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ضرورت قدردانی از معلمان
معلــم نــه فقــط بــر شــاگردان، بلکــه بــر 
ــر کل جامعــه حــق دارد. نقــل  ــا و ب اولی
شــده کــه امــام حســین )علیــه الســام( 
اســمش  کــه  ـ  را  فرزنــدش  معلــم 
عبدالرحمــن بــود ـ و ســوره ی حمــد را 
بــه فرزنــد آن حضــرت تعلیــم داده بــود، 
ــه  ــه او هدی ــار ب ــزار دین ــتند و ه خواس
ــم  ــت تقدی ــران قیم ــاس گ ــد و لب دادن
کردنــد و بعــد هــم فرمودنــد: دهانــش را 
پــر از ُدر کنیــد.]۱[ خیلــی شــگفت انگیز 
اســت کــه حضــرت در مقابــل آمــوزش 
ــاداش  ــدر پ ــن ق ــرآن ای ــوره  ق ــک س ی
دادنــد. جالــب آنکــه فرمودنــد: کاری که 
مــن کــردم، در برابــر کاری کــه او کــرده، 
ــه حســاب نمی آیــد. حضــرت  چیــزی ب
ــه رخ  ــم را ب ــت کار معل ــتند قیم خواس

همــه بکشــند.
غــرض اینکــه خانواده هــای مــا بحمــداهلل 
ــناس هســتند؛ مخصوصــًا نســبت  قدرش
بــه معلمــان ابتدایــی. حــس خوبــی 
هســت  مــا  شــاگردان  و  جامعــه   در 
ــون  ــر مدی ــر عم ــا آخ ــود را ت ــه خ ک
حــاال  می داننــد.  ابتدایــی  معلم هــای 
ــی  ــی و کم لطف ــواردی بی دقت ــر در م اگ

ــت  ــم دق ــا ه ــم آنه ــود، امیدواری می ش
کننــد تــا معلم هــای مــا بــا روحیــه  
بهتــری در کاس هــای درس حاضــر 

ــوند. ش

معلمان و دغدغه مال حالل
ــم  ــه معل ــی ک ــت کس ــا اس ــیار بج بس
ــم را دارد،  ــع تعلی ــگاه رفی ــت و جای اس
ــد.  ــته باش ــت داش ــال دق ــال ح در م
البتــه معلمــان عزیزمــان در رعایــت 
امانــت و رســاندن وظیفــه ای کــه دارنــد، 
ایــام تحصیــل،  در جلســات درس و 
ــد؛  ــی کار خــود را انجــام می دهن به خوب
ــای خــود  ــوق و مزای ــورد حق ــذا در م ل
باشــند؛  نداشــته  دغدغــه ای  هیــچ 
چراکــه حــق طبیعــی آنهــا اســت کــه در 
ــاءاهلل  ــرد و ان ش ــرار می گی ــان ق اختیارش

موجــب برکــت زندگی شــان شــود.

تأثیر برخورد مناسب با معلمان
نــوع رفتــار والدیــن در مقطــع ابتدایــی، 
روی روحیــات معلــم و نشــاط و فضــای 
خیلــی  تردیــد  بــدون  ارتباطــی اش، 
مؤثــر اســت. بــه نظــر مــن همــه ی 
ــتیبانی  ــا پش ــد از آنه ــی بای ــه نوع ــا ب م
ــتگاه  ــم دس ــا و ه ــم خانواده ه ــم. ه کنی
ــرورش  ــم و تربیــت و آمــوزش و پ تعلی
و مراکــز آمــوزش عالــی، بایــد حمایــت 
میــدان  وســط  کــه  کســی  از  کننــد 
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ــه  ــد ب ــم و تربیــت اســت. همــه بای تعلی
ــد  ــزه بدهن ــه و انگی ــاط و روحی او نش
تــا او بتوانــد از عهــده  آن کار بســیار 
بــزرگ و مســئولیت عظیــم به خوبــی 
ــاط  ــد. اهمیــت ایــن مســئله در ارتب برآی
بــا معلمــان ابتدایــی ده هــا برابــر اســت؛ 
ــق  چــون کار ســختی اســت و از مصادی
مشــاغل ســخت محســوب می شــود. 
ــًا  ــد؛ مخصوص ــت کنن ــه حمای ــد هم بای

حمایت هــای روحــی و معنــوی.
ممکــن اســت برخــی معلم هــا در روش 
ــم  ــتباهاتی ه ــکاالت و اش ــان اش کارش
وجــود داشــته باشــد کــه طبیعــی اســت. 
انتقــاد اســتقبال  از  خــود آنهــا هــم 
آن  انتقــال  نحــوه   منتهــا  می کننــد؛  
ــانه  ــه و بزرگ منش ــد کریمان ــکال بای اش

ــد. ــم باش ــم معل ــت حری ــا رعای و ب

معلم بزرگ قرن ما 
جامعــه  مــا مدیــون معلــم بــزرگ زمانــه  
مــا اســت. خــدای متعــال بــه جامعــه  مــا 
ــه مــا داد  منــت گذاشــت و معلمــی را ب
ــم  ــا داد و ه ــه م ــن ب ــم درس دی ــه ه ک
درس دنیــا. معلــم خیــر بــود؛ یعنی درس 
افتخــار، عــزت، شــکوه، عظمــت، آزادی، 
شــجاعت، توحیــد، معنویــت، اخــاق و 
نورانیــت داد و آن کســی نبــود، جــز امام 
خمینــِی بــزرگ و عزیــز کــه یگانــه  زمان 
ــاره  ایشــان؟  ــم درب ــود. چــه بگویی ــا ب م

ــن  ــارک ای ــای مب ــی قدم ه ــل فردای مث
معلــم بــزرگ و اســتاد عظیــم ملــت مــا 

بــه ایــن خــاک نهــاده شــد.
همــه ی مــا از امــام یــاد گرفته ایــم و پــای 
درس و مکتــب او نشســته ایم و خــدا را 
شــاکریم کــه در نظامــی زندگــی می کنیم 
ــم اول اســت.  ــش، معل ــه شــخص اول ک
ــاید در  ــت. ش ــی اس ــاق مبارک ــن اتف ای
ــر  ــاوه ب ــه ع ــوده ک ــته ها کســی ب گذش
ــم  ــی ه ــق معلم ــی، ح ــق فرمانروای ح
ــروز،  ــای ام ــا در دنی ــت؛ ام ــته اس داش
چنیــن  کــه  نمی شناســیم  را  فــردی 

ــد. ــته باش ــی داش ویژگ
ــا و  ــام انبی ــه  از نظ ــام، برگرفت ــن نظ ای
ــور  ــروای کش ــذا فرمان ــت؛ ل ــا اس اولی
ــه و دانشــور باشــد و  ــم و فقی ــد معل بای
ــش  ــم و دان ــاالی عل ــیار ب ــه  بس در رتب
ایــن  بحمــداهلل  هــم  امــروز  باشــد. 
ــم  ــا معل ــر م ــه رهب ــم ک ــق را داری توفی
اول همــه ی مــا اســت و حقیقتــًا جامعــه  
مــا دائمــًا از نــور معرفــت و علــم ایشــان 
ــه خاطــر  ــد می شــود و خــدا را ب بهره من
ــن مســیر روشــن شــاکریم. فرامــوش  ای
ــْم َو  ــَکْرتُْم َلَزیَدنَُّک ـِـْن َش ــم کــه: »لَئ نکنی
لَئـِـْن َکَفْرتـُـْم إَِنّ َعذابــی لََشــدیٌد؛]۲[ اگــر 
ــه  ــر ب ــه افزون ت ــر آین ــگزارید، ه سپاس

شــما می دهــم«.
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ارزشمندی تعلیم خیر
در روایــات مــا از تعبیــر »معلــم الخیــر« 
اســتفاده شــده کــه تعبیــر دقیقــی اســت. 
ــر  ــه خی ــی ک ــی کس ــر یعن ــم الخی معل
را تعلیــم می دهــد؛ حــال ایــن خیــر 
می توانــد دنیایــی یــا آخرتــی باشــد.
ــی  ــر معلم ــی و ه ــر علم ــام ه در اس
ــی  ــتگاه ارزش ــود. در دس ــل نمی ش تجلی
ــع  ــه ناف ــود ک ــل می ش ــی تجلی ــا علم م
ــن  ــه حــال دی و ارزشــمند و ســودمند ب
و دنیــای مــردم باشــد. معلمــی کــه 
ــان  ــه مخاطب ــودمند را ب ــش س ــن دان ای
ــی دارد. ــع و باالی ــگاه رفی ــاند، جای برس
ــن  ــاب موســی ب ــه جن ــال ب خــدای متع
ــَر  ــِم الَخی ــد: »تََعَلّ عمــران خطــاب می کن
َو َعَلّمــُه النـّـاَس؛]۳[ خوبــی را یــاد بگیــر 
ــد  ــد فرمودن ــده«. بع ــاد ب ــردم ی ــه م و ب
ــانی  ــر و کس ــم خی ــده  معل ــن آین ــه م ک
ــور و  ــر ن ــد، پ ــاد می گیرن ــه از او ی را ک
ــدی  ــا ح ــم ت ــی می کن ــان را نوران قبرش

ــی نداشــته باشــند.]۴[ ــچ نگران کــه هی
در بیانــی نورانــی از پیامبــر اکــرم )صلــی 
اهلل علیــه و آلــه( نقــل شــده کــه خداونــد 
در  مورچه هــا  حتــی  و  فرشــتگان  و 
در  ماهی هــا  و  خودشــان  النه هــای 
را  مردمــان  کــه  کســی  بــر  دریا هــا 
و  می فرســتند  درود  بیامــوزد،  خیــر 
ــد]۵[ و  ــت می کنن ــب رحم ــرای او طل ب
ــرای او  ــه ب ــری دارد ک ــت دیگ در روای

می کننــد. اســتغفار 
تعبیــر معلــم الخیــر، بیانگــر علــم نافعــی 
اســت کــه دنیــای مــردم را آبــاد می کنــد 
و آخــرت آنهــا را رونــق می بخشــد. البته 
آنجایــی کــه ایــن دانــش، معرفــت الهــی 
و خداشناســی و انسان شناســی باشــد، 
ــی و  ــم خودشناس ــب را وارد عال مخاط
ــد، او را  خداشناســی و جهان شناســی کن
در مســیر رســیدن بــه کمــال یــاری کنــد، 
فضائــل انســانی و اخاقــی را بــه جــان 
زندگــی  زیبایی هــای  از  و  بنشــاند  او 
ــل  ــر ارزش آن قاب ــد، دیگ ــانی بگوی انس

توصیــف نیســت.

هر معلمی می تواند معلم توحید 
باشد

توحیــد دانــش و علــم اول اســت و 
در  بایــد  دیگــر  دانش هــای  همــه ی 
ــز  ــان عزی ــه معلم ــند. البت ــیر آن باش مس
و ارجمنــد مــا در هــر رشــته ای تدریــس 
می کننــد، قــدر خودشــان را بداننــد. ایــن 
مواجهــه  بــا شــاگرد و فرصتــی کــه خــدا 
ــتثنایی  ــت اس ــک فرص ــا داده، ی ــه آنه ب
ــا را  ــد از آنجــا دل ه ــه می توانن اســت ک
بــه حضــرت حــق و توحیــد گــره بزنند. 
ایــن فرصــت، فرصــت مغتنمــی اســت.

کســی احســاس نکنــد کــه مــن فیزیــک 
درس  جامعه شناســی  یــا  شــیمی  یــا 
ــه دیــن مربــوط  می دهــم و ایــن درس ب
ــدون  ــه؛ همــه ی معلمــان، ب نمی شــود؛ ن
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ــان  ــس درسش ــا و مجال ــتثنا، کاس ه اس
را از ایــن خیــر عظیــم آکنــده ســازند و 
دل و جــان مخاطــب را متوجــه حضــرت 
حــق کننــد و بــه ایــن ترتیــب کار خــود 
را بــه انبیــا و اولیــای الهــی گــره  زننــد.

می گویــد:  قــرآن  در  خداونــد 
ــزی  ــه چی ــود ک ــن ب ــان ای ــه  اولت نقط
مِّــن  أَْخَرَجُکــم  »َواهلّل  نمی دانســتید: 
ــیْئًا؛]۶[  ــوَن َش ــْم اَل تَْعَلُم ــوِن أَُمَّهاتُِک بُُط
و خــدا شــما را از شــکم مادرانتــان، 
در حالــی کــه چیــزی نمی دانســتید، 
ــد  ــم می فرمای ــه ه ــرون آورد«. در ادام بی
ــا آورده  ــه دنی ــم ب ــرای عل ــا شــما را ب م
و تجهیزاتــش را هــم بــه شــما داده ایــم: 
ــْمَع َواَلبَْصــاَر َواَلفْئَِدَة  »َوَجَعــَل لَُکــُم الْسَّ
لََعلَُّکــْم تَْشــُکُروَن؛ و بــرای شــما گــوش 
و چشــم ها و دل هــا قــرار داد. باشــد 

ــد«. ــگزاری کنی ــه سپاس ک
متعــال در  را هــم خــدای  امکانــات 
در  اســت.  داده  قــرار  شــما  اختیــار 
حقــوق اعضــا مفصــل صحبــت شــد کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــا ب ــن نعمت ه ای
شــکرگزار باشــیم و شــکر ایــن تــوان و 
تجهیــزات و لــوازم و اعضــا و جــوارح، 
ایــن اســت کــه بــه دانــش و معرفــت در 
ــده  پیشــگاه حضــرت حــق برســیم و بن

ــیم. ــته  باش شایس

تبیین آداب و حقوق استاد در 
یک آیه

کهــف،  مبارکــه   ســوره   ام   ۶۶ آیــه  
مــا،  اســتادان  و  بــزرگان  کام  در 
ــی  ــتاد معرف ــوق اس ــع آداب و حق جام
شــده اســت. ســوره  مبارکــه  کهــف، 
و  دارد  خــود  در  عجیبــی  قصه هــای 
برخــی قصه هایــش، فقــط یــک بــار 
ــه خــود  ــده اســت. از جمل ــرآن آم در ق
قصــه  اصحــاب کهــف کــه قصــه  عجیبی 
اســت و از جملــه داســتان حضــرت 
ــه  ــت ک ــتان هایی اس ــه از داس ــی ک موس
ــده  ــرح ش ــی مط ــم خیل ــرآن کری در ق

ــت. اس
در ایــن ســوره، قطعــه ای از داســتان 
حضــرت موســی روایــت شــده کــه 
ــتان  ــرد اســت و آن ، داس ــه ف منحصــر ب
شــرفیابی ایشــان بــه عنــوان یــک پیامبــر 
ــه  ــاب، ب ــب کت ــده  صاح ــزرگ برگزی ب
ــه   ــیوه  مواجه ــتاد و ش ــک اس ــر ی محض
ــا آن اســتاد اســت. انســان ایــن قطعــه  ب
ــد،  ــم را کــه مطالعــه می کن ــرآن کری از ق
ــرآن در  ــد. ق ــدا می کن ــی پی حــس عجیب

ــت. ــرده اس ــا ک ــا غوغ اینج
ــده و صاحــب  حضــرت موســی، برگزی
ــه از ســوره   ــن قطع ــاب اســت. در ای کت
مطــرح  را  حکایتــی  کهــف  مبارکــه  
ــأن  ــا آن ش ــر ب ــن پیامب ــه ای ــد ک می کن
ــاب،  ــم و کت ــت و عل ــری و عصم پیامب
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ــر  ــا خیــزد و رنــج ســفر را ب ــه پ بایــد ب
ــد؛  ــت کن ــازد و حرک ــوار س ــود هم خ
ــاره   ــی کــه درب ــا آن همــت عال آن هــم ب
ــاَل  ــد: »َوإِْذ َق ــی می گوی ــت عال آن هم
ُموَســی لَِفتـَـاُه اَل أَبـْـَرُح َحتَّــی أَبُْلــَغ َمْجَمَع 
ــاد  ــا ؛]۷[ و ]ی ــَي ُحُقبً ــِن أَْو أَْمِض الْبَْحَریْ
کــن[ هنگامــی را کــه موســی بــه جــوان 
دســت بردار  گفــت:  خــود  ]همــراه[ 
ــا  ــه محــل برخــورد دو دری ــا ب نیســتم ت
ــم«.  ــیر کن ــال ها س ــد س ــر چن برســم؛ ه
ــول  ــال ط ــاد س ــا هفت ــصت ی ــر ش اگ
ــه  ــروم و ب ــن راه را ب ــد ای ــد، بای بکش
محضــر اســتاد و کســی شــرفیاب شــوم 
ــره   ــا از محضــر او به ــه علمــی دارد ت ک

ــرم. ــی بگی علم
حتــی اگــر پیامبــر هــم باشــی، بــاز بایــد 
یــادت باشــد کــه: »َوَفــْوَق ُکِلّ ذِي ِعْلــٍم 
داننــده ای  از هــر  برتــر  َعلِیــٌم؛]۸[ و 
ــات  ــی روای ــت «. در برخ ــری هس دانات
ــن  ــد: در ای ــه موســی گفتن ــه ب اســت ک
گفــت:  کیســت؟  عالِم تریــن  عالَــم، 
ــد: کســی هســت کــه  مــن هســتم. گفتن
ــو در  ــداری. ت ــو ن ــه ت ــی دارد ک چیز های
علــم شــریعت اول هســتی و او در علــم 
ــت  ــری هس ــش دیگ ــن. دان ــا و باط معن
کــه تــو از او حظــی نــداری و بایــد 

ــوی.]۹[ ــرفیاب ش ــر او ش محض
ــق  ــت، رفی ــا آن هم ــی ب ــرت موس حض
ــه  ــد ک ــم می کن ــرای خــودش فراه راه ب
ــوده]۱۰[  ــون ب ــن ن ــع ب ــته اند یوش نوش
کــه او هــم از اوصیــا و دارای رتبــه  

ــاره  او  ــرآن درب ــت. ق ــوده اس ــی ب باالی
ــی جــوان  ــه یعن ــی« را دارد ک ــر »فت تعبی
ــب  ــا و صاح ــید رعن ــوان رش ــرد. ج م
فضیلــت اســت کــه در ایــن مســیر، 
حضــرت موســی را تــا رســیدن بــه 
مقصــد عالــی کــه شــرفیابی بــه محضــر 

اســتاد اســت، همراهــی می کنــد.
ادامــه  این گونــه  را  داســتان  قــرآن 
می دهــد: »َفَوَجــَدا َعبْــًدا مِّــْن ِعبَادِنَــا 
ــاُه مِــن  ــاُه َرْحَمــًة مِــْن ِعنِدنَــا َوَعلَّْمنَ آتَیْنَ
ــدگان  ــده ای از بن ــا بن ــا؛]۱۱[ ت ــا ِعْلًم لَُّدنَّ
ــه  ــود ب ــب خ ــه از جان ــد ک ــا را یافتن م
ــزد خــود  ــی عطــا کــرده و از ن او رحمت

ــم«. ــه بودی ــی آموخت ــدو دانش ب
ــی  ــا مقّدمات ــام( ب ــه الس ــی )علی موس
ــری  ــف و هن ــای لطی ــه در آن  نکته ه ک
ــه  ــت، ب ــه اس ــیاری نهفت ــای بس و زیب
محضــر ایــن رجــل الهــی می رســد. 
البتــه در ایــن آیــه نامــی از او بــرده 
ــه  ــا« ک ــدی« از »عبادن نشــده اســت. »عب
هــم بــه او رحمــت دادیــم و هــم دانــش؛ 
یعنــی دل دریایــی از رحمــت الهــی دارد 

ــم. ــه او داده ای ــی ب ــش مخصوص و دان
خــب، ایــن دو، او را در مجمــع البحریــن 
ــا  ــار دری ــد کن ــد کــه می گوین ــدا کردن پی
بــود. بعضــی می گوینــد کنــار دریــا 
جــای بســیار خوبــی بــرای پیــدا کــردن 
چنیــن احســاس و عطایــای الهــی اســت.

ــد  ــرفیاب ش ــتادی ش ــر اس ــاال محض ح
ــر  ــات، خض ــی روای ــر برخ ــا ب ــه بن ک
)ســام اهلل علیــه( بــوده اســت. آیــه  
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ــخنان رد  ــرآغاز س ــف س ــوره که ۶۶ س
و بــدل شــده بیــن آن دو پیامبــر بــزرگ 

ــت. ــی اس اله
قبــل از آنکــه بــه بحــث اصلــی بپــردازم، 
شــهید  مرحــوم  می گویــم.  نکتــه ای 
ــد  ــه المری ــام منی ــه ن ــی دارد ب ــی کتاب ثان
ــام  ــه ن ــی آن را ب ــر حجت ــای دکت ــه آق ک
»آداب تعلیــم و تعلــم در اســام« ترجمــه  
آزاد کرده انــد. کتــاب خیلــی شــریفی 
اســت کــه دربــاره آن هــر چــه بگوییــم، 
ــای دیگــری  ــه ترجمه ه ــم اســت. البت ک
ــاب و  ــن کت ــه چنی ــًا ب ــم دارد. واقع ه
ــن  ــه چنی ــرد ک ــار ک ــد افتخ ــی بای مکتب
ــدوزی و  ــم و دانش ان ــراورده ای در عل ف
ــتاد و  ــل اس ــوق متقاب ــجویی و حق دانش

ــم دارد. ــم و تعل ــاگرد و آداب تعلی ش
ــه   ــن آی ــل ای ــی ذی ــهید ثان ــوم ش مرح
از  نکتــه   ۲۳ یــا   ۲۲ کریمــه حــدود 
لطایــف و زیبایی هــای ارتبــاط بیــن 
ــا و  ــن آنه ــم و شــاگرد و حقــوق بی معل
ــد.  ــتخراج کرده ان ــم و... اس ــم و عال عل
ــه  ــن مباحــث، ب ــه ای ــد ب ــراد عاقه من اف

ــد. ــه کنن ــاب مراجع آن کت
ــی  ــه موس ــی ک ــب، وقت ــر ترتی ــه ه ب
)علیــه الســام( بــا خضــر )علیه الســام( 
روبــرو شــد، گفــت: »َهــْل أَتَّبُِعــَک َعَلــی 
ــا ُعلِّْمــَت ُرْشــًدا؛]۱۲[ آیــا  أَن تَُعلَِّمــِن مِمَّ
ــه  ــی ک ــه از بینش ــرط اینک ــه ش ــو را ب ت
آموخته شــده ای بــه مــن یــاد دهــی، 
ــن و  ــی از محققی ــم؟«. برخ ــروی کن پی
مفســرین جدیــد گفته انــد کــه نکتــه 

آیــه عبــارت اســت از مواجهــه  اســتاد و 
ــه چــه  ــن مواجه شــاگرد و اینکــه در ای
اتفاقــی بایــد بیفتــد. آیــه بــا کلمــه  »هــل« 
ــت  ــت هش ــن هف ــود و ای ــروع می ش ش
کلمــه حــاوی نکته هــای زیبایــی اســت.
در ایــن آیــه مقــام معلم و جایگاه شــاگرد 
ــن  ــد بی ــود، و روح توحی ــده می ش فهمی
معلــم و شــاگرد جــاری می شــود. در 
ــی  ــد اوج فروتن ــه می توانی ــن مواجه ای
ــس  ــد و ح ــاری را ببینی و ادب و خاکس
کنیــد. دائمــًا بــه خودتــان یــادآوری 
کنیــد کــه ایــن شــاگرد، خــودش اســتاد 
کل و معلــم زمانــه  خــود و پیامبر اســت؛ 
ــه یــک پیامبــر معمولــی، بلکــه  آن هــم ن
پیامبــر صاحــب شــریعت. بــا ایــن حــال 
متواضعانــه می گویــد: »َهــْل أَتَّبُِعــَک« 
ــر  ــت س ــی پش ــازه می ده ــن اج ــه م ب
ــا  ــم؟ اجــازه می دهــی ب ــو حرکــت کن ت

تــو همــراه شــوم؟
آخــر  و  تواضــع  در  مبالغــه   ایــن 
ــتاد  ــل اس ــع در مقاب ــاری و تواض خاکس
فروتنــی  می گیــرد،  اجــازه  اســت. 
معرفــی  تابــع  را  خــودش  می کنــد، 
ــرار اســت  ــن همراهــی ق ــد. در ای می کن
ــِن«  ــی أَن تَُعلَِّم ــد؟ »َعَل ــی بیفت چــه اتفاق
تــو بــه مــن دانــش خــود را بدهــی. ایــن 
ــا ُعلِّْمــَت« آخــر  اعــام نیــاز اســت. »مِمَّ
تــو خیلــی بهــره داری. از آنچــه بــه تــو 
ــت  ــن کرام ــه م ــی را ب ــد، نصیب داده ان

ــن. ک



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــت.  ــدی اس ــرش توحی ــان نگ ــن هم ای
ــو  ــر ت ــق، ب ــه ح ــور ک ــان ط ــی هم یعن
منــت گذاشــته و بــه تــو احســان کــرده، 
آن دانــش را در اختیــار مــن بگــذار. 
ــی و تســلیم  ــت« اوج فروتن ــه  »تبعی کلم

ــد. ــان می ده ــتاد نش ــر اس را در براب
مــن از ارتبــاط بــا تــو دنبــال ایــن 
نیســتم کــه جایــی بــروم و پــز بدهــم و 
کیســه ای بــرای خــودم بــدوزم و دنیــای 
ــم  ــن نیت ــه؛ م ــم؛ ن ــاد کن ــودم را آب خ
ــِن« مــن  ــی أَن تَُعلَِّم خالــص اســت. »َعَل
ــد شــوم  ــو بهره من ــم ت ــا از عل ــده ام ت آم
و هدفــم از ایــن شــرفیابی علــم اســت. 
مــن نمی خواهــم بــا تــو همــاوردی 
کنــم؛ بلکــه تــو همچنــان اســتادی و مــن 
ــد،  ــو داده ان ــه ت ــه ب ــم از آنچ می خواه
اســتفاده کنــم و شــاگرد باشــم و همیــن 
کــه بخشــی از دانــش تــو بــه من برســد، 

ــم اســت. ــی مه ــن خیل ــرای م ب
آمادگــی  أَتَّبُِعــَک«  »َهــْل  عبــارت  از 
روحــی و اقبــال و اشــتیاق فهمیــده 
و  خدمتــم  در  مــن  یعنــی  می شــود. 
آمــاده ام بــرای فیضــی کــه بایــد از ســوی 
ــدر آنچــه  ــن ق ــن برســد و م ــه م ــو ب ت
را خــدای متعــال بــه تــو شــرافت کــرده 

می دانــم. اســت، 
کلمــه   خیلــی  هــم  »رشــد«  کلمــه  
می خواهــم  یعنــی  اســت.  عجیبــی 
دســت مــرا بگیــری و مــرا رشــد دهــی. 
ــن  ــه م ــی ب ــًا اطاعات ــم صرف نمی خواه
داده شــود و بــه ســواد مــن اضافــه کنــی؛ 

ــید  ــو رش ــار ت ــم در کن ــه می خواه بلک
ــم. روح و جــان و  ــرورش یاب شــوم و پ
عقــل مــن در کنــار یــک معلــم شایســته 

ــد. ــی برس ــگاه عال ــه جای ــید، ب و رش

علم حقیقی در بندگی است
ــای عصــر  ــه موس ــم ک ــد بدانی ــه  بای هم
ــال خضــر و  ــد دنب ــیم، بای ــه باش ــم ک ه
ــال  ــد دنب ــا بای ــه ی م ــیم. هم ــم باش عل
اســتاد خــوب و معلمــی باشــیم کــه ما را 
بــه ســمت خــدای متعــال رهبــری کنــد 
ــه  ــد ک ــان باش ــد. یادم ــدمان ده و رش
حقیقــت علــم و علــم حقیقــی در بســتر 
بندگــی اســت. اگــر »عبــد« شــویم، 
دریافــت  را  الهــی  علــم  و  رحمــت 
خواهیــم کــرد؛ مخصوصــًا علــم حقیقــی 
ــه  ــت اهلل اســت. راه اتصــال ب ــه معرف ک
اولیــای الهــی، برگزیــدن طریــق بندگــی 

ــت. اس
ــردن  ــه گ ــات ب ــق حی ــه ح ــی ک معلم
جامعــه ی مــا دارد، معلمــی بــود کــه راه 
و رســم بندگــی را بــرای مــا بــه ارمغــان 
آورد. علــم او مایــه خیــر و ســعادت 

ــود. ــرت ب ــا و آخ دنی
ــم  ــت او تعظی ــر روح باعظم ــا در براب م
می کنیــم و بــرای او درجــات بــاال و 
واال از درگاه خــدای متعــال می خواهیــم 
ــامی  ــام اس ــیرین نظ ــت ش ــن امان و ای
ــا  ــت م ــه مل ــه ب ــی را ک ــت اله و والی
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ســپرد، مثــل جانمــان حفاظــت می کنیــم 
و بــه نســل های بعــدی می ســپاریم؛ 

ــاءاهلل. ان ش

    
منابع و مـآخذ 

]۱[. محمدباقــر مجلســی، بحــار االنــوار، 
.۳ حدیــث  ص۱۹۱،  ج۴۴، 

]۲[. ابراهیم )علیه السام(: ۷.

ــث  ــه، حدی ــزان الحکم ــهری، می ]۳[. ری ش
.۱۳۸۲۳

َو  الَخیــِر  لُِمَعلِِّمــی  ٌر  ُمنَــوِّ »َفاِنّــی   .]۴[
یَستَوِحشــُوا  ال  َحتّــی  ُقبُوَرُهــم  ُمتََعلِّمیــِه 
بَِمکانِهـِـم؛ زیــرا مــن گورهــای آمــوزگاران و 
ــازم  ــن می س ــا را روش ــدگان خوبی ه آموزن
ــت و  ــاس وحش ــود احس ــای خ ــا از ج ت

ــان. ــد«. هم ــی نکنن تنهای

ــی  ــةَ ف ــی النَّمَل ــهُ َحتَّ ]۵[. »اِنَّ اهللَ َو َمائَِکتَ
البَحــِر  فِــی  الحــُوَت  َحتَّــی  َو  ُحجِرهــا 
یَُصّلــُوَن َعلــی ُمَعلِّــِم النـّـاِس الَخیــَر؛ خداونــد 
و فرشــتگان او و حتــی مورچــه در النــه اش 
ــه  ــی ک ــر کس ــا، ب ــی در دری ــی ماه و حت
ــوزد، درود  ــی بیام ــر و خوب ــردم خی ــه م ب
حدیــث  الحکمــه،  میــزان  می فرســتند«. 

.۱۳۸۱۸

]۶[. نحل: ۷۸.

]۷[. کهف: ۶۰.

]۸[. یوسف: ۷۶.

]۹[. »در کتــاب صحیــح بخــاری از ابــن 
ــر  ــه پیامب ــده ک ــب آم ــن کع ــاس از اُبیّ ب عب
)صلــی اهلل علیــه وآلــه( فرمودنــد: روزی 
حضــرت موســی در حــال خطبــه خوانــدن، 
مــورد ســؤال بنی اســرائیل قــرار گرفــت کــه 
ــت:  ــی گف ــت؟ موس ــراد کیس ــن اف عالم تری
مــن هســتم. خداونــد موســی را مــورد 
ــدا  ــی خ ــرا نگفت ــه: چ ــرار داد ک ــاب ق عت
عالم تــر  تــو  از  می دانــد؟ خضــر  بهتــر 
اســت. موســی گفــت: خضــر کجــا اســت؟ 
خطــاب آمــد: در منطقــه  مجمع البحریــن 
ــور،  ــیر ن ــی، تفس ــن قرائت ــت... «. محس اس

ــف. ــوره که ــه ۶۰ س ــل آی ذی

]۱۰[. طبرســی، مجمــع البیــان، ذیــل آیــه ۶۰ 
ــوره کهف. س

]۱۱[. کهف: ۶۵.

]۱۲[. همان: ۶۶.




