
 حیدری هللا آیت علمی شخصیّت افاوص

  علمی مباحث در «منهج» و «روش» به توّجه اهمیت

 به آن طریق از توان می که است شناختی دروازۀ نخستین بیانگر فکری، منهج و شیوه به دادن اهمیت

  .برد پی حیدری عالمه شخصیّت علمی ابعاد و معرفتی حرکت

 یک اشراق حکمت و است، فکری و بحثی فلسفۀ یک مّشاء فلسفۀ که طور همان نمونه، عنوان به

 جمع شهود و نقل و عقل بین که است تلفیقی مکتب یک متعالیه حکمت و باشد می کشفی و ذوقی حکمت

 شیوه این همۀ از یعنی است؛ روش سه این جامع نیز حیدری استاد علمی شخصیّت شکل همین به نموده،

 .برند می بهره نیاز صورت در و خود جای در متنّوع و متعدّد معرفتی های

 از نه و دارد اشراقی عرفانی   ذوق نه دارد، استداللی و برهانی های بحث به ورود توانایی نه که کسی

 و علمی تولیدات عمیق فهم به تواند نمی باید که طور آن است، مند بهره متعالیه حکمت فکری نبوغ

 حدودی تا حیدری هللا آیت علمی جایگاه و شخصیّت شناخت نتیجه در و شود نائل حیدری عالمه فکری

 در بارز ویژگی بودن، محور منهج و روشمندی گفت توان می دیگر بیان به. بود خواهد دشوار او برای

 .است حیدری عالمه تألیفات و دروس تمام

 نخست عرفانی، و فلسفی و تفسیری و کالمی و فقهی از اعم بحثی هر به ورود از پیش حیدری استاد 

 شیوۀ و متد و کنند نقد و طرح را نظر مورد موضوع در موجود مناهج و ها روش تا کنند می تالش

 سایر نشود، تصحیح بحث روش تا که چرا کنند؛ می مشخص ابتدا همان از را خود برگزیدۀ علمی

  .آمد نخواهند در آب از کارآمد و پخته شوند، می استوار آن بر که مباحثی

  عام صفات و ها ویژگی

 تا است شایسته کنیم، ترسیم حیدری عالمه علمی شخصیّت از جامع تصویری بتوانیم اینکه برای

 و ها ویژگی ؛«عام» صفات و ها ویژگی: کنیم تقسیم اساسی قسمت سه در را ایشان علمی خصائص

 «.اخصّ »  صفات و ها ویژگی ؛«خاص» صفات

 می عمومیّت به متّصف چه اگر حیدری هللا آیت علمی شخصیّت در عمومی های ویژگی و اوصاف

 به روند، می شمار به ایشان علمی شخصیّت زیربنای عنوان به ها ویژگی همین وجود، این با اما شوند

 کرد گمان نباید. بود خواهد فایده بی اخصّ  و خاص صفات از صحبت اوصاف این فقدان با که طوری

 این دقّت با ما اگر که چرا ندارند؛ فضیلتی هیچ پس هستند عمومی صفات این واجد علم اهل همۀ که

 .هستند کمیاب و نادر که یافت خواهیم در باشیم پیگیر را صفات

  کنیم: می اشاره آنها مهمترین از برخی به تنها خاطر همین به هستند، فراوان صفات این

 علم تحصیل در فراوان پشتکار و حقیقی عالقۀ



. نشوند سیر معرفت و علم کسب از هرگز و دهند ادامه قّوت با را علمی مسیر که هستند افرادی کمتر

 می فرو عطششان مدتی از پس اما روند، می علمی های بحث دنبال به را صباحی چند افراد از برخی

  .شوند می منصرف مسیر ادامۀ از و کاهد

 تدریس و تحصیل در انضباط و دقّت

 شکی. شود انقطاع و آشفتگی نظمی، بی دچار کمتر خود، تدریس یا تحصیل در علم طالب اینکه یعنی

 .شوند نمی حاصل کسی هر در آسانی به صفت دو این که نیست

 درک ظرفیت و حافظه قدرت و هوشیاری

 زیاد آنها هوشیاری که کسانی بین در شوند؛ می جمع شخص یک در ندرت به نیز ارزشمند صفات این 

 عنوان به حافظه که این با کنند می شکایت حافظه ضعف از که کنیم می مالحظه است قوی آنها درک و

 .بالعکس طور همین و است علمی حرکت برای اولیّه ماده

 استقامت و جدّیّت

 در منّظم ریزی برنامه: جمله از گردد می روشن علمی های فعالیت از برخی طریق از صفت دو این

 و سستی امور این در نباید گاه هیچ علم طالب. تألیف و تقریر مباحثه، مراجعه، تدریس، تحصیل، اوقات

 پایداری اّما شود می حاصل طلبگی اوائل در معموالا  استقامت و جدیّت این. دهد خرج به انگاری سهل

 .است تر مهم بسیار آن در

  هدفمندی

 اصول از یکی است، حرکت در آن سوی به اسالمی علوم در علم طالب که غایتی و هدف از آگاهی

 آن در که است مقدسی مکان بلکه نیست، اجتماعی بیکاران جای علمیه های حوزه. است طلبگی مهم

 همان از باید و کرد انگاری سهل آن به نسبت نباید هرگز لذا شود می گرفته فرا علوم اجلّ  و اشرف

 .چیست علم تحصیل از نهایی هدف که دانست ابتدا

 .غیره و تواضع و تحمل صبر، همچون بسیاری صفات همچنین

 گشته جمع حیدری هللا آیت علمی شخصیت در آن شکل بهترین به فوق اوصاف که افزود باید جا این در

 .اند
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