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حق معلم و استاد
ــُه و  َ ــُم ل ــِم، التَّعظي ــَك بِالعِل ــُقّ سائِِس »َح
التَّوقيــُر لَِمجلِِســِه و ُحســُن االِســتِماِع 
ــه  ــِه« حــق کســی ک ــاُل َعَلي ــِه واالءِقب إلَي
برنامه ریــزی بــرای رشــد علمــی تــو بــر 
عهــده ی او اســت. »ســائس« بــه معنــای 
هســت.  نيــز  رهبری کننــده  و  مدیــر 
ــر  ــو را ب ــش ت ــت دان ــه مدیری کســی ک
عهــده دارد، حــق او ایــن اســت کــه او را 
ــزرگ بشــماری و جلســه  علمــی او را  ب
گرامــی بــداری و ســخن او را به زیبایــی 
ــه او  ــراداری و ب ــوش ف ــتگی گ و شایس
رو کنــی و بــا آمادگــی ســراغ او بــروی. 
معلــم و اســتاد خــود را یــاری کنــی تــا 
ــو  ــته ی ت ــه شایس ــش را ک ــه از دان آنچ

ــی دارد. ــو ارزان ــه ت اســت، ب
ــه  َ ــّرغ ل ــی؟ »تَف ــاری کن ــه او را ی چگون
َعْقَلــك« خــرد و ذهــن خــودت را آمــاده 
ــری و  ــز دیگ ــر چي ــن از ه ــارغ ک و ف
در حضــور او متمرکــز بــاش و فهــم 
ــخنان  ــا س ــن ت ــار ک ــودت را احض خ
به شایســتگی  را  او  علمــی  مطالــب  و 
ــم  ــودت را ه ــی و دل خ ــت کن برداش

ــن. ــزه ک ــرای او پاکي ب
»و تَجّلــی لَه اثــرک بِالتـَـرک« در این ميانه 

چيز هایــی هســتند کــه بيــن تــو و اســتاد 
ــه  ــی ک ــد. آنجا های ــه می اندازن ــو فاصل ت
ــی  ــی های دنيای ــال بازی گوش ــان دنب انس
ــم  ــش ک ــراً نصيب ــا اســت، ظاه و لذت ه
اســت. لــذا امــام )عليــه الســام( فرمــود 
ــوی،  ــر می ش ــتاد حاض ــزد اس ــی ن وقت
ــًا  ــودت را کام ــم خ ــت ه ــن جه از ای

آمــاده کــن.
در آخــر نيــز فرمــود: »إنـّـك فيمــا القــی 
إليــك رســوله« از ایــن پــس تــو نماینــده  
او بــرای انتقــال دانــش بــه دیگــران 
بتوانــی  بایــد  نتيجــه،  در  و  هســتی 
ارائــه  در  او  ســوی  از  به شایســتگی 
ــی؛ »َو ال  ــی کن ــی نمایندگ ــب علم مطال

ــاهلل«. ِ ــّوه ااّل ب ــول َو ال ُق َح
آنچــه تقدیــم کــردم، یــك ترجمــه  
ــجاد  ــام س ــوق ام ــاله  حق ــریع از رس س
ــوان » و  ــل عن ــود ذی ــام( ب ــه الس )علي
ــه محــل  ــم« ک ــا حــق سائســك بالعل ام

ــت. ــا اس ــث م بح
در فهرســت حقــوق دیگــران کــه جنبــه  
حــق الناســی پيــدا می کنــد، بعــد از حــق 
رهبــر و پيشــوا و حاکــم و والــی، نوبــت 
ــه حــق اســتاد و معلــم می رســد. ایــن  ب
اوج  از  حکایــت  ترتيــب،  و  چينــش 
شــأن و جایــگاه معلــم دارد و ایــن پيــام 
را بــرای مــا دارد کــه هــر کــدام از ایــن 
امــور، چــه نقشــی در زندگی و ســعادت 

ــا دارد. ــی م ــی و آن جهان این جهان
والــی و حاکــم در طراحی هــای کان 
زندگــی انســان نقــش فوق العــاده ای 
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دارد و بافاصلــه پــس از آن، مســئله  
ــم و  ــق معل ــی و ح ــه  علم ــم و رابط عل

ــرار دارد. ــتاد ق اس

ویژگی انسان و جامعه بالنده
بســيار  بحث هــای  از  بحــث،  ایــن 
شــيرین و جــذاب رســاله  حقــوق اســت 
کــه همــه  مــا بــا آن ســر و کار داشــته ایم، 
داریــم و خواهيــم داشــت. یــك جامعــه  
پيشــرو و یــك انســان بالنــده، جامعــه و 
ــی  ــه هميشــه کار علم ــانی اســت ک انس
دارد و همــواره خــود را نيازمنــد کار 
ــه محضــر  ــاج شــرفيابی ب علمــی و محت
ــن  ــه ای چني ــر جامع ــد. اگ ــتاد می دان اس
اوصافــی داشــته باشــد و چنانچــه آحــاد 
ــند،  ــته باش ــی داش ــن ویژگ ــه چني جامع
ــی خواهــد  ــًا در حــال رشــد و ترق دائم
ــذا چــه در گذشــته، چــه اکنــون  ــود؛ ل ب
ــا  ــاط ب ــه  در ارتب ــده، هم ــه در آین و چ
ایــن بحــث مــا، یعنــی حــق معلــم قــرار 

می گيرنــد.

جایگاه رفیع علم، معلم و متعلم 
در اسالم

ــه  ــم ب هــر جــا کــه ســخن از حــق معل
ــع ســخن از حــق  ــد، در واق ــان می آی مي
علــم و دانایــی، جایــگاه و  شــأن دانــش 
و آگاهــی و معرفــت اســت. ایــن اصــل 

مســئله اســت.
اینجــا یــك نکتــه  شــيرینی وجــود دارد. 

ایــن نکتــه عبــارت اســت از اینکــه 
حقيقتــًا از عمــق جــان احســاس افتخــار 
می کنيــم کــه مســلمان و پيــروی مکتبــی 
هســتيم کــه ســخن اولــش علــم اســت، 
ــخن  ــت و س ــم اس ــطش عل ــخن وس س
ــم اســت. شــما از هــر  ــش هــم عل پایان
ــاب  ــام ن ــب اس ــه وارد مکت ــت ک جه
آگاهــی،  و  علــم  مســئله   می شــوید، 
اوليــن مســئله اســت و ایــن خيلــی 
بــه چنيــن  مــا  اســت کــه  افتخــار 
مکتبــی تعلــق داریــم. یعنــی مکتبــی کــه 
ــر  ــان بش ــه  معلم ــم هم ــرش، معل پيامب
محســوب می شــود و خــدای متعــال 
بِّ  بــه او خطــاب می کنــد: » َوُقــل رَّ
ــروردگارا،  ــو: پ ــا؛]۱[ و بگ زِْدنِــي ِعْلًم
بــر دانشــم بيفــزای«. تــو نيــز بــه دنبــال 

ــاش. ــش ب ــاد دان ازدی
ــا،  ــث م ــوع بح ــت در موض ــی اس کاف
کریــم  قــرآن  بــه  ســریعی  مراجعــه  
داشــته باشــيد. دیگــر مراجعــه بــه ســنت 
و کام و روش اوليــای خــدا بمانــد. 
فقــط و فقــط اگــر کســی بــه کام خــدا 
مراجعــه کنــد، از همــان ابتــدا، جایــگاه و 
شــأن علــم و دانــش و عظمــت اســتادان 

ــود. ــکار می ش ــش آش برای
ــواه اهلل و ســامه  ــا )صل ــز م ــر عزی پيامب
عليــه( کــه بــه وجــود مقــدس و لطــف و 
ــم،  ــا می بالي ــه ی امت ه ــه هم ــش ب کرم
ــال  ــدای متع ــوی خ ــژه اش از س کاروی
عبــارت اســت از تزکيــه و تعليــم و 
ــش  ــی از دان مخصوصــًا بازگشــایی ابواب
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ــه آن دانش هــا جــز  ــا ب کــه دسترســی م
از طریــق واســطه  اعظــم امکان پذیــر 

نيســت.
ــا  ــا ب ــاط م ــه ارتب ــه  اول اینک ــس نکت پ
ــش  ــا انجام ــاز ت ــه آغ ــت ک ــی اس مکتب
همــه علــم اســت و کتــاب و معجــزه اش 
و  کتــاب  و  قلــم  و  علــم  جنــس  از 

ــت. ــت اس معرف
ــه ی  ــی هم ــه شــکل طبيع ــم ب حــق معل
ــدازد؛  ــان می ان ــاد معلم هایم ــه ی ــا را ب م
ــيم و  ــرده باش ــا را ادا ک ــق آنه ــه ح چ
چــه نکــرده باشــيم؛ لــذا فرصتــی اســت 
ــه آنهــا و ذکــر خيــر  بــرای اندیشــيدن ب

آنهــا.

جایگاه معلم در قرآن

۱. علم، هدف آفرینش است
آیــه  دوازدهــم ســوره  مبارکــه  طــاق کــه 
ــی محســوب  ــه  آخــر آن ســوره  نوران آی
شــفاف  و  روشــن  خيلــی  می شــود، 
بــه همــه اعــام می کنــد کــه گویــا 
ــه ای  ــن مقّدم ــمان ها و زمي ــش آس آفرین
بــوده بــرای اینکــه انســان بــه علــم 
ی َخَلــَق َســبَْع َســَماَواٍت  ُ الَّــذِ برســد: » اهللَّ
ُل األْمــُر بَيْنَُهــنَّ  َومـِـَن األْرِض مِثَْلُهــنَّ یَتَنـَـزَّ
ــٌر  ــْیءٍ َقِدی ــی ُکِلّ َش َ َعَل ــوا أَنَّ اهللَّ لِتَْعَلُم
ــا؛  ــْیءٍ ِعْلًم ِــُکِلّ َش ــاَط ب ــدْ أََح َ َق َوأَنَّ اهللَّ
ــت  ــه هف ــت ک ــی اس ــان کس ــدا هم خ
ــن  ــت زمي ــا هف ــد آنه ــمان و همانن آس
ــا  ــان آنه ــدا[ در مي ــان ]خ ــد. فرم آفری

ــدا  ــه خ ــد ک ــا بداني ــد، ت ــرود می آی ف
بــر هــر چيــزی تواناســت، و بــه راســتی 
دانــش وی هــر چيــزی را در بــر گرفتــه 
ــده  ــی تکان دهن ــه خيل ــن آی ــت«. ای اس
ــت  ــه هف ــی ک ــد خدای ــت. می فرمای اس
آســمان را آفریــد و از ســيارات و زميــن 
هــم هفت گونــه مثــل آنهــا را خلــق 
کــرد ـ البتــه هفــت از کلمــه ی »مثلهــن« 
ــود را  ــان خ ــود ـ و فرم ــت می ش برداش
ــاری  ــمان ها ج ــم آس ــه  عظي در مجموع
کــرد، همــه  اینهــا بــرای ایــن بــود 
کــه »لِتَْعَلُمــوا«، یعنــی ایــن آفرینــش 
ــرات  ــردن ک ــر ک ــامان دادن و تدبي و س
و آســمان ها و زميــن و...، کنــار هــم 
ــر  ــه نظــم آمــده و تدبي ــده شــده و ب چي
شــده تــا شــما بدانيــد؛ یعنــی بــرای بــار 
یافتــن انســان ها بــه مقــام شــامخ دانــش 
ــدرت  ــد و ق ــدرت خداون ــا ق ــت. ت اس
مطلــق حضــرت حــق را دریابيــد و 
ــه   ــز احاط ــه همه چي ــد ب ــد خداون بداني
ــدرت و  ــه ق ــم ب ــی ه ــی دارد. یعن علم

ــد. ــدا کني ــم خــدا راه پي ــه عل ــم ب ه
مرحــوم شــهيد ثانــی در کتــاب شــریف 
ذکــر  را  آیــه  المریــد، هميــن  منيــه 
یــك  می کننــد و می فرماینــد هميــن 
آیــه کافــی اســت بــرای اینکــه بخواهيــم 
منزلــت علــم و جایــگاه دانــش را از 
منظــر خــدای متعــال بدانيــم. خــدا 
ــه  ــا ب ــا م ــرده ت ــق ک ــز را خل همه چي
دانــش برســيم. البتــه در ایــن آیــه تجليل 
ویــژه ای از انســان هــم شــده کــه نشــان 
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ــزد خــدای  ــژه ای ن ــگاه وی ــد جای می ده
ــال دارد. متع

۲. تجلی کرامت خداوند در 
دانش آموختن به انسان

مثــال دوم از قــرآن کریــم، ســوره  مبارکــه  
علــق اســت کــه اوليــن ســوره ای اســت 
کــه بــر پيغمبــر اکــرم )صلــی اهلل عليــه و 

آلــه( نــازل شــده اســت.
اوليــن خطــاب ایــن اســت کــه بــه نــام 
ــرد:  ــق ک ــه خل ــوان ک ــروردگارت بخ پ
»اقْــَرأْ بِاْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخَلــَق؛ بخــوان 
ــام پــروردگارت کــه آفریــد«. بعــد  ــه ن ب
هــم ســخن از آفرینــش انســان بــه ميــان 
می آیــد و مــا را بــه وضعيــت آغــاز 
نقطه هــای  در  برمی گردانــد،  خلقــت 
ــانی در  ــد انس ــکل گيری واح ــروع ش ش
رحــم مــادر و وضعيــت جنينــی: »َخَلــَق 
ــون  ــان از خ ــٍق« انس ــْن َعَل ــاَن مِ اْلِنَس
ــَرُم«  ــَك اأْلَْک ــَرأْ َوَربُّ ــاخت. »اقْ ــته س بس
بخــوان و پــروردگار تــو در کرامــت 

بی نهایــت و نامحــدود اســت.
ــوه اش کجــا اســت؟  ــن نامحــدود جل ای
ــه  ــس ک ــان ک ــِم؛ هم ــَم بِالَْقَل ــِذي َعلَّ »الَّ
ــم آموخــت«. می خواهــی  ــه وســيله قل ب
را  پــروردگارت  بی نهایــت  کرامــت 
مشــاهده کنــی؟ هــم در خلــق تــو 
ــيْر  ــم در س ــرده و ه ــل ک ــه عم کریمان
بــزرگ شــدن تــو و بــه منزلــت رســيدن 
و بــه کرامــت رســيدن تــو. خدایــی کــه 

ــَم  ــش داد. » َعلَّ ــان را دان ــم انس ــا قل ب
ــه  ــه را ک ــْم؛ آنچ ــْم یَْعَل َ ــا ل ــاَن َم اْلِنَس
ــت«.  ــه او[ آموخ ــت ]ب ــان نمی دانس انس
ــش  ــد. کرامت ــم ش ــن معل ــودش اولي خ
هــم در آفرینــش شــما اســت، امــا جلــوه  
ــه  ــن ب ــش آموخت ــما در دان ــت ش اکرمي
شــما اســت. خــودش شــد معلــم شــما 
ــرای  ــوزش را ب ــکان آم ــم، ام ــا قل ــه ب ک
شــما فراهــم کــرد و آنچــه را نمــی 

ــم داد. ــما تعلي ــه ش ــتيد ب دانس
اینجــا بــزرگان مــا می فرماینــد کــه 
ــن  ــان در ای ــا اوج انس ــض ت ــن حضي بي
ــْن  ــاَن مِ ــَق اْلِنَس ــده اســت. »َخَل ــه آم آی
َعَلــٍق« حضيــض اســت و اوجــش وقتــی 
اســت کــه انســان باليــده و رشــد کــرده 
و دانش آموختــه و مخصوصــًا از مکتــب 
ــده  ــد ش ــرده و بهره من ــض ب ــی في وح

اســت.

۳. خداوند رتبه عالمان را افزایش 
می دهد

ــه دیگــری از قــرآن  اگــر بخواهيــم نمون
ــه،  ــه  مجادل ــوره  مبارک ــم، س ــان کني بي
ــه  یازدهــم اســت کــه خيلــی صریــح  آی
 ُ خــدای متعــال می فرمایــد: »یَْرَفــِع اهللَّ
الَِّذیــَن آَمنُــوا مِنُکــْم َوالَِّذیــَن أُوتُــوا 
ــانی  ــه[ کس ــدا ]رتب ــاٍت؛ خ ــَم َدَرَج الْعِْل
از شــما را کــه گرویــده و کســانی را 
ــر حســب[ درجــات  ــه دانشــمندند ]ب ک
بلنــد گردانــد«. خداونــد بــه اهــل ایمــان 
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و کســانی کــه بهــره  علمــی دارنــد، 
کــه  چيــزی  آن  می دهــد.  درجــات 
انســان را در منــازل کمــال بــاال می بــرد، 

ــت. ــان اس ــم و ایم عل

۴. خشوع در برابر پروردگار، 
نتیجه علم الهی

خداونــد تبــارک و تعالــی در قــرآن 
ــن  ــرای راه یافت ــد دارد کــه ب ــم تأکي کری
بــه مقــام علــم حقيقــی کــه خداشناســی 
و توحيــد اســت، مســير انســان از علــم 
می گــذرد و آن چيــزی کــه انســان را 
بنــده   و  می کنــد  خاشــع  و  خاضــع 
حقيقــی می ســازد، علــم اســت؛ لــذا 
ــادِهِ  ــْن ِعبَ ــی اهلّل مِ ــا یْخَش ــود: » إِنََّم فرم
فقــط  خــدا  بنــدگان  از  الُْعَلَمــاُء؛]۲[ 
ــند«. کســانی  ــه از او می ترس ــد ک دانایانن
کــه می خواهنــد حقيقــت بندگــی را 
ــت  ــق دس ــوع مطل ــه خش ــند و ب بچش
ــر از مســير  ــد، هيــچ راهــی غي ــدا کنن پي
علــم و آگاهــی نــدارد. بایــد عالــم 
ــق و محــض  ــی مطل ــه فروتن ــا ب ــد ت ش
ــدای  ــام در پيشــگاه خ ــاری تم و خاکس

ــت. ــت یاف ــال دس متع
وســاطت  کــه  اســت  کســی  معلــم 
ــا  ــم م ــب و فه ــه قل ــم ب ــا عل ــد ت می کن
ــرد. ــرار گي ــا ق ــترس م ــد و در دس برس

۵. خداوند خود نیز معلم است
ــود  ــم، خ ــن معل ــم، اولي ــرآن کری در ق
ــاَن  ــَم اْلِنَس ــت: »َعلَّ ــال اس ــدای متع خ
ــان  ــه انس ــه را ک ــْم؛]۳[ آنچ ــْم یَْعَل َ ــا ل َم

نمی دانســت ]بــه او[ آموخــت«.
وقتــی  عظيم الشــأن  راحــل  امــام 
معلمــی  کــه  بگوینــد  می خواســتند 
می فرمودنــد:  اســت،  مهــم  چقــدر 
»معلمــی شــغل انبيــا اســت«. قــرآن 
کریــم قبــل از آن می گویــد کــه معلمــی 
ــه  ــی ک ــت. کس ــدا اس ــود خ ــغل خ ش
واســطه علــم قــرار می گيــرد، شــأن 
بســيار عجيبــی دارد؛ تــا جایــی کــه اميــر 
المؤمنيــن )عليــه الســام( فرمودنــد: 
َصيََّرنــی  َفَقــْد  َحْرَفــًا  َعلََّمنــی  »َمــن 
ــت. ــی اس ــأن رفيع ــأن، ش ــَداً«]۴[ ش َعبْ

بــه هــر حــال ســوره  الرحمــن می گویــد: 
»َعلَّــَم الُْقــْرآَن؛]۵[ قــرآن را یــاد داد«. 
ــتر  ــرور و مهرگس ــان مهرپ ــدای مهرب خ
ــش  ــا رحمت ــم او را ب ــا می تواني ــه م ک
ــاَن؛]۶[  ــُه الْبَيَ ــود: »َعلََّم ــم، فرم ــاد کني ی
ــه او بيــان آموخــت«. همــه اش مســئله   ب
علــم اســت. بعــد از خلقــت انســان، بــه 
مســئله  تعليــم قــرآن پرداختــه و خــدای 
بيــن دو  انســان را  متعــال، آفرینــش 

ــرده اســت. ــف ک ــش تعری ــوه  دان جل
ــث بگویــم  ــه خــارج از بح یــك نکت
در ســوره   ایــن مســئله  اینکــه  آن  و 
الرحمــن آمــده کــه عــروس قــرآن 
اســت. متأســفانه مــا عــروس قــرآن 
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را بــه مراســم ختــم می بریــم و مــن 
توصيــه ای هــم بــرای ایــن موضــوع 
ندیــده ام؛ لــذا بایــد فکــری برایــش کــرد. 
ــت  ــوب اس ــم خ ــس خت ــه در مجل البت
آیــات قــرآن تــاوت شــود؛ امــا االن تــا 
ــْرآَن؛]۷[  ــَم الُْق ــُن، َعلَّ ْحَم ــم: »الرَّ می گویي
ــاد داد«،  ــرآن را ی ــان، ق ــدای[ رحم ]خ
ذهــن مخاطــب بــه ســمت مجلــس 

ختــم مــی رود. بگذریــم...
خــدای متعــال خــودش را در قــرآن 
کریــم معلــم معرفــی می کنــد. در ســوره  
مبارکــه  بقــره، آنجــا کــه از خلقت انســان 
ــد: »  ــد، می فرمای ــان می آی ــه مي ســخن ب
ــا؛]۸[ و ]خــدا[  ــَماء ُکلََّه ــَم آَدَم اأَلْس َوَعلَّ
آدم  بــه  را  نام هــا  ]معانــی [  همــه 
ــه  ــد خــودش ب آموخــت«؛ یعنــی خداون
آدم اســما را تعليــم داد و آدم اوليــن 
ــم در  ــان تعلي ــن جری ــد و ای ــاگرد ش ش
زندگــی انســان جریــان پيــدا کــرده 

ــت. اس

۶. پیامبر اکرم )ص(، معلم کل 
بشریت

متعــال  خــدای  کــه  اســت  جالــب 
خطــاب بــه پيامبــر اکــرم )صلــوات اهلل و 
ســامه عليــه و علــی آلــه(، ایــن جلــوه  
ــد  ــه رخ می کش ــودش را ب ــی خ تعليم
ــْن  ــْم تَُک َ ــا ل ــَك َم ــد: »َوَعلََّم و می فرمای
تَْعَلــُم َوَکاَن َفْضــُل اهللِّ َعَليـْـَك َعِظيًمــا؛]۹[ 
و آنچــه را نمی دانســتی بــه تــو آموخــت، 

ــر تــو همــواره بــزرگ  و تفّضــل خــدا ب
ــاره ی  ــال درب ــدای متع ــل خ ــود«. فض ب
تــو خيلــی عظيــم اســت چــرا کــه آنچــه 

ــم داد. ــو تعلي ــه ت را نمــی دانســتی ب
حــال کســی کــه برگزیــده  خداونــد 
از بيــن انســان ها شــد، مــورد تعليــم 
ــد روح  ــرد و خداون ــرار می گي ــژه ق وی
و جــان او را سرشــار از نــور علــم و 
ــم  ــود معل ــن می ش ــد و ای ــش می کن دان
کل؛ یعنــی پيامبــر عزیــز مــا بــه واســطه  
»َوَعلََّمــَك َمــا لَــْم تَُکــْن تَْعَلــُم« بــه 
ــد  ــد و خــدا می فرمای ــدان بشــر می آی مي
حــاال بــه ميــدان بــرو و تــو دســت مهــر 
و زبــان لطــف خــدا در بيــن خلــق 
ــت  ــن فضيل ــردم را از ای ــا م می شــوی ت
ــد ســازی. ــش بهره من ــی دان ــزرگ، یعن ب
ــه  ــن اســت ک ــه  ســخن از ای ــن آی در ای
مقــام شــامخ پيامبــر مقــام معلمــی اســت: 
»َوأَنــَزَل اهللُّ َعَليـْـَك الِْکتـَـاَب َوالِْحْکَمــَة؛ و 
ــازل  ــو ن ــر ت ــت ب ــاب و حکم ــدا کت خ
و  تزکيــه  نقــش  هــم  یعنــی  کــرد«؛ 
ــه جــان و دل  صفادهــی و صفابخشــی ب
ــاب و  ــم کت ــش تعلي ــم نق انســان ها و ه

ــد. ــی را دارن ــش اله ــت و دان حکم
بنابرایــن اگــر بخواهيــم فضيلــت معلــم 
ــم،  ــه دســت بياوری ــم ب ــرآن کری را در ق
ــدا  ــم خ ــن معل ــه اولي ــد ک ــان باش یادم
ــای  ــی، انبي ــم اله ــو عل ــت و در پرت اس
الهــی و البتــه در بيــن همــه ی آنهــا، 
ــه(  ــه و آل ــی اهلل علي ــم )صل ــر اعظ پيامب
قــرار دارد کــه ســر رشــته دار دانــش در 
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ــت. ــریت اس ــن بش بي
در  کــه  جلســه ای  چنــد  اميــدوارم 
ــم،  ــت می کني ــم صحب ــق معل ــاب ح ب
ــاره  ــا دوب ــه  م ــه هم ــد ک ــی باش فرصت
ــم و  ــر کني ــود فک ــان خ ــق معلم ــه ح ب
ــاگردان  ــق ش ــاره ح ــم درب ــا ه معلم ه
ــا  ــه  م ــاءاهلل هم ــند و ان ش ــود بيندیش خ
ــه  ــيم؛ چراک ــش باش ــتجوی دان در جس
آلــه(  و  عليــه  اهلل  )صلــی  پيغمبــر 
ــا دانشــجو  ــاش ی ــم ب ــا عال ــد: ی فرمودن
یــا مســتمع ســخن آگاهی بخــش یــا 
ــال  ــر ح ــه ه ــاش.]۱۰[ ب ــا ب ــّب آنه مح
ــاش. ــط ب ــش مرتب ــا دان ــوی ب ــه نح ب

حــق  بــه  می دهــم  قســم  را  خــدا 
ــا  ــه  م ــه هم ــریت، ب ــم بش ــزرگ معل ب
دانش آمــوزی  و  دانشــجویی  روح 
کرامــت کنــد و معلمــان مــا را در انجــام 
رســالت معلمی شــان موفــق بــدارد و 
درگذشــتگان آنــان را غریــق دریــای 

لطــف و رحمتــش کنــد.

     

منابع و مآخذ

]۱[. طه: ۱۱۴.

]۲[. فاطر: ۲۸.

]۳[. علق: ۵.

منابــع مشــهور  در  ایــن جملــه   .]۴[
و اوليــه روایــی وجــود نــدارد، امــا 
در پــاره ای از کتاب هایــی کــه جنبــه 
گاه  مناســبت،  بــه  ندارنــد،  روایتــی 
روایاتــی در آنهــا مشــاهده می شــود کــه  
ــی  ــًا صيّرن ــی حرف ــن علمن ــارت »م عب
عبــداً« بــه عنــوان حدیــث ذکــر شــده و 
در برخــی از کتاب هــای دیگــری از ایــن 
دســت، جملــه »َمــن عّلمنــی َحرفــًا کنُت 
ــدون  ــی ب ــوان حدیث ــه عن ــداً« ب ــه َعب َ ل
ســند بــه امــام علی)عليــه الســام( 
نســبت داده شــده اســت. »بــه هــر 
ــث باشــد  ــه حدی ــن جمل حــال، چــه ای
ــه ای اســت  و چــه نباشــد؛ کام حکيمان
کــه در بزرگداشــت مقــام معلــم، بســيار 
ــين  ــيد محمدحس ــد«. س ــده می باش ارزن

طباطبایــی ، تعاليــم اســام ، ص۲۱۰.

]۵[. الرحمن: ۲.
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]۶[. همان: ۴.

]۷[. همان: ۱ ـ ۲.

]۸[. بقره: ۳۱.

]۹[. نساء: ۱۱۳.

ــا  ــا أَْو ُمِحبًّ ــا أَْو ُمتََعلًِّم ــْن َعالًِم ]۱۰[. »ُک
ــَك؛  ِ ــَس َفتَْهل ــِن الَْخامِ ــا َوال تَُک أَْو ُمتَّبًَع
یــا دانشــمند بــاش یــا دانشــجو یــا 
پيــرو  یــا  ]دانشــمندان[  دوســت دار 
ــه  ــاش ک ــی نب ــاش و پنجم ــان[ ب ]ایش

مي شــوي«.   هــاک 




