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  مقدمه ناشر

اي در مكتب اسـالم برخـوردار اسـت و    تعليم و تربيت، ازجايگاه ويژه
م االنسـان  «خداوند اولين معلـم بشـر  بر اساس آيات قرآن كريم،  و  »علـَّ

  »رب العالمين«. گار همه انسانها و جهانيان استپرورد
دانشمندان اسالمي در جهت رشد و تعالي فرهنـگ و تمـدن اسـالمي،    

هاي وافر نموده و در زمينه آداب تعليم و تربيت، كتب متعـددي  تالش
مقولـه آمـوزش، از منظـر    نگاهي نو به  كتاب حاضر، با. اندتأليف كرده

ت پيشوايان ديـن، سـعي دارد در قالـب    آيات قرآن كريم و سيره و سنّ
هـاي  عباراتي موجز و مختصر و با زباني شيرين و شيوا كـه از ويژگـي  

اي از اخالق آموزش و پـژوهش  گوشهباشد، ت االسالم قرائتي ميحج
  .را براي طالبان علم و دانش تبيين كند

كنند، دانشجويان محترم كه اين كتاب را مطالعه مي اميد است اساتيد و
نظرات و پيشنهادات خـود را در جهـت تكميـل و اصـالح بـه مركـز       

  .فرهنگي درسهايي از قرآن ارسال كنند
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  אرزش تعليم و تربيت

من برآنم كه در زمين جانشيني قرار دهـم،   :خداوند به فرشتگان گفت
كردنـد كـه   مـي پيش بيني  ،فرشتگان به خاطر تزاحمات طبيعي و مادي

ند، ولي خداوند بـا آمـوختن همـه    كو خونريزي انسان در زمين فساد 
لياقـت انسـان بـراي    كـه  به آنان فهمانـد   ،به آدم و اسرار هستي ءاسما

نـه عبـادتي كـه     ،تسـ وبه خـاطر ظرفيـت علمـي ا    ،خليفه خدا شدن
  )سوره بقره 31مضمون آيه ( .فرشتگان بيشتر داشتند

مـردم را   يا همـه ويـ گ ،اگر كسي يك نفر را زنده كند :فرمايدقرآن مي
   1»جميعاً النَّاس أحيا فَكَأنَّما أحياها ومن«: است زنده كرده
اگر كسي شخص منحرفي را  :فرمايديدر ذيل اين آيه م7امام صادق
 ، گويااو را زنده كرده و اگر شخصي كسي را منحرف كند ،هدايت كند

  2.او را كشته است
                                                 

 .32مائده، . 1

 .210، ص 2كافي، ج. 2
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 ،هرگـاه خـدا و رسـول    ،ايداي كساني كه ايمان آورده :فرمايدقرآن مي
: بپذيريـد  ،نـد رددعـوت ك  ،شما را به چيزي كه حيات بخش شماست

مـراد از  كه ناگفته پيداست  1»يحييكُم لما دعاكُم إِذا للرَّسولِ و للَّه استَجيبوا«
ت نـه حيـا   ،معنوي و اخالقـي اسـت   ،يات فكريدر اين آيه، ححيات 

  .مادي و دنيوي
و «: خواهد كه همواره دانش او را افزون كنـد مي دااز خ9پيامبر اكرم

دارد كه هيچ كس فارغ التحصـيل  اين آيه اعالم مي 2»قُل رب زِدني علما
  .افزايي باشندبراي هميشه به دنبال علم بايدنيست و همه 

بـا خـود    .كـرد مـي اي عبـور  از كنار قريه مخروبه ،زيربه نام ع پيامبري
خـدا او را   ؟نـد كزنده مـي را هاي اين قريه مردهخداوند چگونه  :گفت

مدت در اينجـا  چه  :اش كرد و به او گفتصد سال ميراند، سپس زنده
صد سال  :يك روز يا بخشي از يك روز، خداوند فرمود :هستي؟ گفت

ش يهااستخوان اكنون به االغ خود نگاه كن كه چگونه  .در اينجا هستي
   .پوشانيميم و بر آن گوشت ميرداميرا به هم پيوند داده و برپا 

دهد كه علـم  نشان مياست، سوره بقره آمده  259اين ماجرا كه در آيه 
تا مطلبي را ميرد به قدري ارزش دارد كه پيامبري صد سال ميو دانش 
  .بياموزد

                                                 
 .24انفال، . 1

 .14طه، . 2
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هاي آموزش ديده را بـه شـكار فرسـتاديد و    اگر سگ :فرمايدقرآن مي
لَّ اُ« .، آن صيد براي شما حـالل اسـت  ندبراي شما صيدي آورد آنها حـ 
لَكُم باتالطَّي تُم ما ولَّمنَ عوارِ مكَلِّبين حِالْج1»م   

كه نجس اسـت،   يحتي به سگ ،شآموزشود كه از اين آيه استفاده مي
  .شودميحالل  ،شكار سگ آموزش ديده و دهدارزش مي

     و  مطــرح كــردهاو از آفــرينش  كــريم، آمــوزش انســان را پــيشقــرآن 
 آموزشو اين نشان دهنده جايگاه  2»علَّم القُرآنَ خَلَقَ االنسان«: فرمايدمي

  .سپس سخن از آفرينشرود و آن ميسخن از  بتدااست كه ا
 :فرمايـد قيـود را برداشـته و مـي    يهمـه  ،اسالم به خـاطر ارزش علـم  

   ؛علم فراگيري
  4»نالْمشْرِكي منَ لَو و الْحكْمةَ خُذ«يا  3»خُذ الحكمةَ ممن أتاك« ،از هركس
  5»يناُطلبوا العلم و لو بالص« ،در هر جا

 .جاسته ب 6»اُطلبوا العلم منَ المهد الَي اللَحد« ،در هر زمانو 

                                                 
 .4مائده، . 1

 .3 – 2الرّحمن، . 2

 .غررالحكم. 3

 .46، ص 1اثبات الهدي، ج. 4

 .177، ص 1بحاراالنوار، ج . 5

 .327نهج الفصاحه، ح . 6
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بهتـر   ،انسان هرچه را بداند« :گويندجمله معروف كه مياين برخالف 
علـم مفيـد، علـم    : علم و دانش سه گونه اسـت ، »از آن است كه نداند

  .نه مضرّ ،و علمي كه نه مفيد است مضرّ

  :علم مفيد
العزمـي مثـل حضـرت    ا لـو وقدري ارزش دارد كه پيامبر اعلم مفيد به 

حضرت خضر بـرود   همچوناستادي دنبال ها به در بيابان بايد ،موسي
بسيار د، تا آنجا كه بگويد از اين سفر سختي نكرا طي و مسير طوالني 

الزم تا از آنچه براي رشد و كمال  1»لَقَد لَقينا من سفَرِنا هذا نَصبا«: كشيدم
  2»أَنْ تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْداً  تَّبِعك علىهلْ أ«: مدارد، بياموز

. كنـد  كسى كه عاشق علم و آموختن است، تالش وحركـت مـى  ! آري
تحمل سختى در راه كسب علـم و دانـش و كمـال ارزش    داند زيرا مي

عمل صـالح  سوي انسان را به  ى رشد باشد و مايهالبته علمي كه . دارد
  . گردد جوييبرتري و  ي غرورمايهو فروتنى آورد، نه  سوق دهد

  :اما علم مضرّ
را آمـوزش      آور زيـان چيزهـاي  از مـردم  بعضـي  : خـوانيم در قرآن مـي 

  3»و يتعلَّمون ما يضُرُّهم«: بينندمي

                                                 
 .62كهف، . 1

 .66كهف، . 2

 .102بقره، . 3
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  ال نكنيد كه اگر برايؤاز چيزهايي س :فرمايدرآن ميق ،در جاي ديگر
  ال تَسئَلُوا عنْ أَشْياء إِنْ تُبد لَكُـم «. براي شما ضرر دارد ،شما روشن شود 
  1»تَسؤْكُم 

ئَلُوا أ « :دانيم، بايد از اهلش بپرسيم گرچه آنچه را نمى لَ الـذِّكْرِ إِنْ   فَسـ هـ
هاست كه اگر جوابش روشن شود، بـه   اما برخى سؤال 2»كُنْتُم ال تَعلَمونَ

  .جامعه است، مثل سؤال از عيوب ديگران، يا اسرار نظامى زيان فرد يا
ت   ،معلّمان و گويندگان شـنوندگان را در نظـر   مخاطبـان و  بايد ظرفيـ

هـايي را بـراي آنـان بـه دنبـال      و از بيان مطالبي كه آسيب داشته باشند
  .دارد، دوري كند

سـراغ  بـه  دانستن هر چيزى، نه الزم است و نه مفيد، بلكه بايـد   !آري
  . هاى مفيد رفت دانش

  :اما علمي كه نه مفيد است نه مضرّ
كنـد كـه بـراي    مردان خداپرستي را نقل مـي ، داستان جوانسوره كهف

شهر گذشته و به و آسايش از رفاه  ،اينكه در جامعه فاسد هضم نشوند
  .تا پروردگار برايشان گشايشي فراهم كند ،غاري پناه بردند

بجـاي  از مـردم  گروهـي   :فرمايـد مـي  ،آنـان  ماجراي بيانقرآن بعد از 
. نـد بوددنبال عدد و آمار آنـان   ،اندهدف اين جوانمر دربارهانديشيدن 

                                                 
 .101مائده، . 1

 .43نحل، . 2
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پـنج نفـر بودنـد و     :گفتنـد مـي بعضـي   ،سه نفر بودند: گفتندبعضي مي
در حـالي كـه دانسـتن آمـار ايـن      . هفـت نفـر بودنـد    :گفتندميبعضي 

اينكه تعداد آنها چند اهميتي ندارد و دانستن  و جوانمردان هيچ ارزش
نه نياز شخص است و نـه   ،نه واجب است نه مستحب ،استبوده نفر 

  .نياز جامعه
خـواهي نشـوي    :دهند كه شعر معـروف اصحاب كهف به ما درس مي

  .غلط است ،همرنگ جماعت شو ،رسوا



 

 

  
  
  
  
  

  אخالق آموزش

هـاي  كمال و آفتي دارد كه بايد كمال آن را كسب و از آفتهر چيزي 
  .آن پرهيز نمود

    7امــام ســجاد .ولــي آفــت آن عجــب اســت ،عبــادت كمــال اســت

ه مـرا بنـد  ، خداوندا 1»بي بِالْعجو عبدني لَك و ال تُفْسد عبادت« :فرمايديم
  .نو عبادتم را به عجب و غرور تباه مك سازخود 

و ال تَبتَلينِّي « :فرمايدامام مي. استر ولي آفت آن تكب ،استت كمال عزّ
ببيني گرفتار مكنكبر و خودبزرگبه ، پروردگارا مرا 2»ربِالْك.  

  .ت گذاشتن استآفت آن منّ ليو ،خدمت به مردم كمال است
  .داشتتوجه ت آن ااما بايد به آف ،علم هم كمال است

 مـانع هـم   ،هم وسـيله ديـدن   ؛هم حجاب ،تواند نور باشدهم مي ،علم
  .ديدن

                                                 
  .20صحيفه سجاديه، دعاي . 1

 .20صحيفه سجاديه، دعاي . 2
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  :به يك مثال توجه كنيد
ايـن المـپ   نـور   ،كنيـد در حياط خانه المپي را روشن مي ،شبهنگام 

اگـر بخـواهيم    .شـود مـي بسياري از سـتارگان  نور مانع ديدن  كوچك،
  .ستارگان را بهتر ببينيم بايد المپ را خاموش كنيم

ولي گـاهي بـه خـاطر    ، تي دارندهاي مختلف تحصيالافرادي در رشته
  .بينندبسياري از كماالت ديگران را نمي ،همان اطالعات محدود خود

  :در اخالق آموزش بايد به نكاتي توجه كرد

  .هرگز خود را فارغ التحصيل ندانيم -1
هاي شما جـز انـدكي بـيش    كند كه دانشقرآن به تمام بشر خطاب مي

  1»الْعلْمِ إِالَّ قَليالوتيتُم منَ اُو ما « .نيست

   .انسان تفاوت دارد ظرفيتبا زياد شدن  ،زياد شدن علم -2
قـرآن   .تر از توسعه علم است، توسعه شخصيت انسان اسـت آنچه مهم

 »زد علمـي « .2»علْمـاً   رب زِدنـي «: فرمايـد بلكه مي »زِد علمي«: فرمايدنمي
يعني همراه دانش، خود مـن  » لمازدني ع«اما  ،يعني دانش من زياد شود

  . هم بزرگ شوم، ظرفيت وجودي من هم توسعه يابد

                                                 
 . 85اسراء، . 1

 . 114طه، . 2
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  .علم را هبه الهي بدانيم -3
ولي خود علم  ،اندو كتاب و قلم، همه ابزار دانش دستمغز و چشم و 

  .از طرف خداوند است
يا نياز شخصـي   ،چيزي را بياموزيم كه يا واجب باشد يا مستحبپس 

  .يا درد جامعه را دوا كند ،كند رفعرا 
در جامعـه شـكافي    ،رودهرگاه عالمي از دنيا مي :خوانيمدر حديث مي

ي   «: كندشود كه چيزي جاي آن را پر نمييايجاد م فـ م ثُلـ مالالْع اتإِذَا م
شود كه بايـد بـه   از اين حديث استفاده مي 1»شَيءاإلسالمِ ثُلْمةٌ ال يسدها 

 خللـي نـرويم در جامعـه    مي رفت كه اگر به سراغشغ علم و عالسرا
  .شودايجاد مي

  .علم خود را كم بدانيم -4
 ؛شـويم گرفتار غرور مي ،ايم بنگريماگر به پشت سر و راهي كه پيموده

      هرگـز مغـرور   ،ايـم كـه نرفتـه   باشـد انداز مـا راههـايي   ولي اگر چشم
گمـان   ،توجه كند ،انسان اگر به چند كتابي كه خوانده است .ويمشنمي
اما اگر به ميليونها كتابي كه نخوانده اسـت   ،ند دانشمند شده استكمي

  .جب و غرور نخواهد شدهرگز گرفتار ع ،توجه كند
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١٨ 

  .نهراسيم» دانمنمي«ازگفتن  -5
من زمـان وقـوع   : كه به مردم بگويد كندبه پيامبر اسالم امر ميخداوند 

  1»نقَريب ما تُوعدو ي أقُلْ إِنْ أدر«. دانمقيامت را نمي
كسـي   :فرمـود  ؟باسوادترين مردم كيست :پرسيدند7از حضرت علي

اسِ  «: كه علم ديگران را به علم خود بيافزايد أعلَم النَّاسِ منْ جمع علْم النـَّ
لْمنكـه  آنه  ،علوم ديگران را به علم خود اضافه كنيم البته بايد 2»هإِلَى ع

معماري قـديم   و قديم بطمانند  علوم خودمان ،خاطر خودباختگيه ب
  .گران را نيز ناقص فرا گيريميعلوم دو را فراموش كنيم 

  .ماز تحصيل نزد ديگران عار نداشته باشي -6
  :به چند نمونه توجه كنيد

  .ه استدفن مرده را از كالغ آموخت ،بشر
   .اطالع يافتهدهد طريق را از  أانحراف منطقه سب ،حضرت سليمان

خود را به حضرت خضر  ،العزم بودا لووحضرت موسي با آنكه پيامبر ا
   3.رساند تا چيزهايي بياموزد

با هـر شـرايط   و در هر مكان  ،در هر زمان ،از هركس ،در تحصيل علم
   .غافل نشويم
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يا سن و سواد خجالت نابجايي دارند و  ،بعضي به خاطر مقام و عنوان
  .آنان نيستكنند شاگردي كردن در شأن مي گمان

  .كتمان نكنيمدانش خود را  -7
قهر و لعنت دائمي خدا و فرشتگان و جن و انس را نثار كسـاني   ،قرآن
 شده است،نازل و بيان در كتب آسماني كند كه داليل روشني را كه مي

نُهم     ....نْزَلْناإِنَّ الَّذينَ يكْتُمونَ ما أ« .كنندكتمان مي لْعـي و ه نُهم اللـَّ لْعـي كأُولئ
  1»الالَّعنُون

چون مانع هدايت مردم و باقي  ،ترين گناهان استكتمان حق از بزرگ
  .شودمي ها در گمراهيماندن نسل

آيه، دانشمندان يهود و نصارى هستند كـه حقـايق   اين  طباخمگرچه 
ونَ «  ى ولى جملـه كردند،  تورات و انجيل را براى مردم بيان نمى كْتُمـي «

كه داللت بر استمرار دارد، شامل تمام كتمان كنندگان در طـول تـاريخ   
 .چنانكه لعنت پروردگار نيز تا ابد ادامه خواهد داشت. شود مى

گاهى با سكوت  :هاى مختلفى داشته باشد تواند صورت كتمان حقّ مى
دن مـردم بـه   و عدم اظهار حقّ، گاهى با توجيه و گاهى با سـرگرم كـر  

 ،البتـه در مـواردى   .امور جزئى و غافل ساختن آنهـا از مسـائل اصـلى   
  همانند اسرار مؤمنان يا عيوب برادران دينى، كتمان واجب يا مسـتحب

  .است
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ى  سـوره  187در آيـه  . اسـت دانشـمندان  گناه كتمان، بيشتر از جانـب  
عمران نيز آمده است كه خداونـد از اهـل كتـاب پيمـان گرفـت تـا        آل

خَذَ اللَّه ميثاقَ الَّذينَ و إِذْ أ«. حقايق را براى مردم بيان كرده و كتمان نكنند
  ونَـهال تَكْتُم اسِ و روز : در روايـات آمـده اسـت   » أُوتُوا الْكتاب لَتُبينُنَّه للنـَّ

  .شود قيامت به دهان كتمان كنندگان حقّ، لجام زده مى
هاست كه لعنـت خـالق و    ين ظلمكوتاه سخن آنكه ظلم فرهنگى، بدتر

  »عنُونَم اللَّه و يلْعنُهم الالّيلْعنُه... يكْتُمونَ « .مخلوق را به دنبال دارد
. كتمان حقّ، ظلم به دين خدا و حقّ مردم نسبت به هدايت يافتن است

نُه «. كننـد  لذا كتمان كنندگان حقّ را، خدا و مردم لعنت مى لْعـي و ه  م اللـَّ
  »عنُونَيلْعنُهم الالّ

ها،  كسى كه با كتمان حقايق، به دنياى علم، انديشه و نسلطبيعي است 
توبه كرده و تواند  خيانت كرده، فقط با تبيين حقايق و بازگوئى آنها مى

  1»االّ الّذين تابوا و أصلحوا و بينوا« .گذشته را جبران نمايد

   .خود بدانيمآموزش را زكات علم  -8
قرآن و مربوط به مسائل حقـوقي   هترين آيسوره بقره كه بزرگ 282آيه

 ،نوشـتن سـند  ثبت و اگر براي  :فرمايدمي ،و تنظيم اسناد تجاري است
سـند را بـه عـدالت     كـه ي برويـد  ابه سـراغ نويسـنده   ،نداريد توانايي
زيـرا   ،نويسنده نبايد از نوشتن خودداري كند :فرمايدسپس مي .بنويسد

                                                 
 .160بقره، . 1



 خالق آموزشا                                     

 

٢١ 

بايد از علم خـود بـه نفـع    هم  ، اوي كه خدا به او علم دادههمان طور
ه  و ال يأ«: مردم استفاده كند و بخل نورزد ب كاتب أَنْ يكْتُب كَما علَّمه اللـَّ

كْتُبفَلْي«  

  .خود را ثبت كنيمهاي آموخته -9
 ،هستي آگـاه اسـت   با اينكه خدا بر اسرار و افكار و اعمال انسان و كلّ

  .مطرح است آننوشتن ثبت اعمال و ولي در دستگاه خداوند مسئله 
ـ  و ر« :فرمايديك جا ميقرآن  فرشـتگان مـا همـه     1»كتبـون ديهم يسـلنا لَ

  .نويسندكارهاي مردم را مي
هـاي  نامههنگامي كه  2»و إِذَا الصحف نُشرَت«: فرمايدو در جاي ديگر مي
  .اعمال گشوده شود
نامـه خـود را    :گـوييم در قيامت به مردم مـي  :فرمايددر جاي ديگر مي

  3»كتابك أقرَا«. قرائت كنيد
 دو نسـخه تنظـيم    ،حضـرت آن هـاي  از نوشته 7امام رضابه دستور 

  .دنامبمحفوظ شد كه اگر يكي مفقود شد ديگري مي
خود را با قلـم مهـار    دانش 4»ةالكتاببِ لمالع واديقَ« :خوانيمدر حديث مي

  .كنيد
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، شهرت و فرزند بيشـتر  پول و ثروتنقش قلم از نقش زبان، شمشير، 
كند و فرهنـگ را رشـد    منتقل مىآيندگان قلم تجربه قرنها را به . است

تـوان   ملّتى را مى. توان خواب يا بيدار كرد را با قلم مى جوامع. دهد مى
قلم سند رسـمى  . قلم يك فرياد ساكت است. با قلم، عزيز يا ذليل كرد

 .قلم گزارشگر تاريخ است. است

تكيه بر قلم، تكيه بر سند و استدالل . قلم، نشانه فرهنگ و تمدن است
  . رابطه با علم است ،رابطه با قلم .است

صداى قلـم  : دارداي ويژهامتياز در اسالم مام صداها، سه صدا ميان تاز 
آرى، امتى . دانشمندان، صداى پاى مجاهدان و صداى چرخ ريسندگان

عزيز است كه علـم و قـدرت و اقتصـادش پويـا باشـد و اگـر امـروز        
صـداى چاپخانـه،    :كنيم، بايـد بگـوييم   تطبيقبخواهيم اين سه صدا را 
  .نظامى و اقتصادىقدرت ، رشد علمي توپخانه و كارخانه، يعنى

طُرُون «: كند كسى به قلم و نوشته سوگند ياد مى سـما ي الْقَلَمِ و كـه   1»ن و
   2»كو ال تَخُطُّه بِيمين«: ه استدر تمام عمرش يك سطر ننوشت

  :به قول حافظ
  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت     

  آموز صد مدرس شد مسئلهبه غمزه                       
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  .آموزش بايد مستند باشد -10
 دين و شريعت شما همان است كه در اديان قبل بـوده  :فرمايدقرآن مي

  1»شَرَع لَكُم منَ الدينِ ما وصي بِه نوح«: است
    شـود در مطـالبي كـه بـه شـما گفتـه مـي       :فرمايـد ديگـر مـي   جايدر 

ـ إِنَّ هذا لَفي الصحف االُ«: هاي پيشينيان نيز بوده استصحيفه ـ ول ي صحف 
ابراهيم 2»يو موس  

  .دانش را براي دنيا نخواهيم -11
كسي كه علم را از اهلش بياموزد و به آن عمـل   :خوانيمدر حديث مي

ولي كسـي  ، »من أخذَ العلم من أهله و عملَ بِه نَجا«. كند اهل نجات است
ن أراد بِـه   «: بهره او همان خواهد بـود  ،كه هدفش از علم دنيا باشد و مـ

  3»الدنيا فَهي حظُّه
سراغ حـديث   ،دنيامنافع كسي كه براي  :خوانيمدر حديث ديگري مي

خداوند  ،آخرت باشد اوولي اگر هدف  ،اي ندارددر آخرت بهره ،رود
ـ و من أراد بِه خَيرَ اآل«: دهدبه او ميرا خير دنيا و آخرت  ه  خرَةِ أعطَ اه اللـَّ

  4»ةخرَخَيرَ الدنيا و اآل
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  .علم براي فخر فروشي و مباهات نباشدكسب  -12
تا در رقابت بـا علمـا    ،كسي كه به سراغ علم برود :فرمود 7امام باقر

يا توجه مردم را به خـود   ،پيروز شودجدال با سفها يا در  ،مباهات كند
علَمـاء  بِه ال علم ليباهيطَلَب ال من«: ب كند، قطعا جايگاه او دوزخ استلج

  1»رالنَّا ده منعف بِه وجوه النَّاسِ إِلَيه فَليتَبوأ مقيصرِ أو يمارِي بِه السفَهاء أو
قبـل از   ،شـود جاهل بخشـيده مـي  از هفتاد گناه  :خوانيمدر حديث مي

  2 .اينكه يك گناه از عالم بخشيده شود

  .مقدمه عبادت و تقوا ،علم -13
قـرب  و ه جدس ،ست و آخرين كلمها »اقرأ«اولين كلمه  ،در سوره علق

خواندن و آموزش به ما پيام بدهد كه سوره شايد اين مهندسي . خدابه 
 ،امروز در دنيا قرائت و خوانـدن هسـت   .بايد به بندگي خدا ختم شود

نيست و بخاطر اين  »سم رباب«هست ولي  »اقرَأ« .اما براي خدا نيست
  .جدايي علم از خدا، بشريت نجات نيافته است

  .در آموزش توجه كنيم به عنصر زمان و مكان -14
شايد يكـي   .تواند در تعليم و تربيت نقش داشته باشدانتخاب زمان مي

اين باشـد كـه فقيـه     ،از داليلي كه انسان بايد از مجتهد زنده تقليد كند
  .كندمي اجتهاد ،هامصالح و ضرورت ان وزنده با توجه به مسائل زم
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شـب   درنزول بهتـرين كتـاب   ، »درالقَ ةِيلَفي لَ لناهنزَأا نّا«: فرمايدقرآن مي
  .بوده است قدر

  .است سحر، استغفاربهترين زمان  1»رونغفستَم يه سحارِاألو بِ«
حضرت زكريا براي زماني و مكاني، در شرايط خاص  :فرمايدقرآن مي

  2»اريعا زكَد كناله« .مستجاب شددعاي او دار شدن دعا كرد و بچه
 ترسيد به فرزندانش وصـي زماني كه مرگ يعقوب فرا :فرمايدقرآن مي

  3»وتالم عقوبر يضَذ حا«: كرد
هـاي ويـژه   در ايام و ساعات خاصـي پـاداش   ،براي بسياري از عبادات

  .الحجه، روز عرفهنظير ماه رمضان، دهه ذي  ،گفته شده است
هـاي  لحظـه  ،آگاه باشيد در دوران زندگي شـما  :فرمود 9اكرمپيامبر 

ر ال أ«: آن ساعات را رصد كنيد و آنها را دريابيد ،اي استويژه إنَّ لـكُم ب
  4»افي أيامِ دهرِكُم نَفَحات أال فَتَعرَّضوا لَه

سپس به بستگان  ،دستور داد كفن را كنار زنند ،عالمي هنگام نماز ميت
هـاي ميـت   مشاهده كنيد كه ايـن چشـم   :و دوستان تشييع كننده گفت

گوش  تا ،شنودبيند گناه نكنيد، گوش او نميتا چشم شما مي ،بيندنمي
اكنـون كـه    ،گويـد نمـي سخن شنود سخن بد نشنويد، زبان او شما مي
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او اين چند دقيقه موعظـه   .سخن بد نگوييد ،گفتن داريدسخن قدرت 
  .بر حاضران ايجاد كرداثر خاصي  ،آن حال در

اسـالم بـراي    .تواند در تعليم و تربيت نقش داشـته باشـد  مكان نيز مي
نظيـر مكـه و مدينـه و     ،ه اسـت قائل شدها احترام خاصي بعضي مكان

  . هاي مقدسعتبات و مساجد و بعضي از زمين
كفش خود را بكن كـه در وادي   :فرمايدخداوند به حضرت موسي مي

   1»ينَّك بِالْواد الْمقَدسِ طُوفَاخْلَع نَعلَيك إ« :ايمقدس قرار گرفته
تواند براي شـنونده  مي مساحت و حل تدريس از نظر هوا، نور، رنگم

 .اثر نيسـت رنگ لباس استاد در نگاه به او بيكه چنان ،جاذبه ايجاد كند
رنـگ در ايجـاد روحيـه و    يعني  ،2»ريناظالنّ رُّسها تَونُلَ«: فرمايدقرآن مي

، نزول اين آيه مربوط به يك ماجراي خاصـي اسـت   .نشاط موثر است
  .كند يات را در خود منحصرآتواند نميهرگز اما شأن نزول 

  اجبار هرگز ،آموزش بله -15
و آن  هسـتند  شـاكر بعضي از مردم كنيم، ما هدايت مي :فرمايدقرآن مي

ديناه   إ«: نـد كنمـي و لجاجـت  كرده كفران بعضي ا ام ،پذيرندميرا  ا هـ نـَّ
  3»السبيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً
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حـق مجبـور    :دفرمايـ مـي اكرم به پيامبر با تعبيرات مختلف قرآن بارها 
  1»ربِمصيطم ليهِع ستلَ«: ، از جملهنداريبر مردم را سيطره  كردن و

نتيجه، مسئول تذكر اسـت  حصول نه  ،وظيفه است انجامپيغمبر مامور 
  .طنه تسلّ

شما را بـا زور هـدايت    يواهد همهاگر خدا بخ :فرمايدقرآن مكرر مي
  2»نجمعيو لَو شاء لَهداكُم أ«. استولي او انسان را آزاد آفريده  ،كندمي

 ،وجـود دارد  بسياريدالئل قرآني و عقلي  ،آزادي انساناختيار و براي 
تنها به دالئل فطـري كـه بـراي     ،رج نشويمولي براي اينكه از بحث خا

  :ميكناشاره مي ،هيچ كس قابل رد نيست
بعضي از كارهـاي خـود    دراينكه هر انساني  .پشيماني است ،دليل اول

آن را توانسـته  دليل آن اسـت كـه او آزاد بـوده و مـي     ،شودپشيمان مي
  .انجام ندهد

شـود  ترديد مـي اينكه هر انساني گرفتار شك و  .شك است ،دليل دوم
  .انسان است اختياراين دليل  ،كه فالن كار را انجام بدهم يا نه

كنـيم  همين كه ما افرادي را تويبخ مـي  .انتقاد و توبيخ است ،دليل سوم
توانسـته آن كـار را   ست كه او مـي ا دليل آن ،كه چرا اين كار را كرديد

  .انجام ندهد
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به افرادي تـذكر و پنـد   همين كه ما . تعليم و تربيت است ،دليل چهارم
دليل آن است  ،دهيمو يا آنان را تحت تعليم و تربيت قرار ميدهيم مي

  .تواند راه كمال را انتخاب كند و مجبور به خالف نيستكه انسان مي
 ،بايد با منطق و دليل روشـن حجـت را تمـام كـرد     ،در تعليم و تربيت

بـاز   ،معجـزه ببيننـد   افرادي هستند كه اگر هزار دليل وبايد بدانيم ولي 
  1 »وا بِهاو إِن يرَوا كُلَّ آيةٍ ال يؤمن«: آورندايمان نمي

 .برخورد نيكو با مخاطبان، حتي مخالفان -16

 2» أَحسن بِالَّتي هي سبِيلِ ربك بِالحكمةِ و الْموعظَةِ الحسنَةِ و جادلْهم  دع إِلىاُ«
و پند نيكـو،  ) و گفتار استوار و منطقى(حكمت با ) مردم را! اى پيامبر(

اى كه نيكـوتر اسـت    به شيوه) با مخالفان(به راه پروردگارت بخوان و 
  . جدال و گفتگو كن

و آن دهد  همه مربيان و معلّمان و اساتيد، دستور جامعى مى بهاين آيه 
ى  باشند، چرا كه همـه  مجهز آموزش، هاى گوناگون شيوه هبايد باينكه 
هر شخصى ظرفيتى دارد كه  .توان با يك شيوه دعوت كرد را نمى مردم

بايد با زبـان خـودش بـا او سـخن گفـت؛ خـواص را بـا حكمـت و         
موعظـه    .استدالل، عوام را با موعظه نيكو، و مخالفان را با جدال نيكـو 

  عمل كند و جدال نيكو ،گويد به آنچه مىخود نيكو آن است كه واعظ 
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  .نباشدطرف ديگر در آن آن است كه توهين و تحريك احساسات 
حكمت و برهان هميشه نيكو است، ولى موعظه و جدال ممكن اسـت  

كلمـه حسـن و احسـن بـراى     لـذا  . ى بد باشـد  با شيوه خوب يا شيوه
  .استده نيامحكمت 

  نترسيدن از ديگران در بيان حق -17
و شرط موفقيـت در تبليـغ    ،راديگران تقواي الهي و نترسيدن از  ،قرآن

ه و يخشَـو  الَّذينَ يبلِّ« :داندميآموزش دين  نَ ال يخشَـو  نَه وغُونَ رِساالت اللـَّ
  1»أَحداً إِالَّ اللَّه

و  حضرت ابراهيم با لحن عاطفي با عموي منحرف خود سخن گفـت 
صـدا زد و بـا سـتاره و مـاه و خورشـيد       »يـا أبـت  «او را بارها با كلمه 
استدالل آنگونه سخن گفت كـه  لي در بيان حق و و ،پرستان مدارا كرد

  2»رذي كفَالّ تهِبفَ«: مخاطب كافر او بهت زده شد
را از و كفر شرك آثار  ،گاهي بايد براي بيدار كردن افكار عموميحتي 

ي قيمت و ارزش هاي زمان ابراهيم و گوساله سامري دارابت. بين برد
  .بودتر ولي ارزش بيداري مردم و به فكر واداشتن آنان مهم ،بودند
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  ظرفيت مخاطبانتوجه به  -18
: به مقداري كه براي شما ميسر اسـت، قـرآن بخوانيـد   : مايدفرقرآن مي

1»رآنالقُ نَم رَسيوا ما تَاقرَفَ«
 

گاه عسـر   هيچاحكام اسالم، هماهنگ با توان و امكانات انسان است و 
چنانكه براى بيمار، تيمم را به جاى وضو قـرار  . و حرج به دنبال ندارد

  .و روزه را از او برداشته و به جاى آن كفّاره قرار داده است داده،
ائَتَين رُونَ صابِرُونَ يغعش كُممن إِن يكُن« :خوانيمميآيات جهاد در  بوا مـ2»ل 
 پيـروز از دشمنان بر دويست نفر شيد، استوار بابيست نفر پايدار و  اگر
  .شويدمي

مائَةٌ صـابِرَةٌ   علم أنَّ فيكُم ضَعفاً فَإِن يكُن منكُم«: خوانيمولي در آيه بعد مي
كه در شما ضعفي راه يافته و روحيه و تـوان  روشن شد  3»يغْلبوا مائَتَين

د، توان مقابله با دويسـت  است، بنابراين اگر صد نفر باشي شما كم شده
  .خواهيد داشتنفر را 

يعنـي  (را به يك پـنجم  ضعف اراده، گاهى توان رزمى و روحى ! آري
  .دهد كاهش مى) هشتاد درصد

ى آمارى بـين مؤمنـان و كفّـار     هاى صدر اسالم، هرگز موازنه در جنگ
نفر در برابر هزار نفر، در جنـگ احـد،    313در جنگ بدر، . نبوده است
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كافر، در جنگ خندق، سه هـزار نفـر در    3000لمان در مقابل مس 700
برابر ده هزار نفر و در جنگ موته، ده هزار مسلمان در مقابل صد هزار 

  .نفر از كفّار قرار داشتند
. هاى فكرى و جسمى انسـان اسـت   تكاليف خداوند، بر اساس توانايى

در همه امور و بخصـوص   ، بلكهمخصوص زمان جنگ نيست امراين 
داشـته  توجـه  در تعليم و تربيت بايد مربي به توان و روحيه مخاطـب  

  .باشد

  .تدريجي باشدآموزش بايد  -19
در  . تحريم شراب، در صدر اسالم به صورت تـدريجى انجـام گرفـت   

آوريـد و  هم رزق نيكو بدست مي ،از خرما و انگور :مرحله اول فرمود
ـ  نـه م ذونَختَّتَ«: هم وسيله مست كننده زقـاً و رِ كراًس ـ ح و بـا ايـن    1»ناس

  . نيكو نيست ،اشاره كرد كه مايع مست كننده عبارت
تا بدانيد چـه   ،در حال مستي به نماز نزديك نشويد :مرحله دوم فرمود

  2 »نوا ما تَقُولُوحتَّى تَعلَم  وا الصالةَ و أَنْتُم سكارىرَبال تَق«. گوييدمي
بـراي مـردم   مادي گرچه در قمار و شراب منافعي  :مرحله سوم فرمود

  3 »ماهفعن نَم رُكبأما هثما« .ولي ضررش بيشتر است ،هست
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از مصرف شراب به عنوان عنصري پليـد و شـيطاني    ،در مرحله چهارم
  1»نرِجس منْ عملِ الشَّيطا«. نهي شد

  :خورددر تحريم ربا نيز اين تدريج و چند مرحلگي به چشم مي
هـوا  نُقَـد  با و الرِّ مهخذأو «. از يهوديان رباخوار انتقاد شد ،مرحله اولدر 
  2»عنه
كـاذب و ظـاهري    ،شـود رشدي كه از ربا حاصـل مـي   ،مرحله دومدر 

  3»اهللا ندوا عربفال ي«: خوانده شد
 ضـعافاً أبا اكلوا الرِّال تَ«: از رباخواري چند برابر نهي شد ،مرحله سومدر 

م4»ةفَضاع  
نوا اذَفَ«: جنگ با خدا معرفي شدبه عنوان رباخواري  ،مرحله چهارمدر 

  5»اهللا نَم ربٍحبِ

  .استادبودن تخصص م -20
 .باشـد ديـن  ه و شناخت عميق براساس تفقّ بايدتبليغ  :فرمايدقرآن مي

: يرند كه آگاهي عميق از آن داشته باشـند گيعني كساني معلم دين قرار 
»لقّفَتَيهوا فينِي الد و لي6»روانذ  
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اي از متخصصـين حرفـه   ،بـراي كوبيـدن حـق    ،كه دشمنان بايد بدانيم
دسـتور   ،موسيحضرت فرعون براي شكستن  ، چنانكهكننداستفاده مي

أْتُوك  «: ترين ساحران در مركز جمع شوندقوي ،داد از مناطق مختلف يـ
  1»مبِكُلِّ سحارٍ علي

  اصالح فرهنگ جامعه -21
عادات و رسوم و باورهـاي غلـط آنهاسـت و     ،مشكل بسياري از مردم

دوسـت واقعـي،    ،دانند علم واقعي، عزت واقعـي، آرامـش واقعـي   نمي
فكـر و   ،يك مربي بايد بـا منطـق و اسـتدالل    .كمال واقعي در چيست

مثـل   .فرهنگ غلط مردم را بـه تفكـر و فرهنـگ حقيقـي تبـديل كنـد      
  .اي درست بازسازي شودنقشهاي كه بايد با ساختمان فرسوده

 .سخن روز مردم پيرامون تغييـر قبلـه بـود    ،كه قبله عوض شدنگامي ه
به هنگام نمـاز روي خـود را   اينكه  بارهدركردن كه بحث آيه نازل شد 

بلكـه نيكوكـار كسـي     م، نيكي نيست،به سوي مشرق يا مغرب بگرداني
لَيس البِرَّ أنْ تُولُّوا «. باشد.... است كه اهل ايمان و عمل و انفاق و صبر و

  2»....رخمغْرِبِ و لكنَّ الْبِرَّ من آمنَ بِاللَّه و الْيومِ اآلقبلَ الْمشْرِقِ و الْ وجوهكُم
 :معارف دينى آمده است بيانمشابه اين آيه، در روايات نيز براى 
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دو  عاقل آن نيست كه خير را از شرّ بشناسد، عاقل آن است كه ميان -
 لَالعاق نّكو لَ رِّالشَّ نَم يرَالخَ فعرِن يم لُالعاق يسلَ« .شرّ، خيرش را برگزيند

معرِن ي1»ينرّالشَّ يرَخَ ف  
دانش واقعى، نورى الهـى  . شود دانش، به آموختن بسيار حاصل نمى -

ـ  اللّه هفُقذي نور ونّما ها مِعلُّالتَّ ةِثرَكَبِ لمالع يسلَ« .تابد است كه به دلها مى ى ف
  2»يدرِن يم لبِقَ
ـ « .بزرگى، در ظاهرِ آراسته نيست، بلكه در آرامش و وقار است -  يسلَ
  3»قارو الوِ ةَكينَى السف كنّو لَ الزّى ى حسنِف رُّالبِ
جـا انفـاق كنـد، بلكـه      سخاوتمند كسى نيست كه در هرجا و لو بـى  -

...  خىالس يسلَ« .خداست، انفاق كندكسى است كه در هرجا خشنودى 
  4»يهلَع رضما فَ اللّه لىدى اؤَى يذالَّ هكنَّه و لَقِّح يرِى غَه فمالَ قُنفى يذالَّ
 .اسـت خدا عبادت به نماز و روزه بسيار نيست، به تفكّر درباره آثار  -
  5»اللّه مرِأى فكّر فالتَّ ثرةُكَ ةُبادو انّما الع الةِو الص يامِالص ةَثرَكَ ةُبادالع يسلَ«
تر از كسـى اسـت    آنكه از سرپرستى پيشواى حقّ محروم گشته، يتيم -

ـ الي تمِن يم شدأ« .مادرش را از دست داده است كه پدر و تيم ي ا ـ نقَتـيم  عطَ
عن ا6»همام  
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  .به زبان مردم ،آموزش -22
 .گفتنـد لسان قوم سخن ميه ب ،انبيا كه معلم بشر بودند :فرمايدقرآن مي

  .هنر و  نمايش باشد ،لسان قوم در امروزيكي از مصاديق ممكن است 
عـد ازشـهادت   ب. يك مثال به روز حل شود چه بسا مسائل مهمي كه با

سـاله بـود بـه    يـا پـنج   كه چهار  7حضرت مهدي 7امام عسكري
 .اي بعضي قابـل ترديـد اسـت   بر چند سالهكودك امامت  .امامت رسيد

شما  .شودهمين مسئله اعتقادي مشكل با يك مثال بسيار ساده حل مي
بعد از چند لحظه  ،كنيدرا به رايانه وصل ميو حافظه جانبي فلش يك 

 ،حجم بسيار كمـي دارد كه حافظه هاي يك كتابخانه به اين تمام نوشته
و كتاب صفحه  هزارصدها راستي چگونه بشر توانست  .شودمنتقل مي

 ه اسـت كند، آيا خداوندي كه اين بشر را آفريد جابجارا در يك لحظه 
  !منتقل كند؟7را به حضرت مهدي 7تواند علم امام عسكرينمي

 .الي جواب ندهيمؤبه هر س -23

تا  ،دهدپاسخ را كلّى و يا با سكوت سؤاالت استاد و مربى بايد بعضى 
 . نگردد يگراندستاويز ديا بحث منحرف نشده و 

: پرسـيد را وقتى فرعون از حضرت موسي حال اقوام قبلـى و مردگـان   
توانسـت بـه تفصـيل     بـا اينكـه مـى    7، موسى1»يولَفَما بالُ الْقُرُونِ االُ«

ب دانست مردم نسبت به نياكان خويش  جواب دهد، اما چون مى تعصـ 
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را بـه  و حساسيت دارند، لذا در جواب آنان كلّى گويى كرد و علم آن 
عمـل   2»لَينـاً  الًقَو«  تا هم به 1»علْمها عنْد ربي«خداوند احاله داد و فرمود 

  .به دست آنان نداده باشد ايكرده باشد و هم بهانه
شـما را   ،از مسائلي كه اگـر بـراي شـما آشـكار شـود      :فرمايدقرآن مي

   3»إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُمال تَسئَلُوا عنْ أَشْياء «: ، سؤال نكنيدكندناراحت مي

  تكرار و تمرين در آموزش -24
ولي تربيت نياز  ،گرچه تعليم ممكن است با يك دفعه بيان محقق شود

  .شودحاصل نميدارد و معموال با يك تذكر  تكرار و تمرينبه 
  4 »ترانا تَلَسلنا ررسأ« :ماپيغمبران را پي در پي فرستاديم :فرمايدقرآن مي

رْ  « .ات را به نماز فرمان ده و برآن پايدار باشخانواده :فرمايدمي و أمـ و
  5»هلَك بِالصالةِ و اصطَبِرْ علَيهاأ

خـدايا مـن مـردم را شـبانه روز دعـوت       :فرمايدمي 7حضرت نوح
  6»الَيالً و نَهار  قالَ رب إِنِّي دعوت قَومي«: كردم
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  هاها و شيوهگيري از بهترين قالببهره -25
   :فرمايدقرآن مي

  1»حسنَ الْحديثاللَّه نَزَّلَ أ«: بهترين سخن را نازل كرد وندخدا
  2»نحسأ يتي هالَّم بِلهو جاد«: به بهترين وجه باشدبايد گفتگو 

 و قُـلْ لعبـادي  «: ما به بندگان سفارش كرديم بهترين سـخن را بگوييـد  
  3»هي أَحسن  يقُولُوا الَّتي

  استدالل محكمگيري از بهره -26
  4»يدادوال سقولوا قَ«: استوار بگوييد راسخن حق  :فرمايدقرآن مي

سخنى اسـت كـه در آن سسـتى و لغـو و دروغ و نفـاق      » قول سديد«
  .سخنى كه همچون سدى محكم، جلو شك و شبهه را بگيرد. نباشد

در  .الفاظ آن نيست، بلكـه بـه محتـواى آن اسـت    سخن سديد تنها به 
  .واقع اين فكر و انديشه است كه بايد محكم و استوار باشد

  5»رآنا القُرنَسد يقَو لَ«: است هم طرفدار ساده گفتن ،اسالم
  6»ديداس والًقَ«: هم طرفدار منطقي گفتن

  7»يغالب والًقَ«: گفتنهم طرفدار رسا 
                                                 

 .23زمر، . 1

 .125نحل، . 2

 .53اسراء، . 3

 .70احزاب، . 4

 .17قمر، . 5

 .70احزاب، . 6

 .63نساء، . 7
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  1»يمارِكَ والًقَ«: هم طرفدار ادب در كالم
  2»نايلَ والًقَ«: هم طرفدار نرمي در كالم

  .در كالم خود بايد به تمام اين ابعاد توجه كند ،يك استاد و مربي
ى  بـا حضـرت ابـراهيم دربـاره     ،كه نمرود از پادشـاهان بابـل  هنگامي 

پروردگـار   :گفـت به او حضرت ابراهيم  ،خداوند مباحثه و مجادله كرد
كنم  من نيز زنده مى: ميراند، او گفت كند و مى زنده مىمن آن است كه 

سپس دستور داد دو زندانى را حاضر كردند، يكـى را آزاد   .ميرانم و مى
  .نمود و ديگرى را دستور داد بكشند

اين سفسطه و مغالطه را مشاهده كرد كه اين شـخص  7وقتى ابراهيم
خواهـد افكـار    مىچه برداشتى از زنده كردن و ميراندن دارد و چگونه 

طلوع خورشيد را از مشـرق   ي منخدا: ديگران را منحرف كند، فرمود
قرار داده است، اگر تو ادعا دارى كه بر جهانِ هستى حكومت دارى و 
همه چيز در اختيار و تحـت قـدرت توسـت، خورشـيد را از مغـرب      

آن موقع بـود كـه نمـرود مبهـوت مانـد و پاسـخى جـز        !. بيرون بياور
  3 .تسكوت نداش

                                                 
 .23اسراء، . 1

 .44طه، . 2

 .285بقره، . 3
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  گيري از شيوه سؤال و جواببهره -27
و حركت انسان را از راه رفتن  ،رود فرو به پا يكوچكچنانكه اگر خار 

ـ  بـه ال اگـر  ؤشـبهه و سـ   ، همچنينداردباز مي را  وا ،شـود وارد  يذهن
با مراجعـه   ،ديآميي كه پيش سؤال ايلذا بايد هر شبهه  .كندمتوقف مي

  .اسخش را بدانيماهلش پ به
  :فوايد بسياري دارد، از جمله الؤسطرح 

تقويت  -4. شناخت روحيات -3 .رشد استاد -2 .كسب معلومات -1
چيـزي را  كسـي كـه    .غرور و تكبر ،برطرف كردن خجالت -5. ارتباط

يـا گرفتـار    ،يا گرفتار غرور و تكبر اسـت  ،كندال نميؤسداند ولي نمي
  .خجالت ناروا

    :دارنـد، ماننـد   انگيـزه منفـي  البته برخي افراد از طرح سؤال، هـدف و  
  .خودنمـايي و اظهـار فضـل    -3 .جوييبهانه -2 .به چالش كشيدن -1
  .در ديگرانو ترديد ايجاد شك  -5 .تحقير و تمسخر -4

نه بـراي خودنمـايي و    ،ال كنؤبراي فهميدن س :فرمود 7امام صادق
   1»تَفَقُّهاً و ال تَسألْ تَعنُّتاًسلْ « :جوييبهانه

گـويي بـه   و چه كسـي صـالحيت پاسـخ    از چه كسي بپرسيم در اينكه
   :فرمايدقرآن ميسؤاالت ما را دارد، 
  2»ان كُنتُم تَعلَمون فَسئَلُوا أهلَ الذِّكْرِ«: از اهل ذكر بپرسيد

                                                 
 .381، ص 6كافي، ج . 1

 .43نحل، . 2
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 كنـد و  مىپذيرد، مطرح  اين آيه يك اصل كلى را كه عقل هر بشرى مى
دانيـد از   يعنى هر چه را نمى .كارشناس است آن مراجعه به اهل علم و

ى مسـائل دينـى،    البتّه در زمينه. سؤال كنيد مربوطه   آگاهان واهل خبره
روايات زيـادى از طريـق   . بيت پيامبرند اهل» اهل ذكر«بهترين مصداقِ 

و آلوسى طبرى، ابن كثير  .استشيعه و سنّى به اين مضمون وارد شده 
  .اند نيز در تفسير ذيل اين آيه، اهلِ ذكر را اهل بيت پيامبر معرّفى كرده

حدود شصت روايت در اين باره نقل شده كه در برخـى  يك كتاب در 
ه خدا ب» نحن و اهللا اهل الذكر المسؤلون«: اند از آنها، امامان معصوم فرموده

  1.هستيم ما، ، آن اهل ذكرى كه مردم بايد از آنان بپرسندقسم
خوانيم كسي كه بدون علم فتوا دهـد فسـادش بـيش از    در حديث مي

  2»من أفتَي بِغَير علمٍ كانَ ما يفسده أكثَر مما يصلحه«: صالح استا
سؤال كنيم كه خود نتوانيم بدانيم، نـه آنكـه هـر چـه را     بايد آنجا البته 
اگـر  : فرمايـد  آيـه نمـى  . ل، فوراً سؤال كنـيم دانيم، بدون فكر و تأم نمى
اگـر   » لَمونَتَعال  إِن كُنتُم... فَسئَلُوا «: فرمايد دانيد سؤال كنيد، بلكه مى نمى
  .توانيد بدانيد، سؤال كنيد نمى

همين اصل عقلي است كـه كسـاني    ،دليل و فلسفه تقليد از مراجع نيز
 ،اسـتنباط كننـد  احكام دينـي را   ،قرآن و روايات معتبر توانند ازكه نمي

                                                 
 .172، ص 23بحاراالنوار، ج . 1
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الشرايط گونه كه فقيه جامع همان .الشرايط تقليد كنندبايد از فقيه جامع
  .كندبه پزشك حاذق مراجعه ميصورت نياز به درمان، در 

آيـه و  و خوانـدن چنـد   ديـدن  كرده، بـا شـنيدن و   رخي افراد تحصيلب
يـاز بـه تقليـد    انـد و ن كننـد راه را يافتـه  ميگمان  ،حديث و ترجمه آن

 ،چـه زمـاني   در ،يسكچه در حالي كه بايد ديد اين حديث از  .ندارند
يا بخشـي   ،آيا بطور كامل نقل شده. استبه چه دليل نقل شده  وكجا 

هـا  آيا واسطه ؟آيا حديث معارض دارد يا ندارداست؟ از آن نقل شده 
آيـا ايـن    ؟معتبرنـد  ،انـد كه از پيامبر و امام اين حديث را به ما رسانده

از تقليـد   ،به خاطر همين مسـائل  .حديث مخالفتي با آيات قرآن ندارد
يك ضرورت است و كسي حق ندارد با نگاه بـه ترجمـه   مراجع ديني 

  .خودسرانه عمل كند ،قرآن و حديث

  ي نمايشگيري از شيوهبهره -28
 .با هنر و نمايش و مثال بيان كرد ،ال راؤتوان پاسخ سگاهي مي

 .گذشـت  حضرت ابـراهيم از كنـار دريـايى مـى    : آمده استدر تفاسير 
قسـمتى از آن در آب و قسـمتى    ،مردارى را ديد كه در كنار دريا افتاده

، هـر  پرندگان و حيوانـات دريـايى، صـحرايى    .ديگر در خشكى است
حضرت با خـود  آن . اند ى خود قرار داده آن را طعمه ،سو يكاز  كدام
ان رخ دهد و ذرات بدن انسـان در بـين   اگر اين اتّفاق براى انس :گفت

جانداران ديگر پخش شود، در قيامت آنها چگونه يكجا جمـع و زنـده   
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ى زنده شدن مردگان  لذا از خداوند درخواست كرد كه نحوه. شوند مى
چهار پرنـده را ذبـح و گوشـت    كه خداوند دستور داد . را مشاهده كند

تك تك سپس  .دهكوه قرار دبر سر چند را آنها و كند را مخلوط  هاآن
و بـه  گرديـد  ات پخش شده اين چهار پرنده جمـع  ذر .ببرد آنان را نام

خداوند با اين نمايش، ابراهيم را بـه نـور    .صورت حيوان قبلي در آمد
  .اطمينان رهسپار نمود يقين و

شخصـي خـدمت امـام    : نمونه ديگر از پاسخ هـاي عملـي و نمايشـي   
شـيعه در منطقـه    انداشـتن هـزار   چـرا بـا   :رسيد و پرسـيد  7صادق

 :بـه او فرمـود  با اشاره به تنور روشن حضرت  كنيد؟خراسان قيام نمي
 .در اين بـين شخصـي وارد شـد    .نرفتترسيد و او  .تنور شواين وارد 

او اين كار  .كفش خود را بيرون بياور و وارد تنور شو :امام به او فرمود
چنـد   گويي،شيعياني كه مياز اين  :پرسيد مرد خراسانيامام از  .را كرد
حتـي يـك    :كه اگر گفتيم در آتش بروند، گفت ،نداگونه مطيع نفر اين

  1.شناسيمميما زمان خود را  :امام فرمود .نفر هم نيست
معصـوم  خوانيم كه بـه امـام   مشابه اين ماجرا را در حديث ديگري مي

در  .بـرويم صـحرا   بـه  :فرمود ،بجاي جواب ؟كنيچرا قيام نمي :گفتند
هفـده   ،گوسفندها را بشمار :امام  فرمود .آنجا گله گوسفندي را ديدند

يـار باوفـا   گوسـفند،  اگر بـه تعـداد ايـن گلـه      :امام فرمود .رأس بودند
    .كرديمقيام مي ،داشتيم

                                                 
 .123، ص 47بحاراالنوار، ج . 1



 

  

  
  
  
  
  

  אخالق پژوهش

و در انجـام   پژوهشگر بايد هدفش رضاي خدا و خدمت به مردم باشد
  .تحقيقات، اصولي را مراعات كند

   و خروجي تحقيقات توجه به نتيجه -1
ر آسـتانه  نسـان د ا: 7پژوهشگر بايد بداند كه به قول حضـرت علـي  

عمـرم را چگونـه فنـا     :گويـد و مـي كند نگاهي به عمر خود مي ،مرگ
  1»يفَكِّرُ فيم أفْنَى عمرَه« .كردم

افرادي كه پژوهش او عمر خود و هاي ساعتكه در قبال بايد بداند او 
  .، مسئول استكنندرا مطالعه مي

و حـل  بـه مـردم   خـدمت   ،جامعهموضوع پژوهش بايد رشد  ،بنابراين
بهره گيـري بيشـتر از امكانـات و     برايايجاد تسهيالت آنان، مشكالت 

  .امثال اينها باشد و گرنه ضايع كردن عمر است
                                                 

 .109نهج البالغه، خطبه . 1
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گفتگو بحث و كساني كه در مورد تعداد اصحاب كهف قرآن ازچنانكه 
  1.است انتقاد كرده ،كنندولي هدف آنان را پيگيري نمي كنند،مي

چـه چيـز   كـه  پرسند مي پيامبركه مردم از هنگامي : خوانيمدر قرآن مي
دهد خداوند چيز ديگري جواب مي 2»قوننفما ذا ي كلونَسئَي«: انفاق كنند

مـا  «: شودانفاق برد كه به چه افرادي و مسير فكر آنان را به اين سو مي
تـا بگويـد مهـم     3»ينساكي و المتامبين و اليقرَو األ ينِدلواللفَ يرٍن خَم مقتُنفَأ

مهم آن  .نقد باشد يا جنس ،نيست كه انفاق شما كوچك باشد يا بزرگ
   .است كه به چه افرادي داده شود

ها پژوهشگر نيز بايد مسير تحقيقات خود را به سوي نيازها و ضرورت
  .سوق دهد

  .پژوهشگر نبايد به گمان و حدس و استحسان تكيه كند -2
  4»نإن هم إِالَّ يخْرُصو«: انتقاد كرده است شيوه گفتارقرآن بارها از اين 

  .محقق و پژوهشگر بايد امانت را حفظ كند -3
امانت است و ما متعهديم كه امانت آنها را در نزد ما تحقيقات ديگران 

  5»نماناتهِم و عهدهم راعوو الَّذينَ هم أل«: مراعات كنيم

                                                 
 .22كهف، . 1

 .215بقره، . 2

 .215بقره، . 3

 .20؛ زخرف،  66؛ يونس،  116انعام،. 4
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مردم ننگريد، به صداقت به نماز و روزه و حج : در روايات آمده است
  1.و امانتدارى آنان بنگريد

 7هاى عمر خود بـه حضـرت علـى    در آخرين لحظه9پيامبر اكرم
ـ لَى المانَةَ إاأل دأ«: فرمود ـ  برِّ و الْف ا قَ يمـي الْخَـي    اجِرِ ف ى فـ لَّ حتـَّ جـ لَّ و و ط
خْيامانت را به صـاحبش برگـردان، چـه نيكوكـار باشـد و چـه        2»طالم

گناهكار، ارزشمند باشد يا نـاچيز، اگـر چـه مقـدارى نـخ باشـد و يـا        
 .است اضافات پارچه و لباسى دوخته شده

و «. برخى از اهل كتاب را كه امانتدار هستند، ستوده اسـت  ،قرآن كريم
بِق نْهنْ إِنْ تَأْمتابِ ملِ الْكنْ أَهمكإِلَي هؤَد3»نْطارٍ ي

 

  .را هم نقل كند خودپژوهشگر بايد سخن مخالفان  -4
كنـد و  سخنان ابليس و فرعون و مشركين را نقل مـي كريم، ابتدا قرآن 

  .دهدجواب ميسپس 
قُـلْ  «: اسـت  دهشمكرر از مخالفين تقاضاي استدالل  ، به طور در قرآن

  4»مهاتُوا برْهانَكُ

  پژوهش، هدف توليد علم -5
   .خود ارائه دهيمبايد سعي كنيم حرف نو يا شيوه نو در پژوهش 

                                                 
 .سفينة البحار، واژه امانت . 1

 .273، ص 77بحار االنوار، ج . 2

 .75آل عمران، . 3
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انبيا چيزهايي را به ما ياد دادند كه امكان دسترسي  :خوانيمدر قرآن مي
  1»مونعلَكونوا تَم تَكم ما لَملّعي و«: ما به آنها نبود

ى خـود و   اگر انبيا نبودند، انسان براى آگاهى از امورى همچون آينـده 
  .جهان، راه به جايى نداشت

بـه يكـي    ،خوانيم كساني كه به مسجد آمد و رفت دارنددر حديث مي
  :رسنداز اين هشت كمال مي

  »ي اهللاف فاداًستَم خاًأ«: شونديا با يك برادر ديني آشنا مي
  »فاطرِستَم لماًع« رسنداي مييا به علم تازه

  »محكَمة آيةٌ«: شوندهاي حكمت آشنا مييا با يكي از نشانه
  »ةظرَنتَرحمة م«: دنكندريافت مي ،است شانيا رحمتي را كه در انتظار

كَلمةً تَرُده «: داردرا از فكر ناروا باز مي آنهاد كه نگيررا ياد مي يا سخني
  »يرد عن

 أو يسمع كَلمةً تَدلُّه«: شودمي اند كه راهنماي هدايتشنشنواي مييا كلمه
  »علَى هدى

أو «: دنكناجتماعي ترك مي ييا گناهي را به خاطر خشيت الهي يا حيا
  2»ءو حيارُك ذَنْباً خَشْيةً أيتْ

  .بود، اما چون حديث زيبا بود، تمام آن را نقل كردم نظرجمله دوم، شاهد 

                                                 
 .151بقره، . 1
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  .ودكتابخانه ش محدود بهها نبايد پژوهش -6
بارها مردم را به سـير   ،قرآن .گرفت ها بهرهمشورت و از گفتگوها ايدب

و آشـنا شـدن بـا     فتنو عبرت گـر گذشتگان در زمين و تحليل تاريخ 
  .كرده استهاي الهي در اقوام پيشين سفارش سنت

  تحقير وگزافه دوري از  -7
نصاف داشته باشـيم و سـخن حـق ديگـران را     در پژوهش سعي كنيم ا

گـويي و  گزافـه رد كردن همراه بـا   ،كنيمو اگر مطلبي را رد مي بپذيريم
  1»ورالزُّ ولَبوا قَنو اجتَ«: تحقير نباشدنارواگويي و 

  .پژوهش ديگران را به نام خود ثبت نكنيم -8
كه دوست دارند براي كار نكرده سـتايش شـوند،    آنان :فرمايدقرآن مي

  2»يفعلوايحبونَ أن يحمدوا بِما لَم «: اندكه از عذاب الهي رسته ندمپندار
كنند وانتظار پاداش يا تشكّر از مردم  گروهى كار مى :اند مردم سه دسته

  3»ال نُرِيد منْكُم جزاء و ال شُكُوراً«. ندارند
  4»رِئاء النَّاسِ«. ستايش كنندآنان را كنند تا مردم بدانند و  گروهى كار مى
   5»...بِما لَم يفْعلُوايحمدوا «. انتظار ستايش دارند ،ردهگروهى كار نك
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كسى است كه ادعـاى  غيبت كردن از از مواردى كه غيبت جايز است، 
  .كند كه صالحيت آن را ندارد را مى يمقام يا تخصص يا مسئوليت

ولـي   ،شـود مي از كتابي نقل طلبيبا كمال تأسف بسيار ديده شده كه م
 .دهنـد مي را هاي ديگركتابخواهند آدرس بدهند آدرس همين كه مي

بينند كه شهيد مطهـري آن را  را از كتاب داستان راستان مي طلبيمثال م
نام كتاب  ،نگام آدرس دادنه ده بهويسن، ناست از كتب اربعه نقل كرده

  .ستكنند ايشان در كتب قدما تحقيق كرده ا گمانتا  ،بردقدما را مي
مي كـه آنـان   ولي هنگا ،كساني كه آيت اهللا يا دكتر يا متخصص نيستند

از مصاديق اين آيه هسـتند كـه    ،اندساكت ،ندبرنام ميالقاب را به اين 
انـد و لقبـي كـه    دوست دارند ستايش شوند به كاري كه انجـام نـداده  

  .آن را ندارندشايستگي 

  .قرار دهيمپژوهش خود را در اختيار ديگران  -9
بسياري از تحقيقات در مراكز علمـي بايگـاني شـده و     ،كمال تأسف با

  .گيردمورد استفاده قرار نمي
داديـم  و روزي بارها در قرآن سفارش شده كه از آنچه بـه شـما رزق   

بايـد آنهـا را    وها و تحقيقات نيز رزق انسان است پژوهش .انفاق كنيد
و است وگرنه بخل علمي و كتمان علم  ،قرار دادنيز در اختيار ديگران 

  .باشدبراي آنان نيز مي ،كه براي بخل و كتمان آمدهكيفرهايي 
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  .بلند پروازي ممنوع -10
كـار   و كنندپروازي مير تحقيق خود بلنددبسيار ديده شده كه افرادي 

انسان در هيچ مرحله علمـي   .دانندخود را اعال درجه و نهايت كار مي
    گمـان فرشـتگان  . هاسـت كند تحقيـق او بـاالترين تحقيـق    گماننبايد 

ولـي   ت،ديگر نيازي بـه آفـرينش انسـان نيسـ     ،آنان وجودكردند با مي
آنهـا  دارد كه  دنيز وجو يهاي باالترخداوند به آنان فهماند كه ظرفيت

به جهل خود  ،شناختآگاهي و پس از د و فرشتگان نيز نخبراز آن بي
  .اقرار كردند

  .ماديات نباشد ،هدف -11
امـا ماديـات    ،تواند زنـده باشـد  نمي ي ماديبدون تأمين نيازها ،انسان

بتـوانيم   تـا به عبارت ديگر الزم است نـان بخـوريم    .هدف باشدبايد ن
 ،دنيـا  .نان بخـوريم  تانيست كه تحقيق كنيم درست ولي  ،تحقيق كنيم

دنيـا جمـاد    .ولي حيف است كه ما براي دنيا باشيم ،براي ما باشدبايد 
در راه نبايـد  اما انسان  ،اشكال نداردشود انسان  فدايجماد اگر است، 

فـدا   ،ساختمان و ماشين كار كردن براي طال و نقره و جماد فدا شود و
، بارهـا  قـرآن در به همـين خـاطر    .كردن انسان در پاي جمادات است

تكرار شده، نظير جاده هايي كه قدم بـه قـدم در    »في سبيل اهللا« عبارت
  .است ب شدهآن تابلو خطر نص
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جـواني و پـژوهش و تخصـص خـود را      ،انسان ،اگر امداد الهي نباشد
هـاي  نظـام  فروشد و بدتر از همه آن كه انسان تحقيقات خود را بـا مي

  .ها معامله كندجور و طاغوت
ـ ( به يكي از ياران خود 7امام كاظم فرمـود  )شـتردار  الصفوان جم: 

سـت  ا جنايتكـاري  حـاكم چرا شترهاي خود را به هارون الرشـيد كـه   
  !ام نه كار حرامبراي سفر حج كرايه داده :پاسخ داداو  اي؟كرايه داده
ماند تـا بعـد از سـفر    بهمين كه دوست داري هارون زنده  :امام فرمود

  1.ايتقصير كرده ،كرايه شترهاي تو را بدهد ،حج
پـس بايـد    ،راستي اگر در اختيار قرار دادن شتر براي حج تقصير است

محققاني كـه تحقيقـات خودشـان را بـراي اسـتواري و تحكـيم نظـام        
  .در كار خود تجديد نظر كنند، برندطاغوت بكار مي

   .راه پژوهش را به ديگران بياموزيم -12
را به ديگـران نشـان   خود راه پژوهش علمي و عميق  بايدژوهشگران پ

  .اندشدهبخل علمي  گرفتار نوعيوگرنه  .دهند

  .حتي به دشمن ،فرصت تحقيق -13
يسمع كَـالم  جِرْه حتَّى الْمشْرِكينَ استَجارك فَأ و إِنْ أَحد منَ«: فرمايدقرآن مي

از تـو   ،اگر يكى از مشركان، 2»نَّهم قَوم ال يعلَمونَاللَّه ثُم أبلغْه مأْمنَه ذلك بِأ
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بده تا كالم خدا را بشـنود، سـپس او را   امان و پناه خواست، به او پناه 
و با شنيدن آيات (چرا كه آنان گروهى ناآگاهند . به مكان امنش برسان

  ).الهى، شايد هدايت شوند
  :اين آيه، نكات زيبايي در امر تحقيق دارد

براى تحقيق و شناخت عقايد و افكار  ،به درخواست پناهندگى دشمن
  .اسالمى، پاسخ مثبت دهيد

تعقّل، حتّى بـراى مشـركان مهدورالـدم بـاز اسـت و بـراى        راه فكر و
  .احتمال هدايت يك نفر هم بايد حساب جداگانه باز كرد

  ،به دشمن هم فرصت فكر و انتخاب بدهيد و حتّى در شرايط جنگـى 
  .مردم را از رشد فكرى باز نداريد

  . طلبد انتخاب حقّ وپذيرش عقايد صحيح، مهلت مى
ى شنيدن كالم خدا و فرصت مطالعه آن را  ينهحكومت اسالمى بايد زم

براى منحرفان فراهم كند، چون انحراف بعضى، به خـاطر عـدم تبليـغ    
  .اگر حق را بشنوند، تغيير يابند چه بسا. ماست، نه از روى كينه

ش دارد، نـه از روى  اسالم، دين آزادى است و ايمان از روى فهـم ارز 
  .ترس يا اجبار

گيـرد و اگـر آگـاه     ضى، از جهل سرچشمه مىكوتاه سخن آنكه كفر بع
  .پذيرند شوند، حقّ را مى
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  .در قرآن گرانصفات پژوهش -14
الَّذينَ يستَمعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَه . فَبشّر عباد « :خوانيمدر قرآن مي

ه و أُ  م أُولُـوا األلبـاب    أُولئك الَّذينَ هداهم اللـَّ هـ ك بنـدگانم را  ، 1»ولئـ
شنوند و بهتـرين آن را پيـروى    آنان كه سخن را با دقّت مىبشارت ده، 

  .كنند، آنانند كه خداوند هدايتشان نموده و آنانند همان خردمندان مى
  :در اين آيه دستوراتي براي پژوهشگران صادر شده

  .هاها و زرق و برقنه بنده هوس ،پژوهشگر بايد بنده خدا باشد -1
 .دقـت توجـه كنـد    هـا بـا  يـا نوشـته   بـه سـخنان   ،در تحقيـق  بايد -2
  .يعني گوش دادن »يسمعون«يعني با دقت گوش دادن ولي  »يستمعون«
  .و قائل نه به گوينده ،و منطق بنگرد قولبه  -3
پژوهش بايد فايده و اثر عملـي داشـته باشـد، تـا قابـل پيـروي و        -4

  .پيگيري باشد
ت تشخيص احسن را داشته باشد پزوهشگر بايد از نظر علمي قدر -5

  .، نه حسنو به سراغ احسن برود
دفش انتخـاب احسـن باشـد و    هـ تمام  ،ها وتحقيقات خوددر بررسي

منطقه و جنسيت و سن و سياست و سود و زيان و هيچ  عواملي چون
  .عامل ديگر در او اثر نكند
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  .در سايه پژوهشجامعه، نجات  -15
فقيه كسي است كـه خيـرش را بـه مـردم      :فرمايدمي 7امام عسكري

و «: دشمنانشان برهاند و مردم را از شرّ »أفاض علَي النّاس خَيرَه«: برساند
و وفَّرَ «: اي براي توسعه نعمت بر مردم باشدو وسيله »أنقَذَهم من أعدائهم
و راه سعادت و رضوان خدا را بـراي مـردم فـراهم     »علَيهِم نعم جنانِ اهللا

 گويندميفقيه وناگفته پيداست كه به كسي  1»حصلَ لَهم رِضوانَ اهللا«: ندك
يعني براي سـخن و فكـر خـود     ،ترين پژوهش را داشته باشدعميقكه 

ترين مباني و سندها تكيه كند و بـاالترين قـدرت تشـخيص را    به قوي
شـود محققـاني كـه    از اين حـديث  شـريف اسـتفاده مـي     .داشته باشد
اي مشـغول  آورنـد و در گوشـه  از زيـر سـلطه بيـرون نمـي    بشريت را 

  .تحقيقات هستند بايد در كار خود تجديد نظر كنند

  پيشينياناحترام به زحمات  -16
اما معنـاي   ،نوآوري باشدبايد در پژوهش و تحقيقات  كهگرچه گفتيم 

در صـدد  بلكه بايـد   ،نيستتالشهاي علمي گذشتگان اعتنايي به آن بي
  .آنان باشيمتكميل كار 

ه كـه  ادددسـتور   ،ترين فرد هستي استم كه كاملكرا به پيامبروند خدا
  2»هدم اقتَداههبِفَ«: مند شوداز كماالت و اخالق و روش پيشينيان بهره
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  .گران خطرناكپژوهش -17
دور آن حضـرت را    بصره را فتح كـرد، مـردم   7وقتى حضرت على

گرفتند تا سخنان او را بشنوند، چشم حضرت در ميان مردم به حسـن  
  .كرد بصرى افتاد كه چيزى را يادداشت مى

كنـى؟   چـه مـى  : با صداى بلند او را مخاطب قرار داده و فرمود7امام
 7امـام . نويسم تا براى ديگران بازگو نمـايم  سخنان شما را مى :گفت
آگاه باشيد كه هر قوم و جمعيتـى يـك سـامرى دارد و تـو اى     : فرمود
گيـرى   سامرى اين امت هستى، تو از من آثار رسول خدا را مى! حسن

سـازى و   اى مـى  و با هواى نفس و تفسير به رأى خودت، مكتب تـازه 
  1 .خوانى مردم را به آن فرا مى

كـرد  دعا ميود عد از نماز خب 9پيامبر اكرمكه خوانيم در حديث مي
الّلهم انِّي أعوذُ بِك « .برم به تو از علم بي فايدهمي هخدايا پنا :گفتميو 

  2»من علمٍ الينفَع
  .فايده استنشانه خطر علم بي ،آن هم بعد از نماز ،مبراپياز دعا اين 

گويند كـه بـه آن   روند و مطالبي مياز كساني كه در هر وادي ميقرآن 
م  .  كُلِّ واد يهيمونَ  لَم تَرَ أنَّهم في أ«: است كرده انتقاد كنندعمل نمي أنَّهـ و

  3»نيقُولونَ ما ال يفْعلو
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عراء  «  ى نقل شده كه به مناسبت آيـه 8از امام باقر وامام صادق و الشـُّ
كسانى كـه فقـه را بـراى غيـر ديـن آموختـه       : فرمودند 1»يتَّبِعهم الْغاوونَ

باشند، يا عميق نياموخته باشند، هم گمراهند و هـم ديگـران را گمـراه    
  2.سرايان نيز مشمول اين سرزنش هستند كنند و قصه مى

گـويي  مـراد هـرزه  و ناگفته پيداست كه قصه و شعر خصوصيتي ندارد 
گويي نيز همانند هرزهفي هدنويسي و هرزه فكر كردن و بيهرزه .است
  .است
اتالف وقت خـود و ديگـران    ،عالي نباشدآن هرچيزي كه هدف  !آري

  .عبث استكاري  و باختن و رفتن هرز را به دنبال داشته و باعث
عمـر دادن و رشـد نكـردن    . دنيا ديدن و آخرت نديدن خسارت است

  .خسارت است
فروش به كمتر  ،قيمت انسان بهشت است :فرمايدمي 7حضرت علي

  .از آن خسارت است
اي اسـت كـه   آيـه  ،بكار رفتـه  »ويل«اي كه در آن سه بار كلمه تنها آيه

  :مربوط به دانشمندان دنيا پرست است
»    شْـتَرُوا بِـهيل ه فَويلٌ للَّذينَ يكْتُبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذا منْ عنْد اللـَّ

ناً قَلونَثَمبكْسا يمم ملٌ لَهيو و يهِمدأَي تا كَتَبمم ملٌ لَهي3» يلًا فَو  
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: گويند نويسند، سپس مى واى بر كسانى كه مطالبى را با دست خود مى
اين از طرف خداست، تا به آن بهاى اندكى بستانند، پس واى بـر آنهـا   

بـه  ) از ايـن راه (آنچـه  هايشان نوشت و واى بر آنهـا از   از آنچه دست
  !آورند دست مى

بدعت، دين سازى، دين فروشى و استحمار مردم، از جملـه خطراتـى   
  .كند ى دانشمندان فاسد، جامعه را تهديد مى است كه از ناحيه

ه كسـانى    فهميم كه شديدترين عذابمي »ويل«از تكرار كلمه  ها متوجـ
  . كنند اعتقاد مردم خيانت مى است كه به تفكّر و

هر انحرافى كه در طول تاريخ در اثر بـدعتى بوجـود آيـد، عـالوه بـر      
  .باشدنيز مي گذار گناهش به گردن بدعت ،استشده كسي كه منحرف 

يـك   ،اخالقي و اجتمـاعي  اتبراي انحرافدر قرآن جالب آن است كه 
يعني واي بر هر عيب جـوي مسـخره    است، بكار رفته »ويل«بار كلمه 

  1»ةزَملُ ةٍزَمه لّكُل يلٌو« .ايكننده
واي بر : است بكار رفته »ويل«مه لبراي انحراف اقتصادي نيز يك بار ك

  2»فينفّطَلمل يلٌو«: كم فروشان
آن است سه بار كلمه ويل بكار رفته  ،ولي براي انحراف قلم و فرهنگ

  .هم در يك آيه
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  هاطلبي، آفت بزرگ پژوهشبرتري  -18
  :فرمايدقرآن مي

»لْكاآل ت ارينَالدلَّذلُها لعرَةُ نَجي األ    خ ا فـلُـوونَ عرِيـدال ي  ال فَسـاداً و ضِ ور
) تنهـا (آن سراى آخـرت را  ) ما، نجات و سعادت در(، 1»الْعاقبةُ للْمتَّقين

دهيم كه خواستار برترى و فساد در زمين نباشـند   براى كسانى قرار مى
 .ن پرهيزكاران استاز آ) رستگارى(و سرانجام، 

آيـه را بـراى تـاجران بـازار       ايـن  7بر اساس روايات، حضرت على
نيز در پايـان درس اخالقشـان بـراى     1امام خمينى .فرمود تالوت مى

  .به تالوت اين آيه عنايت داشتند ،ى علميه قم طلّاب و فضالى حوزه
حتي اگر كسى به واسطه بهتر بودن بند كفشـش   :خوانيم در حديث مى

  .ى علو در زمين دارند است كه ارادهخود را برتر ببيند، جزو كسانى 
، ازدواج و ه در تهيه مسكن، مركب، لباس، مراسمچه بسيارند كسانى ك

كنند كه در جامعه نمـودى داشـته باشـند و     گذارى فرزند، كارى مى نام
فرموده روايت، اين افراد اراده برتـرى در   مردم متوجه آنان شوند كه به

  .زمين دارند و از بهشت محرومند
لباس شهرت حرام است و ناگفته پيداست كه پارچـه   :فرمايندفقها مي

كـه   حرام بودن بخاطر خصلت شهرت طلبي اسـت  .و نخ گناهي ندارد
  .در هر كاري باشد جايز نيست
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احـرام را بـا نـوعي گـل     شود لباس آيا مي: پرسيدند 7از امام صادق
   نمـا  انگشـت  رنـگ تـو را مشـهور و    چون ايـن  :امام فرمود ،رنگ كرد

   1.كند من كراهت دارممي

  خطر آمار زدگي -19
  2»ألْهاكُم التَّكاثُرُ حتَّى زرتُم الْمقابِر«
است كه انسـان را از   يبه معناى سرگرم شدن به امور» لهو«از » لْهاكُمأ«

  .جمع مقبره است» مقابر«از زيارت و » زرتُم« .اهداف بلند باز دارد
به سرشـماري  تصميم  .بيله بر سر تعداد نفراتشان گفتگو شدميان دو ق

مار مردگان را نيز به قبرستان رفتند تا آ ،ها زنده شمارش بعد از .گرفتند
  .ديگري اثبات كندبه حساب آورند و هريك فزوني خود را بر 

به واسطه كثرت  ،طلبى و فخرفروشى به معناى فزون» كثرت«از » تكاثر«
   .اموال و اوالد است

  : البته در همه امور تكاثر، امري منفي است
د      «. تكاثر در شرك و چند خـدايى  الْواحـ ه رٌ أَمِ اللـَّ تَفَرِّقُـونَ خَيـم بـابأَ أَر

ارهاى خـود كـه مشـرك بودنـد،      زندانى حضرت يوسف به هم( 3.»الْقَه
  بهتر است يا خداوند يكتاى قهار؟ آيا ارباب متفرق ):گفت
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  ما بر يك نوع غـذا صـبر نـداريم   : گفتند بنى اسرائيل مى. تكاثر در غذا
هاى ديگر همچون پيـاز و سـير و    ما خوردنى» طَعامٍ واحد  لَنْ نَصبِرَ على«

  1.»و فُومها و عدسها و بصلها قثَّائها«. خواهيم عدس و خيار مى
يود «. چنان كه بعضى دوست دارند هزار سال عمر كنند. تكاثر در عمر

  2.»لْف سنَةٍأحدهم لَو يعمرُ أ
برخـى افـراد بـه دنبـال جمـع مـال و       : فرمايـد  قرآن مى. تكاثر در مال

  3»و عدده الَّذي جمع ماالً«. شمارش آن هستند
در دامنه هـر  : فرمايد قرآن در مقام سرزنش بعضى مى. تكاثر در مسكن
  4»تَبنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تَعبثُونَ أ«. كنيد هاى بلند بنا مى كوهى ساختمان

نهج البالغه، بعد از تالوت اين سوره  221در خطبه  7حضرت على
در طـول پنجـاه   : گويد مطالبى دارند كه ابن ابى الحديد در شرح آن مى

ام و عظمت اين خطبـه بـه    سال، بيش از هزار بار اين خطبه را خوانده
قدرى است كه سزاوار است بهترين گويندگان عـرب جمـع شـوند و    

گونه كـه   همه به سجده افتند، هماناين خطبه برايشان تالوت شود و 
 بخشـي ما . افتند هنگام تالوت بعضى از آيات قرآن، همه به سجده مى

  :كنيم از آن خطبه را در اينجا بازگو مى
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  كنند؟ آيا به مقبره پدرانشان افتخار مى» رونخَتفهم يآبائ أ فَبِمصارِعِ «
  كنند؟ طلبى مى فزون ،تعداد معدومينيا به » م بِعديد الْهلْكَى يتَكَاثَرُونأ«
آنان جسدهايى بودند كـه  » ات سكَنَتهم أَجساداً خَوت و حركيرْتَجِعونَ منْ«

  .هايى بودند كه ساكن شدند متالشى شدند و متحرك
»  فلَئوكُونَ من أن يقُّ مراً أحبكُونُوا عآن جسدها سزاوارترند كه 1»اتَخَرنْ ي 

  .سبب عبرت شوند تا مايه افتخار

  پژوهشگران راكد -20
، يسـتند هجـرت ن  اهـل  ولي اند،كساني كه ايمان آورده :فرمايدقرآن مي
الَّذينَ آمنُـوا و لَـم    و« .گونه دوستي و حمايت ازآنان را نداريد حق هيچ

نْ شَيم هِمتالينْ وم هاجِرُوا ما لَكُمهاجِرُوا يتَّى يح 2»ء  
. كسى كه هجرت نكند، نه او را يارى كنيد و نـه از او يـارى بخواهيـد   

واليـت و  «يكـى  : تـوان معنـا كـرد    را دو گونـه مـى  » واليتهِم«  ى كلمه(
  )»كمك و حمايت آنان از شما«و ديگرى » حمايت شما از آنان

هـاى سـازنده    بيشتر بالهاى مردم از غرق شدن در رفاه و ترك هجرت
ى مغزهـا ومتخصصـان و كارشناسـان     اگـر همـه   .دگيـر  سرچشمه مـى 

برند، به كشور خود هجرت  مسلمانى كه در كشورهاى غربى به سر مى
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 وو مسـلمانان  هـم تقويـت اسـالم     كنند، هم ضربه به دشمن اسـت و 
  .كشورهاى اسالمى

هاى خود به ديگـران   بيان آموختهرت براى آموختن علم و دانش وهج
  . نيز الزم است

ي الـدينِ و لينْـذروا قَـومهم إِذا      نَفَرَ منفَلَو ال « وا فـتَفَقَّهيفَةٌ لطائ منْهرْقَةٍ مكُلِّ ف
هِموا إِلَيعج1»ر  

در ديـن فقيـه شـوند و     كنند تـا  اى كوچ نمى دسته ،چرا از هر گروهى
هنگامى كه به سوى قوم خويش بازگشتند، آنان را بيم دهند تـا شـايد   

  .حذر كنند) گناه و طغيان از(آنان 
آنگونه غرق در تحقيـق   ،متأسفانه گروهي به عنوان پژوهشگر يا محقق

در خانـه در   .انـد ستند كه حتـي از فرزنـدان خـود غافـل    و پژوهش ه
ولي كوچـه و شـهر و بـرزن او كثيـف      ،كندمسائل طهارت تحقيق مي

  .است
ولـي در عمـرش يـك بـار      ،كنداره آيات و روايات اذان تحقيق ميدرب

  .گويدكه همسايه او صدايش را بشنود، نمياذاني 
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  منش و رفتار אستاد

  .مخاطب خود را دوست بدارد -1
  . استالم در ديگران، خيرخواهى، دلسوزى و مهربانى از عوامل تأثير ك

يعنـي انبيـا بـه    . است بكار رفته »اني اخاف عليكم«بارها در قرآن جمله 
خداوند در قـرآن دربـاره   . مهستي عاقبت شماما نگران  :گفتندمردم مي

 .خـورد پيغمبر براي هدايت شـما حـرص مـي   : فرمايدپيامبر اسالم مي
  1»حريص عليكم«

  . شناخت و ارشاد مردم، سر از پا نمىدر هدايت 9خداپيامبر 
 :فرمايـد قرآن قبل از كلمه تعليم، كلمـه رحمـت را بكـار بـرده و مـي     

  .خداوند رحمان، معلم قرآن است، »الرَّحمنُ علَّم القُرآن«
تعلـيم  عنـوان  رحمـت در كنـار    خداونـد، صـفت  از ميان تمام صفات 

شـود كـه   اسـتفاده مـي  ، »علَّم القُرآنالرَّحمنُ «از جمله  .است مطرح شده
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است و علمي جلوه رحمت است كه سـعادت  الهي علم جلوه رحمت 
  .فرد و جامعه و اين جهان و آن جهان را تأمين كند

شأن خداوند است و تعلـيم   ،شود كه معلمياستفاده مي آناز همچنين 
  .ت و رحمت باشدم بايد براساس محبو تعلّ

  .دتكلّف باشبي -2
ـ  أو مـا  «: ف نيستممن اهل تكلّ: گفتبه مردم مي 9اكرمپيامبر  نَنـا م 

1»تكلفينالم.  
مـؤمن، در  انسان . يق در تبليغ، نداشتن تكلّف استيكى از شرايط توف

 .انـدازد  و ديگران را بـه زحمـت نمـى    عمل و سخن و معاشرت، خود
  .عملى ناپسند و مذموم است ،تصنع و تكلّف و ظاهرسازى اصوالً
تواند جهان را آزاد كند كـه خـود گرفتـار قيـود و عـادات و       مى كسى

  .رسوم ساختگى نباشد
  لّف گر نباشد خوش توان زيست    تك

  ق گر نباشد خوش توان مردتعلّ
  :ردر زندگيپيامبتكلفي هايي از بينمونه

 .دوخت خود كفش خود را مى9پيامبر اكرم. 1

  .زد لباس خود را وصله مى. 2
  .دوشيد خودش مىگوسفند را . 3
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  .شد با بردگان، هم غذا مى. 4
  .نشست بر زمين مى. 5
  .شد بر االغ سوار مى. 6
  .دركميخود از بازار تهيه را  نيازهايش. 7
كشيد تا طـرف   داد و دست خود را نمى توانگران و فقرا دست مى با. 8

  .دست خود را بكشد
  .كرد مىرسيد، چه بزرگ و چه كوچك، سالم  به هركس مى. 9

كـرد، اگرچـه يـك     را تحقير نمى كردند، آن اگر چيزى تعارفش مى. 10
  .بود كم ارزشخرماى 

  .دداشته باشخود ايمان به كار  -3
آمنَ الرَّسـولُ  «. باور داشت ،نازل شده بودبر او به آنچه  9اكرم مبراپي

   1»بِما اُنزِل اليه
توفيـق الزم را پيـدا    ،اگر معلم كار خود را از درون باور نداشته باشـد 

كشـد و يـا در كـارش    ي دست از كـار مـي  شكلمكند و با مختصر نمي
اي او داشته باشد هيچ حادثـه ايمان ولي اگر به كارش  ،كندكوتاهي مي

  .كندرا دلسرد نمي
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  در كار آموزش اخالص -4
 .خـواهيم از شـما نمـي   و پاداشـي همه انبيا اين بود كه مـا اجـر    سخن

مـا  «: اين جمله آمـده اسـت  مبر اپيپنج در سوره شعراء از قول چنانكه 
  1»ن أجرم يهلَم عكُلُأسئَ

 بـه به معناي انجام كار براي رضاي خداست، بدون آنكه اخالص  البته
اهل بيت پيامبر همـين كـه   . پاداش و تشكر از مردم باشد فكر دريافت

بـا آب افطـار   به يتيم و اسـير و مسـكين دادنـد و    غذا و افطار خود را 
خواهيم از شما نه پاداش ميما براي خدا اطعام كرديم و: گفتند ،كردند

  2»اإِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه ال نُريد منْكُم جزاء و ال شُكُور« .و نه تشكر
چه زيباست كـه   .تفاوت باشندنيست كه ديگران بي اخالص آنمعناي 

  .كار آنها را قدر بدانند مردم همولي  ،انسان براي رضاي خدا كار كند
خـوانيم كـه حضـرت موسـي بـراي ناكـام كـردن        در سوره قصص مي

مدين وارد شد، در آن فرعونيان از دستگيري خود، منطقه را ترك و به 
هايي را ديد كه حيوانات خود را بـراي آب دادن بـر سـر    منطقه چوپان

 يوانـات خـود   انـد ولـي در كنـاري دو دختـر بـا ح     چشـمه آبـي آورده  
حضرت موسي كه تحت تعقيب بود، تنها بود، گرسنه بـود،   .اندايستاده

به  ،در هواي داغ بجاي آنكه دنبال حل مشكالت خود باشد ،خسته بود
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ايـد و گوسـفندان   شما چرا كنار ايسـتاده  :سراغ دختران رفت و پرسيد
ـ  أ«ما پدر پيري داريـم   :دختران گفتند ؟دهيدخود را آب نمي  يخٌبونـا شَ

تواند چوپاني كند و اكنون منتظريم مردها كنار روند تا ما كه نمي 1»يركبِ
آري كار براي زن مجاز است به شـرط  (. گوسفندان خود را آب بدهيم
حريم عفاف و حجاب حفـظ شـود و در    ،آنكه اختالط با مردان نباشد

  .)عذر و اضطراري باشدكارهاي سخت، 
بـه   ،ون هـوا گـرم بـود   چاد و حضرت موسي گوسفندان آنان را آب د

هر خيري كه براي من بفرستي  اپروردگار :اي رفت و گفتسوي سايه
   2»يرقفَ يرٍن خَم �ليا نزلتأا مي بِنّا بر« .به آن محتاجم

حضـرت موسـي    :فرمـود  7خـوانيم كـه امـام صـادق    مي يحديث در
  .خواستمقداري نان مي

را بـه  ناشـناس  جـوان  كردن ، ماجراي كمك دختران كه به منزل رفتند
برويد و به او بگوييد پدرم از  :فرمود )حضرت شعيب(پدر . پدر گفتند

شما دعوت كرده به منزل بياييد تا پاداش آب دادن به حيوانـات را بـه   
  3»انّ أبي يدعوك ليجزيك أجرَ ما سقَيت«. بدهم شما

  :شود كهاز اين ماجرا استفاده مي
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حضـرت موسـي    .تفاوتي ما باشـد دليل بينبايد اخالص داشتنِ مردم، 
ولـي حضـرت   و انتظار پاداشي نداشت، براي خدا به حيوانات آب داد 

  :، آن هم چه پاداشيشعيب  پاداش او را پرداخت
  ،هم دخترش را به او داد

  به او امان داد، اشهم در خانه
  ،هم بجاي مهريه چوپاني موسي را پذيرفت

  .را تحت تربيت خود قرار داد هم او
اسكان و تربيت او را يك جا حل  ،ازدواج ،اشتغال ،يعني مسئله امنيت

  .كرد
بايـد   ردمولي دولت و مـ  ،كوتاه سخن آنكه ما بايد براي خدا كار كنيم

  .نندبه وظيفه خود عمل كبراي افراد مخلص 

  سعه صدر و روح باز -5
ر خود به وادي مورچگـان  سليمان با لشكحضرت  :خوانيمدر قرآن مي

هـاي خـود برويـد تـا     اي مورچگان بـه خانـه  : اي گفتمورچه .رسيد
حضرت سـليمان    .سليمان و لشكريانش شما را ناآگاهانه پايمال نكنند

ولـي حضـرت    »رونشـع الي«. فهمنـد آنهـا نمـي   گفـت مورچه شنيد كه 
ي  صـدر  بخاطر سعهبه جاي آنكه آن مورچه را زير پا له كند، سليمان 
  1»فَتَبسم«. لبخند زد
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٦٩ 

كند رچه ميخداوند حضرت سليمان را گرفتار حرف مو در اين ماجرا،
تا در وجود او تعادل برقـرار كنـد، آري مـردان خـدا از سـخنان تلـخ       

  .آموزندحكمت مي
از خدا توفيق شكر  ،فهمدحضرت سليمان از اينكه سخن مورچه را مي

  .خواهدمي
شجاعت مردم و بستري  و نشانه آزادي بيان ،حتي اگر تند باشد ،انتقاد

  .ها و برطرف كردن آنها استبراي توجه به نقص
ي كه خداوند، حضرت موسي را بـراي ارشـاد و هـدايت مـردم     نگامه

رب «. ي گشـاده و سـعه صـدر بـود    ااولين درخواست او سينه ،فرستاد
مسـائل متعـدد عبـادي،    زيرا او مـأمور شـد كـه بـه      1»اشرَح لي صدري

سياسي، انقالبي، اجتماعي، اخالقي، فـردي و جمعـي بپـردازد و طبعـا     
 .سازدانسان را از ساير امور غافل مي ،پرداختن وتوجه الزم به هر كدام

همـه ايـن مـوارد كـامال ضـرورت دارد و       لذا سعه صدر در رسيدن به
   .زمينه ساز انجام برنامه هاي سنگين رسالت است

   مثــل الســتيك دوچرخــه در اولــين مــوج زمــين تــاب  ،وح كوچــكر
هـا  از پستي و بلنـدي  ،ولي روح بزرگ مثل الستيك تراكتور ،داردبرمي

روح كوچك مثل روده تنگ اسـت كـه هسـته    . كندبه راحتي عبور مي
  . كندگير مي آناَنار در 
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٧٠ 

جـواب   .بينيميمسفيه را تو  :به پيامبري گفتند .انبيا روح بزرگ داشتند
را در تو  :به پيامبر ديگري گفتند 1»لَيس بِي سفاهة«. من سفيه نيستم :داد

همـين   2»ةاللَبي ضَ يسلَ«. جواب داد من گمراه نيستم: بينيمميگمراهي 
شـود،  ها بـه سـادگي رد مـي   كه روح بزرگ است از تمام نيش و نوش

شكند، نسبت بـه كـارش دلسـردي و عقـب نشـيني      ها او را نميتلخي
  .ندارد

  .رمز موفقيت است ،يدر هر كارداشتن روح بزرگ 
ألَـم  « :بـه تـو نـدادم   گشاده آيا سينه  :فرمايدخداوند به پيامبر اسالم مي

ك نَشرَح لَكدركـرد، خداونـد  درخواست  از خداآن چه را موسي  3»ص 
  .بدون درخواست داد پيامبربه 

  اخالق نيكو -6
  ي محبتي      درس معلم اَر بود زمزمه

  جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را
ق پيامبر را خالا 4»متاع الدنيا قَليل«: داندقرآن كه تمام دنيا را كوچك مي

  5»انّك لَعلَي خُلُقٍ عظيم«: داندبزرگ مي
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٧١ 

هاى پيامبر، قرآن بر اخالق آن حضرت تكيـه   در ميان صفات و ويژگى
بـه همـين مناسـبت، سـخن     . خوانده است» لق عظيمخُ«كرده و آن را 

برخى از پيشوايان دينى در اين زمينه را از كتاب ميزان الحكمـه، بـاب   
 .كنيم نقل و ترجمه مى ،لقخُ

ما اَصاب الدنْيا يرْضى و انْ : انَّما تَفْسيرُ حسنِ الْخُلْقِ«: فرمود9پيامبر اكرم
اين است كه اگر بـه دنيـا رسـيد    تفسيرحسن خلق  1»لَم يصبه لَم يسخَط

  .راضي باشد و اگر نرسيد عصباني نشود
زَّه خُلقَـه    «: فرمود7حضرت على خُلقَـه و ذَليـلٌ أعـ زيزٍ أذَلَّهع بچـه  » ر

شوند و ذليالنى كه بـه   بسيارند عزيزانى كه به خاطر بداخالقى ذليل مى
  .شوند خاطر حسن خلق عزيز مى

خوش اخالقى سرآمد هر كار » لقِ رأس كُلّ بِرّحسنُ الخُ«: رمودهمچنين ف
  .نيك است

  روان گويي -7
مسئول تعليم و تربيـت  به پيامبري رسيد و مي كه حضرت موسي نگاه

و « .گره از زبـانم بـاز نمـا    :از خدا درخواست كرد ،و هدايت مردم شد
قدساني ةًاحلُل عن لمـردم  و فهم عمـوم  روان گويي شرط درك زيرا  2»م

  »يولوا قَهفقَي«: است
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٧٢ 

  آموزش حتي از حيوانات -8
 بود، متحير حسادت كشتاز روي را هابيل مي كه قابيل برادرش نگاه

كاويـد  خداوند زاغي را فرستاد كه زمين را مـي  .كه با كشته او چه كند
ه غُرابـاً   فَبعثَ «. كشته برادرش را دفن كندكه بايد تا به او نشان دهد  اللـَّ

  1»خيهليرِيه كَيف يواري سوأةَ أ رضِيبحثُ في األ
از زندگي حيوانات الهـام گرفتـه شـده     ،آري بسياري از معلومات بشر

آموزد كه معلمي نبايد سـبب غـرور   اين زاغ و كالغ به انسان مي. است
  .قرار دادزيرا خداوند يك كالغ را معلم ميلياردها انسان  ،استاد شود

 :هدهد نزد سليمان آمد و گفـت  :فرمايدسوره  نمل مي 22آيه قرآن در
از آن ) ت و شـوكتي كـه داري  با همه عزّ( از چيزي آگاهي يافتم كه تو

را گـزارش داد   أسپس ماجراي پرواز خود به منطقـه سـب   .ايآگاه نشده
كرد و از همه چيـز برخـوردار   كه زني را يافتم كه بر مردم سلطنت مي

سليمان به سخن   .كردندبراي خورشيد سجده مي ورمردم آن كشبود و 
  .هدهد ترتيب اثر داد كه ماجراي آن در قرآن آمده است

  .به جهل خود اقرار كنيم -9
اقـرار  ، به جهل خـود  گاه شدندآبه ظرفيت انسان نگامي كه فرشتگان ه

ما چيزي را جز آنچه تـو   ،هيتو پاك و منزّ !پروردگارا :كردند و گفتند
  2»متَنالَّما ع الّنا الَ لمال ع«: دانيماي نميختهبه ما آمو
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٧٣ 

مردم چه پاسخي بـه   :پرسددر پاسخ خدا كه مي ،نيز در قيامتپيامبران 
ال علْم لَنا «: نداريم به حقيقت امر ما علمي :گوينددعوت شما دادند، مي

  1»نْت عالَّم الْغُيوبنَّك أإِ
 ،داننـد را نشانه ضـعف مـي   »دانمنمي«گفتن برخالف گمان بعضي كه 

آنچـه را   .اين كلمه نشانه شجاعت، سعه صـدر و تواضـع اسـت   گفتن 
دانـد ارجـاع دهـيم، كـه ايـن      داند يا بهتر ميبه كسي كه ميدانيم، نمي

  .نشانه بزرگ منشي است

  .نگران عاقبت خود باشيم -10
  .شوندمنحرف و بد عاقبت مي ،چه افراد صالحي كه در پايان عمر

  .كنندچه دانشمنداني كه برخالف دانش خود عمل مي
كنند حقايقي را كتمان مي ،ب مال و مقامچه دانشمنداني كه بخاطر كس

  .گيرندقرار مي فرشتگانو انس و جنّابدي ورد لعنت م ،و به قول قرآن
حتي دانشمندان  .افتدعلم از كارايي مي ،اگر هواپرستي حاكم شد !آري

  .شودهاي هدايت ميسبب مسدود شدن دربكند و را منحرف مي
بـار  و در هـر نمـاز د  واجب است كه  ،از بيسواد تا دانشمند ،بر همه ما

اين جمله را بـر زبـان   ده بار هر روز و  »يماهدنَا الصراطَ المستَق« :بگوييم
در هر شبانه روز بيش از بيست بار اين جمله را  رسول خدا نيز. آوريم

ـ هـم  نمـاز شـب   يازده ركعـت  زيرا خواندن  ،ندكردبيان مي پيـامبر   رب
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٧٤ 

از راه مستقيم خطـري اسـت   آن است كه لغزش  هاين نشان. واجب بود
  . بردندميكه انبيا هم از آن به خدا پناه 

گويد كه نخسـت   مىسخن  يالم و دانشمندعاز قرآن در سوره اعراف 
منحـرف  كرد روزى  كس فكر نمى در مسير حق بود، آن چنان كه هيچ

شود اما سرانجام دنيا پرستى و پيروى از هواى نفس چنان به سقوطش 
  .كشانيد كه در صف گمراهان و پيروان شيطان قرار گرفت

شـود آن  ولي از روايـات اسـتفاده مـي   نامى از كسى نبرده گرچه قرآن 
موسـى زنـدگى   حضـرت  در عصـر  است كه بوده شخص بلعم باعورا 

شد،  ى مشهور بنى اسرائيل محسوب مىكرد و از دانشمندان و علما مى
از وجود او به عنـوان يـك مبلـغ نيرومنـد اسـتفاده       7و حتى موسى

كرد، و كارش در اين راه آن قدر باال گرفت كه دعايش در پيشـگاه   مى
و  هرسـيد، ولـى بـر اثـر تمايـل بـه فرعـون و وعـد         خدا به اجابت مى

ا از دسـت  وعيدهاى او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خـود ر 
و اتْلُ علَـيهِم  «  1:قرار گرفت 7داد، تا آنجا كه در صف مخالفان موسى

  2»نَبأَ الَّذي آتَيناه آياتنا فَانْسلَخَ منْها فَأَتْبعه الشَّيطانُ فَكانَ منَ الْغاوِين
ا انسـان را  عالقه به دنيدهند و ها علما را فريب ميگاهي طاغوت! آري

  .كندميمنحرف 

                                                 
 .15، ص 7تفسير نمونه، ج . 1

 .175اعراف، . 2



 منش و رفتار استاد                               

 

٧٥ 

يـابي او بيشـتر   كسي كه علمش زياد شود اما هدايت :فرمود 9پيامبر
نِ ازداد علْمـاً و لَـم    « .نشود، آن علم سبب دوري بيشتر او از خداست مـ

  1»ابعد لَم يزْدد منَ اللَّه إِالّ يزْدد هدى
ولـي   2»اولئك كاالنعـام «: ندكچهارپا تشبيه ميمردم غافل را به  وندخدا

فَمثَلُـه كَمثَـلِ    «: كنـد دانشمند دنياپرست را به سگ حريص تشـبيه مـي  
كـه اگـر بـه آن حملـه كنـي،       3»و تَتْرُكْه يلْهثْنْ تَحملْ علَيه يلْهثْ أالْكَلْبِ إِ

بـه  را  اوآورد و اگـر  كند و زبان بيرون مـي دهان باز كرده و پارس مي
 وبـاز   شـان يعنـي هميشـه دهان   ،كندباز چنين مي ،اريذواگحال خود 

  .زيرا دنياپرستي و حرص نهايت ندارد ،ندارندو سيري هرگز آرامش 
 بيـان ماجراي بلعم باعورا را براي مردم  :فرمايدبه پيامبرش مي خداوند

  .و پند گيرند شايد فكر كنند ،اين داستان مايه عبرت است، زيرا كن
  :اي از خودم بگويمخاطره اينجادر 

نمازم بـا   ،من در آغاز تحصيل :عالمه طباطبايي رسيدم و گفتمخدمت 
و كسـب  ولي پس از سالها تحصـيل   ،حضور قلب و گاهي با گريه بود

 :فرمايـد با اينكه قرآن مي عبادت را ندارم؟در چرا ديگر آن نشاط علم، 
  4»إِنَّما يخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء« .ندهستخشيت اهل علما 
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٧٦ 

 ،در آن خشيت الهي هسـت  ،علم واقعي باشد ،اگر علم: ايشان فرمودند
  .آن نورانيت را ندارد ،اما اگر يك سلسله محفوظات و اطالعات باشد

 ، اما كسب علمنتيجه علم بندگي خداست :فرمايدمي 7حضرت علي
  .داراي جز كسب مدرك و مقام و درآمد ندثمره ،ما

  .عمل به آن است ،ثمره علم
  .بينش و حكمت است ،علمثمره 

  .خدا شناسي است ،ثمره علم
  .اخالص در عمل است ،ثمره علم
  .تواضع است ،ثمره علم
  1.حلم به هنگام غضب است ،ثمره علم

  آراسته ظاهر -11
  .استاد بايد آراسته و وارسته باشد

و «. كـن و پـاكيزه  لباس خود را تطهيـر   :فرمايدخداوند به پيامبرش مي
 كيابرث2»فَطَه  

روزي كـه   ،، انساناست سفارش شده روشنرنگ به پوشش در اسالم 
ارد و روزي ذگـ ذارد و روزي كه پا به سرزمين وحي ميگپا به دنيا مي

  .استلباس سفيد رود، در از دنيا ميكه 
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٧٧ 

رنـگ   :فرمايـد انسـان مـي  ن انقش رنگ در روح و روبا توجه به قرآن 
  1»لَونُها تَسرُّ النّاظرِين«. كند ايجادتواند در بينندگان شادي مي

هـاي  براي لباس و مسواك و شـانه و عطـر زدن سـفارش   در روايات، 
  .است شده بسيار

  نظم و انضباط -12
 ظـمِ و نَ« :هاي حضرت اميـر اسـت كـه فرمـود    از وصيت ،توجه به نظم

  2»مكُمرِأ
سـوره  (. اسـت  اشاره به نظم شـده  ،هاي قرآندر نام دو سوره از سوره

اتو سوره صافّ صف(  
قـرآن بـه كـار    هفت بـار در  كه بيانگر نظم و انضباط است،  واژه صف
  .رفته است

  آمادگي جسمي، روحي و علمي -13
جسمي كسل باشد و از نظر روحـي گرفتـار تـرس و    از نظر استاد اگر 

در كـار   ،تسلط بر مباحث نداشته باشد ،اضطراب باشد و از نظر علمي
  .رداهد خوشكست خوناموفق بوده و خود 

  3»أعوذُ بِك منَ الكسل و«: فرمايدمي 7خوانيم كه امام سجاددر دعا مي
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دعوت من براساس بصـيرت   :فرمايدخوايم كه پيامبر ميو در قرآن مي
  1»بصيرَةٍ  أدعوا إِلَى اللَّه على«. است

به مردم را نبايد توان و نمي ،آگاهيشناخت و آري چشم بسته و بدون 
  .انجام كاري ترغيب كرد

  رفق و مدارا -14
خـود مـدارا كنـد، بـه او فرصـت دهـد،        مخاطباستاد و مربي بايد با 

محتواي درس را بـر   و هاي مختلف تكرار كندالبقمطالب خود را در 
داشته باشـد  خود توجه به حاالت شاگرد  .او تنظيم كند ظرفيتاساس 

اي كـه انـواع   كنـد يـا در خـانواده   زندگي مـي مسئله كه در خانواده بي
   .ست، فكر او كشش دارد يا ندارددر آن ا هاناهنجاري

خستگي بر انسان افطار كه تشنگي و گرسنگي وقبل از  ،در ماه رمضان
: كنـد كوتاه يـك سـطري سـفارش مـي     يدعابه ، اسالم آوردميهجوم 

آري مدارا با انسان  »ت و عليك تَوكّلتاللَّهم لَك صمت و علَى رِزقك أَفْطَرْ«
  .نخواندتشنه و گرسنه و خسته به اين است كه يك سطر دعا بيشتر 

ها و اقتصادي، گرمـا و سـرما، تـراكم درسـ    توجه به مسافت راه، وضع 
ها نوعي شيريني، هنر، رواني كند كه در برنامهظرفيت شاگرد اقتضا مي

  .بگيردمورد توجه قرار در سخن و كوتاهي 
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  در كار استقامت -15
اسـتقامت شـرط    ،و به خصوص كارهاي علمي و تربيتـي  يدر هركار

خواهد و گرنه هسـتند  كه خدا مي استقامت بر راهيالبته  .توفيق است
يـا  كنند خود پافشاري مييا سليقه شخصي  يانحراف فكرر بكه  كساني
عقلـي و  راهي را بدون دليل  ،مال نبه دست آوردو گرفتن پست براي 

و برآن مقاومت و پافشاري كنند ميمنطق و يا مأموريت الهي  انتخاب 
هـر اسـتقامتي ارزش نـدارد، اسـتقامتي ارزش دارد كـه در      آري  .دارند
  1»مرْتاُفَاستَقم كَما «: و به فرمان خداوند باشد اهللا ةكلمسايه 

  عامل به گفتار -16
گوييـد  ميرا چرا چيزي  ،ايداي كساني كه ايمان آورده :فرمايدقرآن مي

كسـي كـه    :يـد فرماسپس مي »لم تَقولونَ ما ال تَفعلون«: كنيدكه عمل نمي
   2 .مورد غضب شديد خداوند است ،كندچيزي را بگويد كه عمل نمي

 ،دهيـد آيا مردم را به نيكي فرمان مـي  :خوانيمسوره بقره مي 44در آيه 
  »تَأمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ و تَنْسونَ أنفُسكُمأ «: كنيدولي خودتان را فراموش مي

عذر است و گـاهى از   عمل نكردن به گفتار، گاهى به خاطر ناتوانى و
 .كه اين مورد توبيخ است ،اعتنايى روى بى
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بـاران، نهـر   ثمر، ابر بىعمل، به درخت بى عالم بىدر فرهنگ اسالمي، 
كند، تشـبيه شـده    ب حمل مىو االغى كه كتا آب، زنبور بدون عسلبى

  .است
 .علم بدون عمل، حجتى بر عليـه انسـان اسـت   : خوانيم در احاديث مى

»عبِ لمال علٍم حهللاِ ةٌج لَع1»بدى الع  
علمى كه به آن عمل نشود، مانند گنجى است كه از آن انفاق و استفاده 

  2»الَّذي ال ينْفَقُ منهالعلم الَّذي ال يعملُ بِه كَالْكَنزِ « .نشود
ترين حسرت  كسى كه از عدالت سخن بگويد ولى عادل نباشد، سخت

ذ  أ« .را در قيامت خواهد داشت ةِ الـَّ امـيالْق مورَةً يسالنَّاسِ ح فُوا  شَد صـينَ و
   3»هالَفُوالعدلَ ثُم خ

كه نزد مردم به علـم معـروف اسـت،     كسى: فرمود 7حضرت عيسى
شْقَى النَّاسِ من هو أ« .ترين مردم است ولى به عمل معروف نيست، شقى

   4»هد النَّاسِ بِعلْمه مجهولٌ بِعملمعرُوف عن
ى گفتارش نباشد،  كه كارهايش تأكيدكننده كسى: فرمود 7امام صادق
   5»ميصدقْ فعلُه قَولَه فَلَيس بِعالمن لَم « .عالم نيست
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  تواضع -17
بـراي مومنـاني    :فرمايدميكه معلم بشريت است، به پيامبرش خداوند 

و «. )و متواضـع بـاش  ( انـد بـال خـود را بگسـتر    كه از تو پيروي كرده
  1»ناخْفض جناحك لمنِ اتَّبعك منَ الْمؤْمني

  .در عمل نيز الزم است زبان نيست، فروتنىتواضع، تنها با البته 
 2»رسـوالً مـنهم  «: هم از مردم بود ،پيامبر كه باالترين مربي و معلم است

  »هعذين مالّ و«: هم با مردم بود 3»فيهم رسوال«: هم در مردم بود

  افراد اليقمطرح كردن  -18
 ،تربيت و هدايت مردم شـد  مي كه مأمور تعليم ونگاحضرت موسي ه

از خداوند درخواست كرد كـه بـرادرم هـارون را كـه در بيـان از مـن       
له     «. با من بفرست ،شيواتر است سـاناً فَارسـنّـي لم ح أفصـ وهارونَ أخي ه

  4»معي
هـا بايـد افـراد    بعضي از مأموريتبراي انجام شود از اين آيه معلوم مي
  .متعددي اعزام شوند

كردن آنان و دعـوت از آنـان در    مطرحاقرار به كماالت ديگران، ! آري
حضرت موسـى بـا ايـن كـه     . خود يك كمال وارزش استكار تبليغ، 

                                                 
 .215شعراء، . 1

 .2جمعه، . 2

 .164عمران، آل . 3

 .34قصص، . 4



 اخالق آموزش                 

 
 

 

٨٢ 

م بـود، بـه كمـال بـرادرش اقـرار كـرد و او را بـراي        العـز ا پيامبر اولو
بيـان  دانسـت  زيرا مي. فرعون دعوت كردو هدايت تبليغ همكاري در 

و . در جذب افـراد وتبليـغ موفّـق اسـت     روان، از عوامل مؤثّرخوب و 
  .ها استفاده كنيم براى ارشاد و دعوت به حقّ، از بهترينبهتر است 

  عدم تبعيض ميان مخاطبان -19
تبعيض رفتـار  با گزينشي و  ،مخاطبين در مواجهه بابايد ناستاد و مربي 

  .برخورد دوگانه داشته باشد كند و
 ،ارد شـد و مكتـوم نابينـا   ابـن  ،در مجلسـي  :خوانيمدر سوره عبس مي

آن نابينـا   بـه هنگـام ورود   ،مردي از بني اميه كه در محضر پيامبر بـود 
چندين آيه در انتقاد از كار او نازل شـد، بـا آنكـه    . چهره در هم كشيد

    و تبســم بــراي او شــود و نابينــا متوجــه چهــره در هــم كشــيدن نمــي
   .ويي فرقي نداردرترش

نبايد ميان فقير و نابينا : فرمايدمي 9پيامبر اكرمادامه آيات خطاب به 
ه شود، بلكه بايد بـراي هـدايت و سـعادت    شتو ثروتمندان تفاوتي گذا

تـواني بـه خـاطر جلـب و جــذب     هـر دو گـروه تـالش كنـي و نمـي     
  .ثروتمندان، از بينوايان روي گرداني

شود كه ارزش اخالق بخـاطر كمـال ذاتـي آن    استفاده ميماجرا از اين 
به خودي خـود  چهره عبوس كردن اخم و . نه خوشايند ديگران ،ستا

  .نفهمد نابيناگرچه  ،بد است
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يم كه فقـرا  آورميايمان  يشرطما به  :گفتنداشراف به حضرت نوح مي
مـن   :دادولـي آن حضـرت جـواب مـي     ،از خودت دور كنيطرد و را 

ينصرُني من « .كنمآنان را طرد نمي ،هرگز به خاطر خواست نابجاي شما
  1»منَ اهللاِ ان طَرَدتُهم

ـ      ،آري كسي كه هدفش خداست   د وداربـراي او فقيـر و غنـي فرقـي ن
  . كندنميرضاي مخلوق را با غضب خالق معامله 

  تدين و قرآن مداري -20
 12ي و در سـوره مـريم آيـه    93و 63 يمكرر در سوره بقره آيه ،قرآن
، »خُذوا مـا آتينَـاكُم بِقُـوة   «. يدكتاب آسماني را با قدرت بگير :دفرمايمي

  »خُذ الكتاب بِقوة«
ب اكتـ  زيـرا . يت باشدت و جدوبا قبا تمسك به قرآن، داري بايد دين

  . آسماني باالترين سند علمي و فكري و فرهنگي وتربيتي جامعه است

  ادب در گفتار -21
ناسـزا   ،پرسـتند كساني كه غير خـدا را مـي   )معبود( به :فرمايدقرآن مي

. گوينـد به خدا ناسزا مـي  ،كه آنان نيز از روي جهل و دشمني ،نگوييد
  2»مدونِ اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْ سبوا الَّذينَ يدعونَ منو ال تَ«
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بـه  «: كرد در جنگ صفّين به سربازان خود توصيه مى7حضرت على
د يـ د، بلكه سيماى آنان را مطرح كنيروان معاويه دشنام و ناسزا نگوييپ

1.»كه بهتر از دشنام است

 

. حساب لعن و نفرين و برائت، از حساب دشنام و ناسزا جداستالبته 
كه در آيات ديگر قرآن از سـوى خداونـد اعـالم    ظالمان لعن و برائت 

مشركان اسـت كـه    شده، در واقع بيانگر موضعِ ما در برابر ستمگران و
ه علَـى    «. كنـيم  آنـان اعـالم مـى    و روش بيزارى خود را از راه لَعنَـةُ اللـَّ

كه اعالم » مرگ بر آمريكا«همچون شعار  3»...  براءةٌ منَ اللَّه« ، 2»الظَّالمينَ
نـه ناسـزا بـه رئـيس      ،هـاي اسـتكباري آمريكاسـت   بيزاري از سياست

  .جمهور يا ملّت آمريكا
ما بايد احساسات خود را نسبت به مخالفان كنترل كنـيم و   ،هرحال در

  . بپرهيزيم گويياز هرگونه بددهنى و ناسزا
بـه مقدسـات ديگـران    اگر ما . به بازتاب برخوردهاى خود توجه كنيم

  .كردخواهند و توهين ما ناسزا سات مقدبه نيز آنان توهين كنيم، 
 .را از مسير غلط باز داشـت توان مردم  با فحش و ناسزا، نمىبدانيم كه 

  .اسزاگويى، عامل بروز دشمنى و كينه و ناسزا شنيدن استو ن
  .جايز نيستناسزا، در نهى از منكر  ى دشنام و استفاده از حربهلذا 
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  انديگرالگو گرفتن از  -22
   پيشـين قرآن بيش از ده مرتبه خـود را تصـديق كننـده كتـب آسـماني      

كند وكسـاني را كـه در   و نور معرفي ميرا وسيله هدايت  داند، آنهامي
  .كنداند توبيخ ميآنها تحريف بوجود آورده

گونه كـه پيـامبران    صبر كن همان :دهدمبرش دستور ميخداوند به پيا
   1»فَاصبِر كَما صبرَ اُلوالعزمِ منَ الرُّسل«: العزم صبر كردندا لووا

پيامبران قبـل از تـو مـورد آزار و تكـذيب      :فرمايدو در جاي ديگر مي
مـا    برُوا علـى فَص«: ولي صبر كردند تا نصرت الهي فرارسيد ،واقع شدند

 وا ونَصاُكُذِّب متَّى أتاه2»رُناوذُوا ح  

  امكاناتوابسته نبودن به  -23
  خـود را بـه گـردن نبـود امكانـات       هـاي شود كه افراد ناكاميبسيار مي

زيرا شـرايط مسـاعد و    ،ي قابل قبول استاين سخن تاحد .ازندندامي
 ،تـر از امكانـات  اما مهم ،دندار انسانامكانات نقش مهمي در پيشرفت 

  .اراده و تصميم خود انسان است
 يكي شيرين» انما يستَوِي البحر«: دو دريا يكسان نيستند :فرمايدقرآن مي
  3»هذا ملح اُجاج«: است شور و تلخ و ديگري» هذا عذب فُرات«و گوارا، 
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بـراي صـيد او   مـاهي  دريا در هر دو  ،باشدماهري اد اما اگر انسان صي
  »تَاكلونَ لَحماً طَرِيا و من كُلٍّ«: وجود دارد

ـ ؤاز هر دو درياي شور و شيرين ل ،باشدواردي اص اگر انسان غو و  ؤل
  »و تَستَخرِجونَ حلية«: كندمرجان استخراج مي

و «: تواند كشتي برانددر هر دو دريا مي ،باشدخوبي  ياگر انسان ناخدا
  1»تَرَي الفُلك فيه مواخرَ

نامي، غنا يا فقر، سـالمتي  ، شهرت يا گمدر شرايط شور و شيرين !آري
  .ندبربهترين استفاده را مي اليق و توانمندافراد  ،يا بيماري

 ،ايقرضي و عاريهاماني و  هايچه بسيارند كساني كه با خواندن كتاب
و در مقابل افرادي هسـتند   اندهشددانشمند به درجات علمي رسيده و 

چـون   .ندادهبربهره الزم را از علم ن ،هاكه با داشتن مجهزترين كتابخانه
  .دشتنندا يتحقيقو پشتكار جوهر و اراده 

هـيچ وقـت    :گفـت مـي قـا  آحاج احمد مرحوم  )ره(فرزند امام خميني
ولي بخاطر اخـالص و اراده و   ،جلد بيشتر نشد 200هاي امام از كتاب

  .جوهري كه داشت دنيا را تكان داد

  آماده باش علمي -24
گونه بيمه كنند كه در برابر  مسئولين فرهنگي بايد مخاطبين خود را آن

بايـد قبـل از هرگونـه     .تحت تاثير قرار نگيرنـد اجانب تهاجم فرهنگي 
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فكـر و   در ،جواب آن را داشته باشند و اجـازه ندهنـد مخالفـان    ،شبهه
ايجاد كنند و بعد منفعالنه به فكـر   آنان تزلزل و لغزشي اخالق و ايمان

  .نددرمان آن باش چاره و
بـه  خردانـي  در آينده بي :فرمايدميبا استدالل بر فرمان تغيير قبله قرآن 

فَهاء  « :گفت كه دليل تغيير قبله چيسـت اعتراض خواهند  قولُ السـي 1»سـ 
كه مشرق و مغـرب  . دولي شما از قبل جواب آنان را آماده داشته باشي

  .كنداز آنِ خداوند است و به هر سويي بخواهد مردم را هدايت مي

  تفقّد از مخاطبان -25
تحـت  نيروهـاي  گـاه از  بي گـاه و  حضرت سليمان :خوانيمدر قرآن مي

چـه شـد مـرا كـه هدهـد را       :پرسيدروزي . ديدسان مي خودمديريت 
حتـي از پرنـده    ،نظيـري دارد آري كسـي كـه حكومـت بـي     ؟بينمنمي

اين يك اصل است كه نبايد مسـائل بـزرگ    كند وكوچك هم تفقد مي
  .ما را از مسائل كوچك باز دارد

را در  يكي از يارانشخوانيم كه ايشان اگر مي 9اكرمدر سيره پيامبر 
اگر در سـفر بـود بـراي او دعـا     . كردسي مياحوال پر ،ديدمسجد نمي

هركس متولد  :فرمودو مي رفتعيادت او ميبه  ،اگر بيمار بود، كردمي
از آمـار مسـلمين    مـواره به من خبر دهيد تا مـن ه  ،شد يا از دنيا رفت

  .آگاه باشم
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٨٨ 

  سوء استفاده از موقعيت و محبوبيتعدم  -26
ت او كتاب و حكم و نبـو  ري كه خداوند بهپيامبهيچ  :فرمايدقرآن مي

  : ديبنده من باش :حق ندارد به مردم بگويد ،داده است
ما كانَ لبشَرٍ أن يؤْتيه اللَّه الكتاب و الْحكْم و النُّبوةَ ثُم يقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عباداً «

  1»منْ دونِ اللَّه  لي
جامعـه دارنـد و بايـد مـورد     يان، حق بزرگي بـر  مان و مرببا آنكه معلّ

تكريم و احترام باشند، اما نبايد امتيـاز خاصـي بـراي خودشـان قائـل      
هـاي آنـان   شوند و انتظار داشته باشند ديگران مطيع اوامـر و خواسـته  

مĤبانه و دلسوزانه كـار  بسيارند كساني كه در ابتدا با قيافه مقدس. باشند
استبداد و خـود   ،قدرت ولي پس از رسيدن به مسند ،كنندرا شروع مي

  .كنندمحوري را پي ريزي مي

  .حرفي را رد نكنيم ،تا علم نداريم -27
 ،چيزي را كه به آن احاطه نداشـتند  :فرمايدبعضي مياز قرآن در انتقاد 

  2»بل كَذَّبوا بِما لَم يحيطوا بِعلمه«: پنداشتنددروغ مي
   دشـمني   ،داننـد مردم بـا چيـزي كـه نمـي     :فرمايدمي 7اميرالمومنين

  3»النّاس أعداء ما جهلوا« .كنندمي
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٨٩ 

  .هاي نابجا نشويمتسليم خواسته -28
       مـردم  را نـه آنچـه    ،حـق اسـت بگـوييم   را اصل آن اسـت كـه آنچـه    

آيـاتي را كـه بـه     خواسـتند مـي پرستان از پيامبر بعضي بت .خواهندمي
ائـت بِقُـرآنٍ   «: بياوردها پرداخته تغيير دهد و قرآن ديگري نكوهش بت

  .  ردكپيامبر با صالبت كامل اين درخواست را رد  1»غَيرِ هذا أو بدله
و  آن به قيمـت تغييـر و تحريـف    ،آري اضافه شدن پيروان يك مكتب

  .ارزش ندارد ،دست برداشتن از اصول
هـاي  از هـوس  مباداداده كه  هشدار شمبرابارها در قرآن به پيخداوند 

از دريافت امدادهاي غيبي محـروم   ،كني چنينمردم پيروي كني و اگر 
و لَئنِ اتَّبعت أهواءهم بعد الَّذي جاءك منَ العلمِ ما لَك منَ اللَّه من «: شويمي

   2»ولي و ال نَصير
يـا از  بنـابراين   ،دارنـد اي خواستهمردم هم زيادند و هم هركدام  اصوالً
 در ايـن مـوارد عقـل     .شـوند يا دير راضي مـي  ،شوندراضي نمي انسان

تحصـيل رضـايت    تـر از آسان ،تحصيل رضايت خداوند يكتا :گويدمي
حضـرت   ايـن منطـقِ   .سـت اهـاي متفـاوت   با سـليقه بسيار هاي انسان

أ أربـاب متَفرّقـونَ خَيـرٌ أمِ اهللاِ الواحـد     «: بودمنحرفين  ايوسف در زندان ب
  3»القَهار
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٩٠ 

  گيري از خنده و گريهبهره -29
زيـرا هـر    ،مانع خنده و گريه شـد  ،نبايد در حاالت عاطفي و احساسي

  . يك از اين دو عنصر در جاي خود الزم است
در مواردي گريه و در موادي خنده درمان است و جالب آنكه قـدرت  

او قـدرت  بـراي   .متضـاد يكسـان اسـت    هـاي خداوند نسـبت بـه كار  
و   «: اسـت  سـان ، زنده كردن و ميراندن يكخنداندن و گرياندن هـ ه و أنـَّ

  1»و أنَّه هو أمات و أحيا.   أضحك و أبكى
 القاء شعر  و همراه با طنز، مثالبا بيان شيرين، استاد اگر سخن خود را 

كند و هـم خسـته   هم دير فراموش مي ،فهمدمخاطب هم زود مي ،كند
  .شودنمي

در عمـق   ،اء مطلب همراه بـا اشـك باشـد   قالهمچنين اگر در مواردي 
، كسـي بـه هنگـام    اگر در مجلس خـتم  چنانكه .روح مخاطب اثر دارد

زده ممكن است همه مصيبت ،اشك بريزد ايقطره ،زدهمالقات مصيبت
  .خواهد داشتاما آن يك نفر را به ياد  ،را فراموش كند

   مبالغه و غلودوري از  -30
مـرز اعتـدال را حفـظ كننـد و از      تمـام امـور  بايد در  يانرباساتيد و م

ــاختگي  .انصــاف خــارج نشــوند ــه خــاطر خودب ــروز ب ، بعضــي از ام
-مي گمانند كه ادههاي غرب شكردگان ما چنان محو پيشرفتتحصيل
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٩١ 

 ،سياسـي تمام رفتارهاي نشانه حقانيت  ،هاي صنعتيكنند اين پيشرفت
  .فرهنگي و اجتماعي آنان است ،اقتصادي
حتـي  1»ال تَغلوا فـي ديـنكم  «: نداريدرا در دين  غلو حقّ :فرمايدقرآن مي

اولياي خدا، اگر در دين خدا و  .نداريد درباره انبيا حق غلوممنوع  غلو
  .كه جاي خود داردديگران در مورد  ،است

  امتياز طلبي ممنوع -31
چون اهل حرم يـا از   ،دهد مبادا خيال كنيدقرآن به مردم مكه تذكر مي

قبيله قريش هستيد بايد حركات عبادي و مراسم حج شما بـا ديگـران   
: كنند كوچ كنيـد از همان جا كه مردم كوچ مي، بلكه فرقي داشته باشد

  2»أفيضوا من حيثُ أفاض النّاس«
. هاى حج، كنار زدن امتيازات پوشالى است فلسفه اساساً يكى از آثار و

خـود  و همه امتيازات شخصـي   لباس و كاله و كفشدر آنجا انسان از 
 .شود كه به دريا ملحق شده است اى مى گذرد و قطره مى

  .امتياز طلبي تحت هر عنواني ممنوع استدر فرهنگ ديني، 
هـاي خـود را   رفتنـد و نيـاز  پيامبران در بازارها مي :خوانيمدر قرآن مي

  3 »يمشونَ في األسواق«: كردندتأمين مي
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٩٢ 

مبادا رفت و آمد تو در مجـالس   :نوشت7به امام جواد 7رضاامام 
  .اي باشداز راه ويژه
 شـد، مياو جلس موارد  اياي بود كه اگر غريبهبه گونه9پيامبر اكرم

  1»اهللا سولُم ركُأي«: كدام يك از شما پيغمبريد :پرسيدمي

  ابجادوري از آمال و آرزوهاي ن -32
  . نه بر خياالت يا تمايالت ،اسالم بر واقعيات استوار است

ت    مسلمانان به خاتميت پيامبر اسالم و افتخـار   ،نـد ااينكـه بهتـرين امـ
جـز  «: گفتنـد  باليدند و مى ى خود مى كتاب نيز به سابقه اهل 2.كردند مى

اين آيه در تصحيح پندار هـر دو   3».ايام معدودى در آتش نخواهيم بود
لَيس بِأمانيكُم و «: ه استقرار داد »و عملكرد افراد عمل«گروه، مالك را 

  4»ال أماني أهلِ الكتابِ من يعملْ سوءاً يجزَ به
بـه آرزوهـاى شـما و    ) پـاداش و عقـاب  (: قرآن در جواب همه فرمود
  .شود  هر كه بدى كند بدان كيفر داده مى! آرزوهاى اهل كتاب نيست

در مشـاجره آنهـا بـا     9برخى مسـلمانان انتظـار داشـتند كـه پيـامبر     
كتاب، از مسلمانان جانبدارى كند، در حالى كـه اصـل بـر عـدالت      اهل

 .است، نه حمايت
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 .ايستادگي، حتي در تنهايي -33

من شما را بـه يـك سـخن    : بگو: فرمايدقرآن خطاب به پيامبر اكرم مي
: دهم؛ براى خدا قيام كنيد، دو نفر دو نفر و يـك نفـر يـك نفـر     پند مى

  1»و فُرادى  ما أعظُكُم بِواحدةٍ أن تَقُوموا للَّه مثْنىقُلْ إِنَّ«

آن چه مهم است قيام خالصانه براى خداست، تعـداد و نفـرات نقـش    
  .اصلى را ندارد

: از كمي افراد وحشـت نكنيـد   ،در راه حق :فرمايديم 7نيناميرالمؤم
  2»أهله ةِريق الهدي لقلَّال تَستَوحشوا في طَ«

  .سراغ همكار برويم به -34
اسـت و بـه قـول    و شـريك خـوب   داشتن همكار  ،گاهي شرط توفيق

 ان دادكه خداوند به موسي فرم نگاميه .معروف يك دست صدا ندارد
درخواست از خداوند موسي به سراغ فرعون برود و او را هدايت كند، 

پشـت  و  3»أشرِكه في أمـرِي «: من قرار بده همكاربرادرم هارون را  :كرد
  »اُشدد بِه أزري«: مرا با او استوار كن

در قرآن بارهـا بـه   . ردخداوند ندابه استمداد از مردم، منافاتى با توكّل 
 4» تَعاونُوا علَى الْبِرِّ و التَّقْـوى «: ى استمداد و تعاون اشاره شده است مسئله
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٩٤ 

: فرمـود  7چنانكه حضرت عيسى. يكديگر را در كار خير يارى كنيد
 ياور من به سوى خدا كيست؟ 1»نصارِي إلَى اللَّهمن أ«

حضرت موسى از خداوند انسانى شايسـته  ي دعوت و تبليغ، در ماجرا
  . ندكطلبد تا او را در امر تبليغ دين يارى  را به كمك مى

  تجليل از پيشكسوتان -35
و سـوق جامعـه   پيشكسوتان تجليل از  ،راههاي رشد و تربيت يكي از

  .استبه سوي آنان 
با ايـن كـه    ،كندبازگو ميرا در قرآن مواعظ لقمان به پسرش  ،خداوند

ولـي بـراي تجليـل از     ،تواند موعظه را از جانب خود مطـرح كنـد  مي
بـرد و  نام مخلـوق را مـي   ،خالقخداوند هاي تربيتي او، لقمان و برنامه

  2»الَ لُقمانُ البنهاذ قَ«: كندسخن را از زبان او نقل مي
ي   «: دهد كه از ابراهيم يـاد كنـد  به پيامبرش دستور ميخداوند  اُذكُـر فـ

در آيـاتي  قرآن  4»اُذكُر في الكتابِ مريم«: از مريم ياد كند 3»الكتاب ابراهيم
  .كنداز انبيا ياد مي 5»بدالع عمن«با جمله 

                                                 
 . 52آل عمران، . 1

 .13لقمان، . 2

 .41مريم . 3

 16مريم، . 4

 .44و  30ص، . 5



 منش و رفتار استاد                               

 

٩٥ 

از دوستان وفادار گذشته يـاد كـرده و   در نهج البالغه 7حضرت علي
أينَ عمار و أينَ ابنُ التَّيهانِ و أينَ ذُو الشَّهادتَينِ و أيـنَ نُظَـرَاؤُهم   « :فرمايدمي

  .داردو با اين آه و ناله ياد آنها را گرامي مي1»من إخوانهِم
 .كردياد مي3بسيار از خديجه 9پيامبر اكرم نقل شده كهعايشه از 

مـراد خـودش   ( !اسـت  به تو دادهرا خداوند بهتر از خديجه  :من گفتم
هرگز، زماني او به مـن ايمـان آورد كـه كسـي      :ولي پيامبر فرمود) بود

زماني اموالش را در راه اسالم داد كه كسي ايـن عمـل    ،آوردايمان نمي
خداوند از او فاطمه به من داد و اين گوهر گرانبها از  .دادرا انجام نمي

  2.همسران ديگرم نيست
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٩٦ 

 



 

  
  
  
  
  

  رאبطه بين אستاد و شاگرد

 .تر از رابطه علميقوي ،رابطه عاطفي -1

از وگرنه مسئله تقليـد   ،سبب پيروزي انقالب شد ،عشق به امام خميني
  .استقبل از امام نيز بوده  ،مراجع

اول تـأمين   ،شـمارد هايي كه براي پيغمبرش مـي بين نعمتخداوند در 
مسئله  سپس  1»ألَم يجِدك يتيماً فĤَوي«: كندنيازهاي عاطفي را مطرح مي

  2»و وجدك ضَاال فَهدي« :هدايت
بر مسائل علمـي   شود كه مسائل عاطفياز ترتيب اين آيات استفاده مي

  .ارتر استو اقتصادي تأثيرگذ
از زمـان ضـعف    ،فهميم كه استاد بايد به هنگام قدرتآيات مي از اين

 ،ايت رسيدهاكنون كه به نبو :فرمايدخدا به پيامبرش مي .خود ياد كند
  . دوران يتيمي خود را فراموش نكن
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 شكالت خود براي دانشجوياننقل م -2

 ،اگر استاد مشكالت دوران دانشجويي خود را براي نسل نو نقـل كنـد  
  .دنكنها را پيدا ميآمادگي تحمل بعضي از سختي آنها

دولت تركيه كـه در   ،را به تركيه تبعيد كردند) ره(زماني كه امام خميني
بـراي ترسـاندن امـام،     ،طـاغوت ايـران بـود   حكومت آن زمان طرفدار 

تـا امـام بـا     ،اي برد كه محل اعدام علماي تركيه بودايشان را به منطقه
  .دديدن آن منطقه وحشت كن

 .يـم ازنـده هنوز مبادا ما كوتاهي كرده باشيم كه  :گفت حضرت امام اما
علماي تركيه به شهادت رسيدند و ما در حـد زنـدان و   در اينجا چون 

 ،هـاي بـاالتر  يعني ديـدن محـل اعـدام و سـختي     .بريمتبعيد به سر مي
  .مشكل تبعيد را براي امام حل كرد

 :خوانيممي 146عمران، آيه  در سوره آل

ه و مـا   « كَأين من نَبِي قاتَلَ معه رِبيونَ كَثيرٌ فَما وهنُوا لما أصابهم في سبِيلِ اللـَّ
چه بسيار پيامبرانى كه همـراه  ، » ضَعفوا و ما استَكانُوا و اللَّه يحب الصابِرِينَ

ه آنـان  آنان خداپرستان بسيارى جنگيدند، پس براى آنچه در راه خدا ب
رسيد، نه سستى كردند و نه نـاتوان شـدند و تـن بـه ذلّـت ندادنـد و       

  .خداوند صابران را دوست دارد
نبايد عامل سسـتى وضـعف شـود، بلكـه بايـد عامـل        ،مشكالت! آري

  »فَما وهنُوا لما أَصابهم«. حركت و تالش جديدى گردد
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نقـل شـده   فداكاري و مقاومت مردان خـدا   ،در  بسياري از آيات قرآن
ا، ما در مقابل هر آزاري كه شـما نسـبت بـه مـا رو     :گفتندكه مياست 

  3»يتموناذَآو لَنَصبِرَنَّ علَي ما «: داريد صبر خواهيم كرد
  به امكاناتدادن توجه  -3

تـا مخاطـب    ،گاهي بايد استاد امكانات امروز و ديروز را مقايسه كنـد 
  .آنها را بداند قدر

در ايـن   .مه تستري استنويسنده آن عالّ كه ،»اوائل«نام ه كتابي است ب
، اول كسـي كـه فـالن كـار را     است اول مطرح شده موردكتاب صدها 

  .يا فالن سخن را گفتكرد، 
در طول عمر هشتاد  ،نكتهبراي پيدا كردن اين همه  ،نويسنده اين كتاب
هـر   ،بررسـي و تحقيـق  در البـالي  بوده تا در كمين ساله خود همواره 

امـا امـروز بـا     .كجا كلمه اول را ديد ثبت كند و در اين كتـاب بيـاورد  
هرچه كلمـه اول در هـر كتـابي    بر صفحه كامپيوتر اشاره نوك انگشت 

هشـتاد سـال    .شـود در چند لحظه روي صفحه نشـان داده مـي   ،هست
  .يك لحظه اشاره انگشت كجاو كجا  پيگيري

و  شـناس بـرد و انسـان را قدر  انگيزه را باال مـي  ،هاتوجه به اين نعمت
  .كندت ميهمبلند 
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  به ارزش موضوعدادن توجه  -4
بـه ارزش موضـوعي   دانشـجو  توجه دادن  ،استاد الزميكي از كارهاي 

  .كنداست كه آن را تدريس مي
هـايي از  نمونـه  ،سوادان به كالسهاي سـواد آمـوزي  ما براي دعوت بي

-فالن مـادر چـون نمـي   رديم كه مثال كميارزش حداقل سواد را بيان 

. و امثـال آن ، قرص اشـتباهي بـه فرزنـد داد    توانست نسخه را بخواند
را  ثمـره علمـي و عملـي آن    ،خوانـد درسي را كه مي دانشجو نيز بايد

  .به تحصيل عشق بورزد تا ،لمس كند

 .به مطالعات ديگراندادن توجه  -5

با زبـان  تمام هستي  :فرمايدبه نماز ميها ما انسانخداوند براي دعوت 
موات و االَرضِ   «: گويندقال و زبان حال تسبيح مي ي السـ ا فـ مـ لهل حبس«، 

»َموات وي السما ف لهل حبستا بطور غير مستقيم به انسان تـذكر   ،»رضاأل ي
عقـب  هسـتي  دهد كه تو نيز بايد اهل تسبيح باشي و نبايد از كـاروان  

  .بماني
 ديگر جهانيان از سطح متوسط استعداد اناينكه استعداد ايرانيراستي با 

  .باشند تراز ما جلوآنان  ،چرا بايد در بعضي امور ،باالتر است
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  .توجه دادن به توان و ظرفيت آدمي -6
ولي اگـر   ،تواند بدودكند بيش از يك كيلومتر نميگاهي انسان فكر مي

شـود ايـن شـخص    معلوم مي .دودچند برابر مي ،فتادبيگرگي دنبال او 
  .است توجه به توان خود نداشته

  .كه ظرفيت معنوي انسان نيز مورد غفلت است ،نه تنها توان جسمي
  :دارده اشاره به ظرفيت انسان وجود دارد كآيات متعددي  ،در قرآن

  .انسان محدود نيستعلمي يعني ظرفيت  ،»و علَّم آدم األسماء كُلّها«. 1
2 .» ينَفَختن روحم يهاست يعني روح خدا در انسان دميده شده ،»ف.  
خلـق   شـكل انسان را در بهترين  ،»لَقَد خَلَقنَا االنسانَ في أحسنِ تَقويم«. 3

  .كرديم
همه هستي  :فرمايدكه مي »متاعاً لَكُم«و » خَلَقَ لَكُم«، »سخَّرَ لَكُم«آيات . 4

  .انسان استمند شدن براي انسان و در راستاي بهره
نهايـت  تواند تـا بـي  ولي مي ،انسان گرچه محدود استتوان و ظرفيت 

توانـد انسـان را از محـدوديت زمـان و     ر ميامتوجه به اين  .دكنرشد 
  . مكان و توان جسمي و مالي برهاند

تواند در تمـام كارهـاي   در آيات و روايات اشاراتي است كه انسان مي
  .دوآن كارها شريك ش با رضايت بر به صورت مستقيم يا ،خير ديگران

دوسـت   :گفـت  7بـه حضـرت علـي   از ياران، در جنگ جمل يكي 
آيا قلـب او   :امام فرمود !ديدداشتم برادر ديني من پيروزي امروز را مي
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اگر قلـب او بـا ماسـت در ايـن      :حضرت فرمود ،بله :گفت با ماست؟
هاي بعدي بلكه نسل ،نه تنها او كه در اينجا نيست. ثواب شريك است

   1.اند، در اين كار شريكاگر هم فكر ما باشند ،اندكه هنوز متولد نشده

  تغافل -7
  .دبگيرتغافل كرده و ناديده  بيندميرا بايد آنچه گاهي ، استاد و مربي

قالُوا إِن يسرِق فَقَد سرَقَ أخٌ لَـه  « :فرمايدمي 77 قرآن در سوره يوسف آيه
: گفتنـد ) يوسف برادران(، »يوسف في نَفسه و لَم يبدها لَهممن قَبلُ فَأسرَّها 
پيش از اين نيـز بـرادر   ) جاى تعجب نيست، زيرا( ،ردهاگر او سرقت ك

در دل خود پنهان داشت و ) اين تهمت را(يوسف . او دزدى كرده بود
  .به روى آنان نياورد) با آنكه ناراحت شده بود(

ي و سعه صدر خود را نشـان داد و بـه   يوسف جوانمرد ،در اين ماجرا
  .تر چيزي نگفتخاطر مصلحت مهم

تغافل نكنيم و فرزندان و شاگردان احساس كننـد مشتشـان    راستي اگر
  .دنخطر آن هست كه دست به كارهاي نارواتري بزن ،باز شدهنزد ما 

  دلسوزي و محبت -8
كُم  «: خوانيمدر قرآن مي ن أنفُسـولٌ مسكُم رتُّم     لَقَد جاء نـمـا ع لَيـهزِيـزٌ عع

يمحر ؤُفينَ رنؤملَيكُم بِالْمع رِيصيامبرى از خودتان به سوى همانا پ، 2 »ح
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كه آنچه شما را برنجاند بر او سخت است، بـر هـدايت شـما     شما آمد
  .حريص و دلسوز، و به مؤمنان رئوف و مهربان است

ها  همدل  ها و گرفتارى و در سختى بودخوار امت  غم آري رسول خدا
  .ختشنا و در هدايت و ارشاد مردم، سر از پا نمى .بودمردم و همراه 

كوتــاه ســخن آنكــه از عوامــل تــأثير كــالم در ديگــران، خيرخــواهى، 
  .توقّعى و تواضع است دلسوزى، مهربانى، بى

  پرهيز از موضع تهمت -9
اي وجهـه شـاگرد   دلكـه در   استاد و مربي زماني توفيق بيشـتري دارد 

  .داشته باشد ايمسألهو بي صاف
هاي متعدد به استقبال او آمدند از قبيله ،كه پيامبر وارد مدينه شد روزي
حضـرت ديـد    .كنندخود خواستند پيامبر را در آغاز ورود مهمان و مي

كجـا   هـر  :فرمود ،شونداي شود قبايل ديگر رنجيده ميمهمان هر قبيله
اي بند تا ثابت كند با هيچ قبيله ،شويمهمان جا مهمان مي ،شتر خوابيد

  1»فانَّها مأمورة« .اين شتر به امر خدا خواهد خوابيد .و بستي ندارد
 :فرمايـد نهج البالغه به مسئول زكات مي 25در نامه  7حضرت علي

بلكه  ،منزل كسي وارد نشو ،روياي كه براي گرفتن زكات ميبه منطقه
بِمـائهِم  فأنزِل «: استراحت كنكنار چشمه آبي كه مربوط به همه هست 

  »ماتَهبيمن غَيرِ أن تُخالطَ أ
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در  ،شايد اين دستور بخاطر آن باشد كه اگر مسـئول ماليـات و زكـات   
منزل كسي مهمان شود، ممكن است از يك سو در محاسـبات زكـات   

اگر از افرادي زكات مطالبه  ،تحت تأثير عواطف قرار بگيرد و از سويي
  .تحريكش كرده استگويند مهمان فالني بوده و او بآنان  ،كرد

بـا  (، استاد و معلم بايد همه شاگردان خود را همچون انگشـتان دسـت  
  .يكسان ببيند و همه را دوست داشته باشد )هايي كه دارندتفاوت

را در او  با بعضي دانشجويان،رفتار غير طبيعي و خارج از عرف استاد 
  .اندازددهد و او را از محبوبيت و تأثير كالم ميموضع تهمت قرار مي

  گوش دادن به سخن شاگرد -10
افـراد  از آنـان  گرچـه بعضـي   . استاد بايد به سخنان شاگرد گوش دهد

اعتنايي و گـوش  زيرا عوارض بي .يي داشته باشندسخنان ناروايا نااهل 
  .شودمي ثر گوش دادن پيدا بيش از اتالف وقتي است كه بر ا ،ندادن

سراپا گوش اسـت و بـه سـخن     پيامبر :گويندمي مردم :فرمايدقرآن مي
  1 »ذُنيقُولُونَ هو اُ«: دهدهركس گوش مي

 گفتن دادى سخن  اجازه مخاطبانشود كه بايد به از اين آيه استفاده مي
لوحى متّهم  هرچند به ساده .گويند حاضر به شنيدن حرف ما نيستتا ن

  .شويد
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  ى كلمه. گوش سپرد و توجه نمودسخنانِ گوينده به با تمام وجود بايد 
  . پا گوش استابه معناى آن است كه او سر» ذُناُ«

زني كه از همسرش بخاطر نوعي طالق  :به يك نمونه ديگر توجه كنيد
شـوهر  حق انتخاب  ،در جاهليت جدا شده بود و بخاطر آن نوع طالق

: حضـرت فرمـود   .ديگري نداشت، نزد پيـامبر آمـد و مـاجرا را گفـت    
زن هراسان شد و  .قانونى از طرف خداوند براى اين مورد نيامده است

كـنم   به خدا شكوه مى» حالى ةِدش تى وحاج تى وفاقَ ى اهللاِلَأشكو ا«: گفت
ام رفت، كودكانى دارم كـه اگـر بـه     از بدبختى خود، جوانى و سالمتى

 .ماننـد  شوند و اگر نزد خودم باشند گرسنه مى مى فاسدشوهرم بسپارم 
  .سوره مجادله نازل شد و مسئله را حل كرد  طولى نكشيد كه آيات

: كـرد دلـه مـي  آن زن بـا پيـامبر مجا   :فرمايدميدر نقل اين ماجرا قرآن 
   1»تُجادلُك في زوجها«

ت  برخـورداري از  شود كه پيامبر گرامى، با از اين آيه معلوم مي موقعيـ
رهبرى جامعه، در دسترس عموم بود و مردم در مورد مشكالتشـان بـا   

  .كردند زني و مجادله مىاو گفتگو و حتي چانه
و مشـكالت   نشيندشود كه انسان پاي ناله و سخن افرادي ميبسيار مي

و اقـدامي   نـدارد  قدرت حل مشكالت آنهـا را  با آنكهشنود آنان را مي
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 آرامـش  ه،لحظـ توجـه و گـوش دادن چنـد    ولـي همـين    ،كندهم نمي
  .آوردمي يددبراي آنها پخاطري 

  پدر و فرزنديارتباط  -11
  .بين استاد و شاگرد بايد ارتباط پدر و فرزندي باشد

آيت اهللا حائري نقل شـده كـه ايشـان     ،سس حوزه علميه قمؤم بارهدر 
و آن را كرد به منزل رفت و غذايي تهيه  ،اي بيمار استديد طلبه وقتي

  .با اينكه آيت اهللا حائري استاد اكثر علما و مراجع بود .براي طلبه آورد
تحقيقـي صـورت   . آنچه مهم است عالقه قلبي اسـت نـه تصـنعي   البته 

 ،خـورد ه كند كه با اشتها غذا ميكه اگر انسان به كسي نگااست گرفته 
ولي اگر غذا خوردن كسي مصنوعي و بـدون   ،كنداو نيز اشتها پيدا مي

ايـن تحقيـق همـان كـالم     . نگـاه بـه او اشـتها آور نيسـت     ،اشتها باشد
  .دل به دل راه دارد :گويدمعروفي است كه مي

تحت تـأثير قـرار    ،اگر شاگرد احساس كند كه معلم او را دوست دارد
حقوق و پول و ولي اگر احساسش اين باشد كه استاد بخاطر  .گيردمي

شاگرد هم بخاطر گرفتن مـدرك   ،كندمتني را تدريس مي دستورالعمل
اين استاد و شاگرد همـين كـه از هـم جـدا شـدند و       .خوانددرس مي

توانست مدرك مورد نياز را بدست آورد و بـه اصـطالح فـارغ    شاگرد 
، او را بـراي عقـد و   گيـرد مـي از اسـتاد ن ديگر خبـري   ،التحصيل شود

   كنـد و اگـر اسـتاد بيمـار شـد بـه عيـادتش        مينعروسي خود دعوت 
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عكس العملي كه در شأن يك  ،رود و اگر خبر فوت استاد را شنيدمين
  . دهدمينمعلم است از خود نشان 

كـه بـه   ي وجـود دارد  در اسـكناس يـك نخـ   دانيـد  ميهمان گونه كه 
در جامعـه و بخصـوص در   همچنـين اگـر    ،دهـد اسكناس ارزش مـي 

و مطـالبي خوانـده    ،اگر نخ عالقـه و عاطفـه نباشـد    ،هاي علميمحيط
   .و محبتي بدون هيچ احساسشود اي گرفته مينمره

اگر همـراه بـا عمـق و     ،خواندن و حفظ كردن و نمره و مدرك گرفتن
ينـد  گودهد و آن علمي كه ميعشق نباشد، فرد و جامعه را نجات نمي

حتي علوم ديني اگر همراه با عمـل و  . نور است اين محفوظات نيست
در آنها هم نوري نيست و كمبـود دنيـاي علـم     ،تبليغ و تهذيب نباشد

اگر غذاخوري استاد و شـاگرد از هـم جـدا     .امروز همين مسئله است
نتيجه  ،هاي استاد و شاگرد از هم جدا باشدباشد و حتي اگر دستشويي

بـه او سـالم    چه بساشود و كه شاگرد از كنار استاد رد ميشود اين مي
  .هم نكند

اي خوب كه طلبه فهممهر وقت مي :از يكي از مراجع شنيدم كه فرمود
  .كنمب ميتخواند از غصه درس نمي

كـه يـك كليـه خـود را بـراي      ديـديم  را در آموزش و پرورش معلمي 
  .دادخود شاگرد نجات 
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به روستايي رفت كـه مـردم از راه دور آب    ايدر حوزه ديديم كه طلبه
منزل شخصي  ،كردند، ايشان به قم برگشتآشاميدني خود را تأمين مي

آب آشـاميدني مـردم را از راه دور بـه    كشي، با لولهخود را فروخت و 
  .اثر اين كار از يك عمر تبليغ بيشتر است. وسط روستا آورد

از پس از آنكـه  . ستأجر شدها مجالب آنكه آن طلبه عيالوار بود و سال
شخصـي نـزد مـن آمـد و      .بنده ماجرا را در تلويزيون گفتم ،دنيا رفت

آن طلبـه بـرادر   (. خـرم آن مرحوم خانه مي بازماندگانمن براي  :گفت
  )آيت اهللا مشكيني بود

  انتقام هرگز -12
در بـراي او  ادبي شـاگرد  ال نابجا يا انتقاد يا بيؤاستاد نبايد در برابر س

   .اي تشكيل دهدپروندهذهن خود 
هنگامي كـه بـا    اهل ايمان 1»و اذا مرُّوا بِاللَّغو مرّوا كراما« :فرمايدقرآن مي

و عمر خود را صـرف امـور   . رندذگبا كرامت مي ،لغوي برخورد كنند
دهنـد  كننـد و اجـازه نمـي   بيهوده و پاسخ دادن و مقابله بـه مثـل نمـي   

را  دهمچون پزشكي كه بيمار خو .كارهاي لغو فكر آنها را مشغول كند
كند و بيمار هر حرف و عمل نـاروا از خـود نشـان    ميو درمان معاينه 

معطوف او به رفتار و گفتار  ،پزشك توجه خود را از معاينه بيمار ،دهد
  .كندنمي
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١٠٩ 

بندگان خدا كساني هستند كه اگـر بـا افـراد جاهـل و      :فرمايدقرآن مي
و اذا «: شـوند با سالم و مسالمت از آنان جدا مـي  ،نااهل برخورد كردند

  1»خاطَبهم الجاهلونَ قالُوا سالما

  توجه ويژه به افراد ويژه -13
افراد آسيب ديـده، حادثـه ديـده و بيمـار      ،ما انهميشه در جمع مخاطب

بايـد   ،وجود دارند كه چون حاالت اين افراد بـا ديگـران تفـاوت دارد   
تفـاوت   .برخـورد متفـاوتي داشـته باشـد    هـا  استاد براساس آن تفاوت

تبعـيض كـاري اسـت     ،كار صحيحي است، متفاوت گذاردن ميان افراد
  .نابجا

 ،كندغذا تجويز ميدارو و پزشك در بيمارستان براي هر بيماري نوعي 
 .بخاطر تفاوت حال بيمار است و اين كار حكيمانه اسـت  ،اين تفاوت
 ،يكسـان اسـت  افـراد  با آنكه حاالت  زيرا، نارواستعملي اما تبعيض 

و بغض و بدون دليل معقول بر  يكي را بر اساس غرض ورزي و حب
  .ديگري ترجيح دهيم

 منأكالس  -14

ها را مانند مدارس پسـرانه  يا دانشگاهيكي از كارهاي بجا آن است كه 
و دخترانه از هم جدا كنيم و يا اگر در يك دانشگاه هسـتند، روزهـاي   
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١١٠ 

مثالً سه روز اول هفته دختران و سه روز . تفاوت كنيمحضور آنها را م
   .دختر و پسر در يك زمان در دانشگاه نباشنددوم پسران، تا 

دختر و پسـر  و راهنمايي و دبيرستان، تعجب است در مدارس ابتدايي 
ج و تحريكـات او ولي در دانشگاه كه نيـاز جنسـي    ،از هم جدا هستند

   !هستند آنها مختلط ،شودزياد ميفته و گر
 آنگـاه دهـيم و  به آنان مـي نيز گري اجازه آرايش و جلوه نكهآتر جالب

البته در ( !گماريمگروهي را براي حراست و انضباط و عدم تعرض مي
و ضـرورتي پـيش    تفكيك دانشجو، مشكالتي ايجـاد كنـد  مواردي كه 

  .)بيايد حساب جدايي دارد
بخشـي از   ،دانشجوراستي كدام عقل و وجدان است كه نداند اختالط 

  .بردتحصيلي را از بين ميو تمركز فكري 
اي رنگارنگ با ديدن پردهخوانيم كه ايشان مي 9اكرمدر سيره پيامبر 

گلي كـه بـه ايـن     :فرمود 3به حضرت زهرادار در مقابل خود و گل
 .مزاحم حضور قلب من در نماز است، پـرده را تغييـر بـده    ،پرده است

جـوان  و پسـر  دختر  حضورآيا ، اردذگاگر گل پارچه در پيغمبر اثر مي
  ارد؟گذمياثر ن اندر تحصيلش همكنار در 

 ،صدا نيست و تنها از سرما و گرما و آلودگي دود و سر ،امنيت كالس
  .بلكه امنيت روحي و فكري در تحصيل مهم است
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 بلند نظري -15

هـاي  گـرايش بـا   يافـراد  ،علمـي  هايدر هر محيطي بخصوص محيط
بايـد  دارنـد كـه اسـتاد    وجـود  مـذهبي  فرهنگـي و   ،گوناگون سياسـي 

 ،هدف و خط علمـي خـود  ضمن حفظ در  ،بلند نظريفراجناحي و با 
  .به ديگران احترام بگذارد

تـرين  ر مهـم دبه مـا دسـتور داده كـه     ،اسالم براي عبور از اين مسائل
 »و علي عباداهللا الصالحينالسالم علينا «مراسم ديني كه نماز است با جمله 

مطرح است نـه   مكاننه  ،در اين سالم .سالم كنيمي اهل ايمان به همه
اي، هر كس با هر فكر و سليقه .و نه نژاد زباننه  ،نه پير نه جوان ،زمان

  .اگر اهل ايمان و عمل صالح باشد، مورد سالم ماست
 ،ر حـج همه با هم ركوع و سجود و قيـام داريـم و د   ،در نمازجماعت

سـليقه  بـا دههـا فكـر و    چند ميليوني از بيش از صد كشور تجمع يك 
اين مكتب ما را از دفن شـدن در يـك سـري مسـائل      .شودتشكيل مي

  .كندبرقرار مي يكديگرو ارتباط ما را با كرده جزيي خارج 

 به حريم خصوصي افرادعدم ورود  -16

هاي علمي، سؤال از زندگي خصوصي افراد يا افكار و عقايد در محيط
اجـازه   1»ال تَجسسوا«اسالم با فرمان شخصي آنان، كار درستي نيست و 

  . دهدها را به هيچ كس نمياين دخالت
                                                 

 .12حجرات، . 1



 اخالق آموزش                 

 
 

 

١١٢ 

  احترام به همكاران -17
همكـاران خـود را    ،برخالف بعضي كه بخاطر روحيـه تكبـر و تفـاخر   

نُوحٍ   سالم على«( .كندرآن به انبيا سالم ميخداوند در  ق ،كنندتحقير مي
  )3»و هارون  موسى  سالم على« و 2»إِبراهيم  سالم على« ،1»نفي الْعالَمي

كه به تفـاخر و  آنبه شرط  ،ايجاد رقابت براي انگيزه بيشتر مانعي ندارد
  .تحقير كشيده نشود

بـين كـارگزاران    ،آوردن تخـت بلقـيس  انتقال و حضرت سليمان براي 
، بلقـيس  رسيدناز  پيشتواند چه كسي مي :كرد و فرمودايجاد رقابت 

 پيش از آنكـه از جـا برخيـزي،   من  :يكي گفت. تخت او را حاضر كند
ك «: آورممي قامـن مم نكـه  آقبـل از  مـن   :ديگـري گفـت   4»قَبلَ أن تَقوم

  5»يك طَرفُكقَبلَ أن يرتَد الَ«: آورممي آن را ،چشمت را به هم زني
بيشـتر   را هـا و فعاليتبرده ها را باال تواند انگيزهرقابت مثبت ميايجاد 

اما تحقير و تخريب و حسادت و برجسـته كـردن نقـاط ضـعف      ،كند
  .ان جايز نيستديگر
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 دانشجويانانتقال حس مسئوليت به  -18

    قـرآن   .استاد و مربي بايـد احسـاس مسـئوليت شـاگردان را بـاال ببـرد      
نَ الرّجـالِ و      « :فرمايدمي ينَ مـفستَضـعبِيلِ اهللاِ و الم ي سـ لونَ فـما لَكُم ال تُقات

) در راه نجـات (شما را چه شـده كـه در راه خـدا و    ، 1»النّساء و الوِلدان
  .جنگيد مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى

غيـرت   ،ت كننديمظلومان احساس مسئولآري مسلمانان بايد نسبت به 
تفـاوت  ها بـى  ها و استغاثه تعصب مكتبى داشته باشند و در برابر نالهو 

 .نباشند

گـاهي   ،براي ايجاد احساس مسـئوليت در مخـاطبين   7حضرت امير
  .ت شماستحالي شما سبب ذلّاين بي :فرمودمي

اعِ  اجت«: حدنـد متّخـود بـاهم   دشمنان شما بر باطـل   :فرمودگاهي مي مـ
و  متفرقهستيد از هم حق با اينكه بر ولي شما  »ماطلهِِهؤُالء القَومِ علَى ب

  »مو تَفَرُّقكُم عن حقِّكُ«: جدائيد
  !دهيدشما هدف تير دشمن هستيد و از خود غيرت نشان نمي

  !تفاوت هستيدولي بي ،شودميآورده به شما هجوم 
  !شود و شما راضي هستيدمعصيت ميگناه و 

هـوا گـرم    :گوييـد مـي  ،دهـم حركت ميدر تابستان كه به شما دستور 
  !هوا سرد است :گوييددر زمستان مي ،است
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  !بلكه شبيه مرديد ،شما مرد نيستيد
  !شناختمديدم و شما را نمينمي اي كاش قيافه شما را

  1»قاتَلَكُم اهللا«: خدا مرگتان بدهد
و احساس  7نينؤممالدهنده مظلوميت اميرنشان اين خطبه دلخراش،

  .مخاطبين است داشتنمسئوليت ن
سير بخوابد و همسـايه  را با شكم كسي كه شب  :خوانيمدر حديث مي

  2 .ايمان ندارد اشد،او گرسنه ب
  .تفاوت باشدبيديگران انسان نبايد نسبت به بر اساس اين حديث، 

خـدا   :گويددر آغاز مي ،مبر زياد كنداقرآن براي اينكه توجه ما را به پي
 »انَّ اهللاَ و مالئكَتَه يصلّونَ علَي النَّبِي« :فرستندمي درودمبر او فرشتگان بر پي
كند كه اي اهل ايمـان شـما هـم صـلوات بفرسـتيد و      بعد سفارش مي

و اين خـود   3»يا أيها الّذينَ آمنوا صلّوا علَيه و سلِّموا تَسليما«: تسليم باشيد
يت را در ديگران خواهيد انگيزه احساس مسئولاگر ميكه درسي است 
  .بايد خودتان پيشگام باشيد ،شكوفا كنيد

 ،ترين افراد به دشـمن نزديك ،هادر جنگ :فرمايدمي 7حضرت علي
علـي اكبـر را قبـل از سـاير      7در كربال امام حسـين  .بود 9مبراپي

  .هاشم به جبهه فرستادجوانان بني
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مباهلـه   كرد و در ماجرايمي ارك پيامبر اسالم در ساختن مسجد مدينه
قـرار   بزرگان مسيحيترين افراد به خودش را در معرض نفرين نزديك

اسـتاد   ،دارخ داز كشور اي هدر گوشاي حادثه اگرچه اشكال دارد  .داد
  .خواندباي كمك و امداد فرارا برحاضر در كالس  جوانشاگردان 

 و رزمنــدگان، ايثــارگرانهــاي هــا و فــداكاريجانفشــانينشــان دادن 
  .جانبازان، بستري براي ايجاد احساس مسئوليت است

  :است راستي چه زيبا سروده
  نشايد كه نامت نهند آدمي***   نت ديگران بي غمي   حتو كز م  

 تفاوتها بيها و بديافرادي كه نسبت به خوبي :خوانيمدر حديث مي
 ،كننـد مـي  نـه نهـي از منكـري   و بـه معروفـي دارنـد     ينه امر ،ندهست
  1»فَهو ميت بينَ األحيا«. ندهستبين زندگان متحرّك اني مردگ

 باالبردن روحيه خودباوري -19

به دنبـال تحقيـر و مـأيوس     و ابزارها با انواع برنامه ،اكنون كه دشمنان
متوليـان  بايـد  غـرب هسـتند،   در برابر آنان و خودباختگي مردم كردن 

 ،هـاي علمـي  ند، پيشـرفت متذكر شـو فرهنگي نقاط اميدبخش را دائما 
ها را مطـرح  ابتكارات، اختراعات، توليدات، تحقيقات و انواع پيشرفت

 ،خواهدكنند و به نسل نو تذكر بدهند كه دشمن هرگز عزت ما را نمي
  .خواهدبلكه ضعف و ذلت ما را مي
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إِن « :شـوند مـي اگر خوبى به شما رسد، آنـان غمگـين    :فرمايدقرآن مي
 » همتَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْ

يئَةٌ   « :شـوند  و اگر بدى به شما رسد، آنهـا شـادمان مـى    كُم سـب إِن تُصـ و
  1»يفْرَحوا بِها

از چيزي كه خودمـان هـم    ،دهندبر اينكه چيزي به ما نمي هيعني عالو
  .اندناراحت ،ايمدهيبه آن رس
سستى نكنيد و غمگين مباشـيد كـه شـما    در كار خود : فرمايدقرآن مي

علَـونَ إِنْ  و ال تَحزَنُـوا و أَنْـتُم األ  و ال تَهِنُوا « .اگر اهل ايمان باشيد، برتريد
 2» كُنْتُم مؤْمنينَ

 يملّ حفظ منافع -20

  .ي استملّ نافعم ،از مسائل مهمي كه نسل نو بايد به آن حساس باشند
در صحيفه سجاديه براي مرزداران دعاي خاصـي دارد،   7امام سجاد

همان نظام و رژيـم   .ه بودنداميلشگر بنيدر آن زمان، با اينكه مرزداران 
 7لكـن امـام سـجاد    ،را در كـربال كشـت   7اموي كه امام حسـين 

  .كندمير حق آنان دعا د يملّ فعانبخاطر حفظ م
ولـي   ،ود محـروم شـد  خـ بيست و پنج سال از حق  7حضرت علي

صبر كـردم در حـالي كـه     :و فرمود براي حفظ مصالح اسالم صبر كرد
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فَصبرْت و في الْعينِ قَذًى و في «: بود يمو استخوان در گلو متيغ در چشم
  1»الحلْقِ شَجا

از مصـالح شخصـي   بايـد   ،انسان بخاطر مصلحت جامعه و نظامگاهي 
بـا  برخـورد  در  ،شـود هايي ديده مـي كشور ضعفاگر در اداره . ردذبگ

  :توان كردگيري ميسه نوع موضع ،هااين ضعف
  .ها را كتمان و توجيه كنيمضعف. 1
  .نظام را تضعيف كنيماي و به گونهخود را كنار بكشيم . 2
هـا را جبـران و   ضـعف  ،صـورت فـردي و گروهـي   ه تالش كنيم ب. 3

  .تكميل كنيم
هـا  عيبتوجيه يعني اينكه انسان حماقت است،  ،توجيه :گويدعقل مي
، تضـعيف  .ناديـده بگيـرد   ،كه مثل روز روشن اسـت را هايي و ضعف

  .رسالت است ها،كاستيبه خون شهدا و تكميل  خيانت
و سـامري هنرمنـد    ،موسي از كوه طـور برگشـت  حضرت مي كه نگاه

اي سـاخته و بـه مـردم    گوساله از زيور آالت مردم منحرف را ديد كه 
موسـي   2»هذا الهكُم و الَه موسي«: ي شما و موسي همين استخدا :گفته

 :، هـارون گفـت  كردتوبيخ به شدت عصباني شد و برادرش هارون را 
 .شودبين مردم تفرقه پيدا مي ،برخورد انقالبي كنمبا آنان من ديدم اگر 

                                                 
 .3نهج البالغه، خطبه . 1

 . 88طه، . 2



 اخالق آموزش                 

 
 

 

١١٨ 

لذا به خـاطر حفـظ منـافع     1»إِسرائيلَ  إِنِّي خَشيت أن تَقُولَ فَرَّقْت بينَ بني«
 .ملّي، سكوت كردم تا خودت بيايي

و در . تـر از نجـات يـك گـروه اسـت      ، مهمجامعه آري حفظ وحدت
  . ى اهم ومهم توجه كرد ها بايد به مسئله گيرى تصميم

ه كـرد و نبايـد    هـم  وارض كار بايد به ع ،در برخوردهاى انقالبى توجـ
  .نگر بوديكسو

كنـيم و  مـي در سفر حج در نمازجماعت اهل سنت شركت  شيعيانما 
گيـريم و ايـن بخـاطر اهميـت وحـدت      مـي ناديـده   را تمام اختالفات

  .استمسلمانان و حفظ منافع جهان اسالم 

  اجتماعي و قومي هاي ديني،احترام به ارزش -21
م بِبعضٍ و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَه«: فرمايدمي 40قرآن در سوره حج آيه

ه كَثيـر      م اللـَّ ا اسـ يهـذْكَرُ ف يـ ساجِدم و لَواتص و عبِي و عوامص تمداگـر  ، »لَه
ى بعضى ديگر دفع  بعضى از مردم را به وسيله) ظلم و تجاوز(خداوند 

ها و كليساها و مساجدى كه نـام خداونـد در    ها و كنيسه نكند، صومعه
  .گردد ويران مى ،دشو آنها بسيار برده مى

به معناى دير و محل عبادت و رياضت » صومعه«جمع » صوامع«  ى كلمه
، محل عبادت »بيعه«جمع » بِيع«  ى كلمه. ها و غارهاست راهبان در بيابان
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، همان كنيسـه و محـل   »صالة«جمع » صلَوات«  ى مسيحيان است و كلمه
  .عبادت يهوديان است
بايد بـه   ،با تمام اختالفي كه ميان اديان هستشود از اين آيه معلوم مي

ايـد از  تا آنجا كه مسلمانان ب ،احترام گذاشتغير مسلمانان مراكز ديني 
  .كنند دفاعهم اديان آسماني عبادي ديگر مراكز 

با همه مردم خوش رفتاري  :فرمايدبه مالك اشتر مي 7حضرت علي
و  »اما أخٌ لَك في الـدين «: ا مسلمانند كه برادر ديني تو هستنديزيرا  ،كن

  1»و اما نَظيرُك في الخَلق« :همچون تو انسان هستندكه ا مسلمان نيستند ي

  گراييتقويت روحيه قانون -22
حـاكم  حتي اگر انسان رژيـم   ،احترام به قانون در جامعه ضرورت دارد

  .را قبول نداشته باشد
-يكـي از  عالقـه  ، پاريس بودندحومه در  )ره(كه امام خميني در ايامي

 ذبح و براي جمعيتي كه از ايران ورا در منزل ايشان گوسفندي  ،مندان
همـين كـه    .غذايي آماده كـرد  ،اطراف دنيا خدمت ايشان رسيده بودند

قـانون فرانسـه    بر اسـاس و ذبح شده امام متوجه شد گوسفند در خانه 
ر هـر  بايـد د  :از غذا ميل نكردند و فرمودند ،ذبح در منزل ممنوع است

  .كجا قانون آن منطقه را مراعات كرد
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كه همراه ايشـان   يكي از ياران دكتر بهشتيدر زمان طاغوت نيمه شبي 
شـهيد بهشـتي كـه     .به چهار راهـي رسـيدند  كه  نشسته بوددر ماشين 

دوستش به ايشان  .ايستادشدن چراغ راهنمايي  بخاطر قرمز ،بود راننده
كنـد و ثانيـا مـا رژيـم     اوال كـه در خيابـان ماشـيني عبـور نمـي      :گفت

شهيد بهشـتي   !؟شاهنشاهي را قبول نداريم تا مقرراتش را رعايت كنيم
قبول  ما شاه را .قبول داريم ولي نظم را ،ما نظام را قبول نداريم :فرمود

  .نداريم ولي قانون را قبول داريم
بعضـي  يـا اليحـه،   ي اسالمي، هنگـام بررسـي طـرح    در مجلس شورا

تصـويب شـد،    يكـه قـانون   آنلكـن پـس از    ،مخالفند و بعضي موافق
در انتخابـات رياسـت    .مخالف و موافـق بايـد قـانون را پـاس بدارنـد     

 يـك نفـر  امـا بعـد از آن كـه     ،شـود هايي پيدا مـي جمهوري نيز رقابت
حتي اگر او را  ،همه بايد به آن تن دهندآراء را به دست آورد، اكثريت 

  .ندح ندانصال
خواه صـالح   ،شودنمي حاكمجامعه بدون  :فرمايدمي 7حضرت امير
  1»البد للنّاسِ من أميرٍ بِرّاً كانَ أو فاجِراً«: باشد يا فاجر

  
  »والحمدهللا رب العالمين«
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