
من خود را مصداق معلمی نمی دانم و شخصا در زندگی به عدد انگشتان يک دست معلمانی ديدم که با 
 ديدن آنها هيچ معلم ديگری را نمی توانستم معلم تلقی کنم.

کسانی هستند که عاِلم هستند ولی برای معلمی عِالم بودن شرط الزم است نه شرط کافی و ويژگی های 
اين نسلی که من هم چندتايشان را ديدم مثل دايناسورها رو به انقراض هستند. ديگری نيز الزم است. 

يعنی بدون مبالغه در هر نسلی انسان متوجه می شود درصد تعداد اين ها در جمع علی االدعا معلم کمتر 
 می شود.

شگاه های وارد آن شدم در مقايسه با االن و به همين ترتيب همه دان ۵٣دانشکده الهيات که من در سال 
مربوط به علوم انسانی در سی سال گذشته می يابم که تعداد معلمان کم شده است. علل و عوامل متعددی 

 دست اندرکار بوده اند. جای تاسف دارد. 

 ربی تنها چيزی است که نمی توان ما هر چيزی را از خارج مرزها می توانيم وارد کنيم ولی معلم و م
مرحوم دکتر عبدالحسين زرين کوب، مرحوم  سد برای من معلمانی چوناين ايام که می ر وارد کرد.

، مرحوم امير حسين يزدی تداعی می شوند. پيش خودم می گويم خوش بينانه دانشجويان با دکتر مطهری
 امثال بنده مواجه می شوند و مرا معلم به حساب می آورند.

م سه کارکرد دارد و چهارمی محل بحثم کاری ندارم شخص چه آراء و عقايدی داشته باشد معتقدم معل
 نيست.

اولی که از همه مهمتر است انتقال شيوه انديشيدن است. در بسياری موارد ممکن است شما به علت 
ضعف حافظه معلومات و اطالعات از يادتان برود ولی اگر معلم به همراه آن، شيوه انديشيدن و به قول 

يوه روی کردن به يک مساله يا مشکل و شيوه برآمدن از ما طالب شيوه ورود و خروج در مباحث، ش
در اين ها قوت و  با حافظه از دست نمی رود و را به شما داده باشند يا رفع آن مشکل عهده حل آن مساله

حافظه اثرگذار نيست يک رويکرد به دانشجو داده شود. بارها گفته ام افالطون يکی از حکيمان ضعف 
که هر روز ماهی مورد مصرف مرا می دهد به من خدمت نکرده است کسی می گويد کسی وفيلسوفان 

 از دنيا برود من هم او اگر فردا اوال به من ياد دهد زيرا را به من خدمت کرده است که روش ماهيگيری
بماند زندگی من زندگی وابسته شده است  زنده فرض که تا اخر عمر من هب ثانيا و از دنيا خواهم رفت

اتونومی خودش را از دست داده است.  خودمختاری و ستقالل وزندگی من ا  

د از اينکه ورد ولی اگر روش را به من ياد دهد بعراه او بايد باشم که برايم ماهی بياچشم به  هر روز من 
.ماهی بگيرممرد می توانم با همان روش ماهی گيری   

را نشان دهد و مشکالت به مسائلروش ورود و خروج که معلم روش انديشيدن و  مهم استخيلی روش   

در  - در درجه دوم اهميت است مساله انتقال معلومات و اطالعات و الاقل عقايد به نظر من دوم کهکار 
خوب تفهيم کند و خوب انتقال  اينها را بتواند يعنی است -صورتی که به مرتبه علم و اطالع نرسيده باشد

 دهد. 

است.  اين دوتا در جهت تعليم  

در جهت تربيت دارد و آن اينکه يک نوع زيستن را به دانشجوی  و کارکرد سومی هم معلم فونکسيونی
.خود انتقال دهد  

 دانشجو در روزگار ما بيشتر از دانستن به شيوه زيستن نياز دارد.  



ه مخصوصا در روزگار ما که بديل ها و آلترناتيوها برای مغز بشر فراوانند. احتياج نيست که آدم هم
محفوظات را داشته باشد. اينقدر وسايلی وجود دارد که صد چندان آنچه در ذهن من و شما وجود دارد در 
آنها به صورت دقيق هست. شيوه زيستن مهم است به گونه ای که دانشجو بفهمد که معلمش گونه ديگری 

می کند زندگی می کند وگرنه معلم مثل يک لبنياتی است که صبح ها در مغازه اش را باز   

مهم اين است که معلم يک نوع زندگی کردن را انتقال دهد و به دانشجو نشان دهد اين طور هم می شود 
از اين نظر بعد تربيتی گفتم زيرا انتقال اخالق و زندگی کرد اين نوع زندگی کردن هم آزمون پذير است. 

در مقابل دوستانش و در مقابل معنويت است. اينکه معلم بداند در مقابل مخالفانش چطور رفتار کند 
کسانی که به تعبيری زير دست او به حساب می آيند، نسبت به کسانی که همگنان و همقران او هستند 
چطوررفتار کند. بداند چطور می تواند عدالت، محبت و دغدغه نسبت به دانشجو را نشان دهد. اين ها 

ينم تمام فرمول های رياضی که در دبيرستان و خيلی مهم تر است. من وقتی به خودم رجوع می کنم می ب
دانشگاه خوانده بودم از ذهنم رفته است اما اين نوع شيوه زيستنی که بعضی معلمان به ما انتقال می دادند 

نه اينکه عمدا بخواهند انتقال دهند خاصيت وجودی شان ميشود و اين نوع رفتار و حرکات و سکنات 
ند به گونه ای که بعد مدتی متوجه می شويد طرز حرف زدن و طرز آهسته آهسته انتقال پيدا می ک

نگاهتان مثل استادتان می شود. اين متاسفانه االن نيست. االن دانشجو می رود سر کالس می بيند استاد از 
کمبود حقوق می نالد و مثال اينکه شرکت تعاونی جنس نمی آورد و به اساتيد وام مسکن نمی دهند. البته 

دم يک نظام سياسی خبير و دلسوخته نظامی است که نگذارد کار معلمان به اينجا بکشد ولی در من معتق
نبايد را ندارد معلم  الزم آگاهی و خيرخواهی قر و قناعت نمی بريم. حتی اگر نظامعين حال ما آبروی ف

مستقيم دو چيز در اين صورت به طور غير در دانشگاه، کالس و مدرسه دانشجويان را به اين فضا ببرد. 
. ديگر اينکه آنها را نسبت اصل است ، معيشت و مادياترا به آنان ياد می دهد يکی اينکه باالخره اقتصاد
ناليدن و گاليه کردن  اين موارد در دانشجو اثر می کند: به رشته شان يا به علم و معرفت دلسرد می کند.

د را متدنی کردن در حد مادياتو خو  

التفات به ماديات روشی نبود که در تعليم و تربيت سنتی وجود داشته باشد. چه بسا دانشجويی سالها با آنها 
 زندگی می کرد و اصال توجه پيدا نميکرد که چقدر فقيرند. 

که وقتی بعد از درس از ايشان  يکی از اساتيد ما از ارتباطش با مرحوم عالمه طباطبايی نقل می کرد
يم ايشان در حين جواب تا دم منزلشان می رفتيم ولی هيچ وقت تعارف نمی کردند که به سوالی می کرد

ما تعجب می کرديم که عليرغم تخلق به اخالق پيشرفته که دارند ما را به خانه  منزلشان برويم و 
در خودشان دعوت نمی کنند. بعدها از طريق اقای قدوسی با زندگی ايشان آشنا شديم و فهميديم اينقدر 

زندگی شان فقير بودند که نمی توانستند ما را دعوت کنند و برايشان خوشايند نبود که ما وضعشان را 
ببينيم. االن اين طور نيست مثال استادان اگر وزير علوم و تحقيقات را مالقات کنند از ماديات می پرسند 

نيست يا بايد سخت گيرانه تر با ولی راجع اينکه سيستم  آموزشی موفق نيست يا نظام واحدی نظام موفقی 
سوالی نمی  اساتيد مواجه شويم يا از وضع تحقيقات ناراضی هستيم از استاندارد تحقيقات ناراضی هستيم

 کنند. 

در قديم معلم در مواجهه با دانشجوی خودش او را ياد علم يا معنويت يا هر دو می انداخت. می گفتند علم 
علم در ميان ماديات در عرش و در ميان معنويات در فرش هست.در برزخ ماديات و معنويات است.   

االن اين طور نيست اساتيد معلومات ندارند و قدرت انتقال آنچه دارند هم ندارند حوصله انتقال هم ندارند 
 عالقه به اين انتقال هم ندارند و شان آنها به لحاظ معنوی مثل شان لبنياتی هست 



مغازه و به همين جهت همه آنچه آنجا وجود دارد اينجا هم وجود دارد يک مغازه دارد اينجا هم يک 
حسادت، کارشکنی، مشکل تراشی برای همکاران هميشه جای خودشان را تنگ می بينند هنوز اساتيد 

نفهميده اند هيچ کسی جای کسی را تنگ نمی کند اگر بفهمی در پازل عالم کدام قطعه هستی  اين عالم با 
نميشود هيچ کسی جای آدم را پر نمی کندوجود تو تکميل   

 خدا طوری عالم را ساخته است که هيچ کسی جای هيچ کسی را پر نمی کند

اگر بفهمی که کارکردت در پازل کجاست کدام قطعه عالم با تو بايد پر شود کسی جای تو را تنگ نمی 
 کند

نه اينکه  ين نوع رفتار وجود نداشتتعليم و تربيت سنتی چه در جهان اسالم چه در جهان غير اسالم ا در
اساتيد معصوم بودند ولی سنت و روش بر اين نبود و قبيح شمرده می شود و اگر کسی چنين رفتار می 

کرد درون خودش احساس شرمندگی داشت ولی االن طبيعی و روتين شده است که اساتيد برای هم 
ايين آمده است.کارشکنی کنند. نتيجه آن می شود که سطح معلومات و علم پ  

من معتقدم يک دکترای امروز به اندازه يک ليسانس چهل سال پيش معلومات ندارد. در جلسه ای بودم 
 دکترای ادبيات و زبان فارسی که از معمران اين رشته بود بيتی از موالنا را غلط می خواند 

می فهميد در قديم يک بازاری با معلومات ما از يک استاد امروز حافظ موالنا نظامی  

يک نامه بعضی نمی توانند بنويسند. در اوراق ورودی دکترا غلط های اماليی فاحش می ديدم اين 
دانشجو چهار سل ديگر دکتر می شود و بعدا عضو هيات علمی دانشگاه می شود درحالی که غلط فاحش 

 اماليی دارد.

ست که نظام کشورهای جهان سوم چرا بايد اين طور باشد؟ به نظر من يکی به دليل اينکه اينطور ني
عموما و از جمله کشور بفهمند که کسانی که به فهم خدمت می کنند به بهترين بخش کشور خدمت می 

ندگی آبرومندانه برايشان مهيا کرد. ز و اقتصادی نه زندگی تجمالتی، بايد از نظر معيشتیو کنند   

 داشته باشد ولی معلم بايد جهتدر اين  تقصيری و قصور کم يا بيش دوم اينکه هر نظامی ممکن است
حيثيت خودش را باالتر از اين بداند که برای مسائل معيشتی بنالد و به دانشجويانش هم خواه ناخواه بگويد 

 برويد دنبال مدرک گرفتن و با اين ورق پاره 

 می افتند در اين گردونه تحصيل برای مدرک، مدرک برای شغل، شغل برای پول.

 چهار تا فاز هست. 

که مدتی پيش ايشان شاگردی می کردند  نقل می کرد که ايشان می  پدرم از مرحوم آميرزا حسن شعرانی
ن وضع ظاهری اي ار نمی کنند زيرا گمان می کنند من باگاهی وقتها تاکسی ها در تهران من را سو گفت

ندارد سوار تاکسی شوم غافل از اينکه من تا پول نداشته باشم امکانپول کرايه ندارم   

ش بودياين وضع مرحوم شعرانی بود و اصال برايش مهم نبود يعنی چيز مهمتری برا  

استاد من مرحوم يزدگردی برای من نقل کرد که مرحوم جالل الدين همايی لباسش طوری بود که چندين 
د و گيوه ای می پوشيد که از بار پيش آمده بود که نگهبانان دم دانشگاه مانع ورود او به دانشگاه شده وبدن

 اصفهان خودش داشت اصال برايش مهم نبود

 االن دانشجو دوره ليسانس است کيف سامسونت دستش می گيرد



 ظاهرگرايی و ظاهر نگری را همه جا رواج دهيم

 از اول سيطره کميت برايش ثابت شده است 

همه چيز است به تعبير گنون آخر الزمان در همه عالمت کيفی آن سيطره کميت بر  

 در همه داوری ها کميت مهم است

اگر بپرسند کسی تا االن هزار صفحه و يکی بيست هزار صفحه از او منتشر شده است تصور می کنی 
 که دومی باسوادتر است 

 در يک مجلس شبانه محفل شبانه آنکه نوبت حرف زدن به ديگری نمی دهد بعد همه می گوين

می سنجيددن در قديم به ميزان سکوت ما را  

 هرچه فرزانه تر می شديم ساکت تر بوديم

  اذا تم العقل نقص الکالم ميزان سکوت  وخ اموشی و دم بر نياوردن

 اگر مهريهيا  صدميليون ديگری واگر بگويم کسی خانه ای خريده بيست ميليون است مثال  سيطره کميت
زيباتر به نظر می رسد باشد دويست ميليون دختری  

ه ايم.ويان خود انتقال دادو ما آن را به  دانشج تيب اين سيطره کميت استبه همين تر  

در قديم کتاب خواندن اين طور بود که قدما در سرتاسرع عمرشان بيست تا کتاب می  به همين ترتيب
حجم خوانده ها اهميت ميد هيم و کتاب را  به است و حاال سيطره کميتخواندند ولی عميق می خواندند 

 روزنامه وار می خوانيم. 

چيزهايی بود که در تعليم و تربيت و تفکر سنتی وجود نداشت و االن متاسفانه است و نتيجه اش اين  اينها
 است که درونمان پوک است اگر چه در بيرون می توانيم هيمنه ای داشته باشيم

ما غوالن بيماريم از لحاظ ظاهری بزرگيم ولی غده ای سرطانی  يی آن جمله متفکر معروف ايتاليا
 درونمان است

ی نابتهاج درونی و ارامش درونه  درون خود احساس پوکی می کنيم  

 همه چيز را از طريق شيادی به دست آورديم

پست و مقام ولی در درون از خود راضی نيستيم به ديلی اينکه در عين حال که  ؛در بيرون شانی داريم
 خوشناسی مشکل ترين کار است خودفريبی هم مشکل است

...سيطره کميت جهانی است بنشسته در گوشه ای .  

ارزش خود را در اين می ديدند که به اينها وجود ندارد آن کسی که می گفت به ابوشکور بلخی تنها بود 
ودشان بپردازند مجلس ارايی و زينت المجالس شدن فريب است و درون ما را پر نمی کندخ  

 به گفته ويليام تکری آمده بودند خودفروشی کنند

ما مثل کميسيون پزشکی هستيم که بر سر بيمار صعب العالج احضارمان کرده اند تا با مشورت يکديگر 
 مشکل را حل کنيم



گويد که مدرکت را از کدام دانشگاه گرفتی من در چند بيمارستان  بيمار در شرف مرگ است يکی می
 جراحی می کنم

 نمی خواهد مشکل بيمار را حل کند

نندلی رفع نشده؟ تکاثر و تفاخر می کمينار و مخارج چرا هيچ مشکس هاين هم  

 اينها واقعا من به مسائل اجتماعی عام کار ندارم يعنی سياسی و اقتصادی

ن هم باشيم اينها به ما ابتهاج درونی نمی دهداگر به فکر خودما  

 شادی اينجاست اين الملوک و اين ابناالملوک

 ابتهاج معنوی وجود ندارد

ن بودند و ابتهاج می بردند از ايناجمالتی که از بزرگان دين و معنويت می شنود باور نمی کنيم که انس  

نبرده ايم ای يک بويی از آنهاجمالتی که علی بن ابيطالب در نهج البالغه دارد يک شمه   

 کجا هستند ابتهاج می بردند...

 ابتهاج و سرور درونی باعث می شده که به آن زندگی ادامه دهد در يک مجلسی قطعات معروفی

 سطح علم به صورت فاحشی کاهش يافته است همه به خاطر اين هست

يک نفر که موافق بود جناب آقای  بدهندوقتی می خواستند حوزه را مدرکی کنند ليسانس و فوق ليسانس 
دو ساعت و نيم با مصباح بود که با چند نفر ديگر من جمله فياضی غروی رجبی خدمت ايشان رفتيم و 

.او بحث و گفت و گو کرديم که به صالح حوزه نيست  

 نقطه قوت حوزه در اين بود که مدرک نبود

اه وارد حوزهنقاط قوت حوزه وارد دانشگاه شود و نقاط قوت دانشگ  

 يکی از نقاط ضعف دانشگاه مدرک است

 ايشان نپذيرفت و عمال شد

 االن چيزهای شگفت انگيزی می شنويم

 سيطره کميت مدرک يعنی کيفيت را بر اساس کميت سنجيدن و آن را فدا کردن 

تکليف را افه کنند يا يا بگوييد حقوق را اضه خاطر علم می آموختند االن می گويند در گذشته علم را ب
اينطوری آب نخور عقلت می پرد پرسيد عقل چيهانجام نمی دهيم. حکايتی است که کسی گفت   

علم خودش ارزش ذاتی دارد نفهمد که کسی مثل   

از سن من گذشته و کسی از من حرف شنوی ندارد من پيش بينی خوبی ندارم از جهاتی از جمله از 
مجهتی که گفت  

دانشگاه ها نظام واحدی يعنی شما شانزده جلسه که در علمی آمدی بس است يعنی يک استاد در هر 
 دوجهت اگر کل آنچه بلد هست که در سه جلسه می تواند بگويد بايد کشش دهد که شانزده جلسه 



 مثل تخت خواب فوستريوس در ادبيات غرب

يدا ميکند اگر کوتاه تر بود کشش می دهد تا به غولی تختی دارد و اطراف بيابان می گردد و افراد را پ  

استادی که همه حرفش را در سه ساعت می توان بگويد شانزده هفته وقت همه را می گيرد برای هيچ 
 چيز

 اگر می گفتند هرچه بلدی بيا بگو

تمام شد ضوابط می گويد که بايد تمامش کنی ١۶اگر کسی اطالعات فراوان دارد جلسه   

ر نبود ممکن بود دانشجويی بيست سال در رکاب او باشد و تخليه علمی و اطالعاتی می در قديم اينطو
 کرد

 علم و معنويت و تجربه ياد می گرفت

 نمی گفت واحدمان تمام شده است

  ؟  سفر می کردند کو آن طلب

ا يک وقتی راديو اعالم کند که دولت تصميم گرفته که همه کسانی که در مقطع فوق ليسانس يا دکتر
 خودشان بيايند مدرکشان را بگيرند چند نفر می گويند بايد درس را بخوانيم 

سفرهای طوالنی می رفتند که از چه کسی می گويد من می خواهم ياد بگيرم چند نفر دنبال علم هستند. 
 استادی علم بياموزند.

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  


