می رســید  گردان دورش جمــع می شــدند و ســؤال می کردنــد.  شــا
از دو زانــو نشســتن بــه چهــار زانــو نشســتن می رســید و عمامه شــان را روی زانــو 
می گذاشــتند و تــازه اول بحــث بــود و تــا اشــکال وجــود داشــت، ایشــان نشســته 
بودنــد و تــا مــا حــرف و ســؤال داشــتیم، ایشــان نشســته بودنــد و جــواب می دادنــد. 
کــه دیگــر کســی حرفــی نداشــت، از جــا بلنــد می شــدند و حرکــت می کردنــد.2 وقتــی 

1 . سعادتمند، آئین دانشوری در سیره امام خمینی، ص110.
ری و پرهیز از شخصیت زدگی«، نشریه طوبى، خرداد و تیر 1385، ش7، ص 35. گرد پرو 2 . شا
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گردان داشت.  مرحوم عالمه جعفری نیز عنایت ویژه ای به پرسش های شا

حجت االسالم و المسلمین علی دوانی به این خصوصیت ایشان اشاره می کند:
گرفته انــد و بــا او ســِر بحــث  کــه اســتاد جعفــری را در میــان  یان را می دیــدم  دانشــجو
گــرم و نــرم خــود بــه ســئواالت آن هــا  دارنــد. او در میــان آن هــا فــرو رفتــه بــود و بــا لحــن 
یان  کــه اســتاد بــا جمعــی از دانشــجو پاســخ مــی داد. حتــی در خیابــان هــم می دیــدم 
کــه در راه رفتــن داشــت، از پیــاده رو می گــذرد  گرفتــه بودنــد، بــا ســرعتی  کــه دورش را 

و بــا صــدای رســا جــواب پرســش های آن هــا را میدهــد.1

گاه به منزل طلبه سرکشی به حجره و 

گردان استاد مطهری می گوید:  یکی از شا
کــه می رفتیــم، مثــل این کــه بــا مــا رفیــق بــود. البتــه گاهــی لطــف  مــا بــه منــزل ایشــان 
می کردنــد و بــه منــزل مــا می آمدنــد؛ ولــی اصــالً ایــن مســائل مطــرح نبــود. یعنــی 
ــر داشــت و از  ــی تأثی ــن اخــالق انســانی، خیل ــی نداشــت و ای ایشــان خــود بزرگ بین

خصایــص فوق العــاده ی ایشــان محســوب می شــد.2

ب. موانع ارتباط مؤثر

ــی  ــن ارتباط ــراری چنی ــرای برق ــه را ب ــر، زمین ــاط مؤث ــل ارتب ــق عوام ــه تحق ک ــن  ــا ای ب

فراهــم می کنــد؛ ولــی ِصــرف وجــود عوامــل یــاد شــده، بــه تقویــت ارتبــاط عاطفــی 

کــه ممکــن اســت وجــود موانعــی، زمینــه ی  گرد منجــر نمی شــود؛ چــرا  اســتاد و شــا

فراهــم شــده را بــه نتیجــه نرســاند. بــر ایــن اســاس، شناســایی و جلوگیــری از وقــوع 

ــر امــری ضــروری می باشــد.  موانــع، بــرای ایجــاد ارتبــاط مؤث

گلبرگ، آبان1381، ش 35، ص89. ز درگذشت عالمه محمدتقی جعفری«، مجله  1 . عیوضی، »سالرو
ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 2 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
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زیاده روی در سرزنش

کنــده می ســازد.  را پرا کینــه و اطرافیــان  از  پــر  را  از حــد، دل هــا  بیــش  ســرزنش 

می فرمایــد:   امیرالمؤمنیــن چنان چــه 
ْصَحاب .1

َ ْ
وَب َو ُتوِحُش ال

ُ
ُقل

ْ
یِع ُتوِغُر ال ْقِر َكْثَرُة الّتَ

از ایــن رو، شایســته اســت اســتاد ســرزنش های خــود را بــه مــوارد ضــروری محــدود 

گرد اســتفاده کند. کــرده و تــا حــد امــکان از ســایر روش هــا بــرای متنبــه ســاختن شــا

عالمه حسن زاده آملی استاد خود را اینچنین معرفی می کند: 
حــدود ســیزده ســال در محضــر اعــالی عالمــه شــعرانی تشــّرف داشــتم. از ایشــان 
 فقــط یــک تشــر شــنیدم. روزی در یــک مطلــِب درِس مکاســب شــیخ انصــاری
چنــد بــار ســؤال و جــواب بیــن مــا رد و بــدل شــد. ایــن تنهــا تشــری بــود کــه ایشــان در 

ایــن ســالیان دراز، بــه مــن زده اســت.2

انتشار لغزش ها

گاهی استاد پی به لغزش  گردان،  با توجه به ارتباط نزدیک و مستمر استاد با شا

گسترش و نشر  برخی از آن ها می برد. در این صورت، الزم است با دقت فراوان از 

کرده و سعی در اصالح آن نماید.  گردان جلوگیری  موضوع میان شا

کــه در پوشــش  آیــت اهلل بنابــی بــه حفــظ اســرار و لغــزش افــراد مقیدنــد تــا آن جــا 

خطــای فــرد، حتــی هنــگام اخــراج از مدرســه نیــز اصــرار می کننــد:
ــدن شــخص در حــوزه صــالح نیســت، اوالً  ــه دیگــر مان ک ــا در برخــی خطاهــا،  ...ام
ــد،  ــن بفهمن ــر از قرائ گ ــه ا ــد )البت ــی نبرن ــه خطــای او پ ــا ب ــم ســایر طلبه ه ســعی می کن

کنــده  رد )یــا بــه دشــمنی می انــدازد آن هــا را( و همراهــان را پرا کینــه مــی آو کــردن دل هــا را بــه  ى ســرزنش  1 . بســیار
)6600 ش   ،391 ص  المواعــظ،  و  الحکــم  عیــون  )لیثــی،  می ســازد. 

2 . واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص61.
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گــر او را اخــراج می کنــم، از حــوزه  کــه جــوان اســت و ا آن حــرف دیگــری اســت(؛ چــرا 
ــه ی انســانیت و اســالمیت! 1 ــه از جرگ ــم، ن ــرون می کن بی

زیاده گویی

کنــده ســاختن یــاران بــه شــمار مــی رود؛ چنانچــه  یادهگویــی از عوامــل مــالل و پرا ز

امیرالمؤمنیــن می فرماید:
ْخَوان .2 ِ

ْ
 ال

ُّ
ل ِم ُتِ

َ
ال

َ
ك

ْ
َكْثَرُة ال

یــی اجتنــاب  کنده گو یــس می نمــود. از پرا عالمــه طباطبایــی خیلــی آرام و آهســته تدر
کوتــاه،  یده گــو بــود و بحث هــا را بــا عباراتــی  گز داشــت؛ ولــی در عــوض کم گــوی و 
گــر می خواســت نکتــه ای را بــه فــردی متذّکــر شــود  امــا متیــن و محکــم بیــان می کــرد. ا
بــان جــاری  کوتــاه ســخنی بــر ز گردی را نصیحــت نمایــد، خیلــی موجــز و  و یــا شــا

ــود.3 ــن ب ی  تحّول آفر
ً
ــا ــا و احیان ــه بســیار پرمعن ک می ســاخت 

تندخویی 

گردان را از بین می برد، بلکه  که زمینه ی ارتباط شا تندخویی استاد، عالوه بر آن 

کند. کرده یا حتی از دین زده  گاه ممکن است طالب را از درس و تحصیل دور 

آیــتاهلل جنتــی بــا نقــل یــک جریــان، حساســیت شــهید قدوســی را بــه عــدم 

اســتفاده از اســتاد تندخــو بــه دلیــل تأثیــر نامطلــوب آن بــر طــالب تشــریح می کنــد:
کــه بــه موضوعــی اعتــراض داشــت، تنــد شــد و بــا  روزی در دفتــر او یکــی از اســتادان 
ــرد  ک بانــگ بلنــد، ســخنان تنــدی گفــت. مرحــوم قدوســی بالفاصلــه بحــث را قطــع 
ــر ببیننــد کســی در مقــام  گ ــر می شــوند.« یعنــی ا کاف و گفــت: »آقــای... ایــن طــالب 
اســتادی، رفتــاری چنیــن ناهنجــار دارد، از آن هــا نمی تــوان انتظــار اخــالق اســالمی 

1 . دیدگاه های تربیتی آیت اهَّلل عبدالمجید باقری  بنابى، به نقل از پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه بناب.
ى سخن، برادران را ملول می سازد. )لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص 390، ش 6605( 2 . بسیار

3 . اباذری، خاطرات فقیه اخالقی، ص 144- 146؛ تهرانی، ِز مهر افروخته، ص 33.
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گردی در روحیــه ی طــالب اثــر نامطلــوب  گــر تشــخیص مــی داد اســتاد یــا شــا داشــت. ا
دارد، هرچــه زودتــر بــه وجــه معقولــی، عــذرش را میخواســت.1

جدال و خودنمایی

یــا حتــی  گرد از اســتاد  گرفتــن شــا یــه  بــه زاو مجادلــه  و خودنمایــی علمــی نیــز 

کــه بــوی جــدال  درس منجــر می شــود. از ایــن رو، اســاتید شایســته در مباحثــی 

و خودنمایــی از آن استشــمام می شــود، وارد نشــده، ســکوت اختیــار می کننــد.
امــام ]v[ در مباحثــات علمــی، کامــالً اهــل بحــث و دقــت بــود و مطالــب را بــه طــور 
ــه بحــث  ک ــه اشــکاالت پاســخ مــی داد؛ لکــن در جلســاتی  ــرد و ب دقیــق بررســی میک
گــر کســی ســؤال  بــه صــورت خودنمایــی و جــدال مطــرح می شــد، ســکوت می کــرد. ا

گــوش مــی داد.2  ســاکت بــود و 
ّ

می کــرد، جــواب مــی داد و اال

کمــال تواضــع و فروتنــی، اشــکاالت و  آیــت اهلل ســیدعلی موســوىبهبهانــی بــا 

گاهــی نکاتــی از صــرف و نحــو  پاســخ هاى طــاّلب مبتــدى را بررســی می نمــود. 

ــد و فکــر  ی ــر جــواب نداشــتند، می فرمــود: برو ــر قــدرت ب گ را از آن هــا می پرســید و ا

گــر طــاّلب از عهــده ی جــواب بــر  یــد. ا کنیــد و مطالعــه نماییــد و پاســخ آن را بیاور

نمی آمدنــد، خــودش جــواب آن را مــی داد. ایشــان هنــگام درس و بحــث، مجادلــه 

گاه نظــر خــود را بــه دیگــران تحمیــل نمی کــرد. اصــرارى نداشــت  نمی کــرد و هیــچ 
کــه نظریــه او را بپذیرنــد، بلکــه پذیــرش آن را بــه عهــده ی مخاطــب میگذاشــت.3

شهید بهشتی جدلی بودن برخی از اساتید فلسفه را مانعی برای ارتباط 

بیشتر با اساتید و جست وجوی خزانه ی پر ارزش فلسفه دانسته، می گوید: 

1 . »گفت وشنود با آیت اهَّلل احمد جنتی«، شاهد یاران، دی ماه 1387، ش 38، ص8.
2 . آیت اهَّلل ابراهیم امینی، پیام انقالب، ش105، ص21؛ برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج5، ص93.

گلشن ابرار، ج3، ص 378. یسندگان،  3 . جمعی از نو
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کــه در آن موقــع نــو طلبــه ای بــودم، جدلــی بــودم؛  ایــن اســاتید هــم مثــل خــود بنــده 
ــر داد و  ــی؛ مــن داد مــی زدم، اســتاد از مــن بلندت ــی، اســتاد هــم جدل یعنــی مــن جدل
یــج از این کــه اصــالً  یــاد می کــرد و ایــن مســأله مــا را بــه جایــی نمی رســانید، بــه تدر فر
گاهــی  کنــم تــا شــاید آ خزانــه پــر ارزش فلســفه خودمــان را تــا آخــرش جســت وجو 

کنــم، دلســرد شــده بــودم.1 ارزنــده ای کســب 

3. ابراز عطوفت پدرانه

در  و  بداند  ثمره ی عمر خود  و  فرزند خود  به منزله ی  را  الزم است استاد، طلبه 

ایجاد ارتباط صمیمی، سازنده و عاطفی با او پیش قدم شود و به رشد و حرکت 

و تحول او نظر داشته باشد و در امور اخالقی، معنوی، معیشتی، روحی، روانی، 

خانوادگی، درسی، اجتماعی و ... او حضور داشته باشد. آن گاه که استاد خود را 

گرد خویش می بیند، روحیه ی پدری را در تمام رفتارهای  در جایگاه پدر برای شا

خود لحاظ می کند. در این جا بعضی از مصادیق اظهار محبت پدرانه ی استاد 

گردان در سیره ی اساتید واالمقام مرور می شود: نسبت به شا

مهرورزی پدرانه

بــا نقــل خاطــره ای از مرحــوم آیــتاهلل   کشــمیری آیــت اهلل ســیدعبدالکریم 

میــرزا علــی آقــای قاضــی، ابــراز محبــت پدرانــه ی ایشــان را توضیــح می دهنــد:
کــردم: آقــا! خرمــا میــل  کــرد بخــورم. عــرض  روزی آقــای قاضــی خرمایــی تعــارف 
ــردم:  ک ــد؟ عــرض  ی ــل دار ــوع دیگــر می ــا ن ــد ی ی ــل ندار ــوع می ــن ن ــود: از ای ــدارم. فرم ن
»خرمــای دری« را ســخت دوســت دارم. پــس از مدتــی دیــدم ایشــان بــا همــان لبــاس 
کــرده و آورده اســت!2 ــر از آن نــوع خرمــا  عربــی بلنــد آمــده منــزل مــا و دو جیبــش را پ

1 . ابراهیم زاده، بهشتی در زمین، ص30.
2 . حسن زاده، اسوه عارفان، ص 113.
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گردان ایشــان نیــز منتقــل شــده اســت. از جملــه،  ایــن احســاس پــدری بــه شــا

گردان بــود:  وجــود عالمــه طباطبایــی سرشــار از عشــق و عطوفــت بــه شــا
حضــرت اســتاد  نســبت بــه همــگان متواضــع بودنــد؛ اّمــا تواضــع و عطوفــت 
گردان  کــه شــا گردان جلــوه و ظهــور دیگــری داشــت؛ بــه  طــوری  ایشــان نســبت بــه شــا
کرامــت قایــل بودنــد. شــیوه ی ایشــان  را بســان فرزنــد خــود می دانســتند و بــرای آنــان 
کــه انســان از حضــور در مجلــس و محضــر ایشــان، گذشــته  در برخــورد، چنــان بــود 
ــذاذ از  ــا الت ــره وری از معــارف، همــراه ب ــرد و به ــّذت عاطفــی می ب ــره ی علمــی، ل از به

عواطــف بــود.1

که:  گردان عالمه طباطبایی نقل شده است  از قول یکی از شا
کــه بــه تحصیــل  کــه بــا او بــودم، وی نســبت بــه تمــام کســانی  در مــّدت ســی ســالی 
ــان صمیمــی و  ب، آن چن

ّ
ــه طــال ــد و نســبت ب ــه داشــتند، فوق العــاده عالقه من عالق

مــه اســت.
ّ

کــه هــر کــس می پنداشــت، فقــط او دوســت خصوصــی عال یک رنــگ بــود 

گردشــان  بــه شا کــه  گرد در نامــه ای  بــه شــا نمونــه ای از شــدت محبــت اســتاد 

اســت: مشــهود  طهرانینوشــته اند،  محمدحســین  عالمــه 
یــن عافیــت و موّفقّیــت  کــه وجــود مســعود، قر بــه عــرض مبــارك می رســاند: امیــدوارم 
بــوده و ماللــی نداشــته و غــرق ألطــاف بی پایــان و عنایت هــاى شــایان حــّق ســبحان 
 الّســالم بــوده و از نعمــت جــوار 

ُ
و تحــت تربیــت صاحــب والیــت مطلقــه علیــه أفضــل

محظــوظ می باشــید.

یــارت  کیــه از تفّقــد و یــادآورى جنــاب  عالــی ز یفه ی حا چنــدى قبــل مرقومــه ی شــر
یــد  گردیــده و مفتخــر شــدم. کســالت طبعــی بنــده چنان چــه مســبوقید، ایــن مــّدت مز
گردیــده، ولــی بــا ایــن  همــه چنان چــه قلبتــان هــم قاعــدًة بایــد شــهادت  خجلــت 

ــی فرامــوش بنــده نمی شــود. ــر مهــر جناب عال بدهــد، هیــچ گاه صــورت پ

1 . جوادی آملی، شمس الوحی تبریزی، ص 242.
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و لــو ال این کــه موضــوع آســتاِن عــرش بنیــاِن حضــرت أمیــر بــود، بنــده هیچ گونــه 
رأى بــه مســافرت جنــاب  عالــی، نــه در مقــام شــور و نــه بحســب تصــّور نمــی دادم. 
گرچــه راهــی بــه قــرب  بــه هــر حــال و اجمــاالً، دل بنــده پیوســته پیــش شــما اســت؛ ا
جســمانی نــدارم. اینــك بــاز بــا ایــن وســیله بــه رازســرایی و توصیه هــاى خــود ادامــه 
می دهــم. امیــدوارم إن شــاء اهلل وضعّیــت هــواى آن جــا موافــق مــزاج خــود و خانــواده ی 

گرفتــارى و ابتــال نداشــته باشــید. گرامی تــان بــوده و از ایــن جهــت 

1. پیوسته موضوع مسکن و خوراك را خیلی اهّمّیت داده و البّته هیچ غفلت نکنید.

کــه موافــق ذوق و ســلیقه تان می باشــد، اختیــار فرماییــد؛  2. از درس هــا، درســی 
گــر  گرچــه اســتاد بحســب ظاهــر از حیــث اّبهــت و شــهرت عقب تــر بــوده باشــد و ا ا
ید، ممکــن اســت بــه یکــی از درس هــاى بــا عنــوان حاضــر شــده و یکــی دو  ناچــار شــو

ــا درس حقیقــی داشــته باشــید. بیشــتر از ســه درس هــم مجــّوز نــدارد. ت

3. بــا بعضــی از اشــخاص مهــّذب و مــردان خــدا نیــز رابطــه داشــته باشــید. درس و 
ــیُر فیــه إالّ  ــُد الّسَ ی کــه از جــاّده پــرت بیفتــد؛ الیز تحصیــل بیخــدا مثــل راهــی اســت 

ــد.[ ــزى نمی افزای ــًدا. ]حرکــت در آن جــز دورى چی ُبع

ین باب خوبست از آقایان عظام با آقاى گلپایگانی و از باقی ماندگان مرحوم  و در
حاج میرزا علی آقا قاضی، با آقاى آقا شیخ عّباس قوچانی رابطه داشته باشید؛ و 

یفه مسبوقم فرمایید. گاه گاهی از ارادتمند هم یادآورى کرده، از حاالت شر البّته 

ین سخن ما این ست که: غرق نعمتید، قدرش را بدانید و اهلل الُمعین. به هر حال آخر

و الّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته 

 محّمدحسین طباطبایی

یــم.1 شــهید مطهــری نیــز   ســالم دار
ً
 ســالم دارنــد. خدمــت رفقــا عمومــا

ً
رفقــا عمومــا

گردانش  بــا الهــام گرفتــن از اســتاد خویــش مرحــوم عالمــه طباطبایــی، با شــا

1 . عالمه حسینی طهرانی، آیت نور، ص133-132.
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گونه مواجه می شد. یکی از دوستان استاد مطهری می گوید:  بدان 
گردانشــان، ماننــد برخــورد دو رفیــق بــود. خیلــی بــا محبــت  برخــورد ایشــان بــا شا

بودنــد و بــا حــرارت و شــور برخــورد می کردنــد.1

گردان استاد می گوید:  هم چنین یکی از شا
ــه ایشــان محبــت  گردانشــان نســبت ب ــه در دل شا ک ــود  ــه نحــوی ب ســلوک ایشــان ب
در  می شــدیم،  حاضــر  ایشــان  درس  در  کــه  وقــت  همــان  در  مــا  می شــد.  ایجــاد 
ــی محســوس  ــه خوب ــم و ب درس هــای اســتادان دیگــر دانشــگاه هــم شــرکت می کردی
کــه  گردان اســتاد مطهــری بــا ایشــان دارنــد بــا رابطــه ای  کــه شــا بــود رابطــه ای 
یان دانشــگاه بــا اســتادان خــود دارنــد، متفــاوت اســت. چــه ایــن رابطــه  دانشــجو

رســمی و اداری نبــود، بلکــه تــوأم بــا عشــق و شــوق بــود.2

تربیت پدرانه

گردان خویــش می دانــد، در فرآینــد  کــه اســتاد و مربــی، خــود را پــدر شــا آن گاه 

کامــل  تربیــت نیــز نــه بــه صــورت رســمی و خشــک، بلکــه بــا دلســوزی و عطوفــت 

یــادی نرمــی و  بــا آن هــا برخــورد می کنــد. الزمــه ی ایــن نــوع برخــورد، در مــوارد ز

گردان اســت. کــردن بــر طبــق اختالفــات فــردی شــا مالیمــت، مماشــات و عمــل 
کوتاه بود؛ در عین اوج و صعود،  ]عالمه طباطبایی[ همه چیز بود. بلند بود و 
در حضیض و نزول. با ما طلبه های عجول و گستاخ، نرم و مالیم، مانند پدر. بلند 
کودک را می گیرد و پا به پای او راه می رود. استاد با  که خم می شود و دست  قامتی 
ما چنین می کرد. او با ما مماشات3 می نمود و با هر کدام از ما طبق ذوق و سلیقه و 

اختالف و شّدت و ِحّدت و تندی و کندی او راه می رفت و تربیت می نمود.4 

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 1 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
2 . همان.

کردن.  3 . مدارا 
4 . عالمه طهرانی ، آیِت نور، ج1، ص126.
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نصیحت پدرانه
عالمــه طباطبایــی بــا یــادآوری خاطــره ای از ســختی های دوران تحصیــل در 

نجــف، بــه نصیحــت دلســوزانه ی اســتاد خــود آیــتاهلل قاضــی اشــاره میکننــد:
کــه در نجــف بــودم، مدتــی ارتبــاط بــا ایــران بــه ســختی برقــرار بــود  در ایــام تحصیــل 
ــاه می شــد. عــالوه،  ــه ی رف ــود وســایل اولی ــی و کمب ــه ی مال ــدان زمین ــه موجــب فق ک

ــرد. ــرای مــا مشــکالت بیشــتر فراهــم می ک گرمــی هــوا در نیمــی از ســال، ب

بــه همیــن جهــت روزی خدمــت اســتادم، آیــت اهلل قاضــی رســیدم و غصــه ی دل بــه 
کــردم،  کــه از خدمــت اســتاد مراجعــت  گفتــم. ]ایشــان نصایحــی فرمودنــد؛[ آن گاه  او 
ــد  ــدارم و مضمــون پن ــی ن ــه مالل ــه در زندگــی هیچگون ک ــان ســبک بارم  ــی آن چن ی گو

ایشــان را بــه صــورت شــعری درآوردم.

یـــد                     خـــار غـــم انـــدر دل مـــا می خلیـــد کـــه غـــم پـــرده ی مـــا می در  دوش 
اندیشـــه ام و  غـــم  نمـــودم  طـــرح  پیشـــه ام                      خـــرد  اســـتاد  بـــر   در 
کف آیینه تدبیر داشـــت                                  بخت جوان و خرد پیر داشـــت  کاو به 
گذران است جهان، شاد باش! که در زندگی آزاد باش!                           هان!   گفت 
 رو، به خودت نسبت هستی مده!                                 دل به چنین مستی و پستی مده!
 زانچـــه نـــداری ز چـــه افســـرده ای                      وز غـــم و انـــدوه، دل آزرده ای؟!
 گـــر ببـــرد ور بدهـــد دســـت دوســـت                           ور ببـــرد ور بنهـــد ملـــک اوســـت
کـــج نشـــود دســـت قضـــا را قلـــم  ور ِبِکشـــی یـــا بُکشـــی دیـــو غـــم                                
آنچه خدا خواست همان می شود                                 وآنچه دلت خواست نه آن می شود1

آیــتاهلل  اســتاد  خیرخواهانــه  نصیحــت  نقــل  بــه  نیــز  حســنزاده آملی  آیــت اهلل 

ینیمی پردازنــد: قزو
کار علمــی انســان بایــد محیــط بــر زمــان و مــکان باشــد. غــرض این کــه  بــه هــر حــال، 

1 . تهرانی، ز مهر افروخته، ص.
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بــه دســت جنــاب اســتاد  بــار  ایــن  جانــب نخســتین   یــم مطبــوع  وقتــی دفتــر تقو
ینــی رفــع  اهلل درجاتــه رســید، بســیار برآشــفت و از بــاب  اعظــم حضــرت آیــت اهلل قزو
کرده ایــد،  یاضــی را تحصیــل  خیرخواهــی و دلســوزی فرمــود: »از این کــه رشــته های ر
بســیار کار خوبــی کرده ایــد؛ ولکــن شــما در علــوم دیگــر هــم زحمــت کشــیده اید و ایــن 
ید و  عمــل شــما ســبب می شــود کــه در عــرف عــام بــه ِســَمت یــک منّجــم شــناخته شــو
همــه ی کمــاالت دیگــر شــما نادیــده گرفتــه شــود.« ایــن تنــدی و درشــتی جنــاب اســتاد 

روحــی لــه الفــداء بســیار برایــم دلنشــین بــود.1

کوهستانی می گوید:  هم چنین یکی از ارادتمندان آیت اهلل 
کوهســتانی رســیدیم.  روزی جهــت عــرِض ادب و دست بوســی خدمــت آقاجــان 
کــه جهــت  اوایــل طلبگــی مــن بــود. جمعــی نــزد ایشــان نشســته بودنــد. هنگامــی 
گــردن مــن  تجدیــد وضــو برخاســتند، متوجــه حقیــر شــد و دســِت مبــارک خــود را در 
کــرد و ایــن برخــورِد محبت آمیــز،  بــان از مــن احوال پرســی  انداخــت؛ مثــل پــدری مهر
ســخت مــرا مجــذوب ایشــان کــرد، آن گاه فرمــود: »تــا بــه حــال شــتر دیــده ای؟« عرض 
ــد: »در  گفتن ــده ام. ســپس  ــاب دی کت ــی عکســش را در  ــدم؛ ول ــردم: خــودش را ندی ک
گــر اســب را پنجــاه َمــْن  میــان حیوانــات اهلــی، شــتر بیشــتر از حیوانــات بــار می شــود. ا
گنــدم بــار کننــد، شــتر را یک صــد َمــن گنــدم بــار می کننــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه بــارش 
ســنگین اســت، همیشــه ســالم اســت؛ چــون جلــوی پــای خــود را نــگاه می کنــد. 
کنیــد؛ مقــداری  شــما اول طلبگی تــان اســت؛ اول جوانــی شماســت؛ خیلــی احتیــاط 
یــد.« بعــد  کنیــد. در مســائل و حــوادث روز بــا شــتاب تصمیــم نگیر آهســته تر حرکــت 
کــردم: بلــه آقاجــان! گفتــم؟« مــن بــا کمــال خوشــحالی عــرض  گفتنــد: »فهمیــدی چــه 

بــه خاطــر همیــن محّبــت پدرانــه بــود کــه هــر کــس تصــور می کــرد، معظم لــه او را بیشــتر 
از دیگران دوســت دارد.2

کلمه، ج3، ص185؛ برزگر، نجم الدین، ص120. 1 . حسن زاده آملی، هزار و یک 
کوهستانی، بر قله پارسایى، ص63.  . 2
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هم دردی پدرانه

کــه امــکان تأمیــن نیازهــای طــالب بــرای اســتاد وجــود نــدارد، هــم دردی بــا  گاه 

ــرت  ــان حض ــی از اطرافی ــد. یک ــد ش ــر خواه ــان منج ــکین دردهایش ــه تس ــان ب ایش

امــام، در توصیــف هــم دردی ایشــان بــا طــالب می گویــد:
امــام در طــی اقامــت خــود در عــراق، تمــام تابســتان ها را در همــان نجــِف ســوزان 
 مقابــل 

ً
گاهــی بــه 54 درجــه می رســید، می گذراندنــد و اتفاقــا گرمایــش  کــه شــدت 

گرمــای تنــور آن بــه وســیله لولــه قطــوری  کــه  منــزل امــام، دکان نانوایــی قــرار داشــت 
ــرد. ــرم می ک گ ــدان  ــام پخــش می شــد و فضــای محوطــه را دو چن ــزل ام ــه طــرف من ب

کوفــه بگذراننــد؛  کــه تابســتان ها را در  مکــرر در مکــرر از امــام درخواســت می شــد 
 محــل تابســتانی بعضــی از بــزرگان و اهــل علــم نجــف 

ً
یبــا کوفــه تقر یــژه آن کــه  به و

یــزان طلبــه ام، وســیله ی اقامــت در  بــود؛ ولــی ایشــان می فرمودنــد: »تــا همــه ی عز
کوفــه بــا این کــه  کــه  کوفــه را نداشــته باشــند، در کوفــه نمی مانــم.« بایــد یــادآور شــوم 
گرفتــه اســت، از حیــث هــوا تفــاوت فاحشــی بــا نجــف دارد؛  در نزدیکــی نجــف قــرار 
یــرا فــرات از میــان کوفــه می گــذرد و از ایــن رو مشــتمل بــر باغــات و نخلســتان های  ز
یــن آبــادی  کــه از نجــف تنهــا می تــوان بــه عنــوان بزرگ تر یــادی اســت؛ در حالــی  ز

ــرد.1 ــام ب ــی آب و علــف ن ــان ب ــان بیاب عــراق در می

1 . سعادتمند، آیین دانشوری در سیره امام خمینی، ص195-194.
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یم طالب 4. تکر

ــر آن  کــه اســاتید همــواره ب ــوده  گردان، روش مســتمری ب ــم و بزرگ داشــت شــا تکری

گرامــی داشــته اند. برخــی از نمونه هــای  ــان را  مداومــت داشــته و بدیــن وســیله آن

تکریــم طــالب توســط اســاتید عبــارت اســت از: 

گرفتن در سالم پیشی 

که: گردان ایشان )امامv( بسیار نقل شده است  از طالب و شا
یــی  گو کــه  کــه خدمــت ایشــان می رســیدیم، برخــورد ایشــان طــوری بــود  هنگامــی 
گــر  کــه خدمــت ایشــان می رفتیــم، ا گاهــی اوقــات  دو طلبــه هــم ســطح هســتیم و 
ــا  کنیــم ت یــم و ســالم  ــر برو فاصله مــان حــدود 10- 15 متــر بــود، ســعی می کردیــم جلوت
ایشــان متوجــه شــوند؛ امــا ایشــان قبــل از رســیدن مــا، ســالم می کردنــد و همیشــه 
پیشــی می گرفتنــد و هیــچ گاه خودشــان را بــه عنــوان یــک اســتاد نمی گرفتنــد و بــا 

یــی بــا همــه روبــه رو می شــدند.1 خوش رو

آیت اهلل بهاءالدینی حسن خلق امام عزیز را اینگونه می ستاید:
گفتــن ســالم ســبقت می جســت.   مــن مجــذوب شــخصیت ایشــان بــودم؛ چــون در 

کنــم.2  نتوانســتم یــک بــار بــه ایشــان ســالم 

گردان حضــرت امــام خمینــیv شــخصیت دادن را برنامــه ی دائمــی  یکــی از شــا

یــس دانســته، می گویــد:  امــام در تدر
نزدیــک بــه ده ســال کــه ســعادت شــرکت در درس امــام را داشــتم، هیــچ گاه بــه خاطــر 
گردان کوچــک و تحقیــر کــرده باشــند، بلکــه هــر چــه بــود،  نمــی آورم کســی را پیــش شــا

شــخصیت دادن بود.3

یژه از زندگی امام خمینی، ج5، ص 31. 1 . وجدانی، سرگذشت های و
2 . سیره اخالقی - تربیتی امام خمینی، ص 196-195. 

یژه از زندگی حضرت امام خمینی، ج 5، ص 85. 3 . وجدانی، سرگذشت های و
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گردان احترام به شا

یــس چنیــن نقــل  در روش تربیتــی مرحــوم آیــت اهلل میــرزا جوادآقــا تهرانــی هنــگام تدر

شــده است:
گرانش بــر زمیــن می نشســت و  آیــت اهلل میــرزا جــواد آقــا تهرانــی، هــم ردیــف شــا
هیــچ گاه بــرای خــود جــای خاصــی را در نظــر نمی گرفــت. او بــا فروتنــی تمــام بــر روی دو 
کنــد، بــا تبّســم آمیختــه بــا ادب و  زانــو می نشســت و بــدون این کــه بــه جایــی تکیــه 
گردان و حفــظ شــخصیت آن هــا، موجــب  احتــرام درس مــی داد. همیــن احتــرام بــه شــا
گردان پرسشــی بی جــا می کــرد و  کــه یکــی از شــا رونــق درســش می شــد. هنگامــی 
موجــب خنــده ی دیگــران می شــد، بــرای این کــه او را از شــرمندگی درآورد، ســخن وی 
را بــه وجهــی پســندیده تعبیــر می کــرد و آن گاه پاســخی شایســته بیــان می فرمــود. ایــن 

کــه حــوزه ی درس مرحــوم میــرزا، حلقــه ی انــس و محبــت گشــته بــود.1 چنیــن بــود 

به  پا خواستن

کــه وارد  گردی  اســتاد موســوی همدانی نیــز بلنــد شــدن تمــام قامــت بــرای شــا

می دانــد: خویــش  اســتاد  همیشــگی  ســیره ی  را،  می شــد 
ــا عالمــه طباطبایــی،  ــدارم در طــول بیســت و چنــد ســال معاشــرتم ب ــاد ن ــه ی هیــچ ب
کــه ایشــان  کــه وارد می شــد، تمــام قامــت بلنــد نشــوند و نیــز مراقبتــی  بــرای طلبــه ای 

بــان خــود داشــتند.2 از ز

گرفتن تعابیر محترمانه کار  به  

آیت اهلل العظمــی  حساســیت  در  خوانســاری  ســیدمصطفی  آیــت اهلل  مرحــوم 

گردان، چنین نقل می کند:  بروجــردی نســبت بــه رعایــت ادب در برخــورد با شــا
ــد. روزی  حضــرت آیــت اهلل بروجــردی در مســجد عشــقعلی اصــول مباحثــه می کردن

گلبرگ، آبان 1384، ش 68، ص 53.   1 . »عالم بى نشان )میرزا جوادآقا تهرانی(«، مجله 
2 . نظری، آن مرد آسمانی، ص.



نقش تربیتی اساتید در مدارس علمیه178

کردنــد. آیــت اهلل بروجــردی  یکــی از فضــال بــه نــام آقــای شــیخ علــی چاپلقــی اشــکال 
کردنــد. آیــت اهلل بروجــردی عصبانــی  جــواب دادنــد. آقــا شــیخ علــی جــواب آقــا را رد 
یــه کنــد. مباحثــه  شــدند؛ بــه نحــوی کــه آقــا شــیخ علــی متأثــر شــد کــه می خواســت گر
تمــام شــد. نمــاز مغــرب را تمــام کــرده بــودم کــه مشــهدی رضــا خــادم آقــا آمــد و گفــت: 
کتابخانــه و انــدرون ایســتاده و متأثرنــد و  کــه برگشــتند، مابیــن در  آقــا از مباحثــه 
ــه نمــاز عشــا را  ــا عجل ــد. مــن ب ییــد بیای ــه آقــای خوانســاری بگو ــد ب ی ــد: برو فرمودن
خوانــدم و پیــش آقــا رفتــم. دیــدم ایشــان بــا حالــت ناراحتی و تأثر شــدید ایســتاده اند. 
ــم  ــه از مــن ســر زد؟ یــک نفــر عال ک ــود  ــد: ایــن چــه حالتــی ب ــا مــن رســیدم، فرمودن ت
کــه  بانــی را رنجانــدم. االن بایــد بــروم و دســت ایشــان را ببوســم و حاللیــت بطلبــم  ر
کــردم: ایشــان در  از مــن بگــذرد و بعــد بیایــم نمــاز مغــرب و عشــا را بخوانــم. عــرض 
یــد و بــرای  کــه امــام جماعــت اســت و بعــد از نمــاز مســأله می گو یــد(  مســجد )شــاه ز
مــردم موعظــه می کنــد؛ لــذا تــا دو ســه ســاعت از شــب گذشــته منــزل نمی آیــد. مــن بــه 

کــه آقــا فــردا صبــح منــزل شــما خواهنــد آمــد.  ایشــان اطــالع می دهــم 

 آقا قبول فرمودند. صبح شد. من رفتم حرم. از حرم که برگشتم، دیدم آقا سوار بر 
درشکه در منزل ما منتظر من هستند. در خدمتشان رفتیم منزل آقای شیخ علی. وقتی 
که نگذاشت. می فرمودند:  آقا شیخ علی را دیدند، می خواستند دست او را ببوسند 
 . و...  کردم  پرخاش  شما  به  و  شدم  خارج  طبیعی  حالت  از  ید.  بگذر من  از 

ــی گفــت: شــما ســرور مســلمین هســتید. برخــورد شــما باعــث افتخــار  ــا شــیخ عل آق
ــود و... .  ــن ب م

ــورد مراحــم و  ــر م ــا آخــر عم ــی ت ــا شــیخ عل ــه آق ک ــن برخــورد موجــب شــد  باالخــره ای
عطوفــت آیــت اهلل بروجــردی قــرار بگیــرد.1

1 . علی آبادی، الگوی زعامت، ص178-177.
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گردان کردن با شا مشورت 
کــه در محضــر هــر دو اســتاد ]امــام خمینــی و عالمــه طباطبایــی[  اســتاد مطهــری هــم 
گرد را  گردش نظــر تحقیرآمیــز نداشــت؛ یعنــی حــرف شــا تلمــذ کــرده، هرگــز نســبت بــه شــا

گردش اجــازه ی عقده گشــایی مــی داد.1 می شــنید و بــه ایــن وســیله بــه شــا

یــم ایشــان بــه  گردان، شــخصیت دادن بــه آن هــا و تکر ــا شــا کــردن اســتاد ب مشــورت 
گردان نزدیکــش در بــاب  شــمار مــی رود. اســتاد ]مطهــری[ بــا برخــی از دوســتان و شــا

ــا می شــد.2 ی یاتشــان را جو ــرد و نظر ــود، مشــورت می ک آن چــه فراهــم آورده ب

اعتماد به طالب

مرحــوم اســتاد جــالل  الدیــن همایــی از اعتمــاد اســتاد بزرگوارشــان عاّلمــه ســید 

ــه ایشــان چنیــن نقــل میکنــد:  محمدباقــر درچــه اى ب
کــه جــواب اســتفتاهایی را  لطــف و اعتمــاد آن بزرگــوار در حــق بنــده، بــه حــدى بــود 
ــه همیشــه بعــد از نوشــتن اســتفتا،  ــود. البت ــه مــن محــّول می فرم ــه از او می شــد، ب ک
گــر نظــرى در عبــارت یــا مطالــب آن داشــت،  صــورت نوشــته را بــه دقــت می خوانــد و ا
کــه در اواخــر عمــر از او شــده، بــه  کثــر اســتفتاهایی را  بــه اصــالح مــی آورد. جــواب ا
خــط مــن اســت. مهــر اســم خــود را بــه هیــچ  کــس حتــی فرزندانــش نمــی داد، بــه 
کــه اجــازه می فرمــود، بزنــم.3 ــا پــاى اســتفتاها و اســناد شــرعی  دســت مــن می ســپرد ت

گرد  شــیخ حســن، صاحــب معالــم و ســیدمحّمد، صاحــب مــدارك هــر دو شــا

ایــن  بــه  یــس  تدر کــه هنــگام  اردبیلــی  مقــّدس  بوده انــد.   اردبیلــی محّقــق 

بــوده،   عاّلمــه ارشــاد  شــرح  ارزنــده  کتــاب  نوشــتن  مشــغول  بزرگــوار،  دو 

ــوده:  ــته و می فرم گرد می گذاش ــا ــن دو ش ــار ای ــش را در اختی کتاب ــمت هایی از  قس

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 1 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
2 . همان.

گلشن ابرار، ج3، ص238؛ همایى نامه، ص 18-17. یسندگان،  3 . جمعی از نو
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کار را بــدون پــروا  کنیــد. مقــّدس ایــن  عبارت هــاى غیــر فصیــح آن را شــما اصــالح 
گردانش اســتمداد می جویــد، انجــام مــی داد.1 و تــرس از این کــه بگوینــد: از شــا

وفای به عهد

کــه بــا طلبــه بســته شــده نیــز از نمونه هــای روشــن تکریــم طــالب  وفــای بــه عهــدی 

از ســوی اســاتید بــه  شــمار مــی رود. 
ــه افطــارِی جامعــه ی  ــت اهلل اشــتهاردی ب ــاه رمضــان، آی ــار در نیمــه ی م ــک ب ی
مدرســین حــوزه دعــوت شــد؛ امــا بــه دلیــل این کــه قبــل از دعــوت جامعــه مدرســین، 
توســط یــک طلبــه جــوان از مدرســه ی رســالت بــه افطــاری دعــوت شــده بــود، از 

کــرد.2 اجابــت دعــوت بــه افطــاری جامعــه ی مدرســین امتنــاع 

احترام به حق طالب

ــالب در  ــه ط ــام ب ــتن ام گذاش ــرام  ــره ی احت ــی خاط ــل لنکران ــت اهلل فاض ــوم آی مرح

ــد:  کرده ان ــاد  ــس را ی ی ــکان تدر ــورد م م
که ایشان وارد َمدَرس شدند و  کردیم  یک روزی هنگام درِس امام بود، مشاهده 
 معلوم شد که 

ً
بالفاصله برگشتند. ما تعجب کردیم که چرا ایشان درس نگفتند؟ بعدا

ایشان دیده بودند چند طلبه در آن جا در حال درس و بحث هستند. وقتی از امام 
یم!  سؤال کردیم که چرا درس نگفتید و برگشتید؟ فرمودند: »ما با آن ها چه فرقی دار
ییم، آن ها زودتر از ما آمدند و حق  همه ی ما طلبه ایم. ما می خواستیم درس بگو
گر آن ها  که امروز در آن جا مشغول درس و بحث باشند. فردا ما می آییم ا آن هاست 

باز هم بودند در آن جا درس نخواهیم گفت و جای دیگر درس خواهیم گفت.«3

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص323-322.
ــا محســن اصالنــی اشــتهاردی، فرزنــد آیــت اهَّلل اشــتهاردی«، خبرگــزاری رســمی حــوزه، شناســه خبــر:  2 . »مصاحبــه ب

یــخ: 1389/10/14. 243914، تار
کامل«، مجله حضور، ش1، ص80، به نقل از مرحوم آیت اهَّلل محمدفاضل لنکرانی. 3 . »امام مصداق انسان 
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5. انگیزه بخشی

گــردد.  گونــی می توانــد موجــب تضعیــف یــا تقویــت انگیــزه ی طــالب  گونا عوامــل 

گردان  شــا انگیــزه ی  تقویــت  بــه  می توانــد  کــه  اســت  عاملــی  مهم تریــن  اســتاد 

کنــد. مقــام معظــم رهبریمی فرماینــد:  کمــک 
کــه شــما در کالس هــای درس،  کــه اســاس قضیــه اســت، ایــن اســت  امــا آن چــه 
چــه در آمــوزش و پــرورش، چــه در دانشــگاه، امیــد بــه حرکــت را در ایــن جــوان و 
گلولــه ای خواهــد شــد و پیــش  مخاطــِب خودتــان پــرورش دهیــد. ایــن مثــل یــک 
کثــر اســتفاده را  گــر یــک چنیــن اتفاقــی بیفتــد، کشــور از وجــود او حدا خواهــد رفــت. ا
کنیــم. خطراتــی بــر ســر راه  کنیــم، امیــد ایجــاد  کنیــم نشــاط ایجــاد  کــرد. ســعی  خواهــد 
کــه بایــد از القــای ناامیــدی  جوان هــا وجــود دارد. یکــی از خطــرات، ناامیــدی اســت 

کــرد.1 بــه شــدت پرهیــز 

کــه  کــی از فعالیت هایــی بــرای انگیزه بخشــی بــه طــالب اســت  روش اســاتید، حا

گوشــه هایی از آن اشــاره می شــود: در ادامــه بــه 

تدریس بانشاط
اســتاد ]مطهــری[ بســیار بــا حــرارت و جــدی درس می دادنــد. ایشــان در هنــگام 
درس  بلنــد  بســیار  و  می کردنــد  صحبــت  خودشــان  وجــود  تمــام  بــا  یــس،  تدر
یــف را ماننــد  کــه در نقــل اقــوال دیگــران و جــرح و تعدیــل آن هــا حر یــی  می دادنــد؛ گو
ــا او می جنگنــد و  ــد ب ــرو دارن ــا تمــام نی ــد و ب کشــتی گیری در مقابــل خودشــان میبینن
کــه یــک ســاعت درس ایشــان، بــه انــدازه چنــد ســاعت  کشــتی می گیرنــد. ایــن بــود 
گرد  کــه شــا درس معمولــی نیــرو می بــرد. نتیجــه ی ایــن جّدیــت و صــرف نیــرو ایــن بــود 

بــه هیــچ وجــه، مجلــس درس ایشــان را کســل کننده و یکنواخــت نمی دیــد.2 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی، بجنورد: 1391/07/20.
ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 2 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
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بیان روشن و مستدل

در احواالت نبی مکرم اسالم است:
َعه. 1  َمن َسِ

ّ
ُكل َنُه  َكالُمُه َفصال َیَتَبَیّ كاَن  و 

حضــرت امــامv قــدرت فراوانــی در بیــان روشــن و مســتدل مطالــب داشــتند. 

وقتــی ایشــان نظرشــان را در مســائل علمــی مطــرح می کردنــد، چنــان روشــن و رســا 

گرد، دیگــر فکــر نمی کــرد واقعیتــی غیــر از  کــه شــا و مســتدل بحــث می نمودنــد 

آن چــه حضــرت امــام فرموده انــد، وجــود داشــته باشــد. بــه ایــن ترتیــب، ایشــان در 

خطــی مســتقیم، انســان را بــه واقعیــت مســأله هدایــت می کردنــد. بیــان امــام بــه 

کــس نیــاز نداشــت نظــر امــام را از دیگــری  کــه هیــچ   قــدری شــیرین و رســا بــود 

بیــرون می رفــت، مطالــب  کــه از محضــر درس ایشــان  بــرای طلبــه ای  بپرســد. 

کــه طلبــه در اصــل مطالــب،  کامــال روشــن بــود؛ البتــه امــکان داشــت  گفتــه شــده 

کــه حضــرت  اشــکالی بــه ذهنــش بیایــد؛ امــا هیــچ ابهامــی در نظریــات و مطالبــی 
ــرای او وجــود نداشــت.2 کــرده بودنــد، ب امــام مطــرح 

کوهستانیمی گوید:  آیت اهلل 
ــب را  ــی روان و ســاده مطال ــم. خیل ــا حســین قمــی می رفت در مشــهد، درس حــاج آق
کــه درس خصوصــی بــرای مــا نمی گــذارد،  گفتــم ایشــان  بیــان می فرمــود. بــا خــود 
کــه دیگــر درســش را ادامــه ندهــم. شــب در عالــم خــواب دیــدم  پــس خــوب اســت 
کــه ســید جلیــل  القــدری بــه مــن فرمــود: دیــِن جــّد مــا را ایــن چنیــن )روان و ســاده( 

ــد گفت.3 بای

1 . سخنشان را شمرده و با فاصله ادا می کردند که مستمعان آن را ضبط کنند. )طباطبایى،  سنن النبی ، ج 1، ص46(
2 . ستوده، پا به پای آفتاب ، ج 4، ص 76. 

کوهستانی، بر قله پارسایى، ص20-21، به نقل از حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد ابراهیمی.  . 3
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تشویق طالب به خوب درس خواندن

در شیوه ی مواجهه ی شهید مدرس با طالب درس خوان آمده است:
یــس بــود، که یکی از طلبه ها وارد جلســه ی  آیــت اهلل سیدحســن مــدرس مشــغول تدر
کــرد.  کــرد و نشســت. شــهید مــدرس بــه آن طلبــه خیلــی احتــرام  درس شــد. ســالم 
طــالب دیگــر تعجــب کردنــد و بــا خــود گفتنــد:  شــاید ایــن طلبــه از بســتگان آقا باشــد! 
کــی بــود؟ آیــا از بســتگان  کردنــد: ایــن طلبــه  بعــد از درس از آیــت اهلل مــدرس ســؤال 
گفتنــد: پــس چــرا او را این قــدر احتــرام نمودیــد؟  شــما بــود؟ ایشــان پاســخ داد: نــه. 

ایشــان گفــت: چــون طلبــه خــوب و درس خوانــی بــود.1

 ]vگردان، اشکال هایی را می نوشتند و تقدیم امام ]خمینی گاهی بعضی از شا

و  انعام  تشویق،  برای  می شدند،  خوشحال  این که  بر  عالوه  امام،  می کردند. 
جایزه ای نیز به آنان می دادند.2

گرد خــوش ذوق را مــورد تشــویق قــرار مــی داد و بــا  اســتاد ]مطهــری[، شــا

کار اضافــی و انجــام تحقیقــات و مطالعــات بیشــتر  روش هــای مختلــف او را بــه 
توصیــه می کــرد.3 

آیت اهلل حسن زاده آملی نیز خاطره ای از استاد الهی قمشه ای نقل می کند:
روزی در مجلس درس استاد مرحوم الهی قمشه ای در معنی »ما«ی شارحه سخن 

به میان آمد. مرحوم آقای قمشه ای فرمودند: معنی آن چه بود؟ عرض کردم:

معنی مای شارحه این است     پاسخ پرسش نخستین است
 می خواند.4

ً
خندیدند و فرمودند: خوب به شعر درآوردی و خود دوباره شعر فوق را متبسما

1 . صرفی پور، داستان هایى از علما، ص 51.
2 . ستوده، پا به پای آفتاب، ج 3، ص 35.

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 3 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
کلمه، ج2، ص108؛ برزگر، نجم الدین، ص66. 4 . حسن زاده آملی، هزار و یک 
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گردانشان می دیدند، خوشحال می شدند،  گر استعدادی از شا  ]شهید مطهری[ ا

که بال  ی پرورش پیدا بکند؛ مثل یک پرنده  که استعداد و کمک می کردند  به او 

گردان خوش  استعداد خودشان   زدن را یاد جوجه های خود می دهد. ایشان شا

آینده،  برای  که بذرافشانی می کند  برزگری  را تشویق و تشجیع می کردند و مثل 

برای  وقت  صرف  با  و  می کردند  بذرافشانی  خودشان  گردان  شا ذهن  در  ایشان 
آینده سرمایه گذاری می کردند.1

به  کار بردن لقب های انگیزه بخش

درباره اش  خویی  ابوالقاسم  شیخ  مرحوم   ،بهجت آیت اهلل  ادبیاِت  استاد 

گفته بود: 
کــه یکــی از اســاتیدش  یــن بــاری نبــود  گرد بهتــر از اســتاد!« ایــن آخر »مرحبــا بــه شــا
ــز پــس از این کــه مشــکل درســی  آیــت اهلل ســید علــی  او را تمجیــد می کــرد. بعدهــا نی
گفتــه بــود: »اشــهد اّنــک فاضــل« و  کــرده بــود، آیــت اهلل قاضــی  قاضــی  را حــل 

او را »فاضــل گیالنــی« می خوانــد.2

اصفهانــی  مهــدی  )میــرزا  اســتاد  ایــن  بــار  اولیــن  بــرای  را  »بحرالعلــوم«  لقــب 

خراســانی( بــه او ]ســید محمدمهــدى طباطبایــی[ داد. علــت ایــن نام گــذاری 

ــوش و  ــه از ه ک ــتاد  ــت و اس ــاده ای داش ــوش و ذکاوت فوق الع ــید ه ــه س ک ــود  آن ب

گرد خــود می گفــت:  یــس بــه شــا اســتعداد او شــگفت زده شــده بــود، در زمــان تدر

یــاى علــوم هســتی.« از آن زمــان او بــه ایــن لقــب  مــا َانــَت َبحــُر الُعلــوم؛ تــو در
َ
»ِاّن

ردین و اردیبهشت 1384، ش 65. 1 . موگهی، »جلوه های معلمی استاد مطهری«، مجله مبلغان، فرو
ــن ســالگرد ارتحــال حضــرت آیــت اهَّلل  ــه پنجمی 2 . مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهَّلل بهجــت، »ویژه نام

بهجــت«، اردیبهشــت1393.
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معــروف شــد و در همــه جــا بــا ایــن لقــب شــناخته می شــد.1

استفاده از مثال های انگیزه بخش

آیــت اهلل میــرزا علــی آقــا قاضــی بــا ایــن مثــال درس اســتقامت و صبــوری را بــه 

گردانش می آمــوزد و چنیــن می فرمایــد:  شــا
گــر وقتــش  گــر بــه جســت وجوی آب زمیــن را کنــدی، نبایــد خســته و ناامیــد شــوی. ا ا
کــه باألخــره بــه آب می رســی و حتــی آب  باشــد، بــه آب می رســی؛ وگرنــه ناامیــد مشــو 
برایــت فــوران می کنــد. تــازه وقتــی هــم بــه آب رســیدی و برایــت در بــاز شــد، بــه همــان 

کــن و بیشــتر بخــواه!2 کــم بســنده نکــن. بیشــتر جســت وجو 

کردن گردان در اشکال  تقویت شهامت شا

حجت االسالم و المسلمین ایمانی میگوید: 
پــرورش  و  تربیــت  فکــر  بــه  بیشــتر  درس شــان،  جلســه ی  امــامv  در  حضــرت 
کــه در نهایــت، طــالب متکــی بــه خودشــان بــار می آمدنــد. حتــی  اســتعدادها بودنــد 
تــا آن هــا را در  بــه سرشــان می گذاشــتند  گاهــی اوقــات در بحث هــای علمــی ســر 
کننــد. فرامــوش نمی کنــم  اتــکای بــه نفس شــان و در اعتمــاد بــه خودشــان قوی تــر 
زمانــی کــه یکــی از فضــال، متــون درس ایشــان را بــه همــراه نظرهــای خــود بــه حضــرت 
کــرد. حضــرت امــام بعــد از مطالعــه بــه او فرمــوده بودنــد: »از این کــه  امــام عرضــه 
ــردم. گرچــه همــه ی  یــرات درس، نظــرات خــود را نوشــتی، لــذت ب در حاشــیه ی تقر
نظــرات درســت نبــود؛ امــا از این کــه متکــی بــه خــود هســتی و روی حــرف مــن ایــراد 
کــردی، خوشــحال شــدم.« لــذا بایــد گفــت کالس هــای درس  گرفتــی و اشــکال وارد 

حضــرت امــام، واقعــا مجتهــد پــرور بــود.3

گلشن ابرار، ج1، ص229. یسندگان،  1 . جمعی از نو
2 . شمس الشموس، عطش، ص 20.

ری و پرهیز از شخصیت زدگی«، نشریه طوبى، خرداد و تیر 1385، ش7، ص 35. گرد پرو 3 . »شا
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که: گردپروری عالمه طباطبایی نقل است  درباره ی روحیه ی شا
گردان، شــهامت اشــکال  کــه شــا جلســه ی درســی عالمــه طباطبایــی بــه نحــوی بــود 
ــادی داشــت،  ــه درس ایشــان انتق گردی ب ــر شــا گ ــر مباحــث او را داشــتند و ا ــردن ب ک
گــوش مــی داد و بــا کمــال احتــرام او را متقاعــد  بــا مهربانــی و مالطفــت، ســخن او را 
 
ً
کــرارا یــد »نمی دانــم«، ابایــی نداشــت.  می نمــود. عالمــه از این کــه بــا صراحــت بگو
ــه الزم اســت در  ــا این ک ــد ایــن موضــوع را ببینــم و ی کــه میگفــت بای ــاد  اتفــاق می افت

کنــم، بعــد جــواب دهــم. خصــوص آن فکــر 

در جلســات خــود  دارد،  وا  یایــی  پو و  تحــرک  بــه  را  گرد  شــا ذهــن  بــرای آن کــه 
این جــا جمــع  کــه  عــده ای هســتیم  یــک  مــا  ییــد.  نگو اســتاد  مــن  بــه  می فرمــود 
کار می کنیــم. مــن از  کنیــم و بــا هــم  شــده ایم و می خواهیــم حقایــق اســالم را بررســی 

اســتفاده می کنــم. آقایــان خیلــی 

گردان نداشــت و در مســائل مطروحه  تحمیــل عقیــده و تحکــم فکــر در برخــورد با شــا
یــن می فرمــود: ایــن موضوعــی اســت  نظــر خــود را می گفــت و بعــد خطــاب بــه حاضر
کنیــد ببنییــد تــا چــه انــدازه صحــت  کــه بــه ذهــن مــا رســیده اســت. خودتــان بررســی 

دارد و مــورد قبــول اســت.

 
ً
ــا ــا احیان کنــد و ی کــه امــکان داشــت مطــرح نمــودن آن هــا تفرقــه ایجــاد  از مســائلی 
انحــراف فکــری پدیــد آورد، اجتنــاب می نمــود و تنهــا بــا خــواص، برخــی مباحــث 

حســاس را در میــان می گذاشــت.1

مسأله دادن به طالب

پرورش  در  طالب  به  دادن  مسأله  اهمیت  به  اشاره  با   رهبری معظم  مقام 

ابراز  خود  تحصیل  دوران  در  عنایتی  چنین  از  را  خود  حسرت  آنان،  انگیزش 

می کنند:  

1 . »رمز موفقّیت عالمه طباطبایى )قسمت سوم(«، مجله پگاه حوزه، اردیبهشت 1382، شماره 7، ص 14.
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گذشــته،  زمان هــای  در  یــد.  بگذار را  الهــی  نعمــت  ایــن  شــکر  خیلــی  بایــد  شــما 
ــچ وقــت  ــرد. هی ــرای طلبه هــا فراهــم نمی ک ــی را ب ــن طــور امکانات ــه، ای حــوزه ی علمی
 شــانس مــی آورد 

ً
گــر طلبــه ای تصادفــا مــا چنیــن چیــزی را ندیدیــم. حــاال یــک وقــت ا

 از او ســؤال 
ً
 و عمــالً و اخالقــا

ً
کــه اســتادی او را مــورد مراقبــت قــرار بدهــد و علمــا

بکنــد، آن یــک چیــز اســتثنایی بــود؛ امــا این کــه شــما طلبه هــا، در یــک مدرســه مــورد 
کــدام  کتابــی نخوانیــد؛ پیــش  کتابــی بخوانیــد، چــه  مراقبــت برنامــه ای باشــید؛ چــه 
ــا ارزش اســت. بعــد، ایــن درســی  اســتاد درس بخوانیــد، همــه اش راهنمایی هــای ب
یــش کار بکنیــد؛  کــه می خوانیــد، از شــما ســؤال بکننــد؛ بــه شــما مســأله بدهنــد کــه رو
ــی خــودم،  اصــالً این هــا چیزهــای فوق العــاده ای اســت. مــن در تمــام عمــر تحصیل
یــش کار بکنیــد، فقــط یــک بــار برایــم  ینــد شــما رو ایــن کــه مســألهای را بدهنــد و بگو

 در مشــهد، در زمــان مرحــوم آقــای میالنــی بــود.1
ً
اتفــاق افتــاد؛ آن هــم تصادفــا

استاد عالمه جوادی آملی نقل می کند: 
را می نوشــت، ســؤال هایی  المیــزان  تفســیر  کــه مرحــوم عالمــه طباطبایــی،  وقتــی 
بــاره ی مطالــب قرآنــی و غیرقرآنــی از ایشــان پرســیده می شــد. ایشــان پاســخ بــه  در
کارهــا  گــذار می کردنــد. ... ایشــان همــه ی ایــن  گردان خــود وا ایــن ســؤال ها را بــه شــا
گردانشــان متفکــر بــار آینــد و  یدنــد تــا دوســتان و شا را می کردنــد و بــر آن اصــرار می ورز

کننــد.2 رشــد فکــری و توانمنــدی علمــی بیشــتری پیــدا 

1 . خامنه ای، حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج1، ص 298.
2 . مرکز نشر اسراء، مهر استاد، ص 134.
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کتاب ها و برنامه های حوزه پرهیز از ایجاد یأس نسبت به 

مقــام معظــم رهبــری ایجــاد روحیــه ی یــأس را، ســّم مهلــک در فضاهــای 

می فرمایــد: دانســته،  علمــی 
ناامیدی  بیاید،  کشور  یک  در  نسل  یک  سر  بر  است  ممکن  که  بالیی  ین  بدتر
این  ندارد.  فایده         ای  دارد؟  فایده  چه  آقا!  یند:  می گو این که  است.  یأس  است، 
فعالیت هاست؛  همه ی  مهلک  سم  آینده،  از  یأس  ندارد«،  »فایده         ای  روحیه ی 
چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی، چه حّتی فعالیت های علمی، فعالیت های 

پژوهشی.1

آیت اهلل بنابی نیز به تشریح این عامل مخرب در فضای طلبگی می پردازند:
گلــه  کتاب هــا بــه مســئولین  بعضــی از اســاتید بــه جــای این کــه راجــع بــه برخــی 
کتــاِب تــازه، از  ینــد. ]در نتیجــه[ طلبــه، دیگــر قبــل از آن کــه  کننــد، بــه طلبه هــا می گو
کتــاب بی رغبــت می شــود. حــاال نوعــا حــوزه ی  ــه ایــن  ــد، دیگــر نســبت ب ــازار بیای ب
مشــکالت  از  یکــی  ایــن  اســت.  مبتــال  شهرســتان ها  حوزه هــای  و  قــم  علمیــه ی 
هســت! طلبــه  دیگــر رغبــت بــه خوانــدن »شــرح لمعــه« ]پیــدا[ نمی کنــد. ]در حالــی 
گــر  کــرده بــود ا یــض شــده بــود، نــذر  کــه[ مرحــوم آیــت اهلل  العظمــی مرعشــی نجفــی مر

ــد... .2  ی خــدا شــفایم بدهــد، »شــرح لمعــه« بگو

پرهیز از بیان مشکالت شخصی 

یس شهید مدرس می فرماید: امام خمینیvدر وصف تمرکز در تدر
که  که من درس ایشان یک روز رفتم، می آمد در مدرسه ی سپه ساالر-  این آدم، 
درس  رفتم  روز  یک  من  می گفت.  درس  حاال-  است  مطهری  شهید  مدرسه ی 
کاری ندارد؛ فقط طلبه ای است دارد درس می دهد. این  ایشان. مثل این که هیچ 

1 . بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، 1388/6/8.
2 . دیــدار انجمــن تعلیــم و تربیــت حــوزه بــا آیــت اهَّلل حــاج شــیخ عبدالمجیــد باقــری بنابــى )فیلــم ایــن دیــدار در آرشــیو 

انجمــن موجــود اســت(.
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کوران آن مسائل سیاسی بود  که آن وقت در  طور قدرت روحی داشت. در صورتی 
کند. از آن جا رفت مجلس. آن  که باید حاال بروند مجلس و آن بساط را درست 

وقت هم که می رفت مجلس، یک نفری بود که همه از او حساب می بردند.1

یکی از یاران امامv نقل می کند: 
یدادهای بزرگ سیاسی،  من یازده سال در نجف خدمت امام بودم. هرگز حوادث و رو
یس فقه اسالم باز بمانند و یا  موجب آن نشد که امام از برنامه های حوزه ای و تدر
با سردی و بی نشاطی این برنامه ها را انجام دهند. امام در همان لحظات حساسی 
یدادها در زندگیشان پیش می آمد، هنگامی که در  ین مسائل سیاسی و رو که بزرگ تر
یس می نشستند، چنان مسائل فقهی را موشکافی می کردند و به تحقیق  کرسی تدر
یی هیچ حادثه ای برای ایشان رخ نداده  و بررسی مسائل علمی می پرداختند که گو
یم  است. مثال پس از دست گیری فرزندشان مرحوم حاج آقا مصطفی از سوی رژ
ین  بعث عراق و انتقال ایشان به بغداد، در برنامه ی درسی حضرت امام کوچک تر
یم که از روزهای دیگر نیز عمیق تر و گسترده تر،  تغییری روی نداد و حتی می توانم بگو

مباحث علمی را بررسی کردند.2

6. موعظه ی شاگردان

کــه اســاتید از آن بهــره  گردان از تأثیرگذارتریــن روش هایــی اســت  موعظــه ی شــا

ــکاب رفتارهــای نادرســت  ــه انجــام فضایــل وادار و از ارت ــا طــالب را ب ــد ت می گیرن

گردان بیــان می شــود: بازدارنــد. در این جــا نمونه هایــی از موعظــه ی اســاتید بــه شــا

آیت اهلل مظاهری به موعظه ای تکان دهنده از حضرت امامv اشاره می کنند 

و می گویند:
مــن ســی ســال بــا اســتاد بزرگــوارم، رهبــر عظیــم  الشــأن بــودم. بــه جــان ایــن شــخصیت 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 16، ص 451.
2 . ستوده، پا به پای آفتاب، ج3، ص167- 168. 
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ــدم. غیبــت  ــبه  غیبــت باشــد، از ایشــان ندی ــه ِش ک ــی  ــوار قســم می خــورم، مطلب بزرگ
کــه نــه، شــبه  غیبــت هــم ندیــدم. فرامــوش نمی کنــم یــک وقــت ایشــان بــرای درس 
گفتــن بــه مســجد سلماســی آمدنــد. نفــس ایشــان بــه شــماره افتــاد بــود. فرمودنــد: »و 
یــم؛ آمــده ام  کــه درس بگو اهلل تــا حــال ایــن قــدر نترســیده ام!« و افزودنــد: »نیامــده ام 
 ده پانــزده ســال درس ایشــان می رفتــم، 

ً
یبــا کــه تقر کــه قــدری حــرف بزنــم.« مــن 

ــود  ــه طلبه هــا ندیــدم. امــام در ایــن حالــت ب هیــچ وقــت یــک جســارت از ایشــان ب
گــر دیــن نــداری، عاقــل بــاش و  گــر عقــل نــداری، ا گــر علــم نــداری، ا کــه فرمودنــد: »ا
یــت انســانیت را بــه هــم بزنــی.« بعــد هــم بــه خانــه رفتنــد و تــب مالــت  کــه هو نخــواه 

کــرد و ســه روز بــرای تــب مالــت در خانــه ماندنــد. ایشــان عــود 

کــه شــنیده بودنــد، یــک طلبــه پشــت ســر یکــی از  همــه ایــن قضایــا بــرای ایــن بــود 
کــرده بــود. امــام خــودش غیبــت نکــرده بــود، بلکــه یــک طلبــه پشــت  مراجــع غیبــت 

کــرده؛ امــا نفــس او بــه شــماره افتــاده بــود!1 ســر یکــی از مراجــع غیبــت 

اعظــم  مســجد  بــه  درس  بــرای  امــام  بروجــردی،  آیــت اهلل  مرحــوم  فــوت  از  بعــد 

ــود، جــا  کــه نزدیــک منــزل ایشــان ب ــد؛ چــون در مســجد سلماســی  تشــریف آوردن

کــه ایشــان آمدنــد، بــه جــای درس، شــروع بــه نصیحــت طلبه هــا  نبــود. روز اولــی 

کــه منظــره ی  بــود  آیــت اهلل بروجــردی  بــاالی قبــر  یــادم می آیــد عکســی  کردنــد. 

ی دســت مــردم  تشــییع جنــازه ی ایشــان را نشــان مــی داد؛ در حالی کــه جنــازه  رو

ی  بــود و روپــوش جنــازه را مــردم بــه عنــوان تبــرک بــرده بودنــد و جنــازه ی خالــی رو

کــه در حــال مطالعــه بــود و حــاالت  دســت مــردم بــود، عکــس آقــای بروجــردی هــم 

عجیبــی داشــت، بــاالی ایــن عکــس بــود. امــام ضمــن نصایح شــان فرمودنــد: 
آن جــا را نــگاه کنیــد. ایــن عکــس آقــای بروجــردی اســت کــه در حــال مطالعــه اســت. 
ــر  ــه قب ــر )ب ــردم اســت. پایین ت ــازه ی ایشــان روی دســت م در عکــس پاییــن هــم جن

1 . »اجتناب از غیبت«، مجله طوبى، خرداد و تیر 1385، ش7، ص70.
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کــه بــه درد آقــای  یــر خــاک اســت. آن چیــزی  اشــاره می کردنــد( آقــای بروجــردی ز
یاســت ها و  کــه ایشــان داشــت و االّ ایــن ر بروجــردی می خــورد، ســالمت نفســی بــود 
یــر خــاک رفــت، دیگــر بــه درد انســان نمی خــورد.1 کــه انســان ز ایــن ســر و صداهــا وقتــی 

کالس درس فرمودند:  یک بار امام در مورد حضور در 
گــر بــرای ثــواب بــه  گــر بــرای درس خوانــدن می آییــد، بایــد ســر موقــع حاضــر باشــید و ا ا

مســجد می آییــد، جــای دیگــر هــم مســجد هســت.2

گاه دیــر درس  گردان ]امــام[ چــون بــه درس هــای متعــددی می رفتنــد،  برخــی از شــا

حاضــر می شــدند. ایشــان از ایــن وضــع ناراحــت بودنــد. روزی فرمودنــد:
ید، سعی کنید از اول درس  یم به درس من بیایید؛ ولی به هر درسی که می رو من نمی گو
ید!3 حاضر باشید. مجلس روضه که نیست که به هر جای آن رسیدید، ثواب آن را ببر

که: آیت اهلل مصباح یزدی نیز به آخرین توصیه ی امام اشاره می کنند 
آغــاز  آن  از  اولیــن حرکت هایــش  کــه  بــود  چیــزی  همــان  امــام  توصیــه ی  یــن  آخر
کــه در درس شــان ایــن آیــه را  شــد. حــدود شــصت ســال پیــش، از امــام شــنیدم 
ــه  ک .«4ِ در نوشــته ای  ــوا هلِلَّ ن َتُقوُم

َ
ــَدٍة أ ــم ِبَواِح ِعُظُک

َ
ــا أ َم  ِإّنَ

ْ
ــل ــد: »ُق قرائــت می فرمودن

یــری نوشــته  بودنــد،  بیــش از شــصت ســال پیــش، بــرای مرحــوم آقــا ســید محمــد وز
کــه بــا همیــن آیــه شــروع می شــد. حــرف اول  نیــز خــودم دســت خط امــام را دیــدم 
ــن مســیر، هیــچ تغییــری و انحرافــی ایجــاد  ــود و حــرف آخــر هــم همیــن. در ای ــن ب ای
نشــد. او همیشــه بــر مســیر مســتقیم بندگــی خــدا بــود و همــگان را هــم بــه ایــن مســیر 
کــه او هــم مثــل  یم، همان گونــه  دعــوت می کــرد. البتــه، مــا نمی توانیــم مثــل امــام بشــو
ــود و  ــه امیرالمؤمنیــن ب ین انســان های عــادی ب ــا او شــبیه تر علــی نشــد؛ ام

یژه از زندگی امام خمینی، ج5، ص11، به نقل از  آیت اهَّلل سیدحسن طاهری خرم آبادی. 1 . وجدانی، سرگذشت هایى و
گل های باغ خاطره، ص15؛ رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج5، ص114. 2 . ناصری، 

3 . »مصاحبه با سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی«، نشریه حوزه، ش55، ص57؛ رجایى،همان، ص114.
ــرای  ــا یــک نفــر یــک نفــر ب ــه یــک چیــز انــدرز می دهــم و آن این کــه: دو نفــر دو نفــر و ی 4 . ]ای پیامبــر[ بگــو: شــما را تنهــا ب

کنیــد. )ســبأ، آیــه 46( خــدا قیــام 
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یم.1 ــه ایشــان بشــو گردان ایشــان ب ین شــا کنیــم شــبیه تر ــد ســعی  ــا هــم بای م

زمــان حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریم حائری، روزی برف شــدیدی 

کــه درس خلــوت اســت؛ لــذا بــرای تنّبــه و تذکــر، از  یــد. حــاج شــیخ دیدنــد  بار

ــد: چــرا  گفتنــد: خیــر. ایشــان فرمودن ــازار تعطیــل اســت؟  ــا ب طــالب پرســیدند: آی

کار را تعطیــل نکردنــد، ولــی طــالب تعطیــل  کســب و  بازاری هــا ســرکار می رونــد و 
می کننــد و ایــن طــور نامنظــم هســتند.2

آیــت اهلل میــرزای نائینــی در هنــگام بیــان درس، توصیه هــاى متعــددى بــه 

گردان می فرمــود. از جملــه آن کــه: شــا
را  یــی  باشــند، اعتــدال و خوش رو تیــز نداشــته  و  تنــد  گفت وگوهــاى  بــا یك دیگــر 
پیشــه خــود قــرار دهنــد و پــا را از اعتــدال فراتــر نگذارنــد. ایشــان هم چنیــن خوانــدن 
کــردن را شــرطی بــراى حضــور در درس قــرار داده بــود.  نمــاز شــب و شــب زنده دارى 
ــه نوشــته هاى  ــز ب یســند و خــود نی ــا را بنو ــا درس ه ــرد ت ــه می ک گردان توصی ــه شــا او ب
کنــارش  کــرده، میــل داشــتند هــر روز یکــی دوتــا از نوشــته هاى درس وى در  آنــان نظــر 

باشــد و بدان هــا نــگاه بکنــد.3

از  آن هــا  دادن  پرهیــز  و  گردان  شــا موعظــه ی  مقــام  بهاءالدینــیدر  آیــت اهلل 

شــهرت طلبیمی فرمود:
مانع پیشرفت معنوى  و  را سست می کند  انسان  اعتقادى  باورهاى  که  از عواملی 
انسان می شود، شهرت هاى بی جا و بی فایده است. عالقه به معروفیت و شوق به 

قــم،  دانشــگاه  اســالمی،  تربیــت  و  تعلیــم  خمینیــو  امــام  ملــی  همایــش  در  یــزدی  مصبــاح  آیــت اهَّلل  ســخنرانی   . 1
.4093 مطلــب:  شناســه  ایشــان،  دفتــر  اطالع رســانی  پایــگاه  از  نقــل  بــه   ،1391/02/25

2 . برخوردارفرید، آداب الطالب، ص207.
گلشن ابرار، ج 2، ص549. یسندگان،  3 . جمعی از نو
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بان ها افتادن، نشانه ی ضعف ایمان و کمبودهاى روحی فرد است.1 سر ز

آیت اهلل بهجتفرمودند: 
ــم و نوشــتن ها و 

ّ
کــه مقامــات بســیاری از علمــا از همیــن تعلیــم و تعل مــا می دانیــم 

اشــتغال بــه تحصیــل درحوزه هــای علمیــه بــه دروس معمــول در حوزه هــا و نیــز عمــل 
ــه طــور  کار دیگــری نداشــته اند. ب ــه حاصــل شــده اســت و   ِب

ٌ
ــه مســتحبات معمول ب

گــر بنــده هــم  کرامــات بوده انــد! ا یقیــن همین هــا بــوده؛ ولــی در عیــن حــال، اهــل 
کرامــات و مقامــات آن هــا را ندیــده بــودم، بــه طــور یقیــن می گفتــم کــه چنیــن مقامــات 

ــد!2 ــزرگان پیشــین چــه چیزهــا نقــل می کردن ــازه آن هــا از اســاتید و ب را نداشــته اند. ت

عالمه حسن زاده درباره ی توصیه های استاد سید محمدحسن الهی می فرماید: 
و  خداونــد  پیشــگاه  در  ادب  داشــتن  نــگاه  و  مراقبــت  بــه  مــرا  پیوســته  ایشــان 
یفش و بــرکات  محاســبه ی نفــس توصیــه می فرمودنــد و مــن نفحــات انفــاس شــر

نمی کنــم.3 فرامــوش  را  منیعــش  فیوضــات 

حضرت آیت اهلل مجتهدی می فرمود:
کــه بــه مــا می گفــت: هــر چــه  وقتــی کالس ســوم ابتدایــی بودیــم، معلمــی داشــتیم 
گــر امــروز بســتنی می خواهــد، بــرو فالــوده  یــد، بــر خــالف آن عمــل کــن. ا نفســت می گو
ــه هــر چــه نفــس  یــج بخــور و همین گون ــرو آب هو ــر شــیر مــوز می خواهــد، ب گ بخــور؛ ا

کنــی. کــن تــا بــر نفــس غلبــه  گفــت، بــر خــالف آن عمــل 

البتــه بایــد جهــاد بــا نفــس دایمــی باشــد. حضــرت امیرمؤمنــان علــی فرمودنــد: 
م ِبــَدواِم ِجهاِدهــا؛4 بــه وســیله دائمــی بــودن جهــاد بــا نفــس و مبــارزه 

ُ
نُفَســك

َ
»ِامِلكــوا ا

یــَک 
َ
ید« و در حدیــث دیگــر فرمودنــد: »ِاذا َصَعَبــت َعل بــا آن، مالــک نفــس خــود شــو

1 . همان، ص964.
2 . رخشاد، در محضر حضرت آیت اهَّلل بهجت، ص 98.

3 . حسن زاده آملی، رساله لقاء اهَّلل، ص 191.
4 . تمیمی آمدی، غررالحکم، ص 131.



نقش تربیتی اساتید در مدارس علمیه194

گــر نفــس بــر تــو ســخت گرفــت، تــو نیــز بــر او ســخت  ــَک؛1 ا
َ
 ل

ٌ
َهــا َتــِذل

َ
َنفُســَک َفاصَعــب ل

بگیــر، تــا ذلیــل و مطیــع تــو شــود.«2

7. توبیخ 
حضرت امام خمینیv تأثیر رحمت و مالیمت را در تربیت فوق العاده دانسته، 

می فرمایند: 
در مسائل، مالیمت و جهِت رأفت، بیشتر از جهِت خشونت تأثیر می کند. من در 
که از  زمان اختناق رضاخانی، وقتی در مدرسه ی فیضیه صحبت می کردم. آن گاه 
از رحمت  وقتی  ولی  الهی بحث می کردم، همه خشکشان می زد؛  جهنم و عذاب 
یر می گردد و این تأثیر  که دل ها نرم می شود و اشک ها سراز حرف می زدم، می دیدم 

رحمت است. با مالیمت، انسان بهتر می تواند مسائل را حل کند تا شدت.3

الزم  گاه  نمی دهــد،  جــواب  تربیتــی  معمــول  روش هــای  کــه  مــواردی  در  امــا 

کــه اســتاد مهــر و محبــت قلبــی خــود را در قالــب قهــر و توبیــخ دلســوزانه  می شــود 

گردان ارائــه کنــد تــا امــکان اثربخشــی آن تقویــت شــود و طــالب بــه وظیفــه ی  بــه شــا

کــه اســاتید بــا توبیــخ  کننــد. در ایــن بخــش، بــه بیــان برخــی از مــواردی  خــود عمــل 

یــم: گردان در صــدد اصــالح آن هــا برآمده انــد، می پرداز شــا

آیــت اهلل حســن زاد  آملــی بــا نقــل خاطــره ای از دوران کودکــی خــود و توبیــخ همــراه 

بــا لطافــت مربــی می فرمایــد:
یــک مالباجــی داشــتیم خیلــی عجیــب بــود. اســمش ســید معصومــه بــود. خــدا 
ین از او دارم. گاهــی اوقــات کــه در مکتــب  رحمتــش کنــد! یــک خاطــره ی خیلــی شــیر
بودیــم و داشــتیم درس میخواندیــم، یــک مرتبــه پرنــده ای می آمــد و روی درخــت 

1 . همان، ص319.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص111. 

3 . وافی، نسیم هدایت، ص520.
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ــده روی درخــت نشســته اســت،  ــه پرن ک ــد  می نشســت. ایــن مالباجــی وقتــی می دی
یــش را بــه طــرف مــا می کــرد و بــا صــدای بلنــد و بــا تشــر می گفــت: بچه هــا! ســاکت  رو
یــد. بعــد دســتش را بــه زمیــن مــی زد و ســرش را  باشــید ببینــم ایــن پرنــده چــه می گو
ــگاه  ــه یکــی از بچه هــا ن ــی؟ بعــد ب ی ــرد و می گفــت: چــه می گو ــده می ک ــه ســوی پرن ب
کــردارش خــوب  گرفتــه بــود و رفتــار و  کــه روز قبــل تــوی خانــه یــا محلــه بهانــه  می کــرد 
نبــود و می گفــت: فالنــی مثــال... حســن یــا صدیقــه؟ و بــه پرنــده میگفــت: صدیقــه؟ 

کــرده؟ گرفتــه؟ دیگــه چــه  کــرده؟ ســر شــام بهانــه  عجــب! ایشــان بی ادبــی 

بــان ایــن پرنــده آشناســت؛  مــا همــه مــات می ماندیــم کــه ایــن مالباجــی از کجــا بــه ز
ــه گذشــته، همــه را آن  ــا خان کــه در کوچــه ی کــه آن چیــزی  ــد  چــون بچه هــا می دیدن
پرنــده بــه مالباجــی مــا، درســت مثــل یــک خبرنــگار صــادق گفتــه اســت! ایــن خیلــی 
موجــب شــگفتی مــا بــود کــه پرنــده از کجــا می آیــد و ایــن اتفاقاتــی کــه گذشــته اســت و 
کاری کــه مــا کرده ایــم، خبــر می دهــد. ایــن موضــوع یــک اثــر خیلــی خیلــی فوق العــاده 
داشــت و بچه هــا همــه ی حواسشــان را جمــع می کردنــد؛ ولــی یــک عقــده ای هــم 
کنیــم نســل ایــن پرنده هــا را از  کــه چــه  از پرنده هــا در دل داشــتیم و فکــر می کردیــم 
یــم؛ چــون َنَفــس هــم در خانــه می کشــیدیم، بــه ایــن نحــو بــه اطــالع  روی زمیــن بردار
ــه  بطــی ب ــود و ر ــز دیگــری ب مالباجی هــای مــا می رســاندند! البتــه اصــل موضــوع چی
پرنده هــا نداشــت. وقتــی مــا در خانــه اذیــت می کردیــم یــا بهانــه می گرفتیــم و شــیطانی 
 
ً
میکردیــم، افــراد خانــه می آمدنــد و بــه مالباجــی می گفتنــد. ایــن مالباجــی مســتقیما
کوچــه و  کــه در  موضــوع را بــه مــا نمی گفــت و می آمــد بــه ایــن صــورت می گفــت 

محلــه و خانــه بی ادبــی نکنیــم.1

1 . برزگر، نجم الدین، ص29-27.
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اظهار فضل

کــه بعــد از  گردان مرحــوم آخونــد اردکانــی،  مرحــوم آقــا ســید علــی یــزدى، از شــا

کربــال بــه درس آخونــد  میــرزاى بــزرگ، خــود را اعلــم می دانســت، می گویــد: در 

کربــال در آن زمــان، مرکــز علــم اصــول و نجــف اشــرف مرکــز فقــه بــود.  می رفتــم و 

ایشــان نقــل می کــرد:
هم شــهرى هاى مــا از یــزد یــا اردکان بــه کربــال آمدنــد و گفتنــد: آیــا می شــود بــه خدمــت 
گرفتیــم و قــرار شــد وقــت خاصــی بــه خدمــت  آخونــد برســیم؟ بــه هــر حــال وقــت 
آخونــد برســیم. همــراه بــا جماعتــی از زّوار بــه خدمــت ایشــان رســیدیم  و در حالــی 
گرد  کــه شــا کــه مــا جلــو حرکــت می کردیــم و آن هــا دنبــال ســر مــا، وارد شــدیم. مــن 
آخونــد بــودم بــه عنــوان ســؤال از ایشــان، ولــی بــراى اظهــار مراحــل فضــل و علمیــت 
کــرده بــودم، مطــرح نمــودم و  کامــال آمــاده  کــه خــود را در آن  و فقاهــت، مســأله اى را 
کــردم و بــه آخــر رســاندم؛ البتــه بــه صــورت ســؤال، ولــی  یــر  یــب و تقر خــوب آن را تقر
لی و منتظــر جــواب بــودم. آخونــد بــه مــن اشــاره  کامــال علمــی و اســتدال بــا بیــان 
کــرد کــه نزدیــك بیــا. نــزد ایشــان رفتــم و ایشــان آهســته در گوشــم گفــت: »نمی دانــم!« 
ــرد و رنــگ و روى مــن ســرخ شــد. ســاکت محــض  ک ــر  ایــن ســخن خیلــی در مــن اث
کــرد. فــرداى آن روز  کار را  کــه نبایــد ایــن  شــدم. آخونــد می خواســت بــه مــن بفهمانــد 
یچــه ی پنجــره ی کوچــه، صــداى  ــه مســافرخانه رفتــم، از در ــد زوار ب ــراى بازدی ــه ب ک
آن هــا شــنیده می شــد. شــنیدم بــه هم دیگــر می گفتنــد: دیدیــد آقــا ســیدعلی چــه قــدر 

کلمــه جــواب داد!1 کــرد؛ ولــی آخونــد همــه را بــا یــك  صحبــت 

1 . رخشاد، در محضر آیت اهَّلل بهجت، ج1، ص18؛ وافی، نسیم هدایت، ص423-422.
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عدم جدیت در تحصیل

استاد فاضل موحدی از پدرشان چنین نقل می کنند: 
ــه خــارج  ک ــازاِر خــان«  ــم. از »ب ــرای درس می رفتی روزی همــراه آیــت اهلل بروجــردی ب
شــدیم، آقــا دیــد یکــی از طــالب بــه طــرف دیگــری غیــر از ســمت درس حرکــت 
کجــا مــی رود و چــه  می کنــد. بــا تعجــب فرمــود: ایــن آقــا در ایــن موقــع درس بــه 
کــه درس را تــرک می کنــد؟! آن آقــا مرحــوم  کــه از درس مهم تــر اســت  کاری دارد 
کــه فرمایــش آیــت اهلل   وقتــی 

ً
کــه همــراه بــود، بعــدا شــهید مطهــری بــود. یکــی از آقایــان 

کار  گفتــه بــود، جــواب داده بــود: مــن آن روز یــک  بروجــردی را بــه آقــای مطهــری 
کــه آقــا ایــن قــدر حــرکات  ضــروری داشــتم. بــه دنبــال آن می رفتــم و مــن نمی دانســتم 
ــد.1 ــدن توجــه و دقــت دارن ــل و درس خوان ــه تحصی ــن حــد ب ــا ای ــر نظــر داشــته و ت ی ــرا ز م

مرحوم آیت اهلل میانجی فرمودند: 
که همه تان می شناسید، رضوان اهلل تعالی علیه می گفت: من  یکی از اساتید بزرگ ما 
که بودم، همه اش بازی می کردم. پدر  یک بچه ی بازی گوش و شلوغی بودم. بچه 
هم که نداشتیم. دو تا برادر بودیم. وصی پدرم، قیم ما، برایمان یک استاد سرخانه 
این استاد، سیوطی می خواندیم؛  به ما درس می داد. پیش  و در خانه  بود  آورده 
گفت: آقا، خودت را  کرد،  ولی هیچ اهل مطالعه نبودم. یک روز استاد ما را توبیخ 
مسخره کردی! من مال یتیم می خورم، مال صغیر می خورم که به شما درس بدهم و 
کارم و دیگر برای  گر این طور درس بخوانید، می روم دنبال  ید. ا شما مطلبی یاد بگیر
گرفتم  کرد. وضو  یس نمی کنم. می گفت این توبیِخ استاد خیلی در من اثر  شما تدر
یا من  کردم: خدایا!  کوه، دو رکعت نماز خواندم و عرض  رفتم اطراف شهر باالی 
به حال درس خواندن و فهمیدن بده یا این مالمت را از سر من بردار. من تحمل 
کتاب سیوطی را  گفتم باید  شنیدن مالمت استاد را ندارم. می گفت: برگشتم خانه. 
با حاشیه ابوطالب بخوانم و بفهمم. تا آن جا را نفهمیده بودم. اصال درس نخوانده 

1 . حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج 1، ص 64.
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بودم. از آن شب شروع کردم و خدا توفیق فهمیدن و درس خواندن را داد.

کــرد. نتیجــه این کــه خــدا بایــد  ایــن اســتاد بزرگــوار مــا خیلــی وجــود پــر برکتــی پیــدا 
توفیــق بدهــد. خــدا بایــد حــال درس خوانــدن بدهــد. 1

طرح اشکال های نامربوط در درس

هم چنین ایشان نقل میکنند:
تش  یک طلبهای در نجف بود، در درس به استاد خیلی اشکال میکرد؛ ولی اشکاال
کن؛ در  گفت: بس  نامربوط بود و فهم ناقصی داشت. روزی استاد ناراحت شد؛ 
حسابی  باالخره  مکن!  ضایع  بی خودی  را  جلسه  وقت  مکن؛  اشکال  من  درس 
باز  از مدتی  بعد  ننمود.  آن درس شرکت  در  دیگر  رفت  این طلبه هم  کرد.  توبیخ 
استاد دید سر و کله این طلبه پیدا شد؛ باز دارد اشکال می کند. استاد هم به عنوان 
گوش بده، بی خود اشکال مکن،  که به درس  کرد  استصحاب ما سبق باز شروع 
حرف مزن. دیدند این طلبه از رو نمی رود. طلبه روی حرف خود پافشاری می کند. 
که به این  که چطور شد  از درس، ]استاد[ پرسید  حرف های خوبی می زند! بعد 
مرحله رسیدی؟ گفت: واهلل! شما که به من تندی کردید و توبیخ نمودید، رفتم حرم 
کرد و آن موانع را  آقا امیرالمومنینj و متوسل به ایشان شدم. آقا هم یک لطفی 

برطرف ساختند و اآلن من به راحتی مطالب علمی را می فهمم.2

عدم اطالع از مشکالت همسایگان

گردان عالمــه ســید  مرحــوم ســید جــواد عاملــی، صاحــب مفتــاح الکرامــه از شــا

مهــدی بحرالعلــوم بــود. 
کــرد  یــش احضــار  شــبی موقــع صــرف شــام، عالمــه  بحرالعلــوم، ســید را بــه منــزل خو
کنــار ســفره نشســته و دســت بــه  گرد بــه منــزل اســتاد  رســید، دیــد اســتاد  و وقتــی شــا

1 . حسن زاده، اسوه پارسیان، ص.
2 . همان.
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گرد را مــورد عتــاب قــرار داده و فرمــود:  غــذا نمی زنــد. عالمــه بحرالعلــوم بــا خشــم، شــا
گرد کــه متحیــر مانــده بــود،  ســید جــواد! از خــدا نمی ترســی؟ از خــدا شــرم نــداری؟ شــا
 ســید جــواد عاملــی، همســایه ای داشــت 

ً
یــا شــد؟ ظاهــرا تقصیــر خــود را از اســتاد جو

ــرای خــوردن نداشــته اند و خرمــا از بقــال قــرض  کــرده  کــه هفــت شــبانه  روز چیــزی ب
گرد  ــود. شــا ــه او قــرض نــداده و او شــرمنده شــده ب بودنــد و روز هفتــم، دیگــر بقــال ب
کــه: »همــه ی  داد و  کــرد! عالمــه او را مــورد توبیــخ قــرار داد  اظهــار بی اطالعــی 
گــر باخبــر بــودی  گرنــه، ا کــه چــرا اطــالع نداشــتی؟ و  یاد هــای مــن بــرای ایــن اســت  فر
و کمــک نمی کــردی، مســلمان نبــودی و یهــودی بــودی«. ســپس ســینی غــذای بزرگــی 
گرد داد تــا بــه همســایه اش برســاند.1 کــرده بــود، بــا مقــداری پــول بــه شــا کــه آمــاده  را 

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص 252.
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کــه  ــه ای  ــکار اســت؛ به گون ــل ان ــر پــرورش طــالب غیرقاب تأثیــر رفتارهــای مــدرس ب

بــر  یــا منفــی  اثــری مثبــت  او خــواه ناخــواه  رفتــار  کوچک تریــن  گفــت  می تــوان 

گردان برجــای می گــذارد. مــرور برخــی از عناویــن  گرایــش یــا رفتــار شــا نگــرش، 

رفتــاری مؤثــر در تربیــت طــالب، موضــوع ایــن فصــل اســت. 

1. نظم و انضباط

یــس، از نمودهــای متعــددی برخــوردار اســت؛  نظــم و انضبــاط اســتاد در مقــام تدر

از جملــه:

اشتغال منظم به مطالعه ی قبل از تدریس

ــاره ی مطالعــه ی منظــم حضــرت  مرحــوم آیــت اهلل ســید عبــاس خاتــم  یــزدی درب

می کنــد: توصیــف  چنیــن  را  یــس  تدر بــرای   vامــام
کــه قبــل از درس دادن،  یــس ایــن بــود  یکــی از روش هــای جالــب امــامv در تدر
کامــالً تعطیــل می کردنــد و بــه کســی اجــازه مالقــات  مدتــی مالقات هــای خــود را 
ــس از  ــن پ ــد و هم چنی ــه مشــغول نبودن ــچ کاری جــز مطالع ــه هی ــد، بلکــه ب نمی دادن
تمــام شــدن بحــث نیــز بــرای مدتــی مالقــات نداشــتند؛ چــون بالفاصلــه مطالبــی را 
کــه افتخــار تصحیــح آن  یمــی  کر کــه فرمــوده بودنــد، می نوشــتند. ایــن جانــب و آقــای 
نوشــتجات را داشــتیم، در آن هــا هیــچ خــط خوردگــی نمی دیدیــم؛ بــا این کــه امــام 

ــی می نوشــتند.1 ــان عرب ب ــه ز ــب را ب مطال

یژه از زندگی امام خمینی، ج 2، ص153. 1 . وجدانی، سرگذشت های و
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از  بــه مطالعــه ی قبــل  بــه تقیــد خــود  بــا  اشــاره  نیــز    آیــت اهلل بهاءالدینــی  

می فرمایــد: یــس  تدر
ــام می گذشــتم.  ــزل ام ــن همیشــه از حــدود من ــه، م ــه مدرســه ی فیضی ــدن ب ــرای آم ب
یــق کوچه هــا می رفتــم، بــا اشــخاصی  گــر از طر چــون در راه مشــغول مطالعــه بــودم و ا
برخــورد می کــردم و ناچــار بــه ســالم و علیــک می شــدم؛ لــذا مطالعاتــم مخــدوش 
کســی بــه مــن  می شــد. معمــوالً از پشــت باغــات اطــراف شــهر عبــور می کــردم تــا 
ــد  ــان، دروس ســطح، مانن ــردازم. در آن زم ــه مطالعــه ی خــود بپ ــم ب برنخــورد و بتوان
ــو  ــا مطالعــه جل یــس هــم، همیشــه دو ســه ت ــرای تدر ــردم. ب یــس می ک رســائل را تدر
ــم، درس  کن ــه  ــد و نتوانســتم مطالع ــالً مانعــی پیــش آم ــک شــب مث ــر ی گ ــا ا ــودم، ت ب
ــم.1    ــس بکن ی ــره، اســتفاده و تدر ــم از مطالعــه ی ذخی ــل نشــود و بتوان ــا تعطی ــح م صب

کالس حضور به موقع در 

حجت االسالم والمسلمین سید عبدالمجید ایروانی می گوید: 
وقتــی مــا در مســجد سلماســی قــم، پــای درس امــام حاضــر می شــدیم، کمتــر  اتفــاق 
یف نیــاورده باشــند.  کــه هنــوز امــام تشــر یــم  کــه مقــداری زودتــر بــه درس برو می افتــاد 
کــه امــام قبــل از همــه  کــه بــه مســجد می رفتیــم، می دیدیــم  کثــر طــالب   مــن و ا

ً
غالبــا

گفتــن درس هســتند.2 یف آورده انــد، روی منبــر و ســجاده نشســته اند و آمــاده ی  تشــر

گردان حضرت امام خمینیv می گوید:  یکی از شا
کردم. همیشه  حدود هشت سال در درس خارج فقه و اصول حضرت امام شرکت 
ایشان، سر ساعت معین در جلسه ی درس حاضر می شدند. آن ایامی که در مسجد 
گردان ایشان، پیش از درس حضرت  یس می فرمودند، بعضی از شا سلماسی قم تدر
امام، در درس استاد دیگری نیز حاضر می شدند؛ از این رو گاهی چند دقیقه بعد از 

ــق، آذر و دی 
ُ
ــم اخــالق و ســالک الــی اهَّلل حضــرت آیــت اهَّلل حــاج ســید رضــا بهاءالدینــی«، نشــریه ُخل

ّ
1 . مهاجــر، »معل

1386، شــماره 2، ص22.
یژه از زندگی امام خمینی، ج5، ص23. 2 . وجدانی، سرگذشت های و
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شروع درس امام، در جلسه ی درس شرکت می نمودند. امام از این کارشان ناراحت 
که خود حضرت امام،  گاهی به آنان تذکراتی می دادند. معروف است  می شدند و 
در دوران طلبگی شان منظم بودند و به موقع در جلسات درس استادانشان حاضر 
باره ی نظم و  می شدند. مرحوم آیت اهلل شاه آبادی، استاد  اخالق حضرت امام در
گفته بودند: »روح اهلل، واقعا روح اهلل است. نشد  حضور ایشان در جلسات درس 
یک روز ببینم که ایشان بعد از بسم اهلل من در درس حاضر شود. همیشه، پیش از 

یم، ایشان در درس من حاضر بوده است.«1 آن که بسم اهلل درس را بگو

آیت اهلل نوری  همدانی نیز نقل می کنند:
از خصوصیات امام این بود که به کالس درس خیلی اهمیت می دادند؛ به طوری 
تأخیر  هم  دقیقه  یک  حتی  می شدند.  حاضر  وقت  سر  همیشه  ایشان  خود  که 
یس می کردند. در یکی از  نمی کردند. در سال های اختناق در مدرسه ی فیضیه تدر
کرده بود، همه طلبه ها حاضر شدند و امام هم  که ساواک به مدرسه حمله  روزها 
طبق معمول سر وقت حاضر شدند. وقتی ما با این صحنه روبه رو شدیم، فکر کردیم 
کالس تعطیل می شود؛ اما بر خالف عقیده ی ما، امام روی خاک ها در  که امروز 

صحن حرم معصومه نشست و مشغول درس دادن شد.2

آیــت اهلل مصبــاح  یــزدی نیــز بــه نظــم فوق العــاده ی استادشــان عالمــه طباطبایــی و 

حضــور بــه موقــع ایشــان در درس اشــاره می کننــد:
کالس درس حاضر  گردان در  از شا عالمه طباطبایی بسیار منظم بود. غالبا قبل 
این  و  می دادند  درس  هم  آخر  دقیقه ی  تا  و  نمی کردند  تخلف  دقیقه ای  می شد. 
برنامه ی دایمی ایشان بود. در برف و سرما، در طول ده و دوازده سال یادم نمی آید 

که ایشان یک دفعه هم درس را تعطیل کند.3

یس امام )2(«، مجله شمیم یاس، اردیبهشت 1383، ش 14، ص 34.  1 . »نکاتی در روش تدر
2 . رجایى، برداشت هایى از سیرۀ امام خمینی، ج 5، ص 115.

گلبرگ، آبان 1384، ش56، ص81.  3 . »عاّلمه عصر )بزرگداشت عالمه سیدمحمدحسین طباطبایى(«، 
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نظم و آراستگی ظاهری

کــه نمایانگــر وقــار و هیبــت  کامــل و ســازوبرگ و زمینه هایــی  بایــد معلــم بــا آمادگــی 

کیــزه، وارد جلســه درس  از نظــر لبــاس و هیئــت او می باشــد و بــا جامــه و بدنــی پا

کنــد؛ زیــرا جامــه ی  شــود و جامــه ی خویــش را از پارچــه ی ســفید انتخــاب و تهیــه 

آداب  در  انســان  تن پــوش  و  لبــاس  زیباتریــن  و  نیکوتریــن  و  بهتریــن  ســفید، 

گران بهــا اهمیــت ندهــد، بلکــه او بایــد جامــه ای  اســالمی اســت. بــه لبــاس فاخــر و 

کــه موجــب وقــار و متانــت بــوده و دل هــای ناظــران را بــدو جلــب نمایــد. در بــر کنــد 

   به هر حال، باید منظور معلم از پیراستن و آراستن ظاهر، عبارت از تجلیل 

و بزرگ داشت علم و دانش و ارج نهادن به شریعت مقدس اسالم باشد. او باید 

به هنگام ورود به جلسه ی درس، خود را خوش بو ساخته و موی صورت خود را 

شانه زده و خویشتن را از هرگونه عیب و زشتی و آثار زننده و اشمئزازآور بپیراید.  

الزم  یابند،  حضور  درس  جلسه ی  در  می خواهند  که  آن گاه  گرد،  شا و  معلم 

کثافت و آلودگی و پلیدی باشند. بدن  کیزه از هرگونه  است همیشه با وضو و پا

از مقام علم و  به منظور تجلیل  و  را نظیف و خوش بو سازند  و جامه ی خویش 

گرد این  گردا دانش و رفاه حال حاضران و هم نشینان و فرشتگانی )که پروانه وار، 

کنند و به  خصوص  گردشند(، بهترین جامه ی خود را در بر  محفل مقدس در 
گر جلسه ی درس در مسجد برگزار شود )رعایت این نکات شایسته تر است(.1 ا

کــه در  حضــرت امــام تــا حــدی مقیــد بــه رعایــت آراســتگی ظاهــری بوده انــد 

ــت: ــده اس ــه ش گفت ــان  ــورد ایش م
کــه امــام ماننــد بعضی هــا، عبــا بــه ســر بکشــند یــا دســتمال بزرگــی را در  هرگــز  ندیــدم 

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص136-135.
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گــره بزننــد... .1 یــر چانــه  هــوای ســرد بــر روی عمامــه خــود بیندازنــد و دنبالــه ی آن را ز

امــام هــر چنــد روز یــک بــار، آینــه بــه دســت می گرفتنــد و بــا قیچــی، مــوی ســبیل و 

کــه اواخــر عمــر و طبــق معمــول، در  یــش خــود را می زدنــد و یــا مــوی نرمــی را  یــادی ر ز

ــد  ــد و مواظــب بودن ــدی دارد، می چیدن ــد و ســیمای ب ی گوش هــا می رو نقاطــی از 

کــه باعــث دیــد نامطلــوب  مــوی بینــی را نیــز بگیرنــد. بــه ایــن ترتیــب، هــر چیــزی 

بیننــدگان بــود، در بــدن و لبــاس حضــرت امــام دیــده نمی شــد. مــا همیشــه امــام 
خمینــی را چنــان می دیدیــم، آرام و موقــر و آراســته.2

کیزگی از سوی ایشان می گویند: آیت اهلل سبحانی نیز با بیان رعایت پا
ــر  ــه ب ک ــدارم  ــه خاطــر ن ــار هــم ب ــک ب ــی ی ــزی می پوشــیدند. مــن حت ــاس تمی ــام لب ام

کثیفــی دیــده باشــم.3 یــن لکــه یــا  لبــاس ایشــان کوچک تر

حــاج شــیخ عبــاس قوچانینیــز در مــورد اهتمــام مرحــوم آیــت اهلل قاضــی بــه 

ــد:  ــه طــالب می فرمودن پوشــیدن لبــاس ســفید و توصیــه ی آن ب
ــز  گردان خــود نی ــه شــا مرحــوم قاضــی، همیشــه لبــاس ســفید رنــگ میپوشــیدند و ب

ــاس ســیاه نپوشــند. ــا لب ــد ت ــه می نمودن توصی

و  نظــم  از  شــود،  خــارج  منــزل  از  می خواهــد  وقتــی   ]شــاه آبادی ]آیــت اهلل 

ــی  ــد و وقت ــگاه می کن ــه ن ــود را در آین ــار خ ــد ب ــت و چن ــل نیس ــود غاف ــتگی خ آراس

می فرمایــد:  می پرســند،  را  علتــش 
کی بــه لبــاس یــا محاســن مــن باشــد، مــردم بــه مــن در ایــن لبــاس  گــر خــار و خاشــا ا

1 . ستوده، پا به پای آفتاب، ج 3، ص97.
2 . همان.

3 . مجله طوبى، خرداد و تیر 1385، شماره 7.
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ــه خطــر می افتــد.1 ــرام مؤمــن ب ــرو و احت ــد و آب می خندن

بــودن  معمولــی  عیــن  در  را  کرباســچیان  عالمــه  تمیــزی  ســبحانی،  آیــت اهلل 

می دهنــد: شــرح  ایشــان  لباس هــای 
کرباســچیان ]را[. لباس هــای  کنــد مرحــوم عالمــه آقــا شــیخ علی اصغــر  خــدا رحمــت 
ایشــان بــا این کــه خیلــی فاخــر نبــود، همیشــه مرتــب و تمیــز بــود. عمامــه ی نظیــف و 
ــر هــم همین طــور  ــا آخــر عم ــز ... و ت ــس زده و تمی ک ــا وا ــز، کفش ه ــز، پیراهــن تمی تمی
بــود. تمیــزی و نظافــت را رعایــت می کــرد؛ امــا در عیــن حــال لباس هایــش از نظــر 

ارزش معمولــی بــود.2

تنظیم مطالب درسی

یعنــی(  گردنــد،  یادگیــری  و  یــس  تدر آن کــه مشــغول  از  )پیــش  گرد  و شــا معلــم 

گرد، ســؤالی  کنــد و قبــل از آن کــه شــا پیــش از آن کــه معلــم، درس خــود را آغــاز 

را مطــرح ســازد، در مــورد درس و ســؤال خــود، دقــت و تأمــل نماینــد و آن  را بــه 

ــا از شــتاب زدگی و لغــزش و تصــورات  کیــزه ای آمــاده ســازند ت صــورت منّقــح و پا

واهــی و واژگونــی درک و فهــم، مصــون باشــند و بدیــن  طریــق )عــادت بــه دقــت در 

ی شایســته ای بــرای آن هــا درمی آیــد )تــا  مــورد مطلــب و یــا ســؤال( بــه صــورت نیــرو

یــس و یــا ســؤال خویــش، بــا اندیشــمندی و ســنجش فکــری،  همــواره در مــورد تدر

کننــد،  گــر  بــه شــتاب زدگی در پرســش و پاســخ عــادت  گیرنــد(. وگرنــه ا خــوی 

آنــان  نقــص  گذاشــته و عیــب و  بــه فزونــی  رو  اشــتباهات و لغزش هــای آن هــا 

گســترش یافتــه و اشــتباه آن هــا آشــکار و برمــال می شــود و نتیجه آن کــه در محیــط 

1 . شمس الشموس، آسمانی، ص 80-81، به نقل از  مهدی فداقی. 
2 . وافی، نسیم هدایت، ص476.
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خــود، بــه عنــوان افــرادی لغزنــده و اشــتباه کار و شــتاب زده معــروف می گردنــد. بــه 

کــه  ــد، هم نشــینانی  ــه ســر برن گــر هم نشــینانی بدســیرت در محیــط آن هــا ب ــژه ا وی

کــه مبــادا رفتــار نســنجیده آن هــا را دســتاویز و بهانــه ای  کنــد  گرد بیمنا معلــم و شــا

بــرای انتقــاد و عیب جویــی قــرار دهنــد و حــاالت نابســامان آن هــا را نــزد حســودان 
ــه عنــوان ســمت و نمــودار شــخصیت آن هــا معرفــی نماینــد.1 و رقیبــان، ب

یــس، مطالــب را خیلــی عالــی و مرتــب تنظیــم  ایشــان ]حضــرت امــامv[ در تدر

کمــک  می کردنــد و بــه بهتریــن وجــه ارائــه می دادنــد. همیــن تنظیــم مطالــب، 
ــود.2 گردان ب ــرای شــا بســیار مؤثــری در بهتــر و زود فهمیــدن مطالــب درســی ب

همدانــی ویژگــی اســتاد خــود آیــت اهلل حجــت را  نــوری   آیــت اهلل  هم چنیــن، 

می داننــد:  مطالــب  تنظیــم 
یکــی دیگــر از اســاتید بــزرگ مــا حضــرت آیــت اهلل العظمــی آقــای ســید محمــد حجــت 
ــه در آن  ــردم. درس معظم ل ــی شــرکت می ک ــود. مــن در درس ایشــان مدت کوه کمــری ب
زمــان در قــم ممتــاز بــود. اســتادی بســیار بــزرگ و خیلــی خوش بیــان بودنــد. در درس 
را دســته بندی می کردنــد. دســته بندی  گفتــن ســلیقه ی خوبــی داشــتند. مطالــب 
کــه نوشــتنش خیلــی راحــت بــود. روش آن مرحــوم بایــد  مطالــب بــه  گونــه ای بــود 
کــه می گفــت، در  کنیــم. مثــاًل بیــع فضولــی  کــه مطالــب را تنظیــم  بــرای مــا درس باشــد 
بیــع فضولــی چنــد تــا مبناســت: مبنــای مرحــوم شــیخ انصــاری، مبنــای مرحــوم آخونــد 
کــه از حاشــیه آخونــد بــر مکاســب اســتفاده می شــود، مبنــای مرحــوم  خراســانی، 
ســید محمــد کاظــم یــزدی، مبنــای مرحــوم شــیخ محمدحســین کمپانــی  اصفهانــی و 
مبنــای خــودش. پنــج شــش تــا مبنــا بــود. از اول بیــع فضولــی تــا آخــر، هــر روز مطلــب 
هرکــس را روی مبنــای خــودش، به طــوری تنظیــم می کــرد کــه انســان از ایــن بیــان و 

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص106 .
یس امام )2(«، مجله شمیم یاس، اردیبهشت 1383، ش 14، ص 34.   2 . »نکاتی در روش تدر
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دســته بندی تعجــب می کــرد. درس را بــه ایــن ترتیــب می گفــت و مقتضــای مبنــای هــر 
ــرد... .1 کــس را در مســأله بیــان می ک

کالس تعیین مسئول برای 

کالس از طریــق قــرار دادن نماینــده  جلــوه ی دیگــر نظــم اســتاد، ایجــاد نظــم در 

ــط  ــروزه توس ــر ام ــن ام ــه ای ــت. البت ــود آن هاس ــن خ گردان از بی ــا ــرای ش ــوؤل ب و مس

ــوی  ــر از س ــن ام ــه ای ک ــی  ــی در صورت ــود؛ ول ــام می ش ــی انج ــز آموزش ک ــت مرا مدیری

مدیریــت انجــام نشــود، الزم اســت اســتاد، فــردی هوشــمند و زیــرک را )بــه عنــوان 

را  و واردان  کــه حاضــران  کنــد  گردان تعییــن  از میــان شــا مهتــر و سرپرســت(، 

ــر  ــا س ــتن آن ه ــرز نشس ــه ط ــانده و ب ــان نش ــام آن ــئون و مق ــا ش ــب ب ــای مناس ــر ج س

و ســامانی بدهــد، خوابیــده را بیــدار، غافــل را هشــیار ســازد و بــه آنــان امــر و نهــی 

گوشــزد نمــوده و آن هــا را بــه  کارهــای شایســته و ناشایســت را بــه آنــان  کــرده و 

گــوش فــرا دادن بــه آن و تمرکــز فکــر نســبت بــه ســخنان اســتاد و  شــنیدن درس و 

ســکوت و آرامــش وادارد.

تــا  نمایــد  تعییــن  گردان  شــا بــرای  نیــز  را  دیگــری  مســؤول  یــک  معلــم،  بایــد 

کامــاًل درک  کــه اســتاد را  گردانی  او مســائل مبهــم و پیچیــده درس را بــرای شــا

کــه خواهــان تکــرار آن  گردانی  کنــد و همــان درس را بــرای شــا نکرده انــد، بیــان 

می باشــند، اعــاده نمایــد و باالخــره او بایــد مرجــع و پناهــگاه بــرای عــده ای باشــد 

کنــون  کــه آنــان در پرســش از خــود اســتاد، احســاس شــرم و حیــا می کردنــد و هــم ا

ــد. کنن ــه  ــدو مراجع ــد ب بای

1 . پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهَّلل نوری  همدانی، زندگی نامه معظم له، شناسه مطلب: 1726.
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تعییــن مبصــر و جانشــین بــرای جلســه ی درس، موجــب صرفه جویــی و صیانــت 

گران بهــای معلــم و وســیله ای بــرای حفــظ و نگاهبانــی مصالــح  فرصــت و وقــت 
گرد می باشــد.1 و منافــع شــا

2. ارائه ی الگوی عملی فضیلت

کــه بــا رفتــار خــود، الگویــی عملــی از معنویــت و  هنــر واقعــی اســتاد آن اســت 

ــا آنــان بــه صورتــی شــفاف تر  کنــد ت گردان ترســیم  فضیلــت را در برابــر دیــدگان شــا

ــد.  کنن ــادرت  ــا مب ــام آن ه ــه انج ــده و ب ــنا ش ــوب آش ــای مطل ــا رفتاره ــر ب و واقعی ت

که  بود  روزگار  نابغه ی  تقوا  و  در علم  که  بود  انصارىمردى  مرحوم شیخ 

که می آمدند،  هنوز هم علما و فقها افتخار می کنند به فهم دقایق کالمش. وقتی 

بلند  که  داشتند  تعّمد  نمی دانستند،  گر  ا می کردند؛  سؤال  ایشان  از  چیزى 

گر  که ا گردان یاد بگیرند  که شا بگویند: »نداُنم! نداُنم! نداُنم!« این طور می گفتند 
چیزى را نمی دانند، ننگشان نیاید از این که بگویند: نمی دانم.2

کیــد بــر اهمیــت عمــل و تأثیــرات  عــارف وارســته آیــت اهلل بهاءالدینــی بــا تأ

آن، تهذیــب عملــی حضــرت امــام را شــرح می دهنــد:
هیــچ چیــز بــه انــدازه ی عمــل انســان در ســاختن دیگــران مؤثــر نیســت. رفتــار و 
ــوا ُدعــاَة الّنــاِس  حــرکات یــک انســان وارســته، خــود تبلیــغ بــه وارســتگی اســت: »ُكوُن
بــان خــود )عمــل( بــه ســوی خــدا بخوانیــد.« ایــن  م؛3 مــردم را بــا غیــر ز

ُ
لِســَنِتك

َ
ِبَغیــِر أ

ــوان الگــو  ــه عن ــد و ایشــان را ب ــه حضــرت امــام vتوجــه دارن ــه تمــام روحانیــت ب ک
ــه خاطــر عمــل ایشــان اســت. آن چــه  ــام نیســت، ب ــه خاطــر دعــاوی ام ــد، ب پذیرفتن

1 . حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص153-152.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص312.

کلینی، الکافی، ج2، ص78.  . 3
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بــه ایشــان ایــن جنبــه را داده اســت، اعمــال و رفتــار ایشــان اســت. مــا بیــش از 
شــصت ســال امــام را می شــناختیم. ایشــان از ابتــدای امــر متعبــد بودنــد. در پنجــاه 
کــه ایشــان اســتاد فلســفه اند. در عیــن حــال همــه می گفتنــد  ســال پیــش شــایع بــود 
کــه تــا ایــن انــدازه بــه مســائل ائمــهb و اوضــاع امــور وارد  مــا چنیــن مــرد حکیمــی 
کــه چنیــن توفیقاتــی نصیــب امــام شــده  یــم. بی جهــت نیســت  باشــد، ســراغ ندار
کــه  اســت. از نظــر اخــالق هــم ایشــان بی نظیــر بودنــد. شــاید حــدود 30 یــا 25 ســال 
ایشــان بــا مرحــوم زنجانــی در جلســات فیضیــه شــرکت داشــتند، همــواره پشــت ســر 
ــرد.  ــر ایشــان پیشــی بگی ــه ب ک ــده نشــد  ــه دی ــد. حتــی یــک مرتب ایشــان حرکــت می کردن

گردانش تشــکیل می شــد. مســأله ی اســتاد و  جلســات نشســت امــام هــم بــا شــا
گردان مــن  گرد اصــال بــرای امــام موضــوع نداشــت. ایشــان نمی گفــت: این هــا شــا شــا
یاســت جلســه  گاهــی ر ــه، ایــن حرف هــا نبــود.  ــا این هــا بنشــینم؛ ن ــد ب هســتند، نبای
ــا جلســه را دیگــران  ــود؛ ام ــام اســتاد جلســه ب ــاد. ام گردان می افت ــه دســت شــا هــم ب

می کردنــد.  اداره 

کــه جــای حــرف نیســت. اشــاره می کنیــم  از نظــر سیاســت و بینــش اجتماعــی هــم 
ــا حــدود  ــاد، ت ــت اهلل بروجــردی افت ــه دســت آی ــه، ب ــت عام ــه زعامــت و مرجعی این ک
کــه بایــد مرجعیــت در  یــادی مرهــون زحمــات امــام بــود. ایشــان صــالح می دیدنــد  ز

یــاد کوشــیدند.  دســت یــک نفــر متمرکــز باشــد. روی همیــن اصــل در ایــن جهــت ز

کنــون، مــا بــرای امــام  خالصــه این کــه از ابتــدای تأســیس حــوزه ی علمیــه ی قــم تا
نظیــر نیافتیــم و همــه بــه خاطــر خودســازی و تهذیــب ایشــان بــوده اســت.1

گردان حضــرت امــام  حجت االســالم والمســلمین حســین تقــوا  اشــتهاردی از شــا

بــه ارائــه ی الگویــی عملــی در ســیره ی آن بزرگــوار می پــردازد:
روزی در مســجد اعظــم قــدری بحــث ایشــان طــول کشــید تــا وقــت نمــاز مغــرب 

1 . »امام خمینی از چشم بصیرت«، پاسدار اسالم، خرداد 1376، ش 186. 
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داخــل شــد. مــؤذن شــروع بــه اذان نمــوده و صــدای اذان بــه وســیله ی بلندگــو، وضــع 
درس را بــه  هــم زد. بعضــی از تالمــذه خواســتند متعــرض مــؤذن شــوند و ایــن مطلــب 
 
ً
یف آوردنــد، فرمودنــد: چنین شــنیده ام و شــدیدا بــه ســمع ایشــان رســید. فــردا کــه تشــر

آنــان را منــع نمودنــد و فرمودنــد: تقصیــر از مــا بــود کــه بحــث را طــول دادیــم و االّ مــؤذن 
بــه وظیفــه عمــل نمــوده کــه گفتــن اذان باشــد و فرمودنــد: مــن راضــی نیســتم بــه خاطــر 
مــن، بــه احــدی اهانــت و جســارتی شــود. فقــط محبــت و عالقــه قلبــی کافــی اســت.1

مقــام معظــم رهبــری شــهید آیــت اهلل اشــرفی  اصفهانــی را الگــوی عملــی زهــد 

و تواضــع دانســته، می فرمایــد:
ــی و زاهــدی  ــوار و اخالق ــم بزرگ ــم از عال کن ــل  ــم و تجلی ــاد نیکــی بکن ــم ی الزم می دان
کــه عمــرش را بــه دســتور مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی در ایــن اســتان ]کرمانشــاه[ 
گذرانیــد و اجــر زحمــات خــود را بــا شــهادت دیــد. شــهید بزرگــوار محــراب مرحــوم 
آیــت اهلل اشــرفی، کــه شــنیدم همیــن روزهــا ســالگرد آن بزرگــوار اســت. مــن توفیــق پیــدا 
کنــم؛ دو نفــری بنشــینیم و  کرمانشــاه بــا ایشــان مالقــات  کــردم مکــرر در منزلشــان در 
کنیــم. در جلســات دیگــر هــم ایشــان را دیــده بودیــم؛ در جلســه ی ائمــه ی  گفت وگــو 
بــود و  یــزد آمــده  از  کــه مرحــوم شــهید صدوقــی  جمعــه ی اســتان در اســالم آباد، 
یــر بمبــاران، جلســه ی ائمــه ی جمعــه  اســتان را تشــکیل دادنــد  دیگــران هــم بودنــد. ز
و مــا هــم شــرکت کردیــم. در جلســات متعــدد، مــن ایــن مــرد بزرگــوار را از نزدیــک دیــده 
بــان او تبلیــغ نمی کــرد؛   مصــداق یــک عالــِم عامــل بــود. فقــط ز

ً
 و انصافــا

ً
بــودم. حقــا

عمــل او هــم تبلیــغ می کــرد. تواضــع او، زهــد او بی اعتنایــی او بــه بســیاری از چیزهــای 
یژگی هــای او بــود. مــرد بزرگــی بــود. خــدای متعــال هــم بــه او اجــر داد.  ظاهــری، از و
یــر را بــرای او بــه شــهادت  گز  طوالنــی، خــدای متعــال مــرگ نا

ً
در آخــِر یــک عمــر نســبتا

کردیــم؛ شــهادت مــرگ تاجرانــه اســت، مــرگ پرســود اســت،  قــرار داد. بارهــا عــرض 
ــه خواهــد  ک ــن روغــن  ــردن اســت. باالخــره ای ک ــام زاده  ــذر ام ــه را ن یخت ــن روغــِن ر ای

1 . سعادتمند، آئین دانشوری در سیره امام خمینی، ص 127.
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ــد -  کن ــدا  ــر چنان چــه انســان ســعادت پی گ ــوِت«.1 ا ــُة الَم ــٍس ذاِئَق  َنف
ُّ

یخــت؛ »ُکل ر
یــر را بــه خــدا بفروشــد،  گز پــروردگارا ! مــا هــم مشــتاق ایــن ســعادتیم - ایــن حادثــه ی نا
نُفَســُهم«؛2 خــدا جــان 

َ
کــرده اســت. »ِإّنَ اهلَل اشــَترى ِمــَن الُمؤِمنیــَن أ ســود سرشــاری 

را می خــرد، خــدا مشــتری اســت. ایــن خیلــی ســعادت بزرگــی اســت و ایــن مــرد ایــن 
کــرد.3  ســعادت را پیــدا 

گرد خود پرداخته اند: عالمه جعفری به تأثیر رفتار بی پیرایه با شا
ــرد. مــن  ک یی ســؤالی  ــودم. دانشــجو روزی از کالس درس خــارج شــدم و خســته ب
ــه وقــت  ــردم و جــواب را ب ــودم، عذرخواهــی می ک ــه خســته ب ک ــی  ــات وقت برخــی اوق
دیگــری موکــول می نمــودم؛ ولــی آن روز چــون دیــدم مســأله ی حیاتــی دارد؛ بــا این کــه 
گــوش دادم و  بســیار خســته بــودم، همان جــا روی موزاییــک نشســتم و بــه ســؤال او 

بــا تحمــل پاســخ دادم.

این رفتار استاد به قدری اثر مثبتی داشت که مرحوم استاد فرمودند: 

بر  بر روی موزاییک، شالقی  که: »آن نشستن شما  برایم نوشته بود  این دانشجو 
اسب من بود که پس از بیست سال هنوز می دود، من این نامه را نگه داشتم«.4

حســن  ]آیــت اهلل  کــه  اســت  گرد  شــا بــر  اســتاد  تأثیرگــذاری  اهمیــت  جهــت  از 

گلپایگانــی  صافــی اصفهانــی[ فرمــوده بودنــد حتــی آیــت اهلل ]ســید جمال الدیــن[ 

کــه  کــه انتخــاب می کنیــد، دقیــق باشــید؛ زیــرا همان طــور  می فرمــود: در اســتادی 
حــرف می زنــد و درس می گویــد، روحیاتــش هــم منتقــل می شــود.5

1 . آل عمران، آیه 185.
2 . توبه، آیه 11. 

کرمانشاه ، 1390/7/20. 3 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت 
کیهــان فرهنگــی، 1363، ش 7؛ مجلــه معــارف  گــذرا بــه زندگــی عالمــه محمدتقــی جعفــر«،  4 . حســینی، »نگاهــی 

ردیــن، اردیبهشــت، خــرداد و تیــر 1382، ش54. اســالمی، فرو
5 . تنکابنی، جمال عرفان، ص.
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3. اقدام اجتماعی 

ی نمی پردازند و خود را از متن مردم  اساتید تأثیرگذار تنها به فعالیت های حوزو

گره گشایی، به  کار آن ها  جدا نمی کنند. آنان مردم را از مواعظ خود بهرمند، از 

اختالف های آن ها رسیدگی و با آن ها و در میان آن ها زندگی می کنند. 

ــم در درس اخــالق  آیــت اهلل محمدفاضــل لنکرانــی حضــور مــردم مؤمــن ق

امــام و تأثیــرات فوق العــاده ی آن را این گونــه یــاد می کننــد:
کــه امــام عصرهــای جمعــه در  فرامــوش نمی کنــم در همــان اوایــل طلبگــی ام بــود 
مدرســه ی فیضیــه، یــک بحــث اخالقــی داشــتند و البتــه ایــن بحــث، اختصــاص 
بــه طــالب و فضــال  نداشــت و جمعــی از مؤمنیــن و مقدســین بــازار قــم هــم در ایــن 
جلســه بــا اشــتیاق کامــل  شــرکت می کردنــد و بــه قــدری ایــن بحــث در روح آن هــا مؤثــر 
کــه در آن  کــه مــا بعــد از گذشــت چهــل  و چنــد ســال، هنــوز اثــر آن را در افــرادی  بــود 
جلســات شــرکت می کردنــد، می بینیــم.  یعنــی هنــوز هــم آن هــا یــک مــردان بــا ایمــان 
کــه ایــن از  کامــالً مقیــد هســتند  و بــا اخــالص، متعهــد و نســبت بــه مســائل انســانی  

اثــر آن جلســات بــود.1

در احواالت آیت اهلل آقاجمال خوانساری آمده است:
شــنید کــه دو نفــر از متولیــان یکــی از مســاجد، در تولیــت مســجد مشــاجره و مجادلــه 
یــك  کــه مســجد را از وســط، دیــوار کشــیده و هر کرده انــد  نمــوده و باالخــره مصالحــه 
کــه  کار زشتشــان  ــه  ــان ب ــراى توجــه دادن آن ــی ســهم خــود باشــند. آقــا جمــال ب

ّ
متول

کــرد.  یــق گفت وگــوى رودررو حــل نمی شــد، به طــور غیرمســتقیم عمــل  مطمئّنــا از طر
گــردن انداختــه  کــرد بــه رســم آن  روز، شــال عــزا بــه  بدیــن ترتیــب کــه یــك نفــر را مأمــور 
کــه آقــا جمــال خوانســارى در  و ســوار اســب شــده و بــه اهــل شــهر اعــالن نمایــد 
کابــر، کســبه و ســایر  ید. علمــا، ا یــه دارد، همــه حاضــر بشــو فــالن مســجد اقامــه ی تعز

1 . رجایى، برداشت هایى از سیره امام خمینی، ج5، ص177.
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یــت و تســلیت...  طبقــات مــردم در مســجد حاضــر شــده، بعــد از قرائــت فاتحــه و تعز
کــه مجلــس فاتحــه بــراى کیســت؟! آقــا جمــال فرمــود: »خداونــد عالــم  ســؤال کردنــد 
کــرده و گفتنــد:  مرحــوم شــده، مجلــس ترحیــم مرحــوم خداونــد اســت!« همــه تعجــب 
گــر خداونــد از دنیــا نرفتــه، پــس چــرا  آقــا! ایــن چــه فرمایــش اســت؟! فرمــود: »ا

ــد؟!« ــروکات مرده هــا تقســیم نموده ان ــه ی او را مثــل مت خان

   آن دو نفر از شــنیدن این ســخن بســیار خجالت کشــیده، دیوار را از وســط مســجد 
برداشتند.1

فرزند مرحوم عالمه طباطبایی نقل می کند: 
کــه نیازمنــد بودنــد، وام  کــه داشــت، بــه روســتائیانی  پــدرم از درآمــد زمیــن زراعــی 
مــی داد و رســید می گرفــت و چنان چــه کســی بعــد از دو فصــل برداشــت محصــول، 
ــس  ــه خــودش پ ــود، آن را بخشــیده و قبــض را ب ــه پرداخــت بدهــی خــود نب ــادر ب ق
ــود  ــار چنــد قبــض دســت پــدرم ب مــی داد و از طلــب خــود صــرف نظــر می کــرد. یک ب
کــه از ایــن واســطه ها طلبــکار بــود. آن روز مــن دیــدم قبض هــا را از جیــب خــود 
یخــت؛ در حالــی  گهــان همــه را پــاره کــرد و دور ر یســت و نا درآورد، مدتــی بــه آن هــا نگر
کــه بیــش از حــد تصــور بــه پــول بــرای گذرانــدن معــاش عــادی احتیــاج داشــت. 
کــرد و  کردیــد؟ نگاهــی عمیــق بــه مــن  کار را  مــن بــا تعجــب پرســیدم: پــدر چــرا ایــن 
کــه مــن  گــر داشــتند، می آوردنــد و می دادنــد. خــدا را خــوش نمی آیــد  گفــت: »پســرم ا
بدانــم آن هــا دستشــان خالــی اســت و مــع هــذا آن هــا را تحــت فشــار قــرار دهــم و ابــراز 

کنــم.«2 طلبــکاری 

گلشن ابرار، ج3، ص122. یسندگان،  1 . جمعی از نو
یــخ: 24  کیهــان، شناســه مطلــب: 90370، تار زنامــه  گردان«، رو 2 . »اخــالق اجتماعــی عالمــه طباطبایــى از زبــان شــا

آبــان 1395.
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در بــاب مســوؤلیت پذیری اجتماعــی و هــم دردی عالمــه بــا مســلمانان و مظلومــان 

که: نقــل اســت 
کــه در همــه ی زمینه هــای علمــی،  از خصوصیــات بــارز عالمــه طباطبایــی ایــن بــود 
کــه  گاه و آشــنا و صاحــب درد بــود تــا آن جــا  اســالمی، سیاســی و اجتماعــی، فــردی آ
وقتــی بــرای برخــی افــراد، حتــی دانشــمندان و فضــال ســؤالی پیــش آمــد، بــه ایشــان 
گاه و بینــا بــه  متوســل می شــدند و نظــر ایــن حکیــم و فیلســوف را بــه عنــوان فــردی آ
یــا می شــدند.  ارزش هــای مکتبــی و مســائل سیاســی -  اجتماعــی جهــان اســالم جو
ــم صهیونیســتی  ی ــا حمــالت وحشــیانه ارتــش رژ ــان ب در ســال 1348 هـــ .ش هم زم
ــم اشــغال گر قــدس،  ی ــوع جنــگ شــش روزه اعــراب و رژ ــی و وق ــه کشــورهای عرب ب
عالمــه طباطبایــی بــه همــراه آیــت اهلل ســید ابوالفضــل موســوی  زنجانــی و اســتاد 
شــهید مرتضــی مطهــری ضمــن هــم دردی بــا مســلمانان مظلــوم فلســطین، بــا انتشــار 
یــک بیانیــه از امــت مســلمان دعــوت نمــود تــا بــرای یــاری بــرادران مســلمان و عــرب 
ــن منظــور، ســه شــماره  ــرای ای ــد. ایشــان ب کنن خــود، کمک هــای الزم را جمــع آوری 
کــه بــه نــام هــر ســه نفــر افتتــاح شــده بــود.1 کردنــد  حســاب در ســه بانــک تهــران بــاز 

حجت االسالم و المسلمین مجتبی الهی  خراسانی می گوید:
که آقاى فلسفی با  که دانشجوى دانشکده الهیات مشهد بودم، مطلع شدم  زمانی 
آقازاده ی  ابتدا تصور می کردم  کار داشته اند.  با من  و  گرفته اند  منزل پدرى تماس 
ایشان )محمدآقا( هستند؛ ولی وقتی متوجه شدم پدر ایشان آیت اهلل العظمی میرزا 
گرفتم. ایشان فرمودند: »شنیده ام  علی فلسفی بوده اند، با شگفتی با ایشان تماس 
یان را به منزل ما دعوت  که در دانشگاه شبهاتی مطرح می شود! جمعی از دانشجو
که براى  کنید، من می خواهم در خالل یك دوره اعتقادات و اخالقیات، با روشی 

یم.«2 آن ها مناسب باشد، شبهات را نیز پاسخ گو

1 . همان.
گلشن ابرار، ج8، ص391. یسندگان،  2 . جمعی از نو
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زش های اسالم و انقالب اسالمی 4. دفاع از ار

استاد متعهد به ارزش های اسالم و انقالب اسالمی، عالوه بر برخورداری بینش 

و بصیرت سیاسی و انقالبی، به اقدام و عمل الزم بر اساس مبانی دینی نیز اقدام 

می کند. برخی از نمونه های چنین اقدامات انقالبی عبارت است از: 

را  نظــام اســالمی درس خــارج قضــا  تقویــت  بــرای   بهاءالدینــی آیــت اهلل 

می دهنــد: توضیــح  ایشــان  می کننــد.  تعطیــل 
پــس از پیــروزى انقــالب، چــون دادگاه هــاى کشــور بــه نظــر روح اهلل عمــل می شــد، 
کــردم، مبــادا نتیجــه ی بحــث مــا مخالفــت بــا  بنــده درس خــارج قضــا را تعطیــل 

ــردد.1 گ ــف نظــام  ــا تضعی ــالف و ی ــی شــود و موجــب اخت نظرهــاى ایشــان تلق

حضــرت آیــت اهلل خامنــه اى نیــز بــه رفتــار انقالبــی مرحــوم آیــت اهلل شــیخ 

می کننــد: اشــاره  ینــی  قزو هاشــم 
ینــی تنهــا روحانــی بــود کــه بــر اســاس همــان آزادگی  مرحــوم آیــت اهلل ]شــیخ هاشــم[ قزو
ــّواب صفــوى عکــس  العمــل نشــان  و بزرگ منشــی اش در مقابــل شــهادت مرحــوم ن
داد و در مجلــس درس، از شــهادت مرحــوم نــّواب صفــوى و یارانــش بــه دسیســه ی 

کــرد و تأثــر خــودش را از شــهادت آنــان ابــراز داشــت.2 کــم انتقــاد شــدید  دســتگاه حا

***** 
حمدهلل ر�ب العالم�ی�ن

ل
ا ا�ن ا

ن
ر دعوا�

ن
�

آ

و ا

1 . همان، ج2، ص969.
2 . همان، ج6، ص186.
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بی الف. کتاب های فارسی و عر

• کریم.	 قرآن 

• نهج البالغه.	

ابــاذری، عبدالرحیــم؛ خاطــرات فقیــه اخالقــی )آیــت اهلل احمــدی  میانجــی(؛ . 1

تهــران: مرکــز اســناد انقــالب اســالمی، 1380. 

کانون اندیشه جوان، 1388.. 2 ابراهیم زاده، حسن؛ بهشتی در زمین؛ تهران: 

الهامی نیــا، علی اصغــر )پژوهشــکده تحقیقــات اســالمی(؛ ســیره اخالقــی - . 3

تربیتــی امــام خمینــیv؛ قــم: زمــزم هدایــت، 1386.

امین عاملی، محسن؛ اعیان  الشیعه؛ بیروت: دارالتعارف، 1403ق.. 4

ــی . 5 ــت اهلل  العظم ــرت آی ــت حض ــی؛ مرجعی ــداهلل و موحدی  قم ــان، اس بادامچی

ــزرگان؛ قــم: دفتــر تبلیغــات اســالمی، 1374. ــدگاه فقهــا و ب ــه ای از دی خامن

ی . 6 کر؛ آداب الطــالب )سلســله مباحــث اخالقــی و حــوزو برخــوردار فریــد، شــا

آیــت اهلل مجتهــدی تهرانــی( ؛ تهــران: الهــوت، 1385.

حســن . 7 آیــت اهلل  زندگی نامــه  بــه  )نیم نگاهــی  نجم الدیــن  محســن،  برزگــر، 

یــاس، 1385. اشــک  قــم:  حســن زاده  آملــی(؛ 

کامــل )شــرح حــال . 8 بنیــاد علــوم و معــارف اســالمی دانش پژوهــان؛ عــارف 
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کامــل، 1381. تهــران: عــارف  آیــت اهلل شــاه آبادی(؛ 

پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ تهران: دنیای دانش، 1382.. 9

ارزش هــای . 10 شــکوفایی  در  آموزشــی  مدیریــت  ســازوکار  جــواد؛  پوراحمــد، 

 اخالقــی )مطالعــه مــوردی مدیریــت مدرســه علمیــه حضــرت ولیعصــر

کارشناسی ارشــد، رشــته علــوم تربیتــی، مؤسســه آموزشــی  بنــاب(؛ پایان نامــه 

.1393 ،vو پژوهشــی امــام خمینــی

تمیمی آمــدی، عبدالواحــد؛ غررالحکــم و دررالکلــم؛ ترجمــه محمــد رحمتــی . 11

شــهرضا؛ قــم: صبــح پیــروزی، 1392.

تنکابنی، علی؛ جمال عرفان؛ قم: ائمه، 1382.. 12

تهرانی، سیدعلی؛ ز مهر افروخته؛ تهران: سروش، 1382.. 13

جمعــی از فضــال؛ آیــت نــور )یادنامــه عالمــه ســّید محّمدحســین حســینی  . 14

طهرانــی(؛ مشــهد: عالمــه طباطبایــی، 1427)ه.ق(.

آیــت اهلل . 15 )زندگی نامــه  پارســا  فقیــه  پژوهشــگران؛  و  نویســندگان  از  جمعــی 

کتــاب، 1385. بوســتان  قــم:  حــاج میــرزا علــی فلســفی(، 

جمعی از پژوهش گران؛ گلشن ابرار؛ قم: معروف، 1379.. 16

جوادی آملی، عبداهلل؛ شمس الوحی تبریزی؛ قم: مرکز نشر اسراء، 1386.. 17

کانون انتشارات پیام نور، 1375.. 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ یادها و یادگارها؛  تهران: 

ــم در اســالم؛ تهــران: دفتــر نشــر . 19
ّ
حجتــی، ســید محمدباقــر؛ آداب تعلیــم و تعل

فرهنــگ اســالمی،1390.

قــم: مؤسســه آل البیــتb الحیــاء . 20 وسائل الشــیعه؛  حــّر عاملــی، محمــد؛ 
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)1374ش(. 1416ق  التــراث، 

کتاب، 1392.. 21 کلمه، قم: بوستان  حسن زاده آملی، حسن؛ هزار و یک 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  در آسمان معرفت؛ به اهتمام محمد بدیعی، قم: تشیع، 1375.. 22

حســن زاده، صــادق و مســعود پیرانــی؛ در ســایه عرفــان )شــرح  حــال آیــت اهلل . 23

.1384 ،شــیخ محمدتقــی آملــی(؛ قــم: قائــم آل محمــد

از . 24 اســوه پارســیان )شــرح حــال و نکته هــای اخالقــی  حســن زاده، صــادق؛ 

آیــت اهلل میــرزا علــی احمــدی میانجــی(؛ قــم: آل علــی، 1379.

کامــل عالمــه . 25 گفته هــا دربــاره عــارف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  اســوه عارفــان )گفته هــا و نا

.1379 ،bســید علی آقــا قاضــی تبریــزی(؛ قــم: آل علــی

انتشــارات . 26 قــم: دفتــر  میــدان عمــل؛  در  مــردان علــم  اهلل؛  نعمــت   حســینی، 

.1373 اســالمی، 

عالمــه . 27 )یادنامــه  تابــان  مهــر  محمدحســین؛  ســید  طهرانــی،  حســینی  

1431ق. طباطبایــی،  عالمــه  مشــهد:  طباطبایــی(؛ 

خامنــه ای، ســیدعلی؛ حدیــث والیــت؛ تهــران: ســازمان مــدارك فرهنگــی . 28

.1375 اســالمی،  انقــالب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  حــوزه و روحانیــت در آیینــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری؛ . 29

اســالمی، 1375. تبلیغــات  ســازمان  تهــران: 

انقــالب . 30 رهبــر  بیانــات  گزیــده  و  عبدصالــح خــدا )خاطــرات  ؛   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.1395 )صهبــا(،  جهــادی  ایمــان  موسســه  تهــران:  خمینــی(؛  امــام  دربــاره 

ــام . 31 ــار ام ــن حدیــث؛ تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آث خمینــی، روح اهلل؛ اربعی
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خمینــی، 1371.

کبر؛ قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375.. 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  جهاد ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  صحیفه  امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389.. 33

ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ صحیفه نور؛ تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، 1369.    . 34

کامــل حضــرت آیــت اهلل . 35 ــر توحیــد )عــارف  ــر انتشــارات انصــاری، فریادگ دفت

بهجــت(؛ قــم: انصــاری، 1378.

و . 36 تعلیم  عرصه  در  خمینی  امام  سیره  از  برداشت هایی  غالمعلی؛  رجایی، 

تدریس و مرجعیت )جلد پنجم(؛ تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1385. 

رخشــاد، محمدحســین؛ در محضــر آیــت اهلل بهجــت؛ قــم: مؤسســه فرهنگــی . 37

ســماء، 1387.

امــام . 38 زندگــی  از  گفته هــا  نا و  )گفته هــا  آفتــاب  پابه پــای  امیررضــا؛  ســتوده، 

پنجــره، 1391. نشــر  تهــران(:  خمینــی؛ 

سعادتمند، رسول؛ آئین دانشوری در سیره امام خمینی؛ قم: تسنیم، 1389.. 39

آیــت اهلل  . 40 واصــل  )عــارف  دلتنگــی  حدیــث  ســیدمهدی؛  شــمس الدین، 

.1390 قرآنــی،  فرهنــگ  توســعه  مؤسســه  قــم:  بهجــت(؛ 

حــاج آقــا مجتبــی؛ تهــران: مؤسســه پژوهشــی فرهنگــی . 41 شــورای ســردبیری؛ 

 .1392 مصابیح الهــدی،

شــهید ثانــی، زیــن الدیــن بن علی؛ منیه المریــد فی  آداب  المفید و المســتفید؛ قم: . 42

دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قــم،1374.

خاطــره . 43 و  حکایــت   110( خاطــره  بــاغ  گل هــای  حســن؛  صدری  مازندرانــی، 
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جالــب و شــنیدنی از زندگــی مقــام معظــم رهبــری(؛ قــم: مشــهور، 1382.

صرفی پور، محمدتقی؛ داستان هایی از علما؛ قم: صرفی پور، 1385.. 44

طباطبایــی، محمدحســین؛ المیــزان فــی تفســیر القــرآن؛ ترجمــه محمدباقــر . 45

موســوی همدانی؛ قــم: دفتــر انتشــارات اســالمی، 1374. 

کامــل بــه سرگذشــت . 46 کریــم؛ جــاودان اندیشــه )نگرشــی نــو و  فیضــی  تبریــزی، 

علمــی و عملــی عالمــه اســتاد محمدتقــی جعفــری(؛ قــم: تهذیــب، 1380.

بهشــتی، ســید جــواد؛ خاطــرات اســتاد )از زبــان حجــت االســالم محســن . 47

قرائتــی(؛ تهــران: مرکــز فرهنگــی درســهایی از قــرآن، 1394.

کبــر غفــارى و محمــد . 48 کلینــی، محمدبــن یعقــوب؛ الکافــی؛ تصحیــح: علی ا

آخونــدى؛ تهــران: دارالکتــب االســالمیه، 1407 ه-.ق.

آیــت اهلل . 49 )شــرح حــال حضــرت  بــر قلــة پارســایی  کوهســتانی عبدالکریــم؛ 

.1392 ُادبــا،  تهــران:  کوهســتانی(؛  محمــد  شــیخ 

کفائی، عبدالحسین  مجید؛ مرگی در نور؛ تهران: زوار، 1359.. 50

حســن زاده . 51 عالمــه  )زندگی نامــه  معرفــت  منظومــه  غالمرضــا؛  گلــی زواره، 

.1374 قیــام،  قــم:  آملــی(؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  منظومــه معرفــت )گــذری بــر زندگینامــه علمــی و اســاتید عالمــه . 52

حســن زاده آملــی(؛ قــم: قیــام، 1376. 

حضــرت . 53 ویــژه  )سرگذشــت های  زعامــت  الگــوی  محمــد؛  لک آبــادی، 

.1378 عصمــت ،  قــم :  مراجــع(؛  و  علمــا  زبــان  از  بروجــردی   آیت اهلل العظمــی 

حــوزه . 54 اســالمی  تبلیغــات  دفتــر  قــم:  فرزانــگان؛  ســیمای  رضــا؛  مختــاری، 
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.1371 قــم،  علمیــه 
ــی(؛ . 55 ــتاد جوادیآمل ــی اس ــی و علم ــیره عمل ــتاد )س ــر اس ــراء؛ مه ــر اس ــز نش مرک

ــز نشــر اســراء، 1381. ــم: مرک ق
مصبــاح  یــزدی، محمدتقــی؛ ره توشــه؛ قــم: انتشــارات مؤسســه آموزشــی و . 56

پژوهشــی امــام خمینــی، 1391.
مطهری، مرتضی؛ حماسه حسینی؛ قم: صدرا، 1392.. 57
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  عدل الهی؛ تهران: آل طه، 1389.. 58

مؤسسـه  فرهنگی مطالعاتی شـمس  الشـموس؛ الهیه؛ تهران: شمس   الشموس، . 59
.1384

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  شیدا؛   تهران: شمس  الشموس، 1384.. 60

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  آســمانی )شــرح زندگانــی آیــت اهلل میــرزا محمدعلی شــاه آبادی(؛ . 61
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