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مقدمه بحث
خساونس به زا لطف رکده و زا نا دن دونانی قکان داده ادت ره 
رمیت و والیت الهی، بسیانی از  دن ذیل حکوزت ادالزی و حا
نعمت هایی ره دن دونآن های گذخته به زحمت قابل اصطیاد 
بــود، دن ددــتکس زــا قکان گکفته ادــت. یکــی از ایر نعمت ها، 
گکدپرونی  تعلیــم و تربیــت دیگــکان یا همــان علم آزــوزی و خــا
ادــت. ازکان پذیــک خــسن ایــر انتباط و ایــر زســیک از زجانی 
فیض الهی زحسوب زی خود و به ناحتی خازل حال هکرسی 
گکدپرونی عمل  نمی خود. چکا ره با علم آزوزی به دیگکان و خا
زا به وادطه رسانی ره دن آن ها تأثیک زی گذاریم و آن تأثیک به طون 
دلســله وان دن دیگــکان اثک زی گذاند، تا قیــام قیازت همیر طون 
تودــعه پیــسا زی رنــس و از ایر طریق، با »تودــعه زــر« از طریق 

گکدپرونی، زسیک رمال نا طی زی رنیم. خا
به بکرت انقالب ادالزی، ایر زیمان از تأثیکگذانی بکای زا 
زیّســک ادــت و دن صــونت روتاهی دن ایر زســیک، هیچ عذنی 
پذیکفته خــسه نیســت. قبــل از انقالب، اگک انســان بــا چنس نفک 
زکتبــط بــود، و زی توانســت دن هسایــت علمــی و عملــی آن هــا 
تأثیکگذان باخــس، خیلی لذت زی بکد، چکا ره یافتر جمع اهل 
ایمــان و اهــل علــم زغتنم بــود. لکــر دن حال حاضــک به لطف 
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الهــی، ایــر نعمت آن قسن گســتکده ادــت ره زــا از عهسه همه 
ظکفیت هــا و همه دعوت هــا بک نمی آییم. ایر زجــکای فیض و 
رانال انتباطی همیشه ایر طون باز نبوده ادت. دن طول تاریخ 
بشریت، خایس ایر دونه عظیم تریر دونه ای ادت ره ازکانات 
هسایــت دیگــکان بــکای عالمــان ایر طون زهیــا ادــت. از بعس از 
دونه پیازبــک ادــالم؟لص؟ تا به ازروز دن هیــچ دونانی ایر زقسان 
دعه و ظکفیت علمی و تربیتی دن جهان ادالم دن همه دطوح 
زحقق نبوده ادت. حتی دن دونان صفویه هم زحسودیت های 
خاّصــی دن ران بــوده ادــت. دن دونان صفویــه، دن عیر ایر ره 
یکــی از دونآن های دنخشــان خــیعه بوده و تشــّیع دن ایــر دونه 
تثبیــت خــسه ادــت، ازا بــاز هم ایــر زقسان، ددــت ادــاتیس و 

غان و زروّجان علم و دیر باز نبوده ادت.
ّ
زبل

ایر نعمت، نعمت خاص و ویژه ای ادت و زعلوم نیست 
تا چه ززانی ایر دفکه نعمت، گستکده باخس. البته زا ازیسواریم 
ایر انقالب به ظهون حضکت ولی عصک ؟جع؟ زتصل خــود و 
قکائر و خواهس هم داللت بک ایر ازک داند؛ ازا بایس زکاقب باخیم 
و قسن ایر تأثیکگذانی نا بسانیم چکا ره ایر نعمت به ناحتی به 
ددــت نیازسه ادــت. خایس هماروچهانصس دــال خون ریشته 
خسه و عالمان و بزنگان ننج ها رشیسه انس و تبعیسها و ادانت ها 
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دیسه انس تا ایر خــکایط به وجود بیایس. ارنون ره ثمکه آن نا به زا 
دپکده انس زا زشتان نیستیم ره هک طون دلمان خوادت تصمیم 
بگیریــم و عمــل رنیم. ایر یــک وظیفه و تکلیف ادــت ره بک 
دوش زا گذاخته خسه و هک گونه غفلت و روتاهی از آن پذیکفته 

نیست.
گاهــی حوادثــی زاننــس بیمانی هــا و دــلب توفیق هــا بکای 
انســان تلنگکی ادــت بکای اغتنام فکصت و فهم ایر نکته ره 
حیــات او دن ایر دنیا ابسی نیســت و ایر توفیقات هم دائمی 
نیست، بلکه به ناحتی از انسان دلب زی خود. نبایس به ناحتی 

از ایر فکصتی ره خسا دن اختیان زا قکان داده ادت بگذریم!
بنابک ایر، زوضوع بحثی ره دن زحضک آن هســتیم، تعلیم 
گکدپرونی از زنظک روایات اهل بیت؟مهع؟ و دیکه  و تربیت و خــا
عملی ایشــان ادــت بکای اینکــه حقیقت ایر نعمــت الهی نا 
بیشــتک بشنادــیم. خــایس با دنک بیشــتک عظمت ایــر نعمت، 
بتوانیم قواًل و فعاًل خکک بیشتکی به جای آوریم. ادتفاده از ایر 
نعمت دن زسیکی ره خساونس قکان داده ادت و دن زسیک نخس و 
دعادت خود انسان و  دیگکان، بهتریر خککگمانی ایر نعمت 
ادت ره ازیسواریم به عنایت الهی خازل حال زا گکدد. البته 
بحــث دن ایــر ززینه بســیان تفصیلی ادــت و دن ایــر بحث از 
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یک زنظک خاّص ره زی توانس به تصحیح نگاه زا دن علم آزوزی 
گکدپرونی بیانجازــس، توّجه زی خــود. روخــر  بــه دیگــکان و خــا
گکدپرونی دن زکتب  رــه زباحثی از جملــه اصــول خــا ادــت 
اهــل بیــت؟مهع؟ و نکاتی رــه عاِلم بایس دن زســیک تعلیم دیگکان 
نعایت رنس، و همچنیر اصول زستشکج از دیکه عملی اهل 
گکدپرونی بســیان گســتکده ادــت اّزــا دن ایر  بیــت؟مهع؟ دن خــا
زجال، یک خط بحث و دیک زشّشصی نا دنبال خواهیم رکد 
گکدپرونی بکای  ره دن آن تالش زی خــود ضرونت و جایگاه خــا

غان از زنظک الهی روخر خود.
ّ
اداتیس و عالمان و زبل




