مقدمه استاد

الصال ُة َعلی شَ ــوا ِه ِد ِصفاتِه
اَل َحمدُ لِلّه الّذی تَ َجلّی لِذاتِه بِذاتِه و َّ
و َمظا ِهر تَ َجلِّیاتِه ِس َّیام َس ِّیدُ الکونین و جا ِمع املَرتَب َتین و قائِد
ُالصة العاملین ُم َح َّمد املُصطَفی و آلِه و ُذ ّریَ ِتهَ ،مرائی
ال َّنشأَتَین و خ َ
حق إرشا ِد ِهم
ِصفاتِه ال ُعلیا و شَ وا ِهدَ اَسامئِ ِه ال ُحسنی صال ًة تُوازی َّ
و تُکا ِفی َجزا َء إحسانِهِم و إرفا ِد ِهم.
َ َ ُّ َ َّ َ ْ ُ َّ شَ َ ْ َ ُ
1
ىط ك يْ
� ٍء خلق ُه ث َّ� َهدى﴾
قال الله(عز و ّ
جل)﴿ :قال ر بنا ال ِذي أع 
حس َن تَأ ِديبي»
قال رسول الله؟ص؟« :أ ًّدبَن ي َر ّ ب َفأَ َ

2

ىل
َّب نَ ِب َّيهُ َفأَ ْح َس َن أَ َد َبهُ َفل ََّم أَكْ َم َل لَهُ ْالَد ََب ق ََال ِإنَّكَ لَ َع 
قال الصادق؟ع؟« :إِنَّ اللَّهَ َع َّز َو َج َّل أَد َ
3
وس ِع َبادَه »
ُخل ٍُق َع ِظ ٍ
يم ثُ َّم َف َّو َض إِلَ ْي ِه أَ ْم َر الدِّينِ َو ْالُ َّم ِة لِ َي ُس َ
َ
عالم هســتی مخلوق خداوند سبحان اســت و همه موجودات پس از خلقت ،تحت
 .1طه.50 :
 .2بحاراالنوار ،ج ،68ص.382
 .3الکافی ،ج ،1ص.266
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تربیت خداوند و شــاگردان مکتب پروردگاری هســتند که آنها را در مسیر کمالشان
هدایت و سرپرســتی نموده و ایصال الی المطلوب مینمایــد .در این میان ،اگرچه
همه هستی در کمال خواهی و تقاضای بقای وجودی خویش ،حق را خواهاناند و به
ســوی او حرکت میکنند ولی انسان این سیر را با آگاهی و اختیار طی میکند و لذا
نیاز به راه بلد و مربّی و معلم دارد تا عالئم راه را به او نشان داده و به او خبر از مقصد
و مأوای نهایی دهد.
معلم عالم وجود است ،اوّل ّ
خداوند متعال ،همانگونه که اول ّ
معلم انسان نیز بوده و

ْأ

َّ

َّ

﴿و َع َل َآد َم ال ْ َ
در مقام َ
س َاء ُک َها﴾ 1خلقت انسان را با تعلیم و ّ
تعلم عجین نمود و پس

َ َّ َ
َ ْ َ َ َّ ُ ُ
واالیی از جانفشانی در مسیر شاگردپروری است؛ ﴿ل َعلك َ ب� ِخ ٌع نف َسك أل َيكونوا
ُم ْؤ ِم ِن نَ
�﴾ .1خدای سبحان ارزشمندترین و کاملترین موجودات را که انسانهای کامل
ي

هســتند در مســیر هدایتگری و ّ
معلمی انسانها قرار داده اســت و اینکه در قیامت

ُ َّ ُ
َ َ
﴿ي ْو َم ن ْد ُعو ك أ نَ� ٍس
هر امتی را به نام نبی و امامش صدا میزنند و میشناســند که
َ
امم﴾ 2داللت بر سعه و گستردگی وجود انبیاء میکند که امّ ت خویش را در مسیر
ِب ِإ�م ِ ِ
َ َّ
فَ َ ْ َ
ن ت ِب َع ِ ن ي� ف ِإن ُه
شاگردپروری ،شأن وجودی و امتداد وجود خویش مینمایند که ﴿�
ِم نِّ�﴾ .3کما اینکه شاگردان اهل بیت؟مهع؟ ابتدا شأن و ظهور ّ
معلم و امام خود میشوند
ي
ً
ْل الْ َب ْيت» 4واصل میشوند.
نهایتا به مقام « ِم َّنا أَه َ 
و

از هبوط انســان به زمین نیز ،عالوه بر هدایت عمومی فطری انســان و الهام فجور و

این ارتباط ،ناشــی از یکی از توانمندیهای وجودی انســان در نظام روحی او است

ّ
محقق نموده است؛
انبیای الهی و ارســال رسوالن و انزال کتب آسمانی و ادیان الهی

ً
حقیقتا پاره وجودی ّ
معلم و شــأن او میشــود و بقای شــاگرد و آثار او ،بقای استاد

ََْ

فُ

َ

َْ َ

� َ
تقوا؛ ﴿فأ َل َم َها ج ُ
ورها َو تق َواها﴾ ،2تعلیم و تربیت و هدایت ویژه تشریعیاش را از طریق
َ

ُ

ََ

ُ

َ

َ
﴿و ْاجت َب ْي ْ
ناه َو هد ْي ْ
اط ُم ْست ِق ي ٍ�﴾.3
ناه ِإىل ِص ٍ

َ ف ْ أُ
ُ َّ
در این مســیر انبیاء الهی ّ
﴿ه َو الذي َب َعث ِ ي� ال ِّم ِّي ي نَ�
معلمان حقیقی بشریت هستند؛
َ
ْ
ْ
َُ ً
وال ِم نْ ُ� ْم َي ْت ُلوا َع َل يْ� ْم يآ� ِت ِه َو ُ زَ� ِّك ي� ْم َو ُي َع ِّ ُل ُه ُم ال ِك َ
ال ْ َ
كة﴾ 4ایشان به دست خدای
رس
تاب َو ِ
ِ
ي ِ

سبحان و عنایت ویژه حق رشد کرده و تعلیم یافتهاند .چنانچه خطاب به نبی خویش

ََ ُ َ

َْ

﴿و ْ
فرمودَ :
ّ
متحلی
مجسم و
اصطن ْعتک ِلنف ِس﴾ .5انبیاء الهی با تأدیب ربوبی ،توحید
ّ
به ادب الهی شدند تا الگو و اسوهای برای حرکت مردم در مسیر کمال به سوی حق
باشند.
بشریت با شاگردی در مکتب انبیاء که هدایت شدگان الهی هستند به مقصد میرسند.
دلسوزی و حرص و ولع انبیاء بر هدایت که انسانها را پاره تن خود میدانند ،نمونه
 .1بقره.31:
 .2شمس.8 :
 .3انعام.87 :
 .4الجمعه.2:
 .5طه.41 :

که جذب و انجذاب و تأثیر و ّ
ّ
متعلم و شاگرد
تأثر ،ســبب ّاتحاد جانها شــده و جان

خویش میشود .لذا س ّنت شاگردپروری انسان را از بند زمان و مکان خالص کرده و
او را صاحب و حاکم بر زمان قرار میدهد .بر این اساس ،حرکت از کثرت به وحدت
و رســیدن به توحید ،از راه اتحاد و وحدت وجودی کــه از راه تعلیم و تربیت و اتحاد
معلم و متعلم یا استاد و شــاگرد محقق میشود ،از مهمترین حرکتهای توحیدی
ّ
محقق میگردد.
«حب ذات» و در مســیر «توسعه من» انسان
اســت که بر اساس
ّ
حب الهی کشیده شده و مراتب فناء
حب ذات به ّ
مسیری که در مراتب نهایی خود از ّ

ّ
محقق میسازد.
را

ً
معلمی ،مجرای فیض الهی شدن است و ّ
بر اساس این نگاهّ ،
حقیقتا
معلم ،علم را که
«نور» است ،با بهرهمندی کامل خویش ،از مجرای وجود خود عبور داده و به شاگردان
میرســاند و به آنها عم ً
ال میآموزد که این چرخه عظیم نورانی را متوقف نکنند و با
 .1شعراء.3 :
 .2اسراء.71 :
 .3ابراهیم.36 :
 .4بصائر الدرجات ،ج ،1ص.17
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شــاگردپروری ،ســرعت دهنده آن باشند تا سراســر َ
عالم را علم فراگیرد و انسانها

بوده که به دنبال ترســیم یک رویکرد کالن و واحد در حوزه علم و علمآموزی از

عالم عینی شوند که البته نسخه َ
عالمی علمی مشــابه َ
َ
مطابق اصل خویش که
عالم،
ِ

منظر دینی و الهی هستند .این سلسله مباحث از نگاهی بنیادین به تاریخ علم

حقیقت عالِم است ،میشود .هرقدر این علم از مجرای وجود عالِم به شاگردان برسد
باعث گستردگی بیشتر وجود عالِم شده و بهرهمندتر میشود.
آری در مکتــب انبیاء و اوصیای الهی ،با «شــاگردپروری» مرزهای تع ّینها و حدود

شخصی و جسمی در نظام علمی و تبع ّیت عملی در هم شکسته میشود و مرزهای

و بررسی مبدأیت الهی علوم آغاز شده و با یک نگاه معرفتی به بررسی حقیقت

علــم و جایگاه تعلیم و ّ
تعلم از منظر الهی تا اوج ظهور علم در نظام هســتی در
عصر ظهور امام عصر؟جع؟ میپردازد .امید است که این مجموعه بتواند خدمتی
به ساحت علم و عالم و متعلم و عرصه استاد و شاگردی نظام علمی باشد.

جدیدی شــکل میگیرد که نظام وجودی امام و مأموم و اســتاد و شاگرد را حقیقت

2 .2دفتر چهارم این مجموعه که به زودی تحت عنوان «طریق علم» منتشر خواهد

واحدی میکند که از وجود عالِم از طریق شــاگردان خویش امتداد یافته و فرازمانی

شــد ،نگاه معرفتی به مبانی و اصول علمآموزی در روایات اهل بیت؟مهع؟ دارد و

و فرامکانی شده و بقاء پیدا میکند؛ چنانچه در نظام ظاهری هم اگر بین اهل ایمان

میتواند برای تعمیق بیشتر مباحث علمآموزی و شاگردپروری مورد ّ
توجه قرار

و ذریّه آنها از جهت تبع ّیت ایمانی شباهت وجود داشته باشد ،سنت الحاق ذریّه در

گیرد.

1

کار است.

3 .3الزم به ذکر است که بررسی سیره و مکتب انبیاء؟مهع؟ در شاگردپروری به عنوان

بر این اســاس ،کتاب حاضر به تبیین شاگردپروری در مکتب اهل بیت؟مهع؟ پرداخته

ّ
مفصلی است که امید است در آینده این مبحث
یک بحث مســتقل ،خود باب

اســت .این کتاب از دو قســمت عمده تشــکیل شده که قســمت اول مبانی بحث

نیز در اثری مستقل تقدیم خوانندگان محترم گردد.

شــاگردپروری را بیــان نموده و قســمت دوم به صورت مصداقی بــه جلوههایی از
شــاگردپروری در مکتب اهل بیت؟مهع؟ پرداخته است که قسمت عمده کتاب را شکل
داده تا بتوانیم با بررســی مصداقی شــاگردپروری در سیره اهل بیت؟مهع؟ ،آن را بهتر
شناخته و در این امر به آنها اقتدا نموده و همچنین به شاگردی خود در مکتب اهل
بیت؟مهع؟ افتخار کنیم.
در پایان برای اســتفاده بهتر از این کتاب ،چند نکته بــرای خوانندگان عزیز یادآوری
میشود:

به همین جهت ســعی شده است مطالب معرفتی به صورت اجمالی و مطالب
کاربردی به صورت تفصیلیتر بیان شــده و در ّ
کلیت کتاب ،بیان روان و در عین

حال رعایت اختصار ّ
مد نظر باشد.
5 .5خامه اصلی این کتاب گفتارهایی بوده اســت که به صورت پراکنده در دورههای

ً
ّ
محقق
نهایتا با زحمات
مختلف برای اساتید حوزه و دانشگاه بیان شده است و
ارجمند آقای حسین قاســمی و همکاری سایر دوستان هسته منظومه فکری

1 .1این کتاب دفتر پنجم از سلسله مباحث «علم از منظر الهی» است که هر دفتر،
در عین اســتقالل موضوعی از ســایر دفترها ،حلقههای مختلفی از یک زنجیره
َّ

4 .4نگارش این کتاب برای اســتفاده اساتید و معلمان عزیز حوزه و دانشگاه بوده و

ُ

َّ ْ

ُ ُ

َ َْْ

ُ َ

َ ﴿ .1و ال ِذ ي نَ� َآمنوا َو ات َب َع ت ُ� ْم ذ ِّر َّي ت ُ� ْم ب إ� ي َ� ٍان أ َ
لقنا ِب ِ� ْم ذ ِّر َّي ت ُ� ْم﴾ (طور.)21 :
ِِ

عالمه طباطبایی؟حر؟ مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟ تنظیم و تحقیق شده است
که به طور خاص از زحمات ایشان قدردانی مینماییم.
6 .6پیش از این ،نســخه مختصری از این مباحث در کتابچهای تحت عنوان «اندر
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تربیت من دانشجوی» در سبک و سیاق دیگری توسط مرکز رشد برای اساتید
دانشگاه امام صادق؟ع؟ تنظیم شده است که مطالعه آن اثر نیز برای عالقهمندان
خالی از لطف نیست.
7 .7در پایان از مســئوالن محترم مرکز رشــد دانشــگاه امام صادق؟ع؟ و همچنین
مجموعه نشــر معارف به خصوص برادر عزیز آقای پیرمرادیان و حجت االسالم
علیجانزاده صمیمانه سپاســگزاری مینماییــم و از خداوند متعال توفیق همه
دوســتان را در نشــر و ترویج فرهنگ تولید علم و شــاگردپروری خواهانیم و
امیدواریم چنانچه هرگونه قصور و کمبودی در این کتاب مشــاهده گردید ،ما را
از نقد مشفقانه خویش محروم نفرمایید تا انشاءهللا بتوانیم در ویرایش بعدی
جبران کنیم.

بخش اول:

خداوندا با فقر و گدایی به پیشگاه ّ
مقربان درگاهت
عزت و عنایت تو و به آستان والیت ّ
آمدیم .بدین درگاه بارمان ده و کاسه گدایی ما را از جام رحمان ّیت و رحیم ّیت خویش
رب العالمین.
لبریز کن .آمین یا ّ
قم ّ
مقدس – محمد رضا عابدینی
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مبانی و اصول شا گردپروری از منظر الهی

