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معلـم  بزرگ
سیدعبدالمجید اشکوری

عنوان مقدس معلمی برگرفته از اوصاف خداوند متعال است. قرآن 
کریم می فرماید: » َعلََّم اإلِنساَن ما لَم یعلَم خداوند متعال به انسان 

آنچه را نمی دانست یاد داد!«1
همچنین آیات قرآن کریم مهم ترین ویژگی انبیاء الهی را تعلیم مردم 
بیان کرده و آن گرامیان را به عنوان معلمان بشر می شناساند و 
می فرماید: »لََقد َمنَّ اهللُ َعلَی الُمؤِمنیَن إِذ بََعَث فیِهم َرُسواًل ِمن 
أَنُفِسِهم یتُلوا َعلَیِهم آیاتِِه َو یَزکیِهم َو یَعلُِّمُهُم الکتاَب َو الِحکَمَة َو 
إِن کانُوا ِمن َقبُل لَفی َضالٍل ُمبیٍن؛ خداوند بر مومنان منت نهاد، 
هنگامی که در میان آن ها، پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات 
او را بر آن ها بخواند، و آن ها را پاک کند و برایشان کتاب و حکمت 

بیاموزد هر چند پیش از آن، در گمراهی آشکاری بودند.«2
در عظمت منزلت و مقام معلم همین کافی است که بزرگ ترین 
معلم جهان بشریت حضرت رسول خاتم است و ایشان به این 
ویژگی خود افتخار می کردند. اما هر معلم بودنی، باعث افتخار نیست 

چرا که:
 در عالم دودسته دعوت کننده وجود داردند؛ یک دسته شامل خداوند 
متعال انبیاء الهی و اوصیاء الهی و عالمان الهی می شود که دعوی 
آن ها اموری واقعی و عقالنی است، به عبارت دیگر آنان جامعه ی 
بشری را به سوی اموری واقعی و عقالنی دعوت می کنند، اموری که 
باعث می شود جامعه ی انسانی به کمال و سعادت واقعی خود برسد 

اشاره: 

از جمله عناوینی که حضرت امام خامنه ای در 
پیام تسلیتشان به مناسبت رحلت عالمه مصباح 

به کار بردند عنوان معلم بزرگ بود.
به مقام معلمی  از همان دوران جوانی  ایشان 
دست یافته بود و از دروس ابتدایی تا سطوح 
عالی حوزه، در رشته های فقه، اصول، فلسفه، 
کالم و تفسیر قرآن شاگردان بسیاری را تربیت 
کردند. میراث بزرگی که راه این معلم بزرگ را 

استمرار خواهد بخشید.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

ـ چنان که در آیات قرآنی به جامعه ی انسانی توصیه شده که این 
دسته از دعوت کنندگان را پذیرا باشند، خداوند می فرماید: »یا أَیَها 
الَّذیَن آَمُنوا اسَتجیبوا هلِلِ َولِلرَّسوِل إِذا َدعاکم لِما یحییکم َواعلَموا أَنَّ 
اهللَ یحوُل بَیَن الَمرءِ َوَقلبِِه َوأَنَُّه إِلَیِه ُتحَشروَن؛ ای کسانی که ایمان 
آورده اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به 
سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد! و بدانید خداوند 
میان انسان و قلب او حایل می شود، و همه شما )در قیامت( نزد 

او گردآوری می شوید«3 
دسته دیگر از دعوت کنندگان، شیطان و اذناب آن می باشند که 
جامعه ی بشری را به سوی اموری غیرواقعی و غیرعقالنی دعوت 
می کنند، اموری که باعث می شود نفس اماره بر فرد و جامعه 
حاکم شود و روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی بر همین 
اساس تنظیم و شکل گیری شوند و جامعه به فساد و هالکت و 
ضاللت کشیده شود؛ چنان که در آیه دیگري آمده است »َوإِذا تََولّی 
َسعی ِفی اَلرِض لِیفِسَد فیها َویهلِک الَحرَث َوالنَّسَل َواهللُ ال یِحبُّ 
الَفساَد؛ هنگامی که روی برمی گردانند )و از نزد تو خارج می شوند(، 
در راه فساد در زمین، کوشش می کنند، و زراعت ها و چهارپایان را 
نابود می سازند؛ )با این که می دانند( خدا فساد را دوست نمی دارد.«4

به تبع دعوت کنندگان، دعوت شوندگان نیز به دو قسم تقسیم 
می شوند؛ عده ای دعوت شیطان را می پذیرند و او را به والیت 
او  قرار می دهند و  را اساس کار خود  او  برمی گزینند و دعوت 
آن ها را شریک خود قرار داده و در سینه هایشان جای می گیرد و 
آن ها را در دامنش پرورش می دهد. پس آن چه می بینند شیطان 
به ایشان می نمایاند و آن چه می گویند سخن اوست. اوست که 
آن ها را به راه خطایشان می برد و زشت را در نزد آنان می آراید 
و این دانش آموزان پرکار و حلقه بگوش خود را کارگزار خود قرار 
می دهد. شیطان به کمک آن ها اساسی ترین حقوق انسان ها یعنی 
بهره مندی از جامعه ی سالم و آزادی برین و اندیشه سالم را با 
شیوه های گوناگون و تبلیغات نادرست و با به کارگیری مغالطه، از 
انسان ها سلب می کند. او فرصت تفکر صحیح را از آنان می گیرد 
و با فتنه و آشوب، در برابر ارشاد و تبلیغ انبیاء می ایستد، و بر مسیر 
صراط مستقیم می نشیند که در آن ایجاد انحراف و بدعت کند. 
این کارگزاران به تبعیت از معلم خود؛ شیطان، به زعم باطل خود 
می خواهند چراغ هدایت که خواسته ی فطرت همه ی انسان هاست 
را خاموش کنند. شیطان این کارگزاران حلقه بگوش خود را در 
نهایت شدیدالربط به خود قرار می دهد و معلم آن ها می شود و 
آنان را رابط بین خود و خلق قرار می دهد. شیطان، خود معلم 
آن ها می شود، و آنان را معلم دیگران در مسیر باطل قرار می دهد، 
تا جهانیان را بفریبند و به سوی اموری غیر واقعی و غیرعقالنی 

سوق دهند.
چنانکه خود بر این مطلب اقرار کرده است و بر انجام این کار قسم 
تِک َلُغِوینَُّهم أَجَمِعیَن«5، این کارگزاران  یاد کرده است؛ »َقاَل َفبِِعزَّ
و امناء شیطان در جایگاه عالمان و دانشمندان قرار می گیرند و 
انسان ها را از یقین به شک و از اخالص به ریا و از فروتنی به تکبر 
و از نصیحت به دشمنی و از زهد به رغبت می خوانند. چنان که امام 
صادق جامعه را از برگزیدن چنین کسانی به معلمی خود پرهیز 

می دهد و می فرماید: »و ال ِعلَم إاّل ِمن عالٍِم ربّانيٍّ ، بدانید و آگاه 
باشید که علم جز از دانشمندان ربانی نیست«6،

دسته دیگر از دعوت شوندگان انسان های عاقلی هستند که در 
هنگام مواجه شدن با دعوت خدا و انبیاء آن را می پذیرند و با این 
پذیرش فرزند معنوی آن ها می شوند و نبوی و علوی می شوند و 
این نبوی و علوی بودن شناسنامه آن ها شده و هویت جدیدی را 
برای آن ها تحت عنوان »چنگ زدن به این هویت جدید الهی«، 
قوا َواذکروا نِعَمَت اهللِ  می سازد. »َواعَتِصموا بَِحبِل اهللِ َجمیًعا َوال تََفرَّ
َعلَیکم إِذ کنُتم أَعداًء َفأَلََّف بَیَن ُقلوبِکم َفأَصَبحُتم بِنِعَمتِِه إِخوانًا 
َوکنُتم َعلی َشفا ُحفَرٍة ِمَن الّنارِ َفأَنَقَذکم ِمنها کذلِک یَبیُن اهللُ لَکم 
آیاتِِه لََعلَّکم تَهَتدوَن«7 در این دعوت انسان را از چارچوب محیط 
دنیوی که چیزی جز لهو و لعب و تکاثر و تفاخر و اعتباریات 
نیستند، خارج کرده، و به دلیل اتصال پیدا کردن با کمال مطلق و 
مقهور صفات جالل و جمال او شدن، محب کمال مطلق کرده، 
متنفر از نقص می نماید.  این تولی و تبری او را بر صراط مستقیم 
پایدار می گرداند، چنانکه آیه ی قرآن به این امر اشاره داشته و 
َُّنا اهللُ ُثمَّ اسَتقاُموا«8 این استقامت  می فرماید: »إِنَّ الَّذیَن قالُوا َرب
بر صراط مستقیم در وجود آنان آن چنان نهادینه شده و تبدیل به 
هویت آن ها می شود. آن چنان که دیگر به دنبال تغییر در صراط 
مستقیم نیستند، بلکه با تمام وجود به دنبال صراط مستقیم اند 
و از همه چیزشان برای تحقق آن در اجتماع می گذرند چنانکه 
قرآن کریم در مورد آنان می فرماید )ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا 
ما عاَهُدوا اهللَ َعلَیِه  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن ینَتِظُر 
لوا تَبدیاًل9. این استقامت بر صراط مستقیم و ایثار برای  َوما بَدَّ
صراط مستقیم، موجب می گردد تا نصرت الهی شامل حال آن ها 
شود »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِن تَنُصُروا اهللَ َینُصرُکم«10 و خداوند 
به آن ها توفیق بهره مندی از دو بال سعادت یعنی علم و عمل 
صالح را عنایت می فرماید. و ابواب معرفت و فهم را بر روی آن ها 
می گشاید و آن ها را به مقام ربانین می رساند، یعنی از یک سو آن ها 
شدیدالربط بالرب می شوند و از طرف دیگر رابط بین حق و مردم 
می شوند، این بدان معناست که آن ها در ذیل تعلیم و تزکیه انبیاء 
به تعقل و تفکر، تدبر و حکمت دست می یابند و شأنیت معلمیت را 

برای جامعه پیدا می کنند.
و از آن جا که از یک سو شأنیت معلمی حقیقتا فقط برای اینان 
است و از سوی دیگر تعلیم و تزکیه نیازمند به معرفت و معلم است 
لذا، در قرآن و روایات معصومین به جامعه توصیه شده است که 
فقط افرادی را که دارای این شأنیت هستند به معلمی برگزینند 
َفَمن َیهدي إِلَی الَحقِّ  چنان که در سوره یونس آمده است »أَ 
أََحقُّ أَن ُیتََّبَع«11 و از امام کاظم نقل است که »دانش به آموزش 
است و آموزش به خردورزی گره خورده است و دانشی نیست جز 
از عالم ربانی چرا که به فرمایش قرآنی اینان هستند که حامالن 
ن َدَعا إِلَی اهلَلِّ َوَعِمَل َصالًِحا  قول احسنند. »َوَمن أَحَسُن َقواًل ِمَمّ

َوَقاَل إِنَّنِی ِمَن الُمسلِِمیَن«12 
با توجه به مراتب فوق می توان چنین گفت که: اولین معلم و 
مربی انسان ها خداست، خداوند با ارسال رسوالن خود عهده دار 
تعلیم و تربیت انسان ها است. خداوند در قرآن با بیان کلمه ی  

معلم و مربی باید آن چه را که 
مى خواهد تعلیم دهد خود، 

دارا باشد، مربی باید بداند که 
چه چیزهایی را مى خواهد به 

متعلمان تعلیم دهد. هنگامى 
که حضرت موسى مأمور شد 

که در نزد معلمى آموزش ببیند، 
خداوند او را نزد فردی عالم و 

آگاه تر از خود راهنمایی کرد، قرآن 
در این زمینه مى فرماید: »فَوََجدا 
عَبًدا مِن عِبادِنا آتَيناهُ رَحَمةً مِن 

َّمناهُ مِن لَُدنّا عِلمًا«  عِندِنا وَ عَل
موسى و همراهش در ادامه سیر 

علمى خود بنده ای از بندگان ما 
را یافتند که رحمت و موهبت 

عظیمى از سوی خود به او داده 
و علم فراوانى از نزد خود به او 
آموخته بودیم »قاَل لَهُ مُوسى  

َِّمنى مِمّا  َّبُِعک عَلى  أَن تَُعل َهل أَت
ِّمَت رُشًدا« عُل
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رب که حدود دو هزار بار آن را ذکر کرده، مربی بودن خود را برای بندگان گوشزد 
نموده است، خداوند از سویی استعداد فراگیری علم و داشن و پذیرش رشد و کمال 
را به بندگانش عطا فرموده است. و از سوی دیگر انبیاء  را فرستاده تا با تعلیم و تزکیه 
بندگان خود را به کمال برساند. و آنان که در ذیل ربوبیت الهی و تربیت رسول اکرم 
و معصومین)علیه السالم( به مقام معلمی نائل می آیند، متعهدند که علم خود را به 
دیگران بیاموزند، زیرا علم رزقی است که خداوند به آن ها عطا کرده است و از آن ها 
انفاق آن را خواسته است »َو ِمّما َرَزقناُهم ُینِفُقوَن« اینان موظفند تا استعدادهای 
نهفته درونی انسان ها را که چونان بذرهای کاشته شده در نهاد انسان ها است به 
فعلیت برسانند. این نوع از مربیان دارای خصوصیاتی هستند، که در کالم وحی و 
حضرات معصومین علیهم السالم بدان ها اشاره رفته است، این خصوصیات قرآنی 
همان ویژگی هایی هستند که در شخصیت عالمه مصباح یزدی به اعتراف همگان 
در حد باالیی تجلی یافته است. به همین دلیل مقام معظم رهبری در پیام تسلیتشان 
به مناسبت رحلت حضرت عالمه مصباح یزدی از ایشان با عنوان معلم بزرگ یاد 

می کنند
برخی از این خصوصیات عبارتند از:

1ـ  معرفت: معلم و مربی باید آن چه را که می خواهد تعلیم دهد خود، دارا باشد، مربی باید 
 بداند که چه چیزهایی را می خواهد به متعلمان تعلیم دهد. هنگامی که حضرت موسی
مأمور شد که در نزد معلمی آموزش ببیند، خداوند او را نزد فردی عالم و آگاه تر از خود 
راهنمایی کرد، قرآن در این زمینه می فرماید: »َفَوَجدا َعبًدا ِمن ِعباِدنا آتَیناُه َرحَمًة ِمن ِعنِدنا 
َو َعلَّمناُه ِمن لَُدنّا ِعلًما«13 موسی و همراهش در ادامه سیر علمی خود بنده ای از بندگان 
ما را یافتند که رحمت و موهبت عظیمی از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد 
خود به او آموخته بودیم »قاَل لَُه ُموسی  َهل أَتَّبُِعک َعلی  أَن ُتَعلَِّمنی ِمّما ُعلِّمَت ُرشًدا«14

موسی به او گفت: آیا از تو پیروی کنم تا از آن چه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد 
و صالح است به من بیاموزی.

آری بدون علم و تخصص کافی، هرگز امر تعلیم و تربیت صحیح ممکن نخواهد 
شد، بر همین اساس است که ائمه اطهار ما در دعاهای خود از خداوند خواستار 
ازدیاد علم بودند، در دعاهای امام زین العابدین آمده است؛ )َوَهب لی نوراً أمشی به 
فی الناس و أهتدی بِِه فی الظلماِت و أَسَتضیُء بِِه ِمَن الشِک و الَشَبهات( به من 
نوری ببخش که در پرتوش میان مردم گام بردارم و در تاریکیها بدان راه یابم و در 
شک و شبهه ها روشن شوم. و یا در جای دیگر می فرمایند، خدایا به من بینش در 
دین خود و فهم در حکمت خود و فقه در دانش خود عطا فرما. امام صادق نیز در 
همین خصوص می فرمایند. پروردگارا، به اسم بزرگ خود  نور در تاریکی و بینش در 

فتنه های شبهه ناک از تو می طلبم.
 2ـ اخالص: معلم و مربی باید در کار خود اخالص داشته باشند، پیامبر اکرم 
در این خصوص می فرماید آن که برای خدا دانش بجوید، به بابی از آن نمی رسد جز 
آن که در نفس خود خواری و برای مردم فروتنی و در برابر خدا بیم و در دین کوشش 

افزاید، چنین کسی از دانش بهره می برد.
و در جای دیگر می فرمایند: هر کس برای خدا، بابی از دانش را فرا گیرد تا به مردم 

بیاموزد، خداوند پاداش هفتاد پیامبر به او بدهد.
3ـ  معتقد به آنچه می گوید: معلم و مربی باید به آنچه می گوید و آموزش می دهد 
و به کار خود،  ایمان داشته باشد بدون، شور و عشق و ایمان به حقیقتی که مربی 

می خواهد تعلیم دهد نمی توان به تربیت دیگران پرداخت.
4ـ  اهل تفکر بودن: معلم و مربی باید در آن چه فرا می گیرد نیک بیندیشد و دانش 
خود را استوار گرداند، وجود مقدس امیر المؤمنین در این باره می فرماید، هان بدانید 

دانشی که در آن اندیشیدن نباشد خیری ندارد.
5ـ حق محوری: معلم و مربی باید حق محور باشند قرآن کریم چنانکه در سطور 

ر ِعباِد. الَّذیَن َیسَتِمُعوَن الَقوَل َفَیتَّبُِعوَن أَحَسَنُه«15 و امام  قبل گذشت می فرماید: َ»بَشِّ
صادق می فرماید حکمت گمشده ی مؤمن است. پس هر یک از شما گمشده اش را 

در هر جا یافت، آن را برگیرد.
6ـ عمل به علم: مربی و معلم باید بداند که کردار وی در امر تعلیم و تربیت اساسی تر 
از گفتارش می باشد کردار خارجی مربی نشان می دهد که اوال وی به چیزی که 
می گوید اعتقاد دارد ثانیا گفتن وسیله است و عمل کردن هدف، مربی نیز با عمل 

کردن به آن چه می گوید نشان می دهد که عمل دارای ارزش حیاتی است.
7ـ عشق و عالقه به پیشرفت شاگرد: اگر معلم و مربی در امر تعلیم و تربیت 
انگیزه هایی غیر از تأمین معاش یا خودنمایی و مباهات و اغراض غیرانسانی داشته 

باشد هیچ گاه نمی تواند انسان رشد یافته ای را تربیت کند. 
8ـ سعه صدر: مربی نباید در امر تعلیم و تربیت در برخورد با لجاجت های متربی، 

دست از هدف بشوید و در مقابل او پرخاشگرانه موضع گیری کند.
9- بسیاری از خصوصیات دیگر همانند توقف هنگام ندانستن، یاری جستن از خدا، 
پناه جویی از نادانی نداشتن حب دنیا، ادعای دانش، کاسبی نکردن با دانش دینی، 
همراهی نکردن با طاغوتیان و ظالمان، نداشتن جاه طلبی، رعایت عدالت در بین 

شاگردان، بذل دانش به مستحقش و باز داشتن آن از نااهلش و....
معلمانی که دارای چنین خصوصیاتی باشند، اُمنا و دوستان خدا و نزدیک ترین افراد و 
وارثان پیامبرانند، اینان اند که مرکب قلمشان برتر از خون شهیدان است و نگریستن 

به آنان عبادت و رحلت شان از دنیا شکافی در دین محسوب می شود.
نهایت این که شاگردی از شاگردان حضرت عالمه نیست و همنشینی و مالقات 
کننده ای با حضرت عالمه نیست که عالمه را با خصوصیات فوق توصیف نکند 
و خاطراتی از آن ها نداشته باشد. به درستی او چنان که در پیام تسلیت مقام معظم 

رهبری آمده است معلمی بزرگ بود.

نتیجه:
عالمه مصباح یزدي از معلمان بزرگي بود که همه شاخص هاي یک معلم الهي را 
در خود جمع کرده بود؛ ایشان هم از معرفت باالیي برخوردار بود و هم مخلصانه به 
آن چه تعلیم مي داد معتقد بود. هم با سعه صدر عظیمي که داشت با عشق و عالقه 

زیاد در تربیت شاگردان مي کوشید.
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