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چ��������ك��������ي��������ده
در عصر انفجار اطالعات، هم بستگي 
ــت  ــتقيمي ميان توليد علم و زيس مس
ــرافتمندانه وجود دارد. آيات متعدد  ش
ــت  ــج آيه ي نخس ــه پن ــرآن، از جمل ق
ــوره ي علق، آيه ي 28 سوره ي فاطر،  س
ــه ي 9  ــره، آي ــوره ي بق ــه ي 269 س آي
ــه و... و  ــوره ي زمر، آيه ي 11 مجادل س
ــالم  احاديث متعدد از پيامبر گرامي اس
ــن)ع(، مبين  ــه ي معصومي )ص( و ائم
ــد ارزش زايد الوصف مقام دانش،  و مؤي
ــتند.  ــتاد( هس ــمند )اس متعلم و دانش
ــث،  ــرآن و احادي ــات ق ــدگاه آي از دي
ــراز احترام و  ــاي متعددي براي اب راه ه
ــتاد وجود دارد كه  محبت نسبت به اس
ــا عبارت اند از:   برخي از مهم ترين آن ه
ــتاد؛ 2. تواضع  1. ارج نهادن به مقام اس
ــتاد؛ 3. رعايت  ــر اس ــي در براب و فروتن
ــتاد؛  ــخن و گفتن و رفتار با اس آداب س

دكتر عین اهلل خادمي

ــتباهات  ــي اش ــي از برخ 4. چشم پوش
احتمالي استاد.

ــرام، محبت،  كلیلد واژه ها: احت
دانش، متعلم، دانشمند، استاد.

ط��������رح م��س��ئ��ل��ه
ــم  مي كني ــي  زندگ ــه اي  بره در 
ــرعتی  ــري با س كه كاروان معرفت بش
محيرالعقول به پيش مي تازد. پرده هاي 
ــار مي زند و افق هاي نويني  جهل را كن
ــر قرار مي دهد. در عرصه ي  فراروي بش
معرفت بشري، هر ثانيه هزاران اطالعات 
نو حيات لباس هستي بر تن مي پوشانند 
ــزاران ديو جهل به ديار  و مقارن آن، ه
ــر مفيد  ــوند. عم ــپار مي ش عدم رهس
اطالعات بيش از حد كوتاه شده است و 
در اندك زماني، آثار پيري و كهنگي بر 
رخساره ي آن ها پديدار مي شود. بدين 
دليل، يكي از مهم ترين ويژگي  عصر ما، 

نام دكتر عين الله خادمی برای خوانندگان مجله ی رشد آموزش قرآن آشناست. ايشان 

دارای دكترای فلسفه ی اسالمی و استاد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی است كه دبيران 

بسياری را برای آموزش وپرورش تربيت كرده است. به مناسبت دوازدهم ارديبهشت، سال 

روز ش��هادت استاد مطهری و روز معلم، مقاله ی ايشان در ارتباط با »احترام به استاد در 

ديدگاه آيات و روايات«، تقديم خوانندگان مجله می شود.

درآيـــــــات و روايـــــات
بـــه مناســـبت هفته ی بزرگداشـــت مقـــام معلم

ــاد«  ــت ـــ »حـــرمـــت اس

چگونه هستیم

عضو هیئت علمي دانشگاه شهید رجایي
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ــت؟«  ــرآن و روايات چيس ــدگاه ق از دي
ــنديده است، قبل از طرح بحث  ولي پس
درباره ي راه هاي ابراز محبت و احترام به 
معلم، به صورت مختصر با اهميت دانش، 
ــتر )استاد(، از طريق  متعلم و دانش گس

آيات و روايات آشنا شويم.

اهميت مق�����ام دان��ش، 
متع�������لم و دانش���مند 
)اس���تاد( از ديدگاه ق���رآن
ــر جليل القدر،  ــل مفس ــه نق بنا ب
مرحوم طبرسلي در »مجمع البیان« 
ــران معتقدند  )78/10(، كثيري از مفس
ــت سوره ي »علق«،  كه پنج آيه ي نخس
ــتند كه فرشته ي  جزو اولين آياتي هس
ــار حراء« بر  ــي در »جبل النور و غ وح
ــازل كرده   ــالم )ص( ن پيامبر گرامي اس
ــت: »به نام  ــر )ص( فرموده اس به پيامب
ــاينده ي مهربان * بخوان به  خداي بخش

نام پروردگار كه بيافريد همه ي آفريدگان 
ــته آفريد * بخوان  * آدمي را از خون بس
ــندگان  و پروردگار تو بزرگوارترين بخش
است * آن كه نوشتن با قلم بياموخت * 

آدمي را آن چه نمي دانست، بياموخت.1
ــات، خداوند خودش را به  در اين آي
عنوان معلم معرفي مي كند و اولين فرمان 
ــا موضوع خواندن  ــش را به پيامبر ب خوي
)يكي از مهم ترين راه هاي فراگيري علم و 
ــش از معلم( آغاز مي كند و جبرئيلـ   دان
ـ مأمور مي شود كه اين  فرشته ي مقرب 
پيام مبارك را به پيامبر ابالغ كند. بر اين 
ــر)ص( فرمود:  ــاس، جبرئيل به پيامب اس
»بخوان.« پيامبر )ص( فرمود: من خواندن 
بلد نيستم. فرشته ي وحي بار ديگر سخن 
ــرار كرد و پيامبر نيز همان  خويش را تك
ــومين بار، فرشته ي  پاسخ را بازگفت. س
وحي فرمود: »اْقَرأ بِاْسِم َربَِّك الَّذِي َخَلَقـ  
َخَلَق...« و تا آخر آيه ي پنجم را قرائت كرد 

و آن گاه از ديد پيامبر )ص( نهان شد.
ــد اين  ــه خداون ــت ك ــب اس جال
ــخصي درس  ــت عظيم را به ش مأموري
ــي واگذار  ــي( و در محيط نخوانده )ام
ــهر آن بالد،  مي كند كه متمدن ترين ش
ــواد  يعني »مكه«، كمتر از 20 نفر باس

»انفجار اطالعات« است.
در چنين دوره اي، كشوري مي تواند 
ــت  ــه به زيس ــه و عزت مداران مقتدران
ــش ادامه دهد كه در خلق و توليد  خوي
ــي  فرزندان جديد به نام »دانش«، تالش
وافر و سهمي بسزا داشته باشد. عوامل 
ــت يابي و وصول به اين  متفاوتي در دس
ــند.  ــد متعالي مي توانند مؤثر باش مقص
ــتادان و  ــي از مهم ترين عوامل، اس يك
معلمان هستند. سير و سلوك بهينه و 
مطلوب استادان در اين وادي، به شرايط 
و عوامل گوناگوني وابسته است. يكي از 
اين شرايط آن است كه حرمت مقام علم 

پاس داشته شود.
ــخ گويي به  ــن مقاله درصدد پاس اي
ــت كه: »احترام به  ــش اس اين پرس
ــوص ديني از چه  ــتاد در نص اس
اهميتي برخوردار است و راه هاي 
ــتاد  ابراز محبت و احترام به اس

قرآن در توصيف عظمت مقام دانشمندان می فرمايد: 
در ميان همه ي بندگان الهی، تنها دانشمندان هستند 
كه در سايه ی علم خويش به مقام رفيع خشيت الهی 

دست يافته اند
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ــه در ابالغ اين  ــت. و جالب تر آن ك داش
ــنده نمي شود، بلكه  پيام به يك بار بس
بنابر نقل روايات، فرشته ي وحي سه بار 
پيامبر را مكلف به »خواندن« مي كند و 
ــرار واژه ي »اقرأ«، برخي از  در مورد تك
ــن اهميت خواندن  ــران آن را مبي مفس
ــي ديگر  ــد. ولي برخ ــد مي دانن و تأكي
گفته اند: خواندن اول مخصوص پيامبر 
ــراي مردم و به منظور  و خواندن دوم ب
ــير اول، بلكه  ــت. نه تنها تفس تبليغ اس
تفسير دوم نيز بيانگر اهميت و ضرورت 
خواندن از ديدگاه اسالم است. بيان اين 
نكته ضروري است كه در اسالم، خواندن 
ــت،  ــورت مطلق واجد ارزش نيس به ص
ــمند است كه با نام  بلكه خواندني ارزش
ــروردگار و در راه حق و مورد رضايت  پ

خالق منان باشد.2

ــت وجو  ــد، جس آن چه كه قلم مي نويس
كرد. چرا كه خواندن )مطالعه( و نوشتن 
از مهم ترين علل پيدايش و قوام تمدن 

بشري هستند.
الزمه ي هر خواندن به طور طبيعي 
ــت، يعني بايد نوشته اي  »نوشتن« اس
باشد تا از روي آن خوانده شود. از اين رو 
ــد، از قلم كه ابزار  ــد در آيه ي بع خداون
نوشتن، آموزش و توسعه ي علوم است 
ــتين  ياد مي كند.3 حتي در آيه ي نخس
سوره ي مباركه ي »قلم«، به قلم و آن چه 
كه قلم مي نويسد، سوگند ياد مي كند.4 
ــي، 1408 هـ .ق، ج 10: 781؛  ]طبرس
ــي 1363، ج 20: 570-545؛  طباطباي
ــيرازي و همكاران، 1378، ج  مكارم ش
ج 27: 160-152؛  و   367-370 :24

حجتي، 1359: 35-36[.
برخي ديگر از محققان، به شيوه ي 
ــن پنج آيه ي  ــاره ي داللت اي ديگر درب
ــم و دانش  ــوره ي علق بر اهميت عل س
ــد: خداوند در  ــتدالل كرده و گفته ان اس
ــتين مرحله ي انسان  اين آيات، از نخس
ــي ياد مي كند كه او به  در دوران جنين
صورت خون لخته شده يا هم چون زالو 
ــبيده است. از چنين  به جدار رحم چس
ــودي به وجود  ــت، موج مرحله اي پس
ــرف مخلوقات است. گويا  مي آيد كه اش
ــدار مي دهد كه اي  ــان هش خدا به انس
انسان، ابتداي حياتت از مرحله ي پستي 
آغاز شد و اين همان تويي كه در واپسين 
ــرافت  ــه عالي ترين منازل ش مراحل، ب
دست مي يابي. اين سخن بر اين اساس 
استوار است كه علم و دانش شريف ترين 
ــان است. زيرا اگر  حاالت ارج آفرين انس
جز علم، جهات و حيثيات ديگري معيار 
ــمار مي رفت و اين  ــان به ش برتري انس
حيثيات در درجه ي اول قرار مي داشت، 
ــيد كه  ــته به نظر مي رس چنين شايس
ــورد بالفاصله پس از  ــد در اين م خداون
ــاره ي آفرينش عالم و آدم، از  گفتار درب
ــخن به ميان  اين حاالت و حيثيات س

مي آورد ]حجتي، 1359: 34-35[.
ــت مقام  ــف عظم ــرآن در توصي ق

دانشمندان مي فرمايد: در ميان همه ي 
بندگان الهي، تنها دانشمندان هستند 
كه در سايه ي علم خويش به مقام رفيع 
خشيت الهي دست يافته اند.«5 اين آيه 
نيز به نحوي ديگر مبين اهميت دانش و 
استاد از نظر قرآن است: خدا به هر كس 
كه بخواهد حكمت عطا مي كند و كسي 
ــتحكام در  ــت، دانش و اس كه از حكم
انديشه، گفتار و رفتار برخوردار شود، به 

خير و بركت فراواني دست يافته است.6
درباره ي معناي حكمت تفسيرهاي 
ــده اند. دكتر حائري  ــي ارائه ش مختلف
یلزدي درباره ي معناي حكمت چنين 
ــالح  اصط در  ــت  »حكم ــد:  مي فرماي
ــرين قرآن كريم و علماي مذهبي  مفس
فقط به آن قواعد اخالقي گفته مي شود 
ــفه آن ها را  ــه بخش عقل عملي فلس ك
ــرد؛ همان قواعد اخالقي كه  دربرمي گي
كانت از آن به عنوان فرامین اخالقي 
ياد مي كند و اين فرامين اخالقي را كانت 
ــتاره هاي درخشان آسمان  در مقابل س
ــمان هاي  ــرار مي دهد و مي گويد: آس ق
پر ستاره و قوانين اخالقي عقل عملي، 
دو پديده ي محيرالعقول اند كه پيوسته  
اذهان ما را هرچه بيشتر و هرچه تازه تر 
ــار از تعظيم و تحسين آميخته با  سرش
ــازند و به هر اندازه  بهت و حيرت مي س
ــي و بازتاب فكري روي  كه ژرف انديش
آن ها افزون شود، اين آميزه ي تحسين 

و حيرت  افزايش مي يابد.«
دكتر حائري در ادامه مي افزايد: »اما 
حكمت در زبان خاص به معناي مترادف 
فلسفه است كه در تقسيمات ارسطويي و 
همچنين در اول كتاب »الهيات شفا« به 
دو قسم حكمت نظريـ  از نظام هستي 
كه در اختيار ما نيست بحث مي كند ـ 
و حكمت عملي ـ پيرامون هستي هايي 
ــت، رايزني به  كه به اراده و اختيار ماس
عمل مي آوردـ  تقسيم مي شود ]حائري، 

.]34 :1359
حكمت از نظر مفسران، بازيابي پند 
ــدرز قرآن، آگاهي و بصيرت و درك  و ان
حقايق نبوت است. اگر كسي از چنين 

ام��ام ص��ادق )ع( يك��ی از 
وظايف متعلمان را تواضع 
معرف��ی ك��رده و فرم��وده 
است: »نسبت به كسی كه 
از او علم می آموزيد )استاد( 
فروتن باشيد

در ادامه ي سوره ي »علق«، خداوند 
ــد مي كند  ــر خواندن تأكي ــار ديگر ب ب
ــك االكرم.«  ــرأ و رب ــد: »اق و مي فرماي
كرامت الهي در اين آيه با صيغه ي افعل 
تفضيل»االكرم« بيان شده است؛ يعني 
خدايي كه كرمش از همه چيز عظيم تر 
است و كرم هيچ كريمي به پايه ي كرمش 
نمي رسد. زيرا نعمت هايي كه خدا عطا 
مي كند، هيچ كسي قادر نيست مثل آن 
را عطا كند. عالوه بر آن، همه ي نعمت ها 
از جانب خدا هستند. بدان معني كه يا 
ــيدن  ــا را اختراع كرده يا راه رس او آن ه
ــراي مخلوقات هموار  ــه آن نعمت را ب ب
ساخته است. بايد كرامت نامحدود الهي 
ــق قلم و خواندن  ــوزش از طري را در آم
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ــود، بدون شك  آگاهي هايي بهره مند ش
ــي را عائد خودش  ــر و بركت فراوان خي
ــن آگاهي  ــون همه ي اي ــازد؛ چ مي س
ــان  ــراي علم و دانش به روي انس از مج
ــه اين آيه  ــايند. در نتيج چهره مي گش
نيز مي تواند بيانگر نقش علم و معلم در 
رهيابي انسان به سوي سعادت و كمال 

باشد ]حجتي، 1359: 36[.
ــش را باالتر  ــد صاحبان دان خداون
ــاير طبقات قرار داده و امتياز آنان  از س
ــاير افراد، چنين بازگو  ــبت به س را نس
ــاني  ــد: »اي پيامبر بگو آيا كس مي كن
ــاني كه نمي دانند  ــه مي دانند، با كس ك
برابر هستند؟ صرفًا دانشمندان هستند 
ــن دو گروه را درك  كه تفاوت عظيم اي

مي كنند.«7
ــه به دو  ــوره ي مجادل قرآن در س
معيار برتري افرادـ  علم و ايمانـ  چنين 
ــاني از  ــاره مي كند: »خداوند با كس اش
ــما كه ايمان بياورند و كساني را كه  ش
دانشمند هستند، برحسب درجات بلند 

مي گرداند.«8

راه ه����ای اب���راز اح��ت��رام 
م��ح��ب��ت ب���ه اس��ت��اد و 
ــاوت مي تواند  ــم از طرق متف متعل
ــتن را نسبت  محبت صادقانه ي خويش
به استادش نشان دهد و احترام خويش 
را نسبت به مقام واالي استاد ابراز كند. 
ــا در اين مقال تنها به چند راه مهم تر  م

اشاره مي كنيم.

 ارج نهادن به مقام استاد
ــمند از نظر معارف  ــش و دانش دان
اسالمي اهميت و فضيلت زايدالوصفي 
ــاد به  ــه ي زي ــات توصي دارد، و در رواي
نشستن در جلسات علمي و همدمي با 
صاحبان علم شده است. بنابر فرمايش 
امام موسي ابن جعفر )ع(، گفت وگوي 
با عالم در خاكروبه بهتر از گفت وگوي با 

جاهل روي تشك ها است.9
ــاس، متعلمان نبايد تنها  بر اين اس
ــه زرق و برق هاي ظاهري محل درس  ب

ــند، بلكه بنابر حديث  توجه داشته باش
ــرايط  ــش گفته، حتي در بدترين ش پي
ــد مصاحبت با  ــي، باي ــط فيزيك محي
استادان را قدر دانست و از وجود پر خير 
و بركت ايشان بهره گرفت و مقامشان را 

گرامي داشت.
ــات، به ويژه  ــم در همه ي اوق متعل
در جلسه هاي درس، بايد اين فرمايش 
ــه »هركس  حضلرت عللي )ع( را ك
ــوزد، مرا بنده ي  ــه من يك حرف بيام ب
ــي،  ــت«10 ]نراق ــده اس ــش گردان خوي
1379: 641[. آويزه ي گوش قرار دهد، 
تا با تمام هستي اش مقام شريف استاد 

را گرامي بدارد.
در ارج نهادن به مقام معلم همين بس 
كه در حديثي ديگر، معلم به عنوان پدري 
معرفي شده كه مقام او از مقام پدري كه 
ــده، باالتر است.  باعث پيدايش انسان ش
حديث چنين است: »پدران تو سه نفرند: 
ــي آن كه تو را متولد كرد و آن كه تو را  يك
ــم داد و آن كه دخترش را به تو تزويج  عل
كرد و بهترين اين سه پدر، آن است كه تو 

را تعليم داد« ]همان، ص 640[.
خواجه نصیرالدین طوسي، علت 
برتري محبت معلم بر محبت پدر را آن 
ــت كه پدرـ  پدري كه سبب  دانسته اس
پيدايش انسان شده است ـ در واقع پدر 
جسماني فرد است، اما معلم پدر روحاني 
اوست. به همان نسبت كه مقام و مرتبه 
ــت، مقام پدر  ــم اس ــس باالتر از جس نف
روحاني از پدر جسماني باالتر است. بدين 
خاطر، محبت نسبت به معلم بايد بيشتر 
ــد، هم چنان كه محبت معلم  از پدر باش
نسبت به متعلم شريف تر از محبت پدر 
نسبت به فرزندانش است. بر اين اساس 
ــبت به معلم  مي توان گفت: محبت نس
ــبت  دون محبت خدا و فوق محبت نس

والدين است ]طوسي، بي تا: 269[.
حضرت  ــتان  ــم داس ــرآن كري ق
موسلي )ع( و حضلرت خضر)ع( را 
ــوره ي كهف )آيات 82-60( بيان  در س
كرده است. حضرت موسي )ع( با اين كه 
يكي از پيامبران اولوالعزم بود، حتي بعد 

ــيدن به مقام نبوت، خداوند براي  از رس
ارتقاي مقام علمي و معنوي او زمينه ي 
يك برخورد علمي با يك استاد )حضرت 

خضر)ع((11 را برايش فراهم كرد.
ــوم عالمه طباطبایلي، در  مرح
تفسير باارزش »الميزان«، نكاتي را كه 
ــتاد در اين  مبين ارج نهادن به مقام اس

داستان است، چنين بيان مي دارد: 
ــات، حضرت  ــن آي ــاس اي 1. براس
موسي )ع( همراهي با استاد را به عنوان 
مصاحبت و همراهي مطرح نكرد، بلكه 
آن را به صورت متابعت و پيروي تعبير 
ــه او گفت: »آيا  ــي ب كرد و فرمود: موس

]اجازه مي دهي كه[ پيروي كنم ...«12
ــمًا خود را شاگرد او  2. موسي رس
خواند و پيروي خود را به تعليم مشروط 
نكرد و نگفت: من به شرط اين كه تعليم 

عل����ی )ع(  حض��رت 
می فرمايند: پاداش فرد 
دانش��مند، از روزه دار 
ش��ب زنده داری كه در 
راه خدا مبارزه می كند، 

بيشتر است

كني، از تو پيروي مي كنم. فرمود: تو را 
ــد كه تو مرا تعليم  پيروي مي كنم، باش
ــت: »... تو را  كني. بيان قرآن چنين اس
پيروي مي كنم براي اين كه مرا از آن چه 

به تو آموخته اند، بياموزي ...«13
3. علم استاد )خضر )ع(( را تعظيم 
ــبت داد و  ــرد و به مبدئي نامعلوم نس ك
ــم و صفت آن را معين نكرد، بلكه  با اس
فرمود: »از آن چه تعليم داده شده اي« و 

نگفت: »از آن چه مي داني.«14
ــد« مدح  4. علم او را با واژه ي »رش
ــد«  ــتاد »رش كرد و فهماند كه علم اس

است، نه جهل مركب و ضاللت.15
5. دستورهاي استاد را »امر« ناميد 
و خود را در صورت مخالفت، نافرمان او 
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خواند و به اين وسيله، شأن استاد خود 
را باال برد. بيان قرآن چنين است: »تو را 

در چنين امري، نافرماني نكنيم.«16
6. وعده اي كه داد، وعده صريح نبود 
و نگفت: من چنين و چنان مي كنم، بلكه 
فرمود: »ان شاءاهلل به زودي خواهي يافت 
كه چنين و چنان كنم.« و نيز نسبت به 
خدا رعايت ادب نمود و ان شاءاهلل آورد. 
قرآن اين مطلب را چنين بيان فرموده 
است: »گفت: اگر خدا خواهد، مرا شكيبا 
ــت« ]طباطبايي، 1363، ج  خواهي ياف

.]582-583 :13

ت����واض����ع و ف��روت��ن�����ی 
ب����راب����ر اس��������ت��اد در 

ــاي ابراز احترام  يكي ديگر از راه ه
ــتاد، تواضع و  ــجو به اس و محبت دانش
ــتاد است. تواضع و  فروتني در برابر اس
ــتاد، نه تنها از مقام  فروتني در برابر اس
ــد، بلكه باعث  ــزت متعلم نمي كاه و ع
افزايش عزت او مي شود. داستان حضرت 
موسي )ع( و خضر)ع( در قرآن نيز مبين 

مي آموزيد )استاد( فروتن باشيد.«18
ــي، در اين باره  ــهيد ثان مرحوم ش
ــت:  ــي را بيان كرده اس ــت جالب حكاي
ــد: در  »حملدان اصفهانلي مي گوي
ــر مي بردم، ناگاه  حضور شلریك به س
يكي از فرزندان خليفه ي عباسي، يعني 
ــد و به ديوار تكيه  فرزند مهدي وارد ش
كرد و سؤال و پرسشي درباره ي يكي از 
احاديث با شريك در ميان گذاشت، ولي 
شريك به او توجهي نكرد و چهره اش را 
به سوي ما برگرداند. فرزند خليفه سؤال 
ــريك  خود را تكرار كرد، ولي باز هم ش
ــؤال  ــي كرد. فرزند خليفه س بي اعتناي
ــريك  خود را تكرار كرد، ولي باز هم ش
ــرد. فرزند خليفه خطاب  بي اعتنايي ك
ــريك گفت: آيا نسبت به فرزندان  به ش
ــن روا مي داري؟  ــر و توهي خلفا، تحقي
ــريك گفت: نه، ولي علم و دانش در  ش
ــگاه خدا، شكوهمندتر و برتر از آن  پيش
است كه من ]به دل خواه ديگران[ آن را 
تباه سازم. فرزند خليفه آمد و دو زانو در 
برابر شريك نشست. شريك به او گفت 
ــان جوياي علم گردد ]و  كه بايد بدينس
دانش را با تواضع و فروتني كسب كند[ 

]محمد حجتي، 1359: 323[.
آیلت اهلل حسلن زاده، درباره ي 
عالمله الهلي قمشله اي مي گويد: 
»وقتي در جلسه ي درس، كف پايش را 
بوسيدم و خودش در ابتدا توجه نداشت. 
ــته بودم و  بنده در كنارش دو زانو نشس
ايشان چهار زانو. لذا توفيق بوسيدن كف 
پايش را يافتم. بعد از بوسيدنم ناراحت 
شد و با من مواجه شد و فرمود: آقا چرا 

اين طور مي كني؟
ــما بر من  عرض كردم: آقا حق ش
ــت، نمي دانم چه كنم.  بسيار عظيم اس
مگر به اين وسيله دلم تشفي يابد و آرام 
گيرد و خودم را اليق نمي بينم كه دست 

مبارك شما را ببوسم.
ــدن مباركش را به خاك  و چون ب
مي سپرديم، پاهايش را اين بنده در بغل 
ــب افتادم كه  گرفته بودم و به ياد آن ش
كف پايش را بوسيدم. خواستم در كنار 

ــم، ولي حضور  تربتش تجديد عهد كن
مردم مانعم شد« ]آملي، 1379: 247[.

ــف  ــار لط ــن زاده اظه آيت اهلل حس
ــار  عالمله رفیعلي قزوینلي و رفت
تواضع آميز خويش را چنين بيان كرده 
ــت: »يك دو روز بعد از هفته ي دوم  اس
)بعد از رفتن به جلسه ي درس ايشان(، 
ــاره كرد كه شما  بعد از درس به من اش
باشيد، من نشستم و رفقا رفتند. استاد 
ــتيد كه شرح  ــما اظهار داش فرمود: ش
قیصري بر فصوص الحكم را در محضر 
آقاي فاضلل تونلي درس خوانده ايد. 
ــود: مصباح االنس را  گفتم: آري. فرم

درس خوانده ايد؟ گفتم: خير.
ــپس فرمود: حاضر هستيد كه  س
ــروط به  ــا همـ  مش ــس را ب مصباح االن
ــيمـ   ــما باش ــه دو به دو من و ش اين ك
مباحثه كنيم؟ دو زانويش را بوسيدم و 
اشك شوق در چشمم حلقه زد و عرض 

كردم: 
من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم

لطف ها مي كني اي خاك درت تاج سرم«
]همان، ص 288 و 289[.

ــتاد تأثير مهمي  تواضع در برابر اس
در پيشرفت علمي متعلم دارد. آيت اهلل 
حسن زاده آملي اين نكته را از قول استاد 
ــه اي، درباره ي  ــوارش، الهي قمش بزرگ
ــت:  ــل كرده اس ــن نق ــان چني خودش
ــبي بعد از درس به من بشارت داد  »ش
و فرمود: تو در راه علم خير مي بيني. تا 
اين بشارت را از او شنيدم، آمين گفتم 
ــيدم: به چه دليلي مرا بشارت به  و پرس
ــود: به دليل ادب و  خير مي دهيد؟ فرم
ــبت به استادانت به  كار  احترامي كه نس
مي بري و تواضعي كه پيششان مي نمايي 

]همان، ص 419[.

س�����خن  آداب   رع���اي���ت 
گف��تن و رف��ت��ار ب��ا اس��ت��اد

ــخن گفتن با  متعلم بايد هنگام س
استاد از الفاظ و واژه هايي كه متناسب با 
شأن استاد است، استفاده كند و از به كار 
ــاظ و عبارات ـ از قبيل  بردن برخي الف

مح��ب�ت نس��بت به مع�لم،
 دون محب��ت خ��دا و فوق 
محبت نسبت والدين است

ــت. حضرت موسي)ع(  همين نكته اس
ــران اولوالعزم بودند  ــه از پيامب با اين ك
ــورات« را بر او نازل  و خداوند كتاب »ت
كرده بود، در برابر استادش نهايت ادب 
ــت مي كند. از آغاز برنامه تا آخر  را رعاي
سخنش، سرشار از ادب و تواضع است. 
مثاًل از همان اول، تقاضاي همراهي با او 
را به صورت امر بيان نكرد، بلكه جمله ي 
خود را به صورت استفهام آورد و فرمود: 

»آيا مي توانم تو را پيروي كنم.«17
امام صلادق )ع( يكي از وظايف 
متعلمان را تواضع معرفي كرده و فرموده 
ــي كه از او علم  ــت: »نسبت به كس اس



  دوره ی هفتم، شماره ی 3، بهار 1389  55

ــابي، چرا،  ــنيدي، مي داني، مرد حس ش
ــي چنين گفته  نه، قبول ندارم، چه كس
ــخني كه شما مي گوييد  ــت، اين س اس
ــر دارم و  ــت؟ آن چه به خاط در كجاس
ــما  ــا ديگران نقل كرده اند با گفتار ش ي
مغايرت دارد و... ـ در ارتباطات با استاد 

پرهيز كند.
ــتر  اگر متعلم درصدد تفحص بيش
و بهره گيري بيشتر از استاد باشد، بايد 
الفاظ و عبارات خويش را تلطيف كند. 
مثاًل به جاي »چرا و قبول ندارم«، لحن 
خود را ماليم كند و بگويد: اگر كسي از 
ــد، چه بگويم؟  ما علت اين امر را بپرس
يا اگر كسي نسبت به دعاوي ما چنين 
انتقاداتي را مطرح بكند، بايد چه پاسخي 

بدهيم؟ و...
ــتاد نبايد با  هم چنين در حضور اس
متعلمان ديگر در گوشي صحبت كند، 
ــي كند، با صداي بلند و همراه با  پرحرف
قهقهه بخندد، بدون اذن استاد پرسشي 
را مطرح كند، يا پيش استاد از ديگران 
ــد و... ]حجتي،  ــت و بدگويي بكن غيب

.]339-345 :1359
امام صادق )ع( از جدش حضرت 
علي )ع( نقل مي كند: »از جمله حقوق 
ــيار از او  ــت كه بس ــتاد بر تو اين اس اس
ــچ  نكني( و به  ــؤال پي ــي )او را س نپرس
اصرار از او نپرسي ...« ]مجلسي، 1363، 

ج 2: 42[.
حضرت علي )ع( در پاسخ به كسي 
ــؤال كرد،  ــئله ي پيچيده اي س كه مس
فرمود: »براي كسب دانش و تفقه بپرس، 
ــاندن، و  ــراي گيج كردن و آزار رس نه ب
ــت،  بدان ناداني كه در پي آموختن اس
به دانا مي ماند و دانايي كه در پي چيزي 
ــت«  ــت، چون نادان اس جز هدايت اس

]سيد رضي، 1376: 320[.
ــي )ع(، درباره ي  ــر مؤمنان عل امي
ــتاد(  ــلوك و رفتار با عالم )اس نحوه س
ــد: »از جمله  ــه مي فرماي چنين توصي
ــه از او زياد  ــت ك ــوق عالم اين اس حق
ــي و جامه اش نگيري و چون بر او  نپرس
وارد شوي و گروهي نزد او بودند، به همه 

ــزد آن ها به تحيت  ــالم كني و او را ن س
ــيني و  مخصوص گرداني، مقابلش بنش
پشت سرش منشيني، چشمك مزني، 
با دست اشاره مكني، پرگويي مكني كه 
ــالف نظر او چنين  ــي و فالني برخ فالن
گفته اند و از زيادي مجالستش دلتنگ 
ــم، َمَثل درخت  ــوي. زيرا َمَثل عال مش
ــت. بايد منتظر باشي تا چيزي  خرماس
ــزد و پاداش عالم، از  ــر تو فرو ري از آن ب
ــب زنده داري كه در راه خدا  روزه دار ش

جهاد كند، بيشتر است.«19
در تفسير اين حديث، مرحوم عالمه 
مجلسي نكاتي را بيان كرده است، ما به 
برخي از مهم ترين آن ها اشاره مي كنيم:

نكته ي اول: زيادي در سؤال به دو 
شكل قابل تبيين است:

ــش،  الف( يا مراد از فزوني در پرس
افزايشي است كه به نوعي متضمن ضرر 
ــت، بدين معني كه دانشجو پرسش  اس
را تا بدان حد و حوزه اي ادامه بدهد كه 
ــوزه ي معرفتي، آگاهي  ــم در آن ح عال
ــدارد و در نتيجه خطا يا ناتواني  كافي ن
او آشكار شود. اين عمل ناپسندي است، 
ــرد عالم در  ــخصيت و آبروي ف چون ش

معرض خطر قرار مي گيرد.
ــش بيش از  ب( يا مراد از آن، پرس
حد متعارف در حوزه هاي معرفتي است. 

اين شق نيز عملي ناصواب است.
ــارت »ماالتأخذ  نكته ي دوم: عب
ــري( نيز به  ــه اش را نگي ــه« )جام بثوب
ــت كه اگر  ــكل قابل تفسير اس اين ش
ــته اي از عالم داري، نبايد بيش از  خواس
حد متعارف برخواسته ات پافشاري كني. 
معيار اكرام عالم، شخصيت علمي اوست، 

نه نوع خاص لباس و پوشش او.
ــوم از  ــراد معص نكته ي سلوم: م
عبارت »و اجلس بين يديه« اين است كه 
متعلم بايد در جايي بنشيند كه دانشمند 
براي خطاب به او احتياج به تغيير جا يا 
برگرداندن چهره نداشته باشد. اين امر نيز 

به دو شكل قابل تفسير است: 
ــارت را به صورت  حاللت اول: عب
مضّيق تفسير كنيم. در اين صورت، مراد 

ــت كه فرد متعلم فقط  معصوم اين اس
بايد در مقابل و روبه روي عالم بنشيند و 
حق نشستن در سمت راست يا چپ و 

يا پشت سر او را ندارد.
ــا كمي  ــارت را ب حاللت دوم: عب
تسامح تفسير كنيم، بنابراين فرض، مراد 
ــت كه متعلم  حضرت علي )ع( اين اس
ــت سر عالم بنشيند، بلكه اگر  نبايد پش
ــمت چپ يا راست او  روبه روي او و يا س

بنشيند، اشكالي ندارد.
نكته ي چهارم: حضرت علي )ع( 
ــريف فرموده است:  در پايان حديث ش
ــمند، از روزه دار شب  »پاداش فرد دانش
زنده داري كه در راه خدا مبارزه مي كند، 
ــت.« مرحوم مجلسي علت  ــتر اس بيش
ــاداش را چنين تبيين  ــن پ ــش اي افزاي
ــمند با داليل  ــت: فرد دانش فرموده اس
ــد  قاطع، با اعتقادات باطل و آراي فاس
به نزاع برمي خيزد و اين كردارش سبب 
ــتره ي زمان، گروه  ــود كه در گس مي ش

حضرت علی )ع( در پاس��خ 
ب��ه كس��ی ك��ه مس��ئله ی 
پيچيده ای سؤال كرد، فرمود: 
»برای كسب دانش و تفقه 
بپرس، نه برای گيج كردن و 
آزار رساندن؛ و بدان نادانی 
كه در پی آموختن است، به 
دانا می ماند و دانايی كه در 
پیِ چيزی جز هدايت است، 

چون نادان است«
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برخ��ی از راه های ابراز احترام به 
استادان عبارتند از: 1. ارج نهادن 
به مقام استاد 2. تواضع و فروتنی 
در برابر اس��تاد 3. رعايت آداب 
س��خن گفتن و رفتار با استاد 4. 
چشم پوشی از برخی اشتباهات 
احتمالی استاد

ــه روزه داري، قيام در  كثيري از مردم ب
راه خدا و... بپردازند. اما فرد مجاهد تنها 
ــتيالي كفار بر ابدان خلق  زمينه ي اس
ــاه از بين مي برد. يا به  ــي كوت را در زمان
بيان ديگر، دانشمند زمينه ي استيالي 
شياطين و گمراهان بر متدينان و دين 
ــيـ  تا قيامتـ   ــق را در زمان طوالن ح
ــرد، اما مجاهد تنها در برابر  از بين مي ب
تجاوز فيزيكي كفار ايستادگي مي كند. 
به همين دليل است كه موالي متقيان 
ــي ـ كه  ــاداش عالم ربان ــد: پ مي فرماي
ــوي حق و صواب هدايت  مردم را به س
ــب زنده داري كه  مي كندـ  از روزه دار ش
ــتر است  در راه خدا جهاد مي كند، بيش

]مجلسي، 1363، ج 1: 123-124[.

چ��ش��م پ��وش��ی از ب��رخ��ی 
اشتباهات احتمالی اس����تاد

يكي ديگر از راه هاي ابراز احترام و 
محبت به استاد اين است كه اگر استاد 

شفا را پيش مطالعه كن و در آن بيشتر 
زحمت بكش.

من خاموش شدم، ولي انفعالي شديد 
به من روي آورد كه شايد استاد شعراني 
ــتاخي را از من درباره ي خودش  اين گس
ــتادان  نيز احتمال دهد كه در محضر اس
ــان هم چنين بي ادبي از من  ديگر، از ايش
صادر شود. تا فرداي آن روز كه روز جمعه 
ــرف حاصل  بود، براي درس رياضي تش
كردم؛ در حالي كه اين حالت انفعال بر من 
ــتن رو به من  حاكم بود. به محض نشس
كرد و فرمود: آقا آن اعتراض ديروز شما 
براي آقاي فاضل توني، حق با شماست، 
ــان به سكته ي مغزي دچار  زيرا كه ايش
شده است و االن در بيمارستان بستري 
ــاني گفتارش از رويداد  ــت. آن پريش اس

طليعه سكته بود.
ــعراني به  ــتاد ش ــس از درس اس پ
بيمارستان رفتم. تا چشم آن جناب به 
ــت و مرا نيز  ــدت گريس من افتاد، به ش
به گريه آورد. دست و پايش را بوسيدم 
ــما  و عرض كردم: آقا جان ما بايد از ش
صبر و سكينه و وقار بياموزيم« ]آملي، 

.]369-371 :1379

ن������ت������ي������ج������ه 
ــرآن و  ــدد ق ــات متع ــاس آي براس
ــيار فراوان از پيامبر گرامي  احاديث بس
ــه ي معصومين )ع(،  ــالم )ص( و ائم اس
ــتري از اهميت  علم آموزي و دانش گس
ــت زايدالوصفي برخوردار است،  و قداس
ــك عالم عامل  ــدان حد كه مقام ي تا ب
ــاوي مقام هفتاد هزار عابد معرفي  مس
ــت. براي گسترش و توسعه ي  شده اس
ــالم به همه ي  ــنه، اس ــنت حس اين س
متدينان توصيه اكيد كرده است كه در 
ــدار راستين مقام علم و  همه حال پاس
علما باشند. هم چنين، راه هاي متعددي 
ــتادان  براي ابراز احترام و محبت به اس
مطرح كرده است كه برخي از مهم ترين 

آن ها عبارت اند از:
1. ارج نهادن به مقام استاد

2. تواضع و فروتني در برابر استاد

ــش با متعلم دچار  ــي در رفتار خوي گاه
اشتباهي شده است، مثاًل از روي اشتباه 
و بدون اين كه متعلم كار خالفي مرتكب 
ــد، به او تندي كند، يا عبارات  شده باش
ــرد، او بايد به خاطر  عتاب آميز به كار بب
ــراي او متحمل  ــتاد ب تالش هايي كه اس
شده است، از اين موارد چشم پوشي كند 
و هم چنان حرمت استاد را نگه دارد. بعد 
ــام، در صورتي كه فرصت  ــت اي از گذش
مناسب پيش آيد، به گونه اي محبت آميز 

ــه در موارد  ــتاد توضيح دهد ك براي اس
مدنظر استاد، او مقصر نبوده است.

و يا اگر استاد مطلبي را در كالس 
ــتاد نارسا و يا  توضيح داده و توضيح اس
ــت، متعلم نبايد به صورت  نادرست اس
ــتاد گوشزد  ــتباه را به اس صريح اين اش
ــارات لطيف اين  ــه بايد با اش كند، بلك
اشتباهات را برطرف كند. مثاًل خودش 
ــئله را بيان كند و از  پاسخ صحيح مس
استاد بپرسد: آيا در برابر سؤال مذكور، 
اين پاسخ نيز قابل دفاع است يا نه؟ و...

ــخ  ــتادي پاس يا اگر در مواردي اس
ــئله اي را نمي داند و از پاسخ دادن  مس
در آن جلسه طفره مي رود، متعلم نبايد 
ــتاد بخواهد كه در همان  با اصرار از اس
جلسه پاسخ سؤال را بدهد.20 هم چنين 
اگر استاد در كالس مطلبي را به صورت 
ــت،  ــت توضيح داده اس ناقص يا نادرس
ــتاد را پيش  ــم نبايد اين عيب اس متعل

ديگران بازگو كند. 
ــن زاده آملي  ــرت آيت اهلل حس حض
ــره ي تأمل برانگيزي را  در اين باره خاط
ــان خاطره اي ناگواري  نقل مي كند. ايش
ــفاي فاضل توني را چنين  از درس ش
ــفا كسي  بيان مي كند: در اين درس ش
ــت، فقط من تنها  ــركت نداش با من ش
ــرف مي يافتم. يك روز  به محضرش تش
چهارشنبه كه روز آخر درس هفته است، 
ديدم آن جناب )رضوان اهلل عليه( درست 
و موزون مطلب شفا را تقرير نمي فرمايد و 
پريشان مي گويد: من چند بار سؤال پيش 
ــي نفرمود. چنين  ــواب مقنع آوردم و ج
ــايد مانعي پيش آمده و  انگاشتم كه ش

درس را مطالعه نفرموده است ...
در روز پنج شنبه كه به درس استاد 
شلعراني رفتم، عرض كردم: حضرت 
آقا ديروز جناب فاضل توني درس شفا 
ــت تقرير نفرموده است ... استاد  را درس
شعراني در اين هنگام به نوشتن اشتغال 
ــت. بدون اين كه سربلند كند و مرا  داش
ــد، به حالت انقباض و گرفتگي  نگاه كن
ــاص و اعتراض آميز  ــا لحني خ چهره ب
فرمود: درس ها و بحث هايت را كم كن و 
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3. رعايت آداب سخن گفتن و رفتار 
با استاد

4. چشم پوشي از برخي اشتباهات 
احتمالي استاد

پی نوشت
1. اْقَرأ بِاْسِم َربَِّك الَّذِي َخَلَقـ  َخَلَق اْلِنَساَن 
ــَرُمـ  الَّذي َعلََّم  ــْن َعَلٍقـ  اْقَرأ َو َربَُّك اْلْك ِم

بِاْلَقَلِمـ  َعلََّم اْلِنَساَن َما َلْم َيْعَلْم 
]علق/ 5 ـ 1[.

2. »اْقَرأ بِاْسِم َربَِّك الَّذِي َخَلَق« ]علق/1[.
3. »اَلَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم« ]علق/ 4[.

4. »ن َواْلَقَلِم َو َما َيْسُطُروَن« ]قلم/ 1[.
5. »... إِنََّما َيْخَشی اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ...« 

]فاطر/ 28[.
ــاُء َو َمن ُيْؤَت  ــَه َمن َيَش ــي اْلِحْكَم 6. »ُيْؤِت

اْلِحْكَمَه َفَقْد ُأوِتَي َخْيراً َكِثيراً ...« 
]بقره/ 269[.

7. »ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َو الَِّذيَن 
ُر ُأوُلوا اْلْلَباب« اَل َيْعَلُموَن إِنََّما َيَتَذكَّ

 ]زمر/ 9[.
ــْم َوالَّذِيَن  ــَن آَمُنوا ِمنُك ــع اهلُل الَّذِي 8. »َيْرَف
ا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر«  ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهلُل ِبمََ

]مجادله/ 11[.
9. عن ابي الحسن موسي بن جعفر )ع( قال: 
»محادثه العالم علي المزابل خير من محادثه 

الجاهل علي الزوابي«
 ]كليني، بي تا، ج 1: 39[.

ــي )ع(: »من عّلمني حرفًا فقد  10. قال عل
صّيرني عبداً.«

ــه برخي  ــت ك ــه ي جالب آن اس 11. نكت
صاحب نظران احتمال داده اند، معلم حضرت 
ــه بنده ي  ــوده، بلك ــر نب ــي )ع( پيامب موس
صالحي بود كه خداوند علم باطن امور را به 
ــي، 1408 هـ .ق، ج  او آموخته بود ]طبرس

.]746 :6
12. »قال له موسي هل اتبعك«

 ]كهف/ 66[.
ــي ان تعّلمن مما  ــك عل ــل اتبع 13. »... ه
ــين[. صاحب مجمع البيان  علمت ...« ]پيش
ــك ...، نهايت  ــر اهل اتبع ــد: تعبي مي فرماي
تعظيم را مي رساند، چون علم را بدان اضافه 
ــي،  ــرد و به پيروي او رضايت داد ]طبرس ك

1408 هـ .ق، ج 6: 746[.
14. »... علي ان تعلمن ...« ]پيشين[.

15. »... مما علمت رشداً ...« ]پيشين[.
ــراً« ]كهف/ 69[.  ــي لك ام 16. »... والاعص
مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه مي فرمايد: 
ــي )ع(ـ  »به من فرمان  تعبير حضرت موس
ده، من فرمانت را مخالفت نمي كنم.«ـ  دال 
بر اين امر است كه هيچ كس نبايد طلب علم 
را، حتي در سخت ترين شرايط ترك كند و 

ــي كه از او آگاه تر است،  تواضع در برابر كس
ــت ]طبرسي، 1408 هـ .ق، ج 6:  واجب اس

.]746
17. »قال له موسي هل اتبعك ...« ]كهف/ 

.]66
ــادق )ع(  ــل حديث امام ص ــن كام 18. مت
ــم و تزينوا معه  ــت: »اطلبوا العل چنين اس
بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعّلمونه العلم 
ــوا لمن طلبتم منه العلم و التكونوا  و تواضع
ــب باطلكم بحقكم«  ــاء جبارين فيذه علم

]كليني، بي تا، ج 1: 36[.
امام صادق )ع( مي فرمايد: »دانش بياموزيد 
و دانشتان را با حلم و وقار زينت دهيد.« در 
مورد تفسير ادامه ي حديث، يعني »تواضعوا 
لمن تعلمونه العلم«، مرحوم عالمه مجلسي 

دو احتمال را مطرح مي كند: 
 اول آن كه متعلم بايد تنها در اوان اشتغال 

به علم، تواضع داشته باشد.
ــم بايد در همه ي موارد   دوم آن كه متعل

تواضع داشته باشد.
مرحوم مجلسي در ادامه  مي فرمايد: احتمال 
ــق اول مراد معصوم باشد، بسيار  اين كه ش
ــل پذيرش  ــه همين دلي ــت. ب ضعيف اس

احتمال دوم به صواب نزديك تر است.
در مورد تعبير »لمن طلبتم منه العلم« نيز 
عالمه مجلسي مي فرمايد: مراد معصوم آن 
ــت كه متعلم بايد، هم در زمان متعلم و  اس
ــين، فروتن باشد  هم در تمام زمان هاي پس
ــاس است كه واژه ي »جبارين«  و بر اين اس
در حديث را به »متكبرين« تفسير مي نمايد 
ــث، يعني »فيذهب  ــمت پاياني حدي و قس

باطلكم بحقكم« را چنين تفسير مي كند: 
ــبت به حقتان ـ علم شما ـ  »تكبر شما نس
ممكن است يكي از نتايج سه گانه را در پي 

داشته باشد: 
 يا علمي نزد شما باقي نماند.

ــما باقي  ــرافتي براي ش ــا فضيلت و ش  ي
نماند.

 يا از جهت تعليم و تربيت، بهره اي از ثواب 
نداشته باشيد.«

سپس مرحوم عالمه مجلسي احتمال دوم 
ــح مي دهد و  ــر دو احتمال ديگر ترجي را ب
ــاد، مراد معصوم  ــد: »به احتمال زي مي گوي
ــت كه تكبر فرد عالم باعث مي شود،  آن اس
ــرافتي كه فرد عالم در سايه ي  فضيلت و ش
ــت مي آورد، در معرض خطر و  دانش به دس
نابودي قرار بگيرد« ]مجلسي، 1404 هـ .ق، 

ج 1: 118[.
19. كان اميرالمؤمنين )ع( يقول: ان من حق 
العالم ان التكثر عليه السؤال و التأخذ بثوبه 
ــلم عليهم  و اذا دخلت عليه و عنده قوم فس
جميعًا و خصه بالتحيه دونهم و اجلس بين 
ــه و التغمز بعينك و  ــه و التجلس خلف يدي

ــر بيدك و التكثر من القول: قال فالن  التش
ــه و التضجر بطول  ــال فالن خالفا لقول و ق
صحبته فانما مثل العالم مثل النخله تنتظر 
ــقط عليك منها شيء و العالم  ما حتي يس
ــبيل اهلل  اجرا من الصائم القائم الغازي في س

]كليني، بي تا، ج 1: 37[.
ــتر در اين مبحث  ــح بيش ــراي توضي 20. ب
ــي، 1359: 3 صص  ــود به: حجت رجوع ش

.362-307
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