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ــره،  ــه ی طاه ــرت صدیق ــهادت حض ش
ــا( را  ــام اهلل علیه ــرا )س ــه ی زه فاطم
ــرت  ــور حض ــدس و من ــر مق ــه محض ب
بقیــت اهلل االعظــم )عجــل اهلل تعالــی 
عــرض  تســلیت  الشــریف(  فرجــه 
ــارک و  ــد تب ــدوارم خداون ــم. امی می کن
ــن  ــروی از ای ــق تأســی و پی ــی توفی تعال
ــه، مخصوصــًا  ــه هم ــزرگ را ب ــوی ب بان
بــه ارادتمنــدان آن حضــرت کرامــت 

ــاءاهلل. ــد؛ ان ش کن

فاطمه، معلم اولیای الهی
ــود:  ــم ب ــق معل ــاره ح ــا درب ــث م بح
ــب  ــا امش ــم«؛ ام ــک بالعل ــق سائس »ح
ــورد  ــن م ــد در ای ــه بای ــت ک ــبی اس ش
صحبــت کنیــم کــه نســبتمان بــا اولیــای 
اســت  مختلفــی  نســبت های  خــدا 
ــا  ــده ی م ــر عه ــی ب ــوق گوناگون و حق
زهــرا  حضــرت  مخصوصــًا  دارنــد؛ 
ــت  ــک فهرس ــه ی ــا( ک ــام اهلل علیه )س
طوالنــی از حقــوق بــر عهــده ی مــا 
دارنــد؛ از حقــوق ظاهــری و باطنــی. در 
ــراً  ــه اخی ــت ک ــی اس ــان بحث ــع هم واق
در مــورد حقــوق پیشــوایان داشــتیم، 
داریــم  کــه  معلــم  حــق  به ویــژه 
ــتاد و  ــم. اس ــت می کنی ــاره اش صحب درب

ــه  ــتند؛ چ ــی هس ــای اله ــم کل، اولی معل
ــر  ــد. اگ ــه ندانن ــد و چ ــایرین بدانن س
علمــی هســت و چیــزی بــه نــام دانایــی 
وجــود دارد، اصــل و اســاس و ریشــه و 
مبــدأ آن بــه خانــدان وحــی برمی گــردد؛ 
به ویــژه بــه حضــرت صدیقــه ی طاهــره 
خانــدان  در  کــه  علیهــا(  اهلل  )ســام 
ــی  ــدار اصل ــور و م ــن و مح ــی رک وح
ــن  ــون ای ــواده پیرام ــن خان ــت و ای اس
شــخصیت بــزرگ شــکل می گیــرد و 
ــا  ــه م ــادر اســت ک ــام م ــان مق ــن هم ای
هــم در تعابیــر و احساســات و عواطــف 
ــن  ــم. بنابرای ــان آن را درک می کنی خودم
ــای  ــه معن ــی، ب ــم و دانای ــع عل در موض
زهــرا  حضــرت  خاصــش،  و  فــراخ 
)ســام اهلل علیهــا( صاحــب حــق بــر کل 
ــول  ــت، محص ــری هس ــر خی ــت. اگ اس
علــم و دانــش اســت و اصــل و ریشــه و 
شــاخه و فــرع آن بــه ایــن بیــت شــریف 
برمی گــردد کــه ماننــد یــک گوهــر 
زندگــی  تاریــک  شــب  شــب چراغ، 
روشــن  و  فــروغ  پــر  را  انســان ها 
می ســازند؛ امــا نســبت بــه مــا کــه 
ایــن توجــه و ارادت و مــودت قلبــی را 
داریــم، مخصوصــًا نســبت بــه ام االئمــه 
فاطمــه ی زهــرا )ســام اهلل علیهــا( و 
ــمان،  ــن و آس ــی زمی ــه اهال ــم ک می دانی
ــو  ــتند و از پرت ــرت هس وام دار آن حض
نــور و درخشــش نــور جمــال و جــال 
و  می شــوند  بهره منــد  حضــرت  آن 
ــوع  ــن موض ــام ای ــد، پی ــت می کنن زیس
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اســت. نزدیک تــر 
ــر  ــی کل ب ــتادی و معلم ــق اس ــس ح پ
عهــده ی آن حضــرت اســت و هــر چــه 
از ایــن زاویــه، تواضــع و فروتنــی و 
تکریــم و ارادت در برابــر »ُخــّزان العلــم« 
داشــته باشــیم کــه کلیــددار آن حضــرت 
کاری  هــم  بــاز  اســت،  )س(  زهــرا 

نکرده ایــم.
اولیــای خــدا گفته انــد کــه صنــدوق 
علــوم فاطمــی بــاز نشــده و آن خزانــه ی 
دانــش هنــوز گشــوده نشــده اســت. 
ــه  ــدی )علی ــرت مه ــددار آن، حض کلی
الســام( اســت. وقتــی کــه آن حضــرت 
ــان  ــازه انس ــد، ت ــاز کن ــم را ب ــاب عل ب
می فهمــد کــه علــم و حیــات در ســایه ی 
ــون از  ــر تاکن ــه بش ــه. آنچ ــی چ آن یعن
ــی  ــت آورده، اندک ــه دس ــع ب ــم ناف عل
اســت از آن بســیار و اینکــه بــرکات 
مشــخص  بعد هــا  چیســت،  الزهــرا 
همــه ی  اینکــه  چــه  شــد؛  خواهــد 
علــوم و معــارف بــه مــادر حجــج الهــی 

برمی گــردد.
آغــاز و انجــام ســال آینــده، والدت 
علیهــا(  اهلل  )ســام  زهــرا  حضــرت 
ــرای  ــی ب ــال خوب ــاءاهلل س ــت. ان ش اس
ــود.  ــد ب ــا خواه ــان م ــه ی و مردم جامع
االن هــم از رهگــذر ایــن تکریم هــا 
ــر  ــه در براب ــا ک ــا و ارادت ه و تعظیم ه
ــزرگ  ــوی ب ــن بان ــران ای ــت بی ک عظم
انجــام می شــود، بــرکات آســمانی و 
ــازل خواهــد  ــا ن ــر جامعــه ی م زمینــی ب

شــد و ایــن را بــه فضــل الهــی خواهیــم 
ــد. دی

مردم ایران، دنباله رو حضرت زهرا 
)س( هستند

مــردم مــا بــه خاطــر قدرشناســی کــه بــه 
ــرا )س(  ــرت زه ــدس حض ــاحت مق س
داشــتند، مشــمول بــرکات و عنایــات 
ــا  ــه ی م ــردم جامع ــده اند. م ــی ش فراوان
ــرا  ــه ی زه ــرت فاطم ــه حض ــبت ب نس
ــریف آن  ــت ش ــا( و بی ــام اهلل علیه )س
ــن  ــر المؤمنی ــت امی ــا ریاس ــرت ب حض
)علیــه الســام( و فرزنــدان معصومشــان، 
در پرتــو ســاحت قدســی پیامبــر اعظــم 
)ص(، احســاس قدرشناســی و تشخیص 

درســتی داشــته اند.
ــرا  ــرت زه ــا حض ــا ب ــردم م ــاط م ارتب
خاصــی  ارتبــاط  علیهــا(  اهلل  )ســام 
ــم  ــذر فه ــاط از رهگ ــن ارتب ــت و ای اس
والیــت الهــی اســت. مــردم مــا خــوب 
کــه  را  آنجایــی  و  دادنــد  تشــخیص 
بــه  و  می کنــد  جان فشــانی  فاطمــه 
و  دادنــد  تشــخیص  می آیــد،  میــدان 
ــدک  ــه ف ــی را ک ــت اله ــز والی اســم رم
اســت، خــوب دریافــت کردنــد. همــه ی 
ــد؛  ــدک بودن ــال ف ــه دنب ــای خــدا ب اولی
یعنــی حاکمیتــی کــه بایــد طبــق موازیــن 
الهــی باشــد و اولیــای خــدا بــه خافــت 
ــی  ــن جایگاه ــق در چنی ــرت ح از حض

ــد. ــرار دارن ق
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ــدک  ــز شــد و ف ــدک اســم رم ــوان ف عن
یعنــی همــان والیــت الهــی کــه در علــی 
)علیــه الســام( تجلــی می کنــد و در 
غدیــر تعریــف می شــود. همــه ی امامــان 
مــا در جســتجوی همیــن حقیقــت و 
ــد؛  ــر بودن ــت غدی ــق والی درصــدد تحق
ــرمایه گذار  ــرا )س( س ــرت زه ــا حض ام
ــه  ــت ک ــوی اس ــت عل ــرای والی اول ب
ــود  ــا خ ــی ب ــتمر تاریخ ــام مس ــک پی ی
ــی رود  ــدان م ــه می ــی ایشــان ب دارد. وقت
ایــن  می کنــد،  فــداکاری  آن گونــه  و 
ــه ای  ــود در جامع ــت می ش ــان ثب کارش
کــه ارتبــاط عمیقــی بــا حضــرت دارنــد 
و بــر اســاس همیــن تشــخیص، جامعه ی 
مــا موفــق بــه انقــاب اســامی شــد؛ لذا 
شناســه  انقــاب مــا حضرت زهــرا )س( 
اســت. بــه خاطــر همیــن توجــه و فهــم 
درســت، بیــن مــردم مــا و آن حضــرت 
ارتبــاط متفــاوت وجــود دارد.  یــک 
ــاط  ــان ارتب ــاس هم ــر اس ــا ب ــردم م م
ــت  ــر و معرف ــتقامت و صب ــادری، اس م
و قدرشناســی و احســاس حضــور و 
ــد. ــه ارث برده ان ــه را ب ــاس وظیف احس
ایــن نظــام ارثیــه  مــادری بــرای مــا 
ــا آن  ــیرین ب ــان ش ــل ج ــذا مث ــت؛ ل اس
برخــورد می کنیــم و برایــش جــان و 
ــم.  ــدان می آیی ــه می ــم و ب ــد می دهی فرزن
ــت؛  ــر اس ــا بی نظی ــا در دنی ــن م ۲۲ بهم
چــون مــردم، ایــن نظــام را فاطمــی 

ننــد. می دا
و  دالوری هــا  و  مقــدس  خون هــای 

)س(  زهــرا  یــا  رمــز  را   ۵ کربــای 
ــردم  ــه م ــت. البت ــاخته اس ــا س ــرای م ب
و  می کننــد  درک  هــم  را  مشــکات 
ــا و  ــول گرفتاری ه ــه محص ــد ک می دانن
ــت  ــا اس ــوء تدبیر ه ــا و س محدودیت ه
ــان  ــری و حضورم ــر و پیگی ــا تدبی و ب
ــن حضــور  ــم. ای ــد آنهــا را حــل کنی بای
یــک وقــت در ۲۲ بهمــن اســت و یــک 
وقــت در انتخابــات. جهانیــان یــک بــار 
دیگــر خواهنــد دیــد کــه مــردم مــا 
ــتگی،  ــق و دلبس ــن تعل ــاس همی ــر اس ب
ــود را در  ــت خ ــزت و کرام آزادی و ع
۷ اســفند بــا حضــور در کنــار صنــدوق، 
ــار  ــی کن ــا وقت ــردم م ــد. م ــد می کنن تأیی
بیعــت  احســاس  می آینــد،  صنــدوق 
ــا(  ــام اهلل علیه ــرا )س ــرت زه ــا حض ب
ــز  ــر عزی ــه رهب ــور ک ــان ط ــد. هم دارن
ــر اعظــم  ــا پیامب ــن بیعــت ب ــد ای فرمودن
ــت و  ــدان عصم ــه خان ــت دادن ب و دس
طهــارت اســت و ایــن رأی یعنــی مــا تــا 
ــا شــما هســتیم و ان شــاءاهلل در  ظهــور ب
ــه  ــن هفت ــه همی ــن فضــای فاطمــی ک ای
ــد،  داریــم و در مــاه اســفند ادامــه می یاب
ــیه ها  ــن حاش ــا کمتری ــات ب ــن انتخاب ای
ــا اهتمــام و توجــه در  برگــزار  شــود و ب

ــد. ــراه باش ــور هم ــات و حض تبلیغ
تبلیغــات،  و  فعالیت هــا  در  ان شــاءاهلل 
ــه ی  ــن ارثی ــد. ای ــد ش ــات  خواه مراع
مــادری اســت و کســی حــق نــدارد 
بــا ایــن نظــام و امانت هــا از جملــه 
ــرگان کــه در صــدر  امانــت مجلــس خب
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ــامی  ــورای اس ــس ش ــا مجل ــت ی اس
زهــرا )س(  فرزنــدان حضــرت  کــه 
ــاندند،  ــا رس ــت م ــه مل ــان ب ــا خونش ب
ایــن  کنــد.  سیاســت بازانه  برخــورد 
نظــام گــره خــورده ی بــا جــان مــردم مــا 
ــه حضــرت زهــرا )س(  اســت؛ چــون ب
تعلــق دارد. اگــر کســی بــا مجلــس، 
ــد،  ــته باش ــت بازانه داش ــورد سیاس برخ
ــای  ــا بهره ه ــان و آب ی ــال ن ــه دنب ــا ب ی
جناحــی باشــد، قطعــًا زمیــن می خــورد؛ 
چراکــه ایــن نظــام خیلــی مقــدس اســت 
و آن صندلی هــا روی خــون مقــدس 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــهدا ق ش

ضرورت انتخاب نمایندگان 
انقالبی و بصیر

ــر و  ــًا بصی ــم حقیقت ــا ه ــز م ــردم عزی م
ــر  ــه س ــتند و ب ــم هس ــن بین و فهی روش
و  عزیــز  رهبــر  اشــاره های  انگشــت 
عالی قدرمــان توجــه دارنــد کــه مجلــس 
بایــد از عناصــر زهرایــی پــر شــود؛ 
ــز  ــر و تمی ــرت و بصی ــراد باغی ــی اف یعن
دارای  پاک دســت و خوش ســابقه و  و 
روحیــه  جهــادی و انقابــی انتخــاب 
شــوند تــا بــه مصــاف دشــمن برونــد و 
محکــم و نفوذناپذیــر و باصابت باشــند 
و بتواننــد از ایــن عــزت کــه از بــرکات 
علیهــا(  اهلل  )ســام  زهــرا  حضــرت 

ــد. ــت کنن ــت و صیان ــت، حفاظ اس
چــه بســا یــک کلمــه کــه از زبــان آنهــا 

خیانــت  می توانــد  می شــود،  خــارج 
بــه مســیر زهرایــی باشــد؛ زیــرا مســئله 
خیلــی جــدی اســت و نبایــد بــا آن 
برخــورد ســطحی کــرد. مــن گاهــی 
ــا  ــی نامزده ــات برخ ــه تبلیغ ــات ک اوق
ــا  ــه اینه ــوم ک ــات می ش ــم، م را می بین
ــرف  ــه از آن ط ــد! البت ــر کرده ان ــه فک چ
هــم مــردم ان شــاءاهلل بــا بصیــرت بیشــتر 
و بــا حضــور جانانــه، وقــت می گذارنــد 
ــد  ــراد را بررســی می کنن ــت اف و صاحی
ــه  ــد، ب ــا فرمودن ــه آق ــور ک ــان ط و هم
عناصــر معتبــر و اشــخاص امیــن مراجعه 

ــد. ــد و مشــورت خــوب بگیرن کنن
ــم  ــرا امیدواری ــت حضــرت زه ــه عنای ب
خبر هــای  آینــده،  هفتــه ی  مــا  کــه 
ــق و  ــان های عمی ــوب را از ورود انس خ
امیــن و ریشــه دار بشــنویم و ان شــاءاهلل 
مجلســی تشــکیل گــردد کــه باعــث 
خبــرش  و  مــا  ملــت  چشم روشــنی 
ــت اهلل  ــرت بقی ــحالی حض ــث خوش باع

ــود. ــل( ش ــم )عج األعظ

حقوق معلم

۱. بزرگداشت او
بــر اســاس رســاله ی حقــوق ســید 
الســاجدین، ایــن متــن پــر نور راهگشــا، 
ــر عهــده ی  ــد حــق اساســی ب ــم چن معل
لــه«  »فالتعظیــم  اول  دارد.  شــاگرد 
و  بیان هــا  و  رفتار هــا  یعنــی همــه ی 
مواجهه هــا بایــد بــر اســاس بزرگداشــت 
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اســتاد و معلــم باشــد و شــاگرد بایــد او 
ــد. ــش کن ــدارد و تعظیم ــزرگ ب را ب

ــم  ــی »فالتعظی ــدن معن ــن ش ــرای روش ب
لــه«، بــر اســاس رســاله ی نورانــی منیــه 
المریــد کــه چنــد بــار اســمش را بــردم 
ــه  ــی اهلل مقام ــی )اعل ــهید ثان ــر ش و اث
الشــریف( اســت، بــه چنــد نمونــه 
ــد در  ــت انســان بای ــم. حال اشــاره می کن
برابــر اســتاد، حالــت تواضــع و فروتنــی 
حالــت  بهتریــن  در  را  ادب  و  باشــد 
ــا  ــد و برخــوردش ب ــت کن ممکــن رعای
ــوع ســخن  اســتاد قدرشناســانه باشــد. ن
ــا،  ــال اینه ــئله و امث ــرح مس ــن و ط گفت
چــه در حضــور ســایر شــاگردان و چــه 
بــه صــورت خصوصــی، خیلی ســنجیده 
و بــا اســتفاده از کلمــات احترام آمیــز 
ــد.  ــت کن ــم را رعای ــال معل ــد و ح باش
او  دربــاره ی  خدمتــی  نــوع  هــر  از 
فروگــزار نکنــد و اگــر در بیــان یــا 
ــا  ــا برخــورد اســتاد، اشــکالی ی ــار ی رفت
ــاند و  ــرد، آن را بپوش ــاهده ک ــی مش عیب
ــر دیگــران مخصوصــًا در غیــاب  در براب

ــد. ــظ کن ــخصیت او را حف ــم، ش معل
ایــن چنــد جلمــه، تعظیــم و بزرگداشــت 
ایــن حــق  معنــا می کنــد.  را  اســتاد 

ــود. ــت ب نخس
۲. گرامی داشتن جلسه درس 

استاد
امــا حق دوم »و التوقیر لمجلســه«؛ اســتاد 
ــگاه خــاص خــود را دارد و جلســه   جای

درس هــم دارای اهمیــت خــاص خــود 
اســت. از حقــوق اســتاد ایــن اســت کــه 
جلســه  درس او نیــز گرامی داشــته شــود 
یــا هــر جایــی کــه مــا در حضــور اســتاد 
قــرار می گیریــم، هــر چنــد جلســه  درس 
نباشــد، مواجهــه  متفاوتــی داشــته باشــیم. 
ایــن ارج نهــادن بــه مجلــس درس و 
ــی  ــی دارد. یک ــتاد مثال های ــور اس حض
اینکــه در حضــور اســتاد، لبــاس و ســر 

و وضــع مــا آراســته باشــد.
از  قبــل  درس،  مجلــس  در  حضــور 
اســتاد نیــز در مراکــز علمــی مخصوصــًا 
مراکــز علمــی دینــی مــورد توجــه 
ــئله  ــن مس ــه ای ــا ب ــزرگان م ــت و ب اس
و  نشســتن  نحــوه   داشــته اند.  توجــه 
ــانه های  ــه نش ــتن از جمل ــه نشس مؤدبان
کــه  اســت  درس  مجلــس  تکریــم 
ــراوان  ــه، ف ــتن های مؤدبان ــه نشس نمون
برخــی  مثــًا  هســت؛  ذهنمــان  در 
گاهــی  خودمــان،  هم شــاگردی های 
یــک ســاعت روی زمیــن، دو زانــو 

. می نشســتند
رعایــت ســکوت در حضــور اســتاد و در 
ــادن  ــن ارج نه ــل همی ــس درس ذی مجل
می گیــرد.  قــرار  درس  مجلــس  بــه 
ــی  ــاگردان یک ــایر ش ــال س ــت ح رعای
چراکــه  اســت؛  نمونه هــا  از  دیگــر 
احتــرام بــه شــاگردان، احتــرام بــه معلــم 

می شــود. محســوب 
َعــْن  »ُقــْم  کــه:  اســت  روایــت  در 
ــَت  َــْو ُکنْ ِِّمــَک َول َمْجلِِســَک اِلَبیــَک َوُمَعل
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ــت،  ــدر و معلم ــر پ ــراً«؛]۱[ در براب اَمی
برخیــز و دســت  از جــا  تمام قامــت 
ــس  ــه رئی ــذار؛ اگرچ ــینه بگ ــر س ادب ب
و وزیــر و وکیــل و اســتاد باشــی. معلــم، 
معلــم اســت و تــا هــر وقــت کــه عمــر 
داشــته باشــی، آن کســی کــه چــراغ تــو 
ــت را  ــیر موفقی ــرده و مس ــن ک را روش
ــو  ــم ت ــاخته، معل ــوار س ــو هم ــرای ت ب

ــت. اس
۳. خوب گوش دادن به سخنان 

استاد
ــه«  ــتماع الی ــن االس ــوم »و حس ــق س ح
دادن.  گــوش  خــوب  یعنــی  اســت؛ 
ــوش دادن  ــت گ ــود گف ــًا می ش اصطاح
فعــال و مؤثــر؛ کــه گــوش دادنــی اســت 
ــما  ــه ش ــز ک ــکوت و تمرک ــده  از س آکن
بــا چشــم و رفتــار و مــدل نشســتن و... 

ــی. ــم می کن ــب عل طل
ــْم  ــه: »تََعّل ــت ک ــم هس ــات ه در روای
ُحســَن االســتماِع«؛ یعنی حســن اســتماع 

ــر. ــاد بگی را ی
۴. به استقبال استاد رفتن

علیــه«  اإلقبــال  »و  مــورد  چهارمیــن 
ــا شــوق  ــن ب ــای رفت ــه معن اســت کــه ب
ــه  ــاز ب ــاس نی ــش و احس ــا و عط و تمن
ســوی اســتاد اســت. یــک نــوع اهتمــام 
ــی مهــم اســت  ــه حضــور اســت. خیل ب
کــه از اســاتید اســتقبال بکنیــم و نســبت 
بــه آنهــا اقبــال داشــته باشــیم. البتــه ایــن 
کلمــه ی اقبــال بــه نوعــی حاکــی از 

تمنــای دانــش هــم هســت کــه بایــد در 
ــد. ــروز یاب ــه ب ــار و مواجه ــار و گفت رفت

۵. کمک به استاد در تعلیم
َعلــی  الَمعونَــه  »و  مــورد  پنجمیــن 
نَْفســک«؛ اســتاد را در کار مشــترکی کــه 
بــا او داریــد، یعنــی تعلیــم، کمــک کنیــد. 
ــت  ــن اس ــا ای ــوق معلم ه ــی از حق یک
ــان  ــه آن ــاگردان ب ــجویان و ش ــه دانش ک
کمــک کننــد. ایــن کمــک چگونــه اتفاق 
ــد:  ــح می دهن ــرت توضی ــد؟ حض می افت
ــت را از  ــک« ذهن ــه عقل ــّرغ ل »و ان تف
»و  کــن؛  آزاد  مزاحمــی  عامــل  هــر 
ــتعداد و  ــه ی اس ــک« هم ــره فهم تحّض
فهــم و حافظــه  خــودت را در محضــر او 

ــور آور. ــه حض ــاز و ب ــاده س آم
درس  جلســه ی  در  بعضی هــا 
ــا ذهنشــان مشــغول صــد  نشســته اند، ام
ــد اســتاد را  ــا بای جــای دیگــر اســت. م
ــم و  ــن کمــک کنی ــن حضــور ذه ــا ای ب
ایــن مســئله بــا فراغــت فهمــی و عقلــی 

می شــود. میســر 
کار  در  مشــارکت  و  فعــال  دریافــت 
علمــی، اعــم از محبــت و بــه یــاد اســتاد 
آوردن و... بــا روش هــای لطیــف اســت؛ 
مثــًا اگــر اســتاد چیــزی را یــادش رفتــه، 
ــادآوری کنــی. ــه او ی در قالــب ســؤال ب
ــورد  ــک م ــردن ی ــک ک ــن کم ــل ای ذی
ــرار دارد؛  ــک« ق ــه قلب ــی ل ــر »تزّک دیگ
یعنــی دلــت را بــرای او پــاک کــن. اگــر 
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انســان مواجهــه ی دلــی بــا اســتاد خــود 
دریافت هــای  امــکان  باشــد،  داشــته 
فراهــم می شــود.  او  بــرای  متفاوتــی 
ــن  ــا تشــخیص ها و ظ ــرض ی ــی غ گاه
و گمان هــای غلــط بیــن مــا و اســتادمان 
پــرده می کشــد و از او فاصلــه می گیریــم 
ذهنیت هــا  همیــن  خاطــر  بــه  و 
فعالــی  دریافت کننــده ی  نمی توانیــم 
ــد: »و  ــرت می فرمای ــا حض ــیم. اینج باش
تزّکــی لــه قلبــک و تجّلــی لــه بصــرک« 
ــم هایت  ــاک و چش ــرای او پ ــت را ب قلب
را بــرای او زالل کــن. چگونــه؟ حضرت 
ــّذات و  ــرک الل ــد: »بِتَ ــه فرمودن در ادام
نَْقــص الَشــهوات«. یعنــی حضــور فعــال 
دانشــجو در فرآینــد تعلیــم و تعلــم 
ــی از  ــه از خیل ــن اســت ک ــر ای ــی ب مبتن
ــد.  ــی کن ــی چشم پوش ــای دنیای جلوه ه
کســی کــه دانشــجو نیســت، شــاید 
ــب  ــش عی ــا برای ــن چیز ه ــی از ای خیل
ــرای کســی کــه در مســیر  ــا ب نباشــد؛ ام

ــم اســت. ــه، مه ــرار گرفت ــم ق عل

۶. آموزش به دیگران
فهرســت  ایــن  در  حــق  آخریــن 
شــش گانه آموختــن بــه دیگــران اســت. 
حــق ششــم ایــن اســت کــه آنچــه را از 
اســتاد آموختــی، منتقــل کنــی و خــودت 
ــوی: »و ان  ــل ش ــی نائ ــرف معلم ــه ش ب
ــوله  ــک رس ــی الی ــا الق ــک فیم ــم ان تعل
ــل«؛  ــل الجه ــن اه ــک م ــن لقی ــی م ال

از  پیام رســان  می شــوی  تــو  حــال 
ســوی معلــم تــا ایــن دانــش را بــه 
دیگرانــی کــه نمی داننــد، منتقــل ســازی 
و ایــن در واقــع کمــال حــق اســتاد 
ــال حــق  ــش، کم ــس نشــر دان اســت. پ
اســتاد اســت. ایــن جوشــندگی و امتــداد 
ــی  ــی را در پ ــت علم ــی، حرک و زایندگ
خواهــد داشــت و آن را در جامعــه فعــال 
ــانی  ــه ی کس ــی هم ــرد. وقت ــد ک خواه
کــه آموختنــد، ایــن را حــق بداننــد، 
در جامعــه  علمــی گســترده  فضــای 

اتفــاق می افتــد.
البتــه ذیــل حــق ششــم، امــام ایــن 
ــه در  ــد ک ــه کرده ان ــم اضاف ــه را ه نکت
ــی: »َو  ــت دار باش ــد امان ــال بای ــن انتق ای
التخنــه فــی تأدیــه رســالَته و القیــام 
بهــا«. ایــن نکتــه ی دقیقــی اســت؛ یعنــی 
ــص  ــر ناق ــم، اگ ــه آموخته ای ــه را ک آنچ
دریافــت  خــوب  و  باشــیم  آموختــه 
نکــرده باشــیم، ممکــن اســت در انتقــال 
آن خیانــت کنیــم؛ مخصوصــًا اگــر اســتاد 
گفتــه باشــد ایــن را حتمــًا منتقــل کــن و 
ــو متعهــد می شــوی کــه آن مطلــب را  ت
منتقــل کنــی. در اینجــا آن مطلــب امانــت 
ــود. ــت دار شایســته ب ــد امان اســت و بای

رســیدند،  کــه  اینجــا  بــه  حضــرت 
ااّل  قــوه  ال  و  حــول  ال  »و  فرمودنــد: 
بــاهلل«؛ یعنــی اگــر بخواهــی حــق اســتاد 
را ادا کنــی، چــاره ای نــداری جــز اینکــه 
بــه حــول و قــوه  الهــی تکیــه کنــی و از 
ــا حــق  ــدد بخواهــی ت ــال م خــدای متع
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معلــم را در تعظیــم و نــگاه داشــتن 
احتــرام شــخصیت و جلســه  درس او ادا 

ــی. کن
و  عزیــز  پــروردگار  کــه  امیدواریــم 
مهربــان مــا حقــوق اســاتیدمان را بــر مــا 

ــد. ببخش
ــه روز  ــی، روزب ــارک و تعال ــد تب خداون
ــوق  ــظ حق ــرای حف ــتری ب ــق بیش توفی
ــه دانش آمــوزان و دانشــجویان  اســاتید ب

ــد. ــت نمای ــا کرام ــز م و طــاب عزی

     

منابع و نآخذ

 
مســتدرک  نــوری،  محــدث   .]۱[

ص۲۰۳. ج۱۵،  الوســائل، 




