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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

م اللهه علهی اعهدا   لعنه الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آلهه الاهاین ن و 
 اجمعین من اآلن الی قیام  وم الد ن.

 مقدمه 

ا پااره  رشاکم   ،هار دو ، جاراح و چااقوکش  . وابسته به انگیزه انجاام آن اسات   کارارزش هر 

 شود.می متفاوتنیز کارشان  ارزش، متفاوت استشان اما چون انگیزه؛ کنندمی

یاا  بلکاه داشاتن انگیازه    ؛ تبلیا  و تادریس نیسات   یا مسأله انگیزه مخصوص امور فرهنگی 

هاای  از جملاه ماواردی کاه در صاحنه     1.دارددر انجاام اماور مختلاف    مهمی ، نقش انگیزگیبی

دهناد و نباود آنهاا انساان را دچاار      اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به انسان انگیازه مای  

 کند، عبارت است از:گیزگی میانبی

دنیاا   های الهی درامداداعمال، اعتقاد به  ثبت و ضبط و  حساب و کتاب، باور به ایمان به خدا

زه یاا  ستان باانگیدوبین  ایجاد رقابت، ایثارگراننامه زندگیتوجه به ، های الهی در آخرتو پاداش

ر و ه نتاایج کاا  با توجاه  ، زندگی افراد موفقآشنایی با ، تشویقات اجتماعیمندی از ، بهرهانگیزهبی

، نیاک ر افکاا توجه باه  ، ریزینظم و برنامهو پایبندی به  همکاران باوفا، داشتن تلقین برکات کار

 اناات رسی به امکدست، تالش برای تفریح و ورزش بهنگامآنها، اهتمام به  و کنترلبر امور نظارت 

دوساتان   ، همنشاینی باا  هاای نیاکاان  اب حرفاه انتخا ، آراستگی و زیباایی و سود بیشتر، توجه به 

 .امنیت شغلیو  محبوبیتمندی از ، و بهرهمندسلیقه و عالقههم

، رعایات  دیادن آثاار عادالت   ، فضای عاطفیتوان به این موارد اشاره کرد: درک همچنین می

گوهاای  ال، داشتن جوایز بجا، دریافت های مفیدتوصیه، توجه به درونی هایتناسب کار با استعداد
                                                           

 . امکرده اشاره زهیانگ جادیاعامل  110 بهآن  درو  نوشته نشاط و زهیانگ تیتقو یراهکارهانام  به یکتاب جانبین. ا1
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، اساتفاده از هنار و ادبیاات   ، کاار برای قداست ، قائل شدن های مفیدمشورتیری از گ، بهرهموفق

، مین نیازهاای طبیعای  أتا ، های ضمن خادمت آموزش، استفاده از کار گروهی و جمعیاهتمام به 

 ی خام، رعایت انصاف از ساوی هاحرکت در مسیر آرزوها و خیال، پرهیز از تجربهو کسب  تمرین

، داشاتن  استقبال مردم، ولینئپیشگام بودن مس، پیشنهادات، پذیرفتن والن و اساتیدئمدیران و مس

 و... . نگریآینده، حسن ظن و امیدواری

 نگااه ، اثار دارد  هاا انساان سرنوشت ابدی و اخروی در  شانزحماتکه د ناستاد و مربی بداناگر 

 نگاه ایننداشت. خواهند پگذاری در تاریخ یهسرماآن را بلکه خود نخواهند داشت؛  ای به کارلحظه

 .دهدبه انسان انگیزه می

ها به دنباال  دارینها و زحمت، هاهجرتتحمل با بسیاری  افرادکه د ناستاد و شاگرد بداناگر 

نقال  را های گوناگونی از تاریخ بزرگاان  قصه اینکه قرآن کریم 1.دنکنانگیزه پیدا می، اندعلم رفته

 .آن است که انگیزۀ تالش را در افراد زیاد کندبرای ، کرده

 ماثالا تراشاند؛  ای مای بهاناه آورناد و هار باار    خود مای کاری کمدالئلی برای  انگیزهافراد بی

، کندار نمینظم است و خودش کبی انمدیرم، دکنن، با ما مشورت نمیکم است یند: مزدمانگومی

 ارهایماان ی بار ک نظاارت ، شاود نامی برده نمی از ما ،محدود است ابزار مناسب نداریم، اختیاراتمان

 ماان ا روحیاه ، این کاار با  چیز مانع استفالن فالن شخص یا ، اندنیاموخته ، مهارتی به مانیست

ی گرفتاار ،  کنناد را تحقیار مای  ا ما ، شاود توجهی نمی انبه پیشنهادات و انتقاداتم، سازگار نیست

 .هاو دلیلها گونه حرف، و امثال اینمیخانوادگی دار

مؤمن باا خاود   . انسان خداستبه ایمان و توکل کند، جبران میرا نواقص  این ۀولی آنچه هم

کاار  که خداوند نخواهد گذاشت ، اما ندسشنامیولین قدر مرا نئامروز مردم و مس چهاگر»گوید: می

هاایی  مهرییب دل خود را در مقابل انواع، او با توکل و قناعت و صبر و یاد خدا« .من ضایع شود

 دهد.، تسلی میشودانگیزگی میکه سبب بی

                                                           
. کرد سفر یمتعدد یکشورها به ازشیموردن یهاکتاب بعضی کردن پیدا برای ریالغد کتاب صاحب ینیام عالمه. 1

 ،نکرد پیدا یبردارنسخه صورت در جز را موردنظرش کتاب از استفاده هاجاز چون داشت، هندوستان به که سفری در
 ای بود گرم هند یهوا»: دندیپرس او از برگشت، کهنیهم. کند استنساخ را کتاب و بماند آنجا در ماه شش شد مجبور
 . کردینم درک را اطراف راتییتغ که شدیم غرق علم و لیتحص و فیتأل در یقدر به او« !دمینفهم»: گفت «سرد؟



 فصل اول:
 ارزش و امتیاز 

 کار معلمی



ن انجاام ایا  و  تواناد در تعلایم و تربیات   معلمی است که میشغل نوع نگاه ما به ، در گام اول

رآمد ارها و سا کۀ توان گفت که معلمی فراتر از همبا قاطعیت می. تأثیرگذار باشد ولیت بزرگئمس

 گاه به کاار مهماش از  هیچ اما؛ زندگی داردحقوق و تأمین نیازهای نیاز به  معلم. هاستشغلۀ هم

 . نگرددریچه مادیات نمی

اساسااا   .ن اوسات براتعلیم و تربیتی که کار خدای تعالی و پیام؛ تعلیم و تربیت است، کار معلم

ده خلق ش« انسان» برای تربیتش ابتالئاتو  هانعمتها، زیباییات، تنوعها، پیچیدگیۀ عالم با هم

ولیت ئاند و مسبا پیامبرانی که معلمان آسمانی؛ مرکز آموزش و پرورش خداست، آری! زمین. است

 را بر دوش دارند. تربیت انسان

 کنیم.را مرور می های معلمیارزش برخی از امتیازات و، در این فصل

 عبادت است؛ معلمی شغل نیست. 1

نمایاد.  مای سابک  آنهاا  برای  «شغل»وصف که  ندقداستی برخوردارچنان بعضی از کارها از 

ر مقادس  یک کاهم  معلمی. عبادت استای از جلوهیک وظیفه الهی و ، بلکه مادری شغل نیست

 .چندمنظوره استتی زیرا عبادشود؛ محسوب می

شغل ، علمیت. مبصیرت و مصونیت اس ،انقاذ غریق و کلید عزت، انتقال علم و تجربه، لمیمع

ن خاوانیم:  در سوره الارحمن مای  ؛ چنانکه یل استئخدا و جبر ْم رَّم َ  * الرَّح ُر ََ الم ر خداوناد  »؛1َعلح

 «.قرآن را تعلیم فرمود، نارحم

اساتفاده  ولی آنچه بیش از همه ؛ متعددی به کار رفته عبارات در قرآن برای توصیف انبیاء

                                                           
 .2-1: الرحمن. 1
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یِ ْم  ُمُ ُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَم َ ُ َعل  تعبیر  شده، تعلایم  ، دهد کاار پیاامبران  که نشان میاست  1َو ُ َزك 

 2.کتاب و حکمت و تزکیه بوده است

لماه  کباا  اختصااص یافتاه کاه     ماردم از پیاامبر اکارم    یهاسؤالآیه در قرآن به سیزده 

 ه است.بودمردم معلم  که پیامبر دهدمیاین نشان همراه است. « یَسْئَلُونَک»

، ایان واژه . ودبه آن نگااه عاادی نما    دارد و نبایدخاصی ای است که بار معنایی واژه« معلم»

ماین  ای از زقهمنط نام «کربال» مثالا؛ حامل معانی بلندی است، های مقدسمانند برخی از واژهه

گویاد  ی نمای کسا رد. بار معنایی باالیی داو هویت تاریخی ، جغرافیاییولی به جای هویت ، است

ا با بلکاه  ؛ است مقدارفالنجا واقع شده و مساحت آن فالنکربال در شمال شرقی یا جنوب غربی 

، باادت ع، اخاالص ، مقاومات ، ایثاار ، عصامت ، شاهادت ، شهامت، امامت ، مفاهیماسم کربالذکر 

 .آیدمید افراستیزی و امثال آن به ذهن ظلم

؛ اسات  یبینا کوتاه سااده،   شغل. تقلیل مفهوم معلمی به یک کلمه معلم نیز چنین حالتی دارد

در وصاف   «بآدم خاو »تعبیر  «.ایشان آدم خوبی است»نظیر اینکه کسی به مرجع تقلید بگوید: 

 کند.کفایت نمی یک مرجع تقلید

 معلمی یک انتخاب صحیح است. 2

یازی  باا چاه چ   ولی مهم آن است کاه در آن شاغل  ؛ کندرا انتخاب می یک شغل هر انسانی

  .کار دارد و تأثیر کارش تا کجاستوسر

، ساازند را مای  هاا کنند و برج و ماشین و امثال آنکار می اتاگر مهندس و صنعتگر روی جماد

قلب و  ومعلم با روح ، کندکار می هااگر پزشک روی جسم انسان؛ کندها کار میروی انسان معلم

اگار  ؛ مشغول توزیاع علام اسات    معلماست، جر مشغول توزیع کاالااگر ت؛ جان انسان سروکار دارد

، دنا گذاراثری که استاد و معلم روی شاگرد میهستند، اثر منشأ مدت کمی  تا های انسانیساخته

                                                           
 .129: بقره. 1
 به یول رفته، کار به انامبریپ درباره زین آن امثال و «ریمن سراج» ،«ریبش» ،«یهاد» ،«یداع» چون تعبیراتی اگرچه. 2

 . است شده اشاره خاص صورت به بوده، آنان دوش بر که «میتعل» و «هیتزک» تیمسئول
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 .کندگاهی تا قیامت ادامه پیدا می

ه گذاشات  ارا بر دوش انبیاا و اوصای   ترین کاری است که خداوند آنمبارک تعلیم و تربیت

باا   و ا رفتناد    برخی از مبلغین ا که تعدادشان بسیار اندک باود  به سراغ ، زمان طاغوت . دراست

انه شا ، معلمای  از زیر بار شغل شاریف  . آنهای آنان را جذب نظام شاهنشاهی کردندمبالغپرداخت 

 یالعظما  اهللتیا آ، در آن روز. دباه دنیاا روی آوردنا   ، و با حضاور در دساتگاه فاساد    ندخالی کرد

ن و باازوی آناا   سراغ دربار رفت، ای به جای تبلی  و تحصیل دیناگر طلبه» فرمود: یگانگلپای

ایان   «.ون اناداخت مرا از حاوزه بیار   بلکه بگوید: لیاقت نداشتم و امام زمان ؛رفتم نگوید:، شد

 .دشرباریان دمبلغان در برابر توطئه  بسیار مهم بود و سبب بیمه شدن دیگر سخن در آن زمان

هاا و  خادمت کناد و باه دل    هاانسانکسی بتواند با تولید و توزیع و مصرف علم به  آری! اگر

به سراغ تولید و توزیع و مصارف  گام بردارد، اما  ی الهیانبیادر مسیرها حیات ببخشد و جان

رت به فراخور شغلی که جای شغل این خسا. برنده نیست و خسارت کرده است، اجناس دیگر برود

 1.هایی استچراکه خسارت دارای مراحل و تفاوت؛ دارد مراتبیشود، میمعلمی انتخاب 

 دارد عیرف گاهیجا نیمعصوم نگاه در یمعلم. 3

رهبر ی از در فرهنگ اسالماند. کرده تجلیل فراوانیآن، معلمی و ارزش مقام از  بیتاهل

ن و ادر خصوص جایگااه ممتااز معلما   یاد شده است. پدر  ی یامرب ،معلمبا تعبیراتی چون  آسمانى

 فرمودناد:  رساول خادا   از جملاه . است موجودروایات فراوانی  معصومین نزدارزش آنان 

 و فرمودناد:  2«.باالترین صدقات آن است که انسان چیزى را یاد بگیرد و باه دیگاران بیااموزد   »

                                                           
 :دارد تعبیراتی چینن انسان بخشزیان اعمال درباره کریم قرآن. 1
 (90. )بقره: بِئْسَمَا اشْتَرَوْابدى است:  هگاهى معامل ـ
 (16. )بقره: فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْگاهى سودى ندارد:  ـ
 (175. )بقره: اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدىگاهى خسارت است:  ـ
 ( 2. )عصر: لَفِی خُسْرٍ: است زیان در غرق گاهى ـ
 (119. )نساء: خُسْراناً مُبِیناً: است آشکار و بزرگ خسارت گاهى ـ
 ( 103. )کهف: بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا: است ابعاد تمام در خسارت گاهى ـ

 (25 ص، 2ج(، بیروت)ط بحاراألنوار) «.أَخَاهُ یُعَلِّمَهُ ثُمَّ عِلْماً الْمَرْءُ یَعْلَمَ أَنْ الصَّدَقَهِ أَفْضَلُ»: . قَالَ رَسُولُ اللَّه2ِ
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 1«.آن است ۀدهندانجاممانند ، کننده به راه خیرراهنمایی»

کوچاک و  موجاود  تمام جنبندگان زمین و ماهیان دریاا و هار   » :فرمود امام باقر همچنین

 2«.کننداستغفار میدهندۀ امور نیک تعلیمبرای ، بزرگی که در زمین و آسمان خداست

اماام  کردناد.  بسیار لطف داشتند و آنها را تشویق مای ن فرزندانشان اامامان ما نسبت به معلم

عر َهَذا ِم م »: مردم فرمودهدیه داد و در پاسخ به اعتراض دینار صدبه معلم فرزندش  حسین َُ َ  َي يم
َ
أ

ِليَنهر  ِني َتعم هدیاه  ارزش )کنایه از اینکاه  « ؟چه ارزشی دارداو تعلیمات در قبال ، این مبل 3؛َعَطاِئِه َيعم

 (.رسدقرآن نمیارزش تعلیم به پای  مادی

 خداستتربیت کار . 4

 «ربّ»ار رفتاه،  نامی که برای خادا باه کا   بیشترین ، «اهلل»مبارک نام بعد از ، در قرآن کریم

ت و مصالح  ،حکمات ، زمانی کامل است که بر اسااس علام  « ربوبیت»ناگفته پیداست که . است

 .که خداوند همه را دارد، رحمت باشد

اخالق  وتار و گفتار االت را با رفکمۀ تواند همبلکه می؛ کندخود را منتقل نمی علمتنها ، معلم

ر او دروح امیاد را  ، کناد مای که شاگرد به یأس گرایش پیدا  زمان آن؛ خود به دیگران منتقل کند

 .او را هشدار دهد، کندکه شاگرد به غرور گرایش پیدا می هنگام بدمد و آن

ثال م، عاطفه احساس و، با منطق و برهان ،در مسیر تربیت مردم گونه که خداوند متعالهمان

مردم را  ،ه و تهدیدوعدنیز هنر و اخالق و  ،بیان الگوهای مثبت و منفی، تاریخ و داستان، و تشبیه

 از این ابزارا آنهه بهرۀ هرچ. دنمند باشبهره هاابزاراین معلم و استاد نیز باید از همه ، کندتربیت می

 .بیشتر خواهد شدآنها نیز توفیقات ، بیشتر باشد

که هماناا  ا انجام مسئولیت آنهانقش مهمی در ، تصال معلم و استاد و مربی به خداوند متعالا

یعنی عالمی که شود؛ تعبیر می« عالم ربانی»از عالم دینی به لذا ؛ داردا مردم استارشاد و هدایت 
                                                           

 (27 ص، 4 ج ،کافى) «.کَفَاعِلِه الْخَیْرِ عَلَى الدَّالُّ»: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ. 1

 وَ اللَّهِ أَرْضِ فِی کَبِیرَةٍ وَ صَغِیرَةٍ کُلُّ وَ الْبُحُورِ حِیتَانُ وَ الْأَرْضِ دَوَابُّ لَهُ یَسْتَغْفِرُ الْخَیْرِ مُعَلِّمُ»قَالَ:  . عَنْ أَبِی جَعْفَر2ٍ
 (131ص  ،األعمال عقاب و األعمال ثواب) «.سَمَائِهِ

 .66 ص، 4 ج ،المناقب .3
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تعلایم  انه خداپساند  اخاالق  در راه خدا و برای خدا و باا اسالوب و  ، سر و کارش با پروردگار است

 1.کندمنتقل می دیگرانگیرد و به از خداوند متعال صفت ربوبیت را میدهد، می

هدی و الهننری الهی انطُنی بال» خواهد:در دعای مکارم االخالق از خداوند می امام سجاد
، ین مقام برسدکه به ا انسانی« .زبانم را به هدایت باز کن و تقوا را به من الهام کن ؛ خدایاالتُوی

باه   رضای خدا را در مسیر هاهمۀ امکانات و ابزارد توانمی، و همین که خدایی شد دشومیخدایی 

 تربیت کند.خدایی های انسانو  دکار گیر

 کند را می انمهندسگروه از معلم کار پنج. 5

 است:  انمهندساز پنج گروه کار نتیجه ، شویمماشینی که سوارش می

 ؛ن هستندول کشف معدئنی که مسامهندسا 

 ؛هستندمواد ول استخراج ئنی که مسامهندسا 

 ؛هستندمواد ول ذوب ئنی که مسامهندس ا

 ؛هستندقطعات ماشین سازی و طراحی ول قطعهئنی که مسامهندسا 

 .هستندبر آن و نظارت قطعات ول مونتاژ ئنی که مسامهندسا 

 :دهدانجام  هاروی انسانرا  گروهکار این پنجباید به تنهایی، اما یک معلم 

 ؛را کشف کند شاستعدادهای شاگردا 

 ؛کنداست، خارج  هایی که به آن گرفتار شدهشاگرد را از انحرافا 

 ؛مند کندعالقه به درس شاگرد را، با اخالق و رفتار و محبتا 

 ؛شاگرد را بسازد، با تدریس و تعلیم و تربیتا 

 .امعه را تشکیل دهدو جکند  شدگان را به هم متصلتربیت، با سعۀ صدرا 

ات، آن هم نه بر روی جمااد ؛ معلم یک تنه باید کار پنج گروه مهندس را انجام دهد، بنابراین

                                                           
 به ازین اتصادر برای محصولی و کاال هر اگر. ستین یخاص زمان به منحصر یفرهنگ و یآموزش کار برکات. 2

 همه به قلم و زبان با توانمی که است کاالیی ،نیز فرهنگ و معارف دارد، وقت و نهیهز صرف و نقل و حمل وسیله
  .شد خواهد ابدی و ماندگار باشد، خدا رضای کسب برای عمل این اگر. کرد صادر هانسل و عصرها
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 ،ایان  طلباد. میی را ظرافت و دقت خاص، که صاحب روح است و کار با او« انسان»بلکه بر روی 

 .از کار مهم و پیچیدۀ معلمی است ایذرهبیانگر 

 هستی سروکار داردترین گوهر گرانبا معلم . 6

 ها.انسان، حیوانات و نباتات، جماداتشوند: میتقسیم  دسته چهار بهموجودات 

تمان سااخ خاالی   زمینکار کند و از آنها در و پنجره بسازد یا در اگر انسان روی آهن و چوب 

اماا   ؛بردباال می ارس اجناین اارزش خود،  کار و صنعت، با دکن پشم و نخ پارچه تولیدبسازد یا از 

بلیات رشاد   زحمت تربیت انساانی کاه قا   روشن است که .دنکنروی نسل نو کار می استاد و معلم

قابال قیااس   کند، ی میای که رشد محدودوسیلهبرای ارتقای  با زحمت و تالشدارد، نهایت بی

 .نیست

ای باه  عده، یا ندسازکنند و ماشین و هواپیما و ساختمان میکار می اتاگر دیگران روی جماد

رشد . هاستنسانپرورش ا ،کار معلم و استاد و مربی، روندگل و گیاه می یاسراغ پرورش حیوانات 

 .جز انسان؛ ارزش هر چیزی محدود است. جز انسان؛ همه چیز محدود است

مم را باه  جس» :نوشته استنامه خود در وصیتشده، جبهه شهید  که دریک جوان هفده ساله 

گاذاری  شاود قیمات  این کالم را چگونه مای  «سپارم.می راهم را به شماو  را به خدا روحم، خاک

اثر تربیت ، انتفکر این نوجو ؟ات هستندارزش این کلمبه معادن ۀ همهای قیمتیِ سنگآیا  کرد؟

 . مسجد است، و پرورشگاه این تفکر، معلم و مربی

از هار حیاوانی   گاردد،  گار منحارف   و اشاود  میاز فرشته برتر ، تربیت شوداگر انسان درست 

دربااره   قارآن کاریم  . د، نابود و مغفول شاو که گوهر انسانیت گذاردمعلم نمی خواهد شد.تر پست

ْنعاِم  ُأولِئَك فرماید: ها میانساناز بعضی 
َ
بلکاه  ، هساتند حیوانات مثل آنها »؛ 1َأَضل ُیْم  َبْل  َكاْْل

 . اْلغاِفُلون ُیُم  ُأولِئَك : دکنبیان میگونه اینرا  آنهاسپس دلیل انحراف « .ترپست

 غفلت انواعی دارد:

                                                           
 .179: أعراف. 1
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ه َنُسواند: ااز خدا غافل، ایا عده   .1اللَّ

 .2اْلِحساب َ ْومَ  َنُسوا: نداغافل امتیق ازای، ا عده

 تو به ما آیات که گونههمان»3؛َفَنِسیَت ا آ اُتنا َأَتْتَك  َكذِلَك : نداغافل خود فهیوظ ازای، ا عده

 «.کردى فراموش را آنها تو و رسید

 اطعاام  را مساکین  افاراد  و»4؛الْمِسْاکِین  نُطْعِامُ  نَاکُ  وَلَمْ: نداغافل محرومان ازای، ا عده

 «.کردیمنمى

 .که چه موجودی هستنددانند و نمی نداهای خود غافلاز توانمندیای، ا عده

 .کنندیم لغو یکارها صرف را خود عمر و نداغافل خود عمر ارزش ازای، ا عده

 ووهر عمار  اسات کاه از گا    یازدودن غبار غفلت و بیدار کردن انسان خوابیاده ، و کار معلم 

 .اش غافل استزندگانی

 استماندگار ، کار روی فکر افراد. 7

ز خادا  ا حضرت اباراهیم چنانکه ؛ ماندگاری آثار آن است، اعمالای برتری هنشانهیکی از 

 ،و در میان آینادگان » 5؛اآلِْخِن َن  ِفي ِصْدق   ِلساَن  ِلي اْجَعْل  َو در تاریخ ماندگار باشد: خواست که 

 «.نام نیکى براى من قرار بده

ُ ْم  َو  :گونه پاسخ دادخداوند نیز دعای او را این آن »؛ 6َ ْنِجُعونَجَعَل ا َكِلَمً  باِقَیً  ِفي َعِقِبِه َلَعلَّ

 «.باشد که آنان )به توحید( بازگردند ،قرار داد گاررا در میان نسلش کلمه ماند [کلمه توحید]

و  َسهَیْ ِد ن: هدایت الهى باید تداوم داشاته باشاد  ، بلکه کافى نیستبه تنهایی  ایمان !آری
                                                           

 .67: توبه. 1
 .26: ص. 2
 .126: طه. 3
 .44:مدثر. 4

 .84: شعرا. 5
معنا  ینابراهیم. به ا ودو احتمال وجود دارد: خداوند  باقِیَةً کَلِمَةً جَعَلَها وَدر « جعل» فاعل باره. در28: زخرف. 6

 فریاد ابراهیم گفت توانمى هم و داشت نگاه زنده او نسل در را توحید ابراهیم، ایمان پاس به خدا گفت توانمى همکه 
 .گذاشت یادگار به خود نسل در را شرک از برائت و توحید
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حضرت  .َعِقِبهِ  ِفي باِقَی ً  َكِلَم ً ردم زمان به آن گوش نکنند: گرچه م؛ ماندفریاد توحید در تاریخ مى

رهباری امات و اقاماه     !خدایا» خواست:کرد و از خداوند میمی نیز دعانسل خود برای  ابراهیم

 «.دهبنماز را در ذریه من قرار 

کاه   جاوان سال  نآن هام بار روی   ؛ تعلیم و تربیت است، ماندگارترین کار باید بداند که معلم

 است.بیشتر آن تأثیرپذیری و ماندگاری 

 داری را ساده ننگریم السک .8

 خاطباان از مباه ویاژه اگار    ، داری را یک کار عادی تلقی کنناد کالس، چه بسا برخی از افراد

سال ناو   کاه از ن  یداری مهم است و هام مخاطباان  در حالی که هم کالسباشند؛  ترینیسنین پا

 .هستند

داری مان  سوقتای راجاع باه کاال     ،یکی از مراجع بزرگ تقلید، اهلل العظمی گلپایگانیآیت

دم و برای ل ایشان برتابلو و تخته سیاهی را به منزند. ببینمرا که کالس  ند، خواستندمطالبی شنید

ن ما »: فاتم گایشاان  . سپس باه  ارائه دادم ،گفتمکه برای نسل نو می یهایی از درسایشان نمونه

، ایتهما پیش گرفاین راهی که ش»ود: ایشان فرم« .اممعلم شده ولی فعالا، امکان فقیه شدن دارم

 «.ان شاءاهلل؛ راضی است االن بیشتر مورد نیاز است و امام زمان

. مان فرماود   باه  مشابه این کاالم را نیز  قمبزرگ یکی از اساتید ، اهلل مشکینیمرحوم آیت

ش رم پاادا من حاض»فرمود: ؛ سپس ها نشستدر کنار بچهتا پایان کالس آمد و م شبی به کالس

و ت نفاری  پاداش ایان کاالس بیسا   تا در مقابل،  فاضل را به تو بدهم بۀطلبرای صدها تدریس 

 «.ها را به من بدهیبچهتدریس برای 

ر دوهای جهالات  تواند افراد را از پرتگاهمی کالسد. خورآینده یک انسان رقم می، در کالس

ساازی  نخانه انساا کار، مدرسه و دانشگاه. و مسیر زندگی یک فرد و نقشه راه او را تغییر دهدکند 

 . تبرخوردار اس از اهمیت بسیار باالییمخاطب آن باشد، نسل نو اگر به ویژه ، داریاست و کالس
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 ناجی بشر است هادی و، معلم ربّانی. 9

باه  ا آنها وابساتگی  ایجااد  کردگاان و  تواند دامی برای تحصایل می و تحصیالت، همآموزش 

 .هاسیله نجات بشر از شرّ طاغوتوشود، هم ها ابرقدرت

نجاات   یهاا و اهاداف بازرگ حضارت موسا     یکی از شاخصه، قرآن کریمبر اساس آیات 

 َبِنهي َمَعنها َأْرِسهْل  َأْن گفات:   فرعاون باا صاراحت باه    ؛ چنانکاه  یل از شرّ فرعاون باود  ئاسرابنی
 «.همراه ما بفرست[ آزاد کن و]اسرائیل را بنى»؛1ِإْسناِ یَل 

 .2َأْعَداِ ِ ْم  ِمْن  َأْنَقَذُیْم  َو نشانه فقیه آن است که مردم را از شرّ دشمنانشان آزاد سازد: 

از غل و زنجیرهایی برشمرده اسات  افکار جامعه را رهاسازی  انبیاءوظایف یکی از  قرآن کریم

ْغالَل  َو  ِإْصَنُیْم  َعْنُ ْم  َ َضُع  َو که به آن گرفتار شده بودند: 
َ
ِتي اْْل و از آنان باار  »3؛َعَلْیِ ْم  كاَنْت  الَّ

 « [.کندوآزادشان مى]دارد برمى است، گران )تکالیف سخت( و بندهایى را که بر آنان بوده

 شار به را برای ، رفادر بسیاری از اموری ایجاد شده است که های تحصیلی متنوعرشتهه امروز

اش لی ثماره و؛ دی علم هست؟ در موارد زیاکنندآزاد  بشر رااند توانستهاما آیا اند؛ هبه ارمغان آورد

ا خاود  اماا آیا  ؛ نازد هار کاس هسات    ا    که یک وسیله ارتباطی استا تلفن همراه   مثالا. نیست

ۀ ثمار  وعلم . نداشب ها با هم قهراما خود انسان، باشد یبسا وسیلۀ ارتباطهم هست؟ چه« ارتباط»

 دچار این آسیب شود.تواند آن نیز می

ههثمهن  العلهم » خوانیم:در حدیث می. کندنگاه انسان را توحیدی می، حقیقیعلم   4؛معنفه  الله

 «.بندگی خداست ،ثمره علم 5؛اْلِعَباَد ُ َثَمَنُ  اْلِعْلِم »و همچنین: « .شناخت خداوند است، ثمره علم

اش ما ای ک»گفتند: و میبودند که گروهی جذب اموال قارون شده آمده است در قرآن کریم 

دادناد:  به آنهاا چناین تاذکر مای    ولی کسانی که اهل علم بودند ؛ «هم مثل قارون ثروتمند بودیم

                                                           
 .17. شعراء: 1
 المنسوب التفسیر) «.أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَنْقَذَهُمْ وَ خَیْرَهُ، النَّاسِ عَلَى أَفَاضَ مَنْ الْفَقِیهََّ أَن»: الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِیُّ قَالَ. 2

 ( 344 ص ،العسکری الحسن اإلمام إلى

 . 157. أعراف: 3

 .326 ص ،الکلم درر و الحکم غرر. 4
 .همان.  5
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 َلُكْم ْ هِ  َثواُب  َو شود که از این آیه استفاده می «.واى بر شما! پاداش الهى بهتر است» 1؛َخْین   اللَّ

 .کنددر تشخیص دنیا و آخرت اشتباه نمی، باشدداشته علم واقعی کسی اگر 

 انکاه حقیقی؛ چنلم عاست و نه علم او،  عالم ربانیبر آخرت برگزیند، دنیا را ی که دانشمندنه 

یاد  بام رباانی  مات عاال تعلی؛ زیرا عقل و کمال انسانیت نیستبلوغ نشانه ، گرفتن مدرک و عنوان

 .بخش باشدو نجات آفرینحیات

از  «مهملّیع»جدا شدن ، «ربکباسم »از « اقرأ»جدا شدن  ،بشریجامعه مشکل بزرگ امروز 

علم دن شم، جدا یا از آخرت، و در یک کالجدا شدن دن از معنویات، تادا شدن مادی، ج«یهمیزکّ»

 .دین استاز 

ساخت   هاای فرمولده و یمسائل پیچیا آموزش خواندن و نوشتن زش فقط به آمو هنر معلمی

ۀ چناین  . ثمار اسات  یو تربیتا مسائل علمی با نگااه توحیادی    هنر معلم در آموزشبلکه ؛ نیست

تعلّماین  مدر انساانیت   معرفات و ، اساتقامت ، حیات قلاب ، حلم، علم، شکوفایی آموزش و تعلیمی

 خواهد بود.

 .هاستها و نجات انساناو به حیات دلکار هادی و ناجی است و ارزش ، یانآری! معلم رب

 کار خود را مقدس بدانیم. 10

 شود:هم به آنچه نوشته میاست،  قسم خوردهقلم خداوند هم به م؛ زیرا علم را مقدس بدانی

  .2َ ْسُاُنون ما َو ن َو الَقلِم 

 نیست:برای آموزش هیچ محدودیتی قائل  اسالم

حد إلی الم د من العلم اطلبوا»نه محدودیت زمانی: ا   «از گهواره تا گور علم بیاموزید. 3؛الله

ا َمُنوطاً  اْلِعْلُم  َكاَن  َلْو »: مکانینه محدودیت ا  َن َّ اگر علام در ثریاا    4؛َفاِرَس  ْ ِمن ِرَجال   َلَتَناَوَلهُ  ِبالثُّ

 «.رسند، مردانی از فارس به آن میباشد

                                                           
  80: قصص. 1
 .1: قلم. 2

 .218(، ص رسول حضرت قصار کلمات مجموعه) نهج الفصاحة. 3

 .109 ص(، الحدیثة)ط  اإلسناد قرب. 4
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هین ولهو العلم اطلبوا» :جغرافیایی نه محدودیتا   چاین  در اگرچاه  بجوییاد،  را داناش  1؛بالصه

 «.باشد

هْنُ ْم  ِفْنَق    ُكله ِمن َنَفَن  َفَلْوَل  :مقداری نه محدودیتا  ُ هوا َطآِ َفه    مه َیَتَفقَّ  از چارا »2؛الهده ِن  ِفهی ْله

 «شوند؟ فقیه دین در تا کنندنمى کوچ اىدسته ،مردم از هرگروهى

اُس َما ِفي َطَلِب اْلِعْلِم َلَاَلُبوُه َو َلْو ِبَسهْفِك اْلُمَ هِ  »نه محدودیت جانی: ا   خهو  وَلْو َ ْعَلُم النَّ
و گرچه باه قیمات جاان خاود     ، رفتنددانستند به سراغ آن میاگر مردم ارزش علم را می 3؛اللج 

 «.باشدفرورفتن در امواج دریا 

ههُ  َفَبَعهَ  : انساانی  نه محادودیت ا  ْرِ   ِفهي َ ْبَحهُ   ُغنابهاً  اللَّ
َ
 َسهْوَأ َ  ُ هواِر  َكْیهَ   ِلُیِنَ ههُ  اْْل

 کشاته  چگونه که دهد نشان او به تا کاوید،زمین را مىفرستاد که را زاغى  پس خداوند»4؛َأِخیههِ 

 «[.کند دفن و] بپوشاند را برادرش

شادند،  بهای آزادی کسانی را که در جنگ اسیر می : پیامبر اسالمحدودیت مکتبینه ما 

 5.دادقرار مسلمان از ده نفر آموزش خواندن و نوشتن به 

بارای   ،دیاده آموزشاگر سگ »د: فرماییل است که مئارزش قا آموزشاسالم به قدری برای 

 6«.آن شکار برای شما حالل است، شما شکاری بیاورد

ای از خراباه اا  است معرفی شده عُزَیْر ،تفاسیردر که ا   یکی از اولیای خدا :خوانیمدر قرآن می

خداوناد  « کنی؟این مردگان را چگونه زنده می»به خدا گفت: . با دیدن آثار گذشتگان، گذشتمی

چه مدت است »و از او پرسید:  پس از صد سال او را زنده کرد. میراند، او را که بر االغی سوار بود

                                                           
 که است شده سفارش حدیث، این در. بود شده شناخته منطقه دورترین زمان آن در چین. 217: ص ،الفصاحة نهج. 1
 .کنید طی را فرسخ هزاران باشید مجبور گرچه بروید، علم دنبال به

 . 122. توبه: 2

 .177 ص، 1ج ،بحاراالنوار. 3
 .کند دفن را خود مرده چگونه که آموخت اولیه انسان به روش این با خدا. 31: مائده. 4

 .550ص، 2ج ،جاودانه سیرت. 5

 هم آن ؛دیگر شکارى حیوانات صید نه ،است حالل دیدهآموزش هاىسگ صید تنها آیه، این به توجه با .4: همائد. 6
 آن خوردن که باشد کرده شکار خودش براى آنکه نه است، داشته نگه را آن و شده گسیل آن پى در سگ که شکارى

 .است حرام
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پایش، در  صد سال »خداوند به او فرمود:  «روزی!روزی یا نصف»گفت:  «ای؟که در اینجا آرمیده

و باه   کنممی به االغ خود بنگر که چگونه او را دوباره زنده! اکنون تو را زنده کردم و ردیاینجا مُ

 1«.غذای خود بنگر که چگونه پس از صد سال هنوز فاسد نشده است

سااله هام    ، مرگ صاد یک نکتهبرای فراگیری کند که ثابت می زیرع داستان بیانخداوند با 

 .ارزشمند است

 شودمیحیات معنوی مخاطب  باعث تعلیم و تربیت. 11

ِذ َن  فرماید:خدای تعالی می َ ا الَّ ُسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلمها ُ ْحِیهیُكْم  ا َأ ُّ ِه َو ِللنَّ  2؛آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَّ

بخاش شماسات   شما را به چیزى که حیاات  ،اید! هرگاه خدا و رسولاى کسانى که ایمان آورده»

 «.بپذیرید، کننددعوت مى

دعاوت   مقصود از حیااتى کاه باا    3.فکری و ابدی، حیوانی، گیاهی؛ اقسام مختلفى دارد حیات

چون این نوع حیات بادون دعاوت انبیاا نیاز وجاود       ا  حیات حیوانى نیست، آیدفراهم مى انبیا

انساان  حیات  در یک کالم،اجتماعى و ، اخالقى، معنوى، عقلى، حیات فکرى ،بلکه مقصود ؛ادارد

 4.ستهادر تمام زمینه

هام ماردم را باه هماان      و انبیامتعال در ایمان و عمل صالح است و خداوند ، حیات انسان

رمز رسیدن به زندگى پاک و طیّب ، اطاعت از فرامین آنان. َدعاُكْم ِلما ُ ْحِییُكْم  :انددعوت کرده
                                                           

 هفته 52 سال هر. است مانده سالم سال صد شود،می فاسد ایهفته یک که غذایی آیه، این اساس بر .259: ه. بقر1
 نگه سالم اشطبیعی عمر برابر 5200 را غذا تواندمی بخواهد اگر یعنی خدا. شودمی هفته 5200 سال صد دارد و

 15 حدود قرن 12. است مانده زنده قرن 12 زمان امام چگونه که میبده را سؤال نیا پاسخ میتوانیم اکنون. دارد
 !کجا؟ برابر  5200 و کجا برابر 15. است یعیطب عمر برابر

 .24. أنفال: 2
 (17:حدید) «.کندمى زنده را مرده زمین خداوند»؛أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها.  حیات گیاهى: 3
 (39: فصّلت) «.کندمى زنده را مردگان خداوند» ؛الْمَوْتى لَمُحْیِ: حیوانى حیات 
 (122: نعاما) «.کردیم اشزنده و بود مرده آنکه» ؛فَأَحْیَیْناهُ مَیْتاً کانَ مَنْ: فکرى حیات 
 فرستاده پیش از چیزى امروزم زندگی براى کاش یا:[ دینگویم امتیق در ینمجرم»] ؛لِحَیاتِی قَدَّمْتُ: ابدى حیات 

 (24: فجر) «.بودم

( است آمده بدر جنگ آیات کنار در مذکور آیه آنکه دلیل بهممکن است مراد از دعوت به حیات در اینجا ). البته 4
 .باشد جهاد به دعوت
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َو ُیهَو ُمهْمِمن   َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَكن  َأْو ُأْنثیخوانیم: مى ی از قرآنچنانکه در جاى دیگر ؛است
َب ً  ُه َحیاً  َطی  باه  ، که مؤمن باشاد در حالی ،مرد یا زنچه  ،کند ایهر کس کار شایسته» 1؛َفَلُنْحِیَینَّ

  «.داریماش مىزنده زندگى پاک و پسندیده

مخاطاب حیاات    ه، با س مسیحایی خودبا نفَو  باید به پیروی از خدا و پیامبر، استاد و معلم

، و را به شاجاعت اترس ، هوشیاریغفلت او را به ، امیدبه یأس او را ، علمبه و جهل او را  ببخشد

 ،ه ابادگرایی با ی او را دنیااگرای  ،کینه او را به محبت، تفرقه او را به وحدت، اِعراض او را به اقبال

کسالت او ، جوییرفهصاسراف او را به ، به اطاعت از اولیای معصوم و عادل را ناز نااهالاو  اطاعت

 .تبدیل کند دلیی او را به نرمدلو سنگ، اضطراب او را به آرامش، را به نشاط

گیاری  وم نیست بهرهمعل، کنیم اکتفااطالعات و علوم به انتقال تنها ها، آموزهاگر به جای این 

یادی  ناصار مف عالتحصیالن ماا  از این علوم برای فرد و جامعه سود خواهد داشت یا ضرر؟ و فارغ

 خواهند بود یا خطرناک؟ 

ولیای خدا ابا خدا و  نبوی و علوی بداند و اتصال خود را، الهی یاستاد رسالت خود را رسالت اگر

گرنه وهد بود؛ خوا انبیا. در این صورت، کار معلم، کار دشونفس مسیحایی می، واجد دنک مستحکم

کناد و  اخ میسور، مثل جدا شدن سوزن از نخ است که به جای دوزندگی، انتقال علم بدون تزکیه

 .زندصدمه می

 بیش از هر چیزی است ارزش علم. 12

َ ها  ها :کناد معرفای مای  « کاریم »را  ، خودخداوند آنجا که سخن از آفرینش انسان است  َأ ُّ
ْنساُن  َك  ما اْْلِ َك  َغنَّ ِذ * اْلَكِن ِم  ِبَنب  اَك  الَّ  برابار  دررا  تاو  چیز چه! انسان ىا»2؛َفَعَدَلَك  َخَلَقَك َفَسوَّ

 و سااخت  اساتوار  [راو تا  انادام ] و آفرید را تو همانکهب داد؟ فری وکرد  مغرور بزرگوارت پروردگار

بارد و  را باه کاار مای   « مکار أَ»، صفت علم و فرهنگ استاز ولی آنجا که سخن  «.کرد متعادل

                                                           
 .97. نحل: 1

 .7-6 :انفطار. 2
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َك  َو  اْقَنأْ  فرماید:می ْكَنم َربُّ
َ
 «.تر استبخوان که پروردگار تو از همه گرامى»؛ 1اْْل

حمن آفرینش انسان: کند، سپس اشاره میقرآن بتدا به تعلیم ا در سوره الرحمن نیز َم  *النَّ  َعلَّ
ْنساَن  َخَلَق * اْلُقْنآَن    «.انسان را آفریدو  قرآن را آموخت خداوند» 2؛اْْلِ

َم ؛ اول راه هدایت )راه ساخته شود، آری! باید قبل از ماشین  .سپس آفرینش انسان (،اْلُقْنآَن  َعلَّ

که علام و فرهناگ بااالترین    دهد مینشان و  بیانگر ارزش علم و معلم و تعلیم است، این تعابیر

  را دارد.ارزش 

                                                           
 .3. علق: 1
 .3ـ1رحمن: ال. 2
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ر هکند. ت موفق تربی در عرصۀ تعلیم وکه او را  باشدها و خصوصیاتی ویژگی دارایباید معلم 

و  ددها هاای مثبات خاود را ارتقاا     ویژگای  ،از حضرت حاق  و استمداد تالشبا  تواندی میشخص

 .کنیممرور می ها و صفات معلم راویژگیاز در این فصل برخی . را تقویت نماید گذاری خویشاثر

 باشدداشته  سوز و حرص. 1

ْم  فرماید:می اکرم درباره پیامبر قرآن کریم َلَقْد جاَءُكْم َرُسول  ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِز ز  َعَلْیِه ما َعِنتُّ
 آنچاه  کاه  آمده شما سوى به خودتان از پیامبرى همانا» ؛ِباْلُمْمِمِنیَن َرُؤف  َرِحیم   َعَلْیُكْم  َحِن ص  

 مهرباان  و رئاوف  مؤمناان  با و دلسوز، و حریص شما هدایت بر است، سخت او بر برنجاند را شما

ای که خداوند متعال به به گونهفراوانی داشت؛ شور و عشق ، هدایت و تبلی  دین برایاو  1«.است

ما قرآن را نفرستادیم که تو خود را به مشقت » 2؛ِلَتْشقی اْلُقْنآَن  َعَلْیَك  َأْنَزْلنا ما :خطاب کرد وی

   «.بیندازی

ست امحال ، شداز درون سوز نداشته باشد و مشتعل نبا، اگر کسى براى اصالح و تحول جامعه

هدایت  نها براىآو گداز  سوزیکى از صفات برجسته انبیاى الهى . اى را مشتعل سازدبتواند جامعه

هاا باه بعضاى    یکى از ناسزاهایى که قدیمى. داشتن سوز یک کمال استبود.  هاو سعادت انسان

د یک در ،دردىکمال است و بى، درد و سوز پیداست که داشتن« درد!اى بى»این بود:  ،فتندگمى

 بزرگ! 

َك  فرماید:خطاب به پیامبرش مى خداوند تعالی شاید » 3؛ُمْمِمنین َ ُكوُنوا َألَّ  َنْفَسَك  باِخع   َلَعلَّ

                                                           
 .128: هتوب. 1

 .2: طه. 2

 .3: شعراء. 3
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  «.آورندخویشتن را هالک کنى که چرا آنها ایمان نمى

 علممازه است. ندبه ا و حرصِ داشتن سوز، تربیت مؤثر باشد تواند در تعلیم ومی کهی از صفات

، رای سستیبو  باشد در تعلیم و تربیت او حریص ،دانشجو را فرزند خود بداند یاآموز باید هر دانش

 .حالی او غصه بخوردتوجهی و بیبی

 داشته باشد سعۀ صدر. 2

هاا و  جساارت  ،هاا مهاری تحمال بای   کاه د نباش بزرگیباید دارای روح  استاد و معلم و مربی

 .های دیگران را داشته باشدسرسختی

فرمود که تو از طرف من مأمور ارشااد و هادایت ماردم     به موسی متعال همین که خداوند

ْن  َو *َصْدِر  ِلي اْشَنْح  َرِب  قاَل  :اولین دعای او این بود، هستی  ِمهْن  ُعْقهَد ً  واْحُلهْل * َأْمهِن  ِلي َ س 
( فرمودى مأمور بزرگ کار این به مرا که اکنون! ]پروردگارا: گفت[ موسى]» ؛َ ْفَقُ واَقْوِلي* ِلساِني

 از گاره  و فرماا  آساان  بارایم  مرا کار و[ بیفزا امحوصله و صبر بر و] گردان گشاده برایم را امسینه

 1«.بفهمند[ خوب] مرا سخنان[ آنها] تا نما باز زبانم

 َلهَك  َنْشَنْح  َلْم  أَ  سعه صدر بود:، مرحمت فرمود مبر اسالماپی ههایی که خداوند باز نعمت
  «آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ [اى پیامبر!»] 2؛َصْدَرَك 

باا آراماش و بادون     ولای آن بزرگاواران  ، کردندجسارت می انبیاهای پیشین به گاه امت

اگفتند:  اوبه م هود قو .دادندجواب نرم به آنان می، هیجان  در را تو ما همانا» ؛َسفاَی    ِفي َلَنناَك  ِإنَّ

ا َلَنهناَك فهي گفتند: حضرت نوحبه  .3َسفاَی    ِبي َلْیَس  او فرمود: «.بینیممى خردىبى و سفاهت  ِإنَّ
 .4ۀَضاللَ  َلْیَس بي او فرمود:، اما «.بینیممى آشکارى گمراهى در را تو ما»؛ نَضالل  ُمبی

 قرآن کاریم . برای همه الزم استدر مقابل آنها سعۀ صدر و داشتن برخورد نرم با افراد نااهل 

 خاَطَبُ ُم  ِإذا َو  آمیز است:مسالمت، برخورد آنان با افراد جاهل فرماید کهدر خصوص مؤمنین می

                                                           
 .28ـ25: طه. 1
 . 1: شرح. 2

 .67 ـ66: أعراف. 3

 .61ـ60: اعراف .4
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و سخنان نابخرداناه  ]ار دهند و هرگاه جاهالن آنان را طرف خطاب قر» 1؛َسالماً  قاُلوا اْلجاِیُلوَن 

 « .پاسخ دهند [و سالمت نفس]با مالیمت  [گویند

وا ِإذا َو کنناد:  با کرامات عباور مای   ، هنگام برخورد با لغوهمچنین مؤمنان  ْغوِ  َمهنُّ وا ِبهاللَّ  َمهنُّ
 « .و چون بر لغوى عبور کنند کریمانه بگذرند» 2؛ِكناماً 

َ اَس ِ  آَل ُ »فرماید: می حضرت علی. سعۀ صدر برای هر مسئولی الزم است ْدر َسَع ُ  الن   3؛الصَّ

 «.سعه صدر است ،ابزار ریاست

  باشد تکلفبی. 3

 ،پوشاش  ر،اکا ، در زنادگی ؛ تکلّف این است که انسان کاری را با مشقت و تصنّع انجام دهاد 

اشد ب... و هشاگردان ویژ، مدرسه خاص، مقید به پوشش خاص ؛گفتار و رفتار به خود سخت بگیرد

 .برای خود شأنیتی ویژه قائل شود ،و در یک کالم

ِفیَن  ِمَن  َأَنا ما َو : فرمودبه مردم می پیامبر اسالم   «.اهل تکلّف نیستممن » 4؛اْلُمَتَكل 

 :توجه کنید آن حضرتزیستى هایى از سادهبه نمونه

، حاالل کارده باود   کارد و هرچاه را خادا بارایش     همه نوع غذا را تناول ماى  رسول خدا

کارد و از معاشارت باا آناان     چیز و مستضعف جدا نمىهاى بىگاه خود را از انسانهیچ 5.خوردمى

 . خوردغذا مىدر کنار همه کرد و شوخى مى. اکراه نداشت

                                                           
 .63: فرقان. 1

 .72: فرقان .2

 فرزندان از یکی. است نیاز شدت به نیز خانوادگی امور در صدر سعه. 501 ص(، صالح صبحی) البالغة نهج. 3
[ تو سوی به] من کنی، دراز دست کشتنم برای اگر تو»: داد جواب او «.کشممی را تو من»: گفت برادرش به آدم

 (28: مائده)«.کنمنمی دراز دست
 صفح، و عفو بر الوهع همسر با برخورد در ولی ،(لیصفحوا و ولیعفوا) شده: صفح و عفو به سفارش مردم عموم درباره
 کُمْأَواْلدِ وَ أَزْواجِکُمْ مِنْ إِنَّ نُواآمَ الَّذِینَ أَیُّهَا یا: خوانیم می تغابن سوره 14 آیه در. است شده سفارش نیز مغفرت

 از برخى! ایدآورده ایمان که کسانى اى» ؛رَحِیمٌ غَفُورٌ للَّهَا فَإِنَّ تَغْفِرُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَعْفُوا إِنْ وَ فَاحْذَرُوهُمْ لَکُمْ عَدُوًّا
 اگر ]آزار بر حذر باشید و دارند[، پس از آنانباز مى خدا راه از را شما که] انددشمن شما براى فرزندانتان و همسران

 «است. خطایشان را[ عفو کنید و چشم بپوشید و درگذرید، پس ]بدانید که[ خداوند آمرزنده مهربانو 

 . 86: ص. 4

 (241 ص ،16 ج ،النواررابحا). «کل کل االصناف من الطّعام و کان یأکل ما احلّ اهلل لهأکان رسول اهلل ی». 5
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اى به جاى زین که پارچهدر حالی شد،سوار میبر االغ  1.کرددر مسابقات شتردوانى شرکت مى

ین و بخشش به فقیران را باا دسات   یهاى پاغذا خوردن با غالمان را در مکان بود.ه بر آن انداخت

 2.داشتخویش دوست مى

در  3«.من پادشااه نیساتم   ترسى؟چرا از من مى»فرمود: ، لرزیدبه کسى که از هیبت حضرت 

ماا اناا   »فرمود: انداخت و مىمیزبان را به زحمت نمى، شدصورتى که به خانه شخصى دعوت مى

 .«من المتکلفین

باه  ، کماک کاردن   رفت و آمد باا طبقاه محاروم   ، سالم کردن به همه افراد، تکلفینشانۀ بی

 4،اقرار به برتری دیگرانیم(، در جایی که ندان)  جهلاقرار کردن به ، توقع نداشتن از مردم، همسر

 .و امثال آن است

نای، فرماود:   کرا وصله ماى  تپیراهنپاسخ کسی که از ایشان پرسید: چرا در  حضرت على

 «.گیرندکند و مؤمنان از آن الگو مىقلب را خاشع مى 5؛یخشع القلب و یقتدى به المؤمنون»

 ؛حمات کناد  ز ماردم را دچاار  ، عارف خاارج از  هاى غیرمعقاول و  مبل  نباید با خواستهمعلم و 

ا با م نریازد و  ه ها ماردم را با   آداب و رسوم ،دیگر امور یاخوابیدن یا  خوردن غذاهنگام  همچنین

 :ایشان همراهى کند

 وش توان مرداخ، باشدار ناگاعلقت  خوش توان زیست، ف گر نباشدلتک

 باشدخلص م. 4

 اماام صاادق  . نیت خالصاانه داشاته باشایم   ، در تحصیل و هم در تعلیم و تبلی ما باید هم 

یهان مجادله نماید یاا  مباهات کند یا با سف کسی که طلب علم کند تا با آن به علما»فرمایند: می

                                                           
 .472ص  ،2، ج الشیعة وسائل. 1

. «بیدیه السائل مناولة و العبید مع الحضیض على االکل و مؤکفاً الحمار على الرّکوب یحبّ اللَّه رسول کان». 2
 (238 ص ،16 ج ،بحاراالنوار)

 .خدا رسول اخالق بیان در، االمالمنتهى .3

 من از بیان در هارون برادرم» ؛لِساناً مِنِّی أَفْصَحُ هُوَ هارُونُ أَخِی وَ: گفت موسی حضرت که گونههمان. 4
 ( 34: قصص).« است شیواتر

 .161 ص ،41 ،ج ،بحاراالنوار. 5
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 1«قرار داده است.پس منزلگاهش را آتش ، اینکه مردم را متوجه خودش کند

 اهل وصف درقرآن  طور که؛ همانمعنای اخالص آن است که از اول نیت اجر و پاداش نکنیم

 باه  اافطار خود ر یغذا آنهاو  آمد شانخانه درِ به اسیر و یتیم و مسکین که هنگام آن :فرمایدمی  بیت

  .«میخواهینم یتشکر و پاداش چیه شما از ما»؛2ُشُكوراً  ل َو  َجزاءً  ِمْنُكْم  ُنِن ُد  ل: گفتند ،دادند آنها

 این یعنی انبیا، ،ن الهیاکه شعار همه معلم؛ چرا سخنی از مزد نگوییم وگوهاهمچنین در گفت

من براى این رسالت هیچ » 3؛اْلعاَلِمیَن  َرب   َعلی ِإلَّ  َأْجِنَ   ِإْن  َأْجن   ِمْن  َعَلْیهِ  َأْسَئُلُكْم  ما َو : کهبود

  4«.ستنیپاداش من جز بر پروردگار جهانیان ، کنممزدى از شما درخواست نمى

امکانااتی   یاا  بودجاه ویژه آنگااه که ؛ بهمانع اخالص نیستهدیه یا مزد و پاداش گرفتن البته 

 باشد. دار تعیین شدهولین صالحیتئرف مساز ط معلم و مبلّ برای 

ها كهاَن  َمْن  َو : فرمایدمیاموال یتیمان درباره مدیریت  قرآن  َفِقیهناً  كهاَن  َمهْن  َو  َفْلَیْسهَتْعِفْ   َغِنیًّ
ُكْل   و از گارفتن ]عفت به خارج دهاد   ، نیاز استکه بى [سرپرستى قیّم و]هر » 5؛ِباْلَمْعُنوِف  َفْلَیْأ

ارتازاق  از آن تواند به مقدار متعارف مى  آنکه نیازمند است و [یتیمان چشم بپوشدامور  الزحمهحق

 « .کند

حکام اخالقای و   ایان  ولای  ، گرچه این آیه درباره حق تولیت و نظارت بر اموال یتایم اسات  

داشات انجاام   خدمات اجتماعى را بدون چشام ، افراد متمکّن کهدر همه امور جاری است وجدانی 

 6.دنحد متعارف را در نظر بگیر، الزحمهگرفتن حق صورتدهند و در 

                                                           
 إِنَّ النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْیَتَبَوَّأْ إِلَیْهِ النَّاسِ وُجُوهَ بِهِ یَصْرِفَ أَوْ السُّفَهَاءَ بِهِ یُمَارِیَ أَوْ الْعُلَمَاءَ بِهِ لِیُبَاهِیَ الْعِلْمَ طَلَبَ مَنْ». 1

 (47 ص ،1ج ،الکافی). «الهْلِهَا إاِل تَصْلُحُ ال الرِّئَاسَةَ

 .9: انسان. 2
 .109: شعراء. 3
 آنها از تو آیا» ؛الرَّازِقِینَ خَیْرُ هُوَ وَ خَیْرٌ رَبِّکَ فَخَراجُ خَرْجاً تَسْأَلُهُمْ أَمْ: فرمایدیم یامبر اکرمبه پ خداوند. 4
 «.است دهندگانروزى بهترین او و است بهتر پروردگارت دائمى پاداش اینکه با اى؟خواسته مزدى[ دعوتت برابر در]
 (72: مؤمنون)
 .6: نساء. 5

 خَرْجاً لَکَ نَجْعَلُ هَلْدرخواست ساختن سد کردند و به او گفتند:  یناز ذوالقرن یازمندمردم نوقتی  که طورهمان. 6
 از تا] کنى ایجاد سدّى وآنان ما میان تا دهیم قرار اىهزینه و خرج تو براى ما آیا» ؛سَدًّا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَنا تَجْعَلَ أَنْ عَلى

 از] داده، من به پروردگارم آنچه» ؛خَیْرٌ رَبِّی فِیهِ مَکَّنِّی مافرمود:  بزرگواری با القرنین ذو «؟[شویم ایمن شرّشان
 (95ـ94: کهف)« .است بهتر[ شما مالى کمک
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باه یتایم و    خالصانه اهل بیات و درپی سخن از اطعام پیدر آن، دقت در سوره انسان که 

در قباال اخالصشاان،    خداوندچراکه ؛ کندما را به عمل خالصانه تشویق می، مسکین و اسیر است

 كهاَن  َو  َجهزاءً  َلُكهْم  كهاَن  یذا ِإنَّ  و فرموده است:داده  بهشت برین با انواع نعمتها را به آنان وعده
 «خداست.تشکر و کار شما مورد  جزای شماست ،این» 1؛َمْشُكورا َسْعُیُكْم 

 :کرد توجهباید  نکته سه به ،در خصوص اخالص

 کاه  شودمی گروهی ستایشگر .شودمی گرفتار بدوزد، چشم آن و این دست به انسان اگر( الف

ر م . )کنناد نمای  کمک او به که کندمی انتقاد گروهی از و کنندمی کمک او به ِهریَو  صر ِِ  جم َيَسرا  ِبالم
َتِتَ   فم

َ
دِ  َفأ َطاِنی َم م  ِبَحنم عم

َ
َتَلی و  أ بم

ر
 ( 98 ص ،سجادیه صحیفه) ( .َمَنَعِنی َم م  ِبَذم   أ

 مای  تروایاا  در. دهاد مای  بیارون  التحصیلفارغ روزهچهل که است دانشگاهی اخالص،( ب

 از را حکمات  هاای چشامه  خداوناد  دهد، قرار خالص را خود کارهای روز چهل کس هر»: خوانیم

 کاه  وانای فرا پااداش  ضامن  یعنی( 249 ص ،67ج ،بحاراألنوار)« .کندمی جاری زبانش بر قلبش

 .نمایدمی کمک نیز انسان علمی رشد به اخالص دارد، پی در اخالص

 بیدک الهی) خداست دست به فقط ما زیادی و کمی بدانیم و باشد قوی توحید و ایمان اگر( ج

 ثاروت  داشاتن  به روزی بدانیم اگر. رسیممی اخالص و آرامش به( نقصی و زیادتی غیرک بید ال

 بارای  کاه  افارادی  بسیارند چه. رسیممی اخالص به است، کامیابی در حقیقی روزی بلکه نیست،

 کامیاب آن از رسندمی دنیا به کههم  گروهی و رسندنمی آن به جمعی کنند؛می تالش دائماا دنیا

هي َأْغنی ما: گویندمی دل سوز با که رسندمی جایی به قرآنتعبیر  به. شوندنمی  َیَلهَك * ماِلَیهه َعن 
ي  2.«.شد محو قدرتم و نکرد نیازبی مرا مال» ؛ُسْلااِنیه َعن 

 التحصیل نداندغخود را فار .5

 ِزْدِنهي َرِب  ُقهْل  َو  فرمایاد: زیرا خداوند متعال به پیامبرش می؛ التحصیل نداریمدر اسالم فارغ
فرمود: می خوانیم که آن حضرتدر حدیث میو  «.پروردگارا! علم مرا زیاد کنبگو: » 3؛ِعْلماً 

                                                           
 . 22: انسان. 1

 .29ـ28: حاقه. 2
 .114: طه. 3
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بنی علماً  فیه ازاد ل  وم علیه  اتی اذا» ه الی  قنه  1؛الیوم ذلك الشمس طلوع فی لی بورك فال تعالی اللَّ

طلوع آفتاب ، اگر روزى فرا رسد و در آن روز دانشى که مرا به خدا نزدیک کند بر من افزوده نشود

 «.آن روز بر من مبارک مباد

های ذخیره، شود و اگر اضافه نشودعلوم ما در هر شب و روز زیاد می» فرمود: امام صادق

 2«.رودعلمی ما از بین می

با پیدا کن و  را د که خضردهمیفرمان  همچون موسی اولوالعزمیمبر ابه پی خداوند متعال

نیز در مسیر  همراهش و موسی. مند شویاز علوم او بهره برو تا سفر دریایی و صحراییاو به 

به راستى کاه از ایان   » 3؛َنَصبا یذا َسَفِننا ِمْن  َلِقینا َلَقْد  پیدا کردن این معلم به زحمت افتادند:

 « .ایمبسیار دیده سفر رنج
 :که فهمیماز این ماجرا می

 یم.باشعلم همه باید در فکر تحصیل  ا

یااد   موسای علوم غیرظاهری را باه   زیرا حضرت خضر؛ به علوم ظاهری اکتفا نکنیم ا

 .داد

 .سراغ معلم برویمبه باید  ا

 صاحرا  و دریاا ندانیم. برای کسب علام، حتای راهای    وابسته به کالس و درس را تحصیل  ا

 شویم. 

دید کاه بسایار   می اموری از خضر حضرت موسی را جدی بگیریم.ها ظرفیتتفاوت  ا

 .کردتعجب می

که دارد کسب هر سن و شرایطی  بااز هر ماجرا و از هر شخصی بتواند است که  موفق کسی

  4.از هدهد آموخت گونه که سلیمانآنعلم کند؛ 

                                                           
 .126 ح ،الفصاحه نهج. 1

 الدرجات بصائر) «.عِنْدَنَا مَا لَنَفِدَ نُزَدْ لَمْ لَوْ وَ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ فِی لَنُزَادُ إِنَّا»: یَقُولُ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ بَصِیرٍ بِیاَ. 2
 (395 ص، 1ج ،محمد آل فضائل فی

 . 62: کهف. 3
 به تو که کردم پیدا احاطه چیزی به من»: گفت و آمد سلیمان حضرت نزد هدهد که است آمده کریم قرآن در. 4

 سپس «.بود زنی آنها پادشاه و بودند خورشیدپرست مردم که رسیدم ایمنطقه به پرواز مسیر در. نداری احاطه آن
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 ِبمها َفِنُحهوا فرمایاد: کناد و مای  توبیخ می، خود قانع بودندگروهی را که به علم  قرآن کریم
هاِس  َأْعَلهُم » خاوانیم: در حدیث مینیز  .2اْلِعْلم ِمَن  َمْبَلُغُ ْم  ذِلَك  یا 1اْلِعْلِم  ِمَن  ِعْنَدُیْم   َمهْن  النَّ

اِس  ِعْلَم  َجَمَع  را باه علام خاودش اضاافه     داناترین مردم کسی است که علم مردم  3؛ِعْلِمهِ  ِإَلی النَّ

 «.کند

 را از خدا بداند شتوفیقات. 6

. ما را از خدا غافل نکناد  ،به کتاب و درس و مقاله و پژوهش شدن سرگرمباید مراقب بود که 

هِ  ِإلَّ  َتْوِفیِقي ما َو فرماید: می از قول شعیب کریم قرآن توفیقى ، و جز به لطف خداوند» 4؛ِباللَّ

  «.براى من نیست

 ؛ زیراستا تنها به خاطر مطالعه و تحصیل و تدریس رشد علمی و توفیقات ماکه نکنیم ر تصو

 هایی کاه خادا باه تاو داده    از نعمت»به قارون گفتند: وقتی . شودیغرور مایجاد  باعث این تصور

باه  ، این ثروت را به خاطر علمی که مخصوص مان اسات  »او گفت:  5،«کمک کن به فقرا، است

 .گونه مغرورانه جواب دادو این 6«دست آوردم

، کنناد تدریس مای ، روندکالس می، خواننددرس می، کنندچه بسا افرادی بیش از ما فکر می

هماه از خادای تعاالی     و همه ،تحقیق و تألیف، مطالعه و تحلیل، ذهن و فکر. ولی توفیقی ندارند

طرحای مفیاد القاا و الهاام     دفعتااا  ، اسات  ای نکارده با اینکه هیچ مطالعه ،انسانبه گاهی  7.است
                                                                                                                                              

 (24ـ22:نمل. )کرد اطالع کسب سرزمین آن به راجع پرنده آن از سلیمان حضرت

 چون پس» ؛یَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ کانُوا ما بِهِمْ حاقَ وَ الْعِلْمِ مِنَ عِنْدَهُمْ بِما فَرِحُوا بِالْبَیِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ فلمَّا. 1
 نشدند حاضر و] شدند خوشحال بود نزدشان که علمى مقدار آن به آمدند سراغشان به معجزات با همراه پیامبرانشان

 (83: غافر)« .گرفت فرا را آنان گرفتند،مى تمسخر به که[ الهى قهر از] آنچه و[ بپذیرند را انبیا منطق

 .30: نجم. 2

 .395 ص ،4ج ،الفقیه الیحضره من. 3

 .88: هود. 4
 (77. )قصص: إِلَیْکَ اللَّهُ أَحْسَنَ کَما أَحْسِنْ. 5

 ( 78. )قصص: عِنْدِی عِلْمٍ عَلى أُوتِیتُهُ إِنَّما قالَ. 6

 به گرفت؛ لحظاتی برای مرا حافظه خدا باریک»: بود فرموده صدر اهللآیت به انقالب، کبیر رهبر ،خمینی امام. 7
 « .است اهللروح نامم که آمد یادم تا کردم فکر ساعت ربع یک حدود و کردم فراموش را خود نام که ایگونه
 در آنچه بود، نشسته منبر روی تدریس برای که باریک نیز تهرانی جواد میرزا اهللآیت مشهد، بزرگ علمای از یکی
 !آمد پایین منبر از بعد و کرد نگاه شاگردان به مدتی. کرد فراموش داشت، ذهن
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ها فکار  گاهی مدت ولی همین شاعر، گویدعالی می شعری بارهیکهمچون شاعری که ؛ شودمی

 .تواند بگویدنمی یک بیت هماما ، کندمی

، گار گفاتم  و همین مطلب را در جاای دی ، مطلبی گفتم که همه گریه کردند باریکجانب این

 !نه از من؛ ست به من بفهماند که اثر حرف از اوستخواگویا خدا می. همه خندیدند

اما تمام علاوم  ؛ کسب کردمطالعه و گفتگو ، تدریس، تحصیل، تعلیم توان بارا میبعضی علوم 

دربااره   قارآن کاریم  . شاود به افراد ویژه داده می، گاهی بعضی علوم و ادراکات ویژه .اینها نیست

َك  َ ْجَتِبیَك  َكذِلَك  َو فرماید: می حضرت یوسف ُمَك  َو  َربُّ حاِد   َتْأِو ِل  ِمْن  ُ َعل 
َ
خدا تاو  »1؛اْْل

، گاهی بصیرتبلکه ؛ علم نیستعنایت تنها مخصوص این  «.را انتخاب کرد و علم ویژه به تو داد

باا نگااه سااده    شاود کاه بار اثار آن،     نیز به برخی افراد خاص داده میحکمت و نور باطنی ویژه 

کاه در یاک لحظاه    ا    کربالیی کاظم ساروقی. کنندمسائل عمیقی را درک می ولی، نگرندمی

که سواد خواندن و نوشاتن   هاییچه بسا انسان 2.این افراد استای از نمونه ا  حافظ کل قرآن شد

 3.هستندمند اما از فیوضات رحمانی بهره، ندارند

از ایان منباع   ، تحصایل و تحقیاق  مشغله  به خاطرنباید ، محترم تاداناسو  نامعلماز این رو، 

                                                           
 .6: یوسف. 1

 کل حافظ لحظه یک در نداشت، سواد هیچ که ساروقی کاظم کربالیی نام به شخصی ما، زمان به نزدیک زمانی در. 2
 حتی که بود شده مسلط قرآن بر چنان او. کنند آزمایش را او تا بردند تقلید مراجع نزد و آوردند قم به را او. شد قرآن

 هم خواند،می «مالک» صورت به هم را حمد سوره در الدِّین یَوْمِ مالِکِ آیه مثالً دانست؛می نیز را قرائات اختالف
 . «ملک»

 عنایت این. کرد متحانا را ایشان شخصاً ـ ظلّه دام ـ صافی العظمی اهللآیت. شد ثابت علما از برخی نزد مسئله این
 مالش زکات و بود کشاورز که گویندمی شخص این خاص ویژگی وصف در. بود کاظم کربالیی به خدا خاص و ویژه

 .نمودمی پرهیز حرام لقمه از و پرداختمی گندم برداشت هنگام را
 شعری و بودم نشسته سوادیبی شخص کنار»: گفتمی دانشمندان از یکی. نیست فرهنگبی سوادیبی هر. 3

 : بود این شعر آن «.خواندممی
 گشته بسته رویم به رحمت در   گشته خسته جانم و جسم الهی

 هیچ خدا رحمت در. بخوابید ساعت دو شده، خسته جانتان و جسم اگر»: گفت و کرد من به رو سواد بی شخص
 سواد فرد این که تمرف فرو فکر این به و شدم شرمنده شعرم خواندن از خیلی»: گفتمی دانشمند «.شودنمی بسته وقت

 و دارد ایمان الهی هایکمک به داند،می را مشکل حل راه. است بافرهنگی آدم بسیار ولی ندارد؛ نوشتن و خواندن
 و یأس گرفتار ور،با و ایمان نداشتن خاطر به دانشمند منِ ولی است؛ داشته نگه تازه و تر را او باور و نشاط

 «.امشده افسردگی
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ُقوا َو  :شودمیعلوم و حقایق  ۀآین قلب پاک و با تقوا، قرآن کریم تصریحبه . ندشونورانی غافل   اتَّ
هَ  ُمُكُم  َو  اللَّ هُ  ُ َعل  نور ، است که اگر غبار آن را برطرف کنیم ایقلب انسان همچون آینه، آرى .1اللَّ

 .کندخدا در آن جلوه مى

 باشدشهامت با. 7

دانام و خجالات   نمای دانند بگویناد  اگر چیزی را نمی ؛دنمعلم و استاد باید شهامت داشته باش

و اگار چیازی را از یااد بردناد بگویناد       2، به برتری کسانی که باسوادتر هستند اقرار کنند،دننکش

  .فراموش کردم

. ن نیاز داریمآنیز به در زندگی روزمره  بلکه و جنگ الزم نیست؛در جبهه فقط شهامت  داشتن

یااز باه   ن، هایی که برای دیگران عبارت اسات  نقل شکست و عذرخواهی، اقرار به ضعف و اشتباه

 . شهامت دارد

مثالا . شود یگران بازدتا راه برای  ل بزنداها از خود مثگاهی استاد باید برای آرام کردن هیجان

بوده الناس حق فهمیدم سالیدر بزرگکه بعداا خوردم کندم و از درخت ای در کودکی میوه»بگوید: 

کاه   فهماندش میشاگردانبا این روش به  «.رفتم پای آن درخت و صاحبش را راضی کردم، است

ر حتی اگار کسای د  . شناسدمست و هوشیاری نمییا ، خواب و بیداری، بلوغ و غیربلوغ ،الناسحق

 .داری باید هزینه آن را بپردازددر بی، خواب با پای خود ظرفی را بشکند

از زیردساتان و شااگردان   و  3از حرف خود برگردد، است اشتباه کردهکه در مواردی معلم باید 

در نماز متوجه شاد وضاو نداشاته یاا     اگر مثالا ؛ گاهی باید نماز را ترک کند. عذرخواهی کند خود

 .با کمال شهامت اقرار کند که من وضو ندارم و نماز را رها کند ،است وضویش باطل شده

اهلل و آیات ، مهنادس ، دکتار ، سارتی  ، مثل ساردار را اگر لقبی . گاهی باید عنوان را ترک کند
                                                           

 .282: بقره. 1

 خزعلی اهللآیت هنگام همان در. کردمی سخنرانی منبر روی سعیدی شهید اهللآیت زمانی در که است شده نقل. 2
 .آمد پایین منبر از فوری و« .است بیشتر من از ایشان علم! مردم ای»: گفت شهامت با سعیدی اهللآیت. شد وارد

 باید مرد حرف. است غلط حرف این« .است یکی مرد حرف»: گویندمی که است این مشهور ولی ناروا سخنان از. 3
 بنده. کند اقرار شهامت با باید است، کرده اشتباه فهمید کههمین زد، حرفی و گرفت موضعی هم بار چند اگر باشد؛ حق
 بر. بود اشتباه گفتم، دیروز آنچه»: فرمود نشست، درس کرسی به کههمین بودم؛ مراجع ترینبزرگ از یکی درس پای
 . برگشت نظرم دیشب مطالعات اثر
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نباید سکوت کند و اگر باه کاار   ، داند که این عناوین برای او زیاد استاو بدادند و  اوامثال آن به 

 . مورد قهر خداستقطعاا ، مردم راضی باشد

کنناد و  شاادمانى ماى  ، اناد گمان مبر کسانى که به آنچاه کارده  »فرماید: میباره در اینقرآن 

براى آنها  و اندمپندار که آنها از عذاب الهى رسته، اند ستایش شونددوست دارند براى آنچه نکرده

 1«.عذابى دردناک است

هدید تطمیع و ته نگذارد کحق بایستد و بر آن پافشاری کند و  موضعبر  استاد باید با شهامت 

دفاع از حق به  رایب یعنی انبیا ،مربیان بشر .دناو را از مسیر حق جدا ساز، هاو تبلی  و جوسازی

 :رفتنداستقبال همه رقم خطر می

یَن  َ ْقُتُلوَن شدند: گاهی شهید میا  ِبی   2؛النَّ

َك  شدند:گاهی تحقیر میا   3؛َلَمْجُنون   ِإنَّ

  4؛َقْنَ ِتُكم ِمْن  َأْخِنُجوُیْم  :شدندگاهی به تبعید تهدید میا 

 .مقاومت بر راه مستقیم بود، اهمیت داشتولی آنچه برای آنان 

گونه تربیات  و را آنباید نسل ن ؛ لذاخودفروختگان فردا خواهند بود، شهامتِ امروزباسوادانِ بی

از جاان و   ایثار کنند و هاارزشدر راه حفظ  ،ها ایمان داشته باشندبه ارزش ند،باشکنیم که شجاع 

 .مال خود مایه بگذارند

فرزندان متوکال   بود و در عین حال، امام جواد و امام هادى ،از یاران امام رضا سکیتابن

فرزند علاى  ا دو فرزندان من بهترند ی»روزى متوکل از او پرسید: . دادرا تعلیم می (خلیفه عباسى)

از تاو و   ،غالم علاى  ،قنبر»را شکست و گفت:  اشاو سکوت چندین ساله «؟طالبابیبن

متوکل که طاغوت و دیکتاتور زمان بود !« تا چه رسد به حسن و حسین، فرزندانت بهتر است

به شدت عصبانى شد و دستور قتل اساتاد را صاادر   ، نداشت و هرگز توقع شنیدن چنین سخنى را

 5.ردک
                                                           

 (188: عمران آل. )أَلِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ الْعَذابِ مِنَ بِمَفازَةٍ تَحْسَبَنَّهُمْ فَال یَفْعَلُوا لَمْ بِما یُحْمَدُوا أَنْ یُحِبُّونَ وَ. 1

 . 61: بقرة. 2

 .6: حجر. 3
 . 82: أعراف. 4
 . 80 ص ،5 ج البحار، سفینة مستدرک. 5
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 داشته باشداعتماد به نفس . 8

، از افراد برخی. ای خود را نبازیمو در هیچ حادثه به خدا اعتماد کنیم اشیم،بما باید اهل منطق 

منطق وم بیو بسیاری از آداب و رسکنند میهای صحیح و منطقی خود را تحقیر بسیاری از سنت

ن آمرتاب از  ، گیرناد کلمه انگلیسای یااد مای    وقتی چهار . این عده،پذیرنددیگران را دربست می

ایان   .ستابهتر خلی تولید خارج حتماا از تولیدات دا جنسِ کنندخیال مییا اینکه  کننداستفاده می

 دهنده خودباختگی است.نشان

در میان راه به جمع کودکانی برخورد که مشغول باازی  . روزی مأمون برای صید بیرون رفت

کودکان چاون  . ایستاده بودا نیز   که حدود یازده سال داشتا   مام جوادبودند و در میان آنها ا

تو چرا » :مأمون از او پرسید. از جای خود تکان نخوردامام  اام؛ همگی فرار کردند، مأمون را دیدند

راه تنگ نبود تا برایت راه بگشایم و گناهی نکرده بودم تاا از  »جواب داد:  حضرت «؟فرار نکردی

مأمون از این جواب  «.رسانیگناهان را ضرر نمیرسم و گمانم به تو نیک بود که بیاش بتجریمه

 1.نغز تعجب کرد و اسم و نسب حضرت را پرسید و او را شناخت

ساخنرانی  رفتاه باود،   اسارت که به در حالیو  بعد از شهادت امام حسین زینب کبری 

ْسَتْصِغُن  ِإن ي» کرد و به یزید گفت:
َ
آن حضارت باا آن    2«.پندارمرا کوچک میو من قدر ت ؛َقْدَرك َْل

 .خود از بین بردسخنان  مُذاب سوزانِ در امیه رارژیم بنی ،سخنرانی

 : اندفرمودهبه هشام در این رابطه  امام کاظم

به حال تو سودى ، ولى مردم بگویند مروارید است، اى هشام! اگر در دست تو گردویى باشد»

و اگر در دست تو مرواریدى باشد و ماردم بگویناد گاردو    ؛ دانى گردو استمىدر حالی که ، ندارد

 3«.دانى مروارید استدر حالی که مى، رسدزیانى به تو نمى، است

هدف الهای و بصایرت کامال    داشتن و  اوایمان به خدا و راه ، باید منشأ اعتماد به نفس البته

هِ ا ِإَلی َأْدُعوا َسِبیِلي یِذهِ  ُقْل : باشد َبَعِني َمِن  َو  َأَنا َبِصیَن    َعلی للَّ بگو: این راه من  ![اى پیامبر»] 4؛اتَّ
                                                           

 .343 ص ،2 ج ،الغمةکشف. 1

 . 134 ص، 45 ج، بحاراألنوار .2

 فِی کَانَ لَوْ وَ جَوْزَةٌ أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنْتَ وَ یَنْفَعُکَ کَانَ مَا لُؤْلُؤَةٌ یَدِکَ فِی النَّاسُ قَالَ وَ جَوْزَةٌ یَدِکَ فِی کَانَ لَوْ هِشَامُ یَا». 3
 (386 ص ،العقول تحف). «لُؤْلُؤَةٌ أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنْتَ وَ ضَرَّکَ مَا جَوْزَةٌ إِنَّهَا النَّاسُ قَالَ وَ لُؤْلُؤَةٌ یَدِکَ

 . 108: یوسف. 4
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بهتارین  ، در زمان ما «.کنیمبا بینایى به سوى خدا دعوت مى، ام کردکس پیروى من و هر. است

 1.بود امام خمینی مبارک وجود، ایمان به خدا و اعتماد به راه خود و مصداق هنمون

 باشد مردمی . 9

همواره در میان مردم بود؛ تا  اکرم پیامبر. دنحضور داشته باش هباید در جامع، معلم و مربی

ُسوِل  ِل َذا ما قاُلوا َو  گفتند:جایی که کفار می ُكُل  النَّ عامَ  َ ْأ ْسواِق  ِفي َ ْمِشي َو  الاَّ
َ
 ِإَلْیههِ  ُأْنِزَل  ل َلْو  اْْل

خورد و در بازارهاا راه  گفتند: این چه پیامبرى است که غذا مى [کفار»] 2؛َنهِذ ناً  َمَعهُ  َفَیُكوَن  َمَلك  

و ادعاى او را تأیید ]دهنده باشد اى به سوى او نازل نشده است تا همراه او بیمرود؟ چرا فرشتهمى

 . کمال است براى او، و حضور در میان مردم ی عادیرهبر نباید از جامعه جدا باشد و زندگ «؟[کند

 قرآن درباره انبیاء. تواند آنها را ارشاد کندبهتر مى، اهل رفت و آمد با مردم استکسى که 

ْسهواِق  ِفي َ ْمُشوَن  َو فرماید: می
َ
میاان  در پیوساته  یعنی آناان   «.رفتندو در بازارها راه مى» 3؛اْْل

 .را از نزدیک درک کنند آنانآمد داشتند تا مسائل ورفت مردم

رسولى که از مردم و در یعنی ؛ آمده است «منهم»و « فیهم»با « رسول» واژۀ، در بعضی آیات

 عباارت با نیز در بعضی آیات  .4ِمْنُ ْم  َرُسوًل  ِفیِ ْم  َفَأْرَسْلناکند: بین آنهاست و با آنها زندگى مى

مردم و با در ، از مردم ،بنابراین. رساندکه همراهی رسول و مردم را میاست آمده  «الذین معه و»

 .است مندمردم بودن ارزش

                                                           
 سال چهارده از بعد که اکنون»: که سؤال این به پاسخ در آمد،می ایران سوی به هواپیما با که هنگامی مردبزرگ آن. 1

 ایران وارد اگر کردم؛ عمل وظیفه طبق! ندارم احساسی هیچ»: فرمود «دارید؟ احساسی چه گردید،می بر وطن به تبعید
 به باز رفتم، ایحادثه نوع هر با اگر و داد خواهم تشکیل اسالمی حکومت و کرد خواهم عمل اموظیفه به شدم،
 دولت این دهن توی من کنم،می تعیین دولت من»: فرمود هم طاغوت دولت به خطاب ایشان «.امکرده عمل اموظیفه

( صدر بنی) نااهل جمهور رئیس به همچنین ایشان« .دهممی دستور ارتش به قوا کل فرمانده عنوان به من زنم،می
 فضل و خود اعمال به اعتماد خود، تاریخی وصیتنامه در و «.گیرممی پس را آن دادم کسی به حکمی اگر من»: فرمود

 از خدا، فضل به امیدوار ضمیری و شاد روحی و مطمئن قلبی و آرام دلی با»: کشید تصویر به گونهاین را خداوند
 «.کنممی سفر امابدی جایگاه به و مرخص، برادران و خواهران خدمت

 . 7: فرقان. 2
 . 20: فرقان. 3
 . 32: مؤمنون. 4
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ه انه » خوانیم:در حدیث می زاً   ناه ان عبده من  كنه اللَّ خداوند متعاال زشات    1؛اصحابه بین متمیه

 قارآن  خداوند متعاال در  «.براى خودش امتیازى قائل باشد، اى در بین دوستانشدارد که بندهمى

مسالمانان در عرفاات   ، هماه  در مراسم حجکه  داده استامتیازطلبى را نهى فرموده و دستور  نیز

هاُس  َأفهاَ   َحْیهُ   ِمهْن  َأِفیُضوا ُثَم  :روندوقوف کنند و از آنجا به سوى مشعر ب ساپس از  » 2؛النَّ

حقى را کاه قاریش باراى     قرآن کریم با این دستور، «.کوچ کنید، کنندهمانجا که مردم کوچ مى

 .از بین برد ،کردوقوف نمیخود قائل بود و در عرفات 

 باه  اییاژه و در از را شاما  شانیدم » :نوشت امام جوادفرزندش ای به نامهدر  امام رضا

 پیادا  دسترسی اشم به فقرا تا روندمی همه که بروید دری همان از باید شما ولی برند؛می جلسات

 «.کنند

در اولین . پیدا کنندمعلم و استادی موفق است که شاگردان او به راحتی بتوانند به او دسترسی 

هُ  َسِمَع  َقْد  :خوانیممجادله می ۀسور ۀآی ِتي َقْوَل  اللَّ این آیاه داللات دارد    3.َزْوِج ا ِفي ُتجاِدُلَك  الَّ

دسترسای پیادا کناد و مشاکالتی را کاه باا        توانست به شخص پیامبرکه یک زن عادی می

 .است حضرتآن این نشانه مردمی بودن  .د، مطرح نمایهمسرش داشت

عی بیمااری  گرفتار ناو ، زنندافرادی که دست به کارهای غیرطبیعی میاحادیث آمده است در 

 ساری کارهاا  باا دسات زدن باه یاک     ،کنناد درون خود احساس کمبود و ذلت میچون هستند و 

در  زیارا ؛ سات ادر فقه نیز آمده است که لباس شهرت حرام . خواهند آن کمبود را جبران کنندمی

 .خوردنوعی امتیازطلبی به چشم می ،آن

 که رفتی مجلسی در امشنیده» :به یکی از نمایندگان خود  نوشتای نامهدر  حضرت امیر

 «.نیست سزاوار کار این. نداشتند مجلس آن در جایی فقرا و بودند اشراف از حاضرین همه

                                                           
 . 68 ص ،البصرکحل از نقل به ؛12 ص ،1 ج ،راستان داستان. 1

 . 199: بقره 2.
 همانا» ؛بَصِیرٌ سَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ تَحاوُرَکُما یَسْمَعُ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى تَشْتَکِی وَ زَوْجِها فِی تُجادِلُکَ الَّتِی قَوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ. 3

 خداوند و شنید کرد،مى گالیه و شکوه خدا سوى به و کرده مجادله تو با همسرش درباره که زنى آن سخن خداوند
 (1: مجادله)« .بیناست شنواى خداوند همانا شنود،مى را نفر دو شما گفتگوى
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 داشته باشدصراحت لهجه . 10

ماوارد   اسالم جاز در . صراحت لهجه استداشتن کالم رسا و  یک معلم، های خوباز ویژگی

ساخن و   شافاف باودن   ا   که مربوط به آبروی افراد یا مسائل خانوادگی یا جنسی استا   یخاص

 .دنباید مراعات کن نیز استاد و معلم را رعایت کرده است و کالم

باه دقات و تحقیاق و اساتمداد از      فهم آنها وجود دارد کهمتشابه  تنها چند آیه کریم در قرآن

ولی ظاهر اکثر آیاات را افاراد معماولی درک     نیازمند است؛ خدای تعالی و اشارات معصومین

نیاز   از خصوصیات پیامبر اکرمیکی  .آشکار و مبین دانسته است قرآن خودش را نور. کنندمی

 1.یدفهمرا مى اى آنبه طورى که هر شنونده ؛کالمش روشن بودکه این بود 

ق و نفی یبیان حقا در مالحظات قومى و نسبى پرهیز ازشهامت و ، صالبت ،شفافیت، صراحت

در تبلیا  دیان صاراحت لهجاه      انبیاای الهای  . نشانۀ ایمان راسخ است آن،و مبارزه با باطل 

ْقهَنِبین َعِشیَنَتَك  َأْنِذْر  َو  :کرداش را انذاز میهم با صراحت خانواده پیامبر اکرم 2.داشتند
َ
 3اْْل

 : نموداعالم می موضع خود را با صراحت در برابر کفّار و

 هَ  ُقِل هِذ َن  اْلخاِسهِن َن  ِإنَّ  ُقهْل  ُدوِنههِ  ِمهْن  ِشهْئُتْم  ما َفاْعُبُدوا* ِد ِني َلهُ  ُمْخِلصاً  َأْعُبُد  اللَّ  َخِسهُنوا الَّ

                                                           
 .طباطبایی عالمه ،النبی سنن. 1

 آلِهَةً إِفْکاً أَ* تَعْبُدُونَ ذا ما قَوْمِهِ وَ لِأَبِیهِ قالَ إِذْ: کردمی محکوم و مذمت صراحت به را قومش آئین ابراهیم. 2
 دروغ به آیا پرستید؟مى که چیست[ هابت] این: گفت خویش قوم و( سرپرست) پدر به که آنگاه» ؛تُرِیدُونَ اللَّهِ دُونَ

 ( 86 ـ 85: صافات)« .خواهیدمى خداوند از غیر دیگرى معبودهاى
 وَ نَنابَیْ بَدا وَ کُمْبِ کَفَرْنا اللَّهِ دُونِ مِنْ بُدُونَتَعْ مِمَّا وَ مِنْکُمْ بُرَآؤُا إِنَّا: گفت خود مشرک قوم به پیروانش همراه به نیز و

 هب ما. بیزاریم پرستید،مى خدا جز آنچه از و شما از ما همانا» ؛وَحْدَه بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا حَتَّى أَبَداً الْبَغْضاءُ وَ الْعَداوَةُ بَیْنَکُمُ
 «.بیاورید ایمان یگانه خداى به آنکه مگر است، ابدى دشمنى و کینه شما و ما میان و ورزیدیم کفر شما[ آیین]
 ( 4: ممتحنه)

 من[ رسالت و] یاد در و» ؛ذِکْرِی فِی تَنِیا ال وَ: است فرموده هارون برادرش و موسی به تعالی خدای همچنین
 . سازد غافل اخد یاد از و کند مرعوب را آنها طاغوت، هیبت و قدرت و کاخ مبادا تا( 42:طه)« .نکنید سستى
 را خود صراحت، و شجاعت با داد،می سر( 24: نازعات) الْأَعْلى رَبُّکُمُ أَنَا ندای که فرعونی برابر در موسی

 مِنْ رَسُولٌ إِنِّی: ستىه عالمیان پروردگار سلطه و تربیت تحت نیز تو حتی بگوید تا کرد معرفى العالمین رب فرستاده
. امجهانیان پروردگار سوى از اىفرستاده من تردیدىب» ؛الْحَقَّ إِلَّا اللَّهِ عَلَى أَقُولَ ال أَنْ عَلى حَقِیقٌ* الْعالَمِینَ رَبِّ

 (105 ـ104: أعراف)« .نگویم حق سخن جز خداوند درباره که است سزاوار

 . 214: شعراء. 3
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در  ،پرساتم بگو: من تنها خدا را مى» 1؛اْلُمِبیُن  اْلُخْسناُن  ُیَو  ذِلَك  َأل اْلِقیاَم ِ  َ ْومَ  َأْیِلیِ ْم  َو  َأْنُفَسُ ْم 

بگو: همانا . خواهید بپرستیدپس شما جز او هر چه را مى ام*حالى که دینم را براى او خالص کرده

وجودى خویش و بستگانشاان را در قیامات از کاف     ۀکسانى هستند که سرمای [واقعى]زیانکاران 

مأمور  در سایر موارد نیز پیامبر اکرم همچنین .«این همان زیان آشکار است، آگاه باش .داده باشند

 2.است تا با صراحت برخورد نماید

 هااى فاراوان  پردازىادعاهاى دروغین و خیالنمونه دیگر صراحت در بیان قرآن کریم، در ردّ 

 ا را ردّ کارده موهوماات فکارى آنها    هاى خیالى وبافتهاست؛ چراکه به صورت علنی،  اسرائیلبنى

 3.است

سستی  یا رفع مومیعو جدی  یا از بین بردن اشتباه و خطاهای برخورد با افراد معاند در اگرچه

اماا  ، تالزم اس اطیلمبارزه با اوهام و اب و قیحقاصریح بیان  ،احکام و حدود الهیجامعه در قبال 

 .داشته باشند نیز در نظر را مخاطبان خودظرفیت  محترم باید معلمان و گویندگان

 باشدنصف م. 11

عمیق نیز و رابطه استاد و شاگرد را اند به آن سفارش کردهاز اموری که عقل و دین و وجدان 

از برخاورد باا شااگرد     و توبیخ، تشویق، انتقاد، انصاف در تدریس. است« انصاف» رعایت، کندمی

                                                           
 . 15ـ14: زمر. 1
 داشتند انتظار یا باشد، اختیارش در الهى خزائن که باشد پیامبر تواندمى کسى کردندمى خیال ایمانبى مردم مثالً. 2

 جلوى صراحت با که شودمى مأمور آیه این در اکرم پیامبر. دهد انجام غیب نیروی با را خود کارهاى تمام
 در نیز من معجزات»: بگوید و کند بیان را خود وظائف محدودة و بگیرد را آنان غلط پندارهاى و نابجا توقّعات

 هر نه داد، خواهم ارائه معجزه شود، وحى من به کجا هر که بدانید و شما؛ تمایالت نه است، الهى وحى چهارچوب
 مَلَکٌ إِنِّی لَکُمْ أَقُولُ ال وَ الْغَیْبَ أَعْلَمُ ال وَ اللَّهِ خَزائِنُ عِنْدِی لَکُمْ أَقُولُ ال قُلْ) «.کنید هوس شما که هرچه برای و کجا
 (50: أنعام. تَتَفَکَّرُونَ فَال أَ الْبَصِیرُ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِی هَلْ قُلْ إِلَیَّ یُوحى ما إِلَّا أَتَّبِعُ إِنْ

 :جمله از. 3
 (18: مائده) أَحِبَّاؤُهُ وَ اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ: هستند خدا محبوبان و فرزندان یهودیان ـ
 (111: بقره) هُوداً انَک مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ یَدْخُلَ لَنْ: باشد یهودى آنکه مگر شود،نمى بهشت وارد کسى ـ
 (80:رهبق) مَعْدُودَةً یَّاماًأَ إِلَّا النَّارُ تَمَسَّنَا لَنْ: کندنمى اصابت یهودیان به روزى چند جز دوزخ آتش ـ

 الدَّارُ لَکُمُ کانَتْ إِنْ لْقُ: است فرموده و کرده ردّ را آنها فکرى موهومات و خیالى هاىبافته این همه متعال خداوند
 خداوند نزد آخرت سراى اگر: بگو» ؛ینَصادِقِ نْتُمْکُ إِنْ الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا النَّاسِ دُونِ مِنْ خالِصَةً اللَّهِ عِنْدَ الْآخِرَةُ

 ( 94: بقره)« .گوییدمى راست اگر کنید، مرگ آرزوى پس مردم، سایر نه شماست، مخصوص
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اگار  . شاود بیشتر در طرف مقابل اثرپذیری  شود کهموجب می انصافرعایت  .ز موفقیت استورم

گونه تعصب نابجا نسبت به خود یا طرف مقابل ندارد و فقط هیچ اشانسان بداند که استاد و مربی

را انتخااب  احسان   تاا نگرد میاو به استدالل ، به جای آنکه به فرد بنگرد، به دنبال حقیقت است

 .کنداین باور در انسان ایجاد آرامش می کند.

ا اید:فرمقرآن می اُكْم  َأْو  ِإنَّ یا در مسیر هادایت   شما ما و» 1؛ُمبین َضالل   في َأْو  ُیدًى  َلَعلی ِإ َّ

 «[.با گفتگو و منطق راه را پیدا کنیمید بیای]پس  هستیم یا انحراف

او را  نقاط قاوت ، تقاد داریمان به فردی یعنی اگر؛ استبسیار مهم  ،انصاف در نقد افرادرعایت 

تارس از  ، تحریف تورات، به خاطر رباخواری یاناز یهود به برخی با اینکه کریم قرآن. هم بگوییم

به خاطر امانتداری ستایش کرده و را اما بعضی از آنان ، دارد یطلبی انتقادات متعددرفاه و دشمن

هِ  ِبِقْناار   َتْأَمْنهُ  ِإْن  َمْن  اْلِكتاِب  َأْیِل  ِمْن  َو است: فرموده  بعضى از اهل کتاب تا به آن » 2؛ِإَلْیك ُ َمد 

  «.دهندمی پسحد درستکارند که اگر مال بسیارى را به آنها امانت دهى آن را 

از اگر  و 3آنها؛ نه همه کند،میانتقاد افراد از بعضی « منهم» با کلمۀقرآن کریم غالباا  همچنین

تجلیل از گروهی اگر  در مقابل نیز 4.کندجدا می «الّإ»با کلمه حساب خوبان را  دارد،گروهی انتقاد 

نَّ فرماید: می در مورد زنان پیامبر مثالا داند؛نمی مشمول تجلیلرا آنها همه ، کندمی ِِ ههَ  َفه  اللَّ
محسن و  همه زنان پیامبر کند کهگونه تفهیم میو این 5؛َعِظیما َأْجناً  ِمْنُكنَّ  ِلْلُمْحِسناِت  َأَعدَّ 

 .نیکوکار نبودند

                                                           
 . 24: سبأ. 1
 .75: عمران آل. 2
 درس افراد ،(یهودیان) آنان از بعضى و» ؛یَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ وَ أَمانِیَّ إِلَّا الْکِتابَ یَعْلَمُونَ ال أُمِّیُّونَ مِنْهُمْ وَ: مثالً. 3

: بقره)« .اندخویش گمان پایبند تنها آنها دانند،نمى خود آرزوهاى و خیاالت جز را خدا کتاب که هستند اىناخوانده
78) 

 یَلْعَنُهُمُ وَ اللَّهُ یَلْعَنُهُمُ أُولئِکَ الْکِتابِ فِی لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ ما بَعْدِ مِنْ الْهُدى وَ الْبَیِّناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ. 4
 دالئل از را آنچه که کسانى» ؛الرَّحِیمُ التَّوَّابُ أَنَا وَ عَلَیْهِمْ أَتُوبُ فَأُولئِکَ بَیَّنُوا وَ أَصْلَحُوا وَ تابُوا الَّذِینَ إِلَّا* اللَّاعِنُونَ

 لعنت را آنها خداوند کنند،مى کتمان ایم،ساخته بیان کتاب در مردم براى آنکه با ایم،کرده نازل هدایت اسباب و روشن
[ نیک اعمال با را خود بد اعمال] و کردند توبه که آنها مگر نمایند،مى لعن را آنان نیز کنندگانلعنت همه و کندمى

 من زیرا گردانم،بازمى آنان به[ را خود لطف] من که ساختند، آشکار[ بودند کرده کتمان را آنچه] و نمودند اصالح
 (160ـ159: بقره)« .اممهربان پذیرتوبه

 . 29: أحزاب. 5
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ضارر  » فرماوده اسات:  و  کردهاشاره  هابه منافع آن نیز قمار و شرابحتی هنگام تحریم قرآن 

 1«.است انآنها بیش از منافعش

صی بارای  شخروایات آمده است: در . آن است که انسان حرف حق دیگران را بپذیرد انصاف

باه  خاود   وکارد  گفتگو را به شاگردانش واگاذار   امام .رسید بحث و گفتگو خدمت امام صادق

 در تاو  شاکال ا» :ودبه یکی از شااگردانش فرما   امام صادق ،بعد از پایان گفتگو نشست.نظاره 

 «.پذیرفتینمی رامقابل  طرف حق هایحرف تعصب، خاطر به گاهی که بود این بحث و گفتگو

باه   اسات،  انصاف آن است که انسان مطالبی را که از دیگران فراگرفتهموارد رعایت از جمله 

 2.علمی نداند و از هر گونه افراط و تفریط بپرهیزد درجاتخود را در باالترین ، خودش نسبت ندهد

 باشد صمیمی و بامحبت. 12

باا  ارتباط صامیمی  داشتن  ؛ عالوه بر آن،شدنکاتی بیان « مردمی بودن» در خصوص ویژگی

، هایچ دغدغاه  نبایاد   شااگرد بین اساتاد و  . ستاواز رموز موفقیت و از صفات خوب معلم  شاگرد،

شاگرد و متربّای را  ، باخشونت برخورد خشک و رسمی و احیاناا .باشدوجود داشته دلهره و وحشتی 

ا ُكْنَت  َلْو  :وده استخدای تعالی به پیامبرش فرم. کندگریزان می هوا اْلَقْلهِب  َغلیَظ  َفظًّ  ِمهْن  لْنَفضُّ
 «.شدنداز دور تو پراکنده مى [مردم]، و اگر خشن و سنگدل بودى» 3؛َحْوِلَك 

حضارت آنهاا را   ؛ باختندخود را میدر محضر ایشان  کهآمدند می گاهی افرادی نزد پیامبر

بااره  نیاز در ایان   حضارت علای  زدود. و اضطرابشان را با برخاورد صامیمانه مای    کردآرام می

 ِإْخهَواِنی َأَحُب »فرمود: می امام صادق همچنین «.نکنید برخورد جبابره مثل من با»: فرمودمی

                                                           
 سازی،بطری سازی،شراب کارخانه صاحبان تا خردمی را انگور که کسی و کاردمی انگور که کشاورزی از! آری. 1

 آورندمی دست به درآمد و منفعت نوعی همه، آن، امثال و شراب فروش مراکز نقل، و حمل هایماشین سازی،کارتن
 ایمنصفانه نتیجه همان به تفریق و جمع با اما. کرد توجه ضررها و هامنفعت تمام به صحیح قضاوت در باید و

 .است بیشتر آن ضرر ها،بعضی برای قمار و شراب منافع وجود با یعنی است؛ فرموده قرآن که رسیممی

 هر به یکی و داندمی شرک را خدا اولیای به توسل یکی گرفتاریم؛ نابجایی هایتفریط و افراط به امروزه متأسفانه. 2
 را آن تلخ حقایق از بسیاری که بازیممی را خود چنان کشورها برخی مقابل در شود؛می متوسل چوبی و سنگ

 بین این در و غیربهداشتی؛ خودمان، خانه در را گوسفند و پنداریممی بهداشتی هاغربی هایخانه در را سگ بینیم؛نمی
 !نپذیرد را خودباختگی همه این و کند آزمایش و بررسی را سگ و گوسفند هایآلودگی و فضوالت که نیست کسی

 . 159: عمرانآل. 3
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در حدیث  «.بهترین دوست من کسى است که عیب مرا به من بگوید 1؛ُعُیوِبی ِإَلیَّ  َأْیَدى َمْن  ِإَلَی 

وا» :خوانیممیدیگری  مون لمن لینه  «.نرمى کنید، آموزیدکسانى که به آنان دانش مى با 2؛تعله

تارین  از قاوى یکی ترین یا قوى، محبت .دن استکرمحبت ، صمیمیتایجاد های یکی از راه

 ِمهْن  َرُسهول   جهاَءُكْم  َلَقهْد  فرماید:خداوند متعال در خصوص پیامبرش می. است یتربیت هایابزار
ْم  ما َعَلْیهِ  َعِز ز   َأْنُفِسُكْم  همانا پیامبرى از خودتان به » 3؛َرِحیم   َرُؤف   ِباْلُمْمِمِنیَن  َعَلْیُكْم  َحِن ص   َعِنتُّ

، بر هدایت شما حریص و دلسوز، شما آمده است که آنچه شما را برنجاند بر او سخت استسوى 

  «.و به مؤمنان رئوف و مهربان است

مبر جاز پیاا  یاک از پیاامبران   را بر هیچ (رئوف و رحیم) هاى خویشدو نام از ناماین  ،خداوند

ْم َع  ما َعَلْیهِ  َعِز ز   با جملۀرا آن حضرت  همچنین. اطالق نکرده است اسالم خوار امت غم ِنتُّ

انگر اوج بیا ، رنجاناد و ایان  پیامبر را می، ه هرچه مردم را برنجاندای کمعرفی کرده است؛ به گونه

 شد.میمردم محبت آن حضرت است که سبب جذب 

 طفل گریزپاى را آورد مکتب به جمعه   محبتى زمزمه درس معلم ار بود

مردم را از  که خواهدمىخدا چون  مثالا؛ ت کرده استدعو محبتراه از ، خداوند در قرآن کریم

دنیااى  باه  و آنهاا را   نور دعوت کندسوی به  تعصّب و خرافات ،جهل ،کفر ،شرک ،ظلمات تفرقه

هذى ُیهَو : کنداز این راه دعوت میآنان را فرستد و مردم صلوات مى بر، ببرد توحید و اخالص  الَّ
ی ُلماِت  ِمَن  ِلُیْخِنَجُكْم  َمالِ َكُتهُ  َو  َعَلْیُكْم  ُ َصل  ور ِإَلی الظُّ ، چرا که راه دعوت ماردم باه دیان    4؛النُّ

 1و دائمای  7بااارزش  6،بزرگ 5،اجر زیادبرای مؤمنان خداوند متعال همچنین . درود و رحمت است
                                                           

 .639 ص ،2 ج ،کافى. 1

 .62 ص ،2ج ،بحاراالنوار. 2

 . 128: توبه. 3

 .43: احزاب. 4
 دعوت که آنان» ؛عَظِیمٌ أَجْرٌ اتَّقَوْا وَ مِنْهُمْ أَحْسَنُوا لِلَّذِینَ الْقَرْحُ أَصابَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجابُوا الَّذِینَ. 5

 براى بود، رسیده آنان به جراحاتى آنکه با پذیرفتند،[ کفار علیه جهاد در دوباره شرکتِ براى] را رسول و خدا
 (172: عمرانآل)« .است بزرگى پاداش آنها، پرهیزکارانِ و نیکوکاران

 اهل[ واقعى ایمان سایه در] که کسانى مگر» ؛ کَبِیرٌ أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ أُولئِکَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ صَبَرُوا الَّذِینَ إِلَّا. 6
 مغفرت آنان براى.[ کنندمى فخرفروشى آن آمدن با نه شوند،می مأیوس نعمت رفتن با نه] هستند، صالح عمل و صبر

 (11: هود)« .بود خواهد بزرگ پاداشى و

 هشدار( توانىمى) را کسى تنها» ؛کَرِیمٍ أَجْرٍ وَ بِمَغْفِرَةٍ فَبَشِّرْهُ بِالْغَیْبِ الرَّحْمنَ خَشِیَ وَ الذِّکْرَ اتَّبَعَ مَنِ تُنْذِرُ إِنَّما. 7
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 قرار داده است.

 .تعالیشاءاهلل ان؛ گرددنکاتی تکمیلی بیان می ،در ادامه و در بحث تشویق

 اهل هدایت و عمل باشد. 13

؛ تا بتواند دیگران را رشد دهد کنداول خودش رشد یک معلم باید  .به رشد است کردن معلمی

 فرمودناد:  پیاامبر گرامای اساالم    .هدایت بکندبتواند دیگران تا  شودهدایت باید اول خودش 

او  هچیازی با   از خادا جاز دوری   کسب نکند، بیشتری ولی هدایت، علمش افزایش یابد هرکس»

 2«.اضافه نشده است

، آگااهی ، حسان خلاق  ، حیات، تواضع، حلم، ثمره و نتیجه علم را عمل علی، امیرالمؤمنین

در کالمای  ، همچناین  3.طلب نجات و اخالص در عمل دانساته اسات  ، عبادت، استقامت، بیداری

 4«.زیبایی گفتار و سخن نه با؛ شودبا زیبایی عمل چیده می، میوه و ثمره علم» :دیگر فرمودند

ورت در صکه  ؛اعتنایىگاهى به خاطر ناتوانى است و گاهى از روى بى، عمل نکردن به گفتار

، لزنباور بادون عسا   ، آبنهار باى  ، بارانابر بى، ثمربه درخت بى، عملم بى. عالتوبیخ دارد اخیر،

 . تشبیه شده است، کندسوزن بدون نخ و االغى که کتاب حمل مى

مانند گنجى است کاه از آن  ، علمى که به آن عمل نشود»باره فرمود: در این اکرمرسول 

بهره  بدون آنکه است،اش خود را به زحمت انداخته آوریصاحبش در جمع؛ انفاق و استفاده نشود

 5«.ی از آن ببردو نفع

                                                                                                                                              
 پرارزش پاداشى و آمرزش به را او پس بترسد، رحمان خداى از نهان و درون در و کند پیروى( قرآن) ذکر از که دهى

 (11: یس)« .ده بشارت

 انجام شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى همانا» ؛مَمْنُونٍ غَیْرُ أَجْرٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ. 1
 (8: فصلت)« .است[ منّتبى و] دائمى پاداش برایشان دهند،مى

 (220 ص ،1 ج ،وراممجموعه) «.بعدا إال اهلل من یزدد لم هدی یزدد لم و علما ازداد من»: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ. 2

 الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. الْخُلُقِ حُسْنُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. الْحَیَاةُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. الْعِلْمِ ثَمَرَةُ التَّوَاضُعُ. الْعِلْمِ ثَمَرَةُ الْحِلْمُ. بِهِ الْعَمَلُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ». 3
 «.الْعَمَلِ إِخْلَاصُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. النَّجَاةِ طَلَبُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. الْعِبَادَةُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. الِاسْتِقَامَةُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. الِانْتِبَاهُ الْعِلْمِ ثَمَرَةُ. بِهِ الْعَمَلُ
 .لیثی ،المواعظ و الحکم عیون

 .189 ص ،المواعظ و الحکم عیون «.الْقَوْلِ بِحُسْنِ لَا الْعِلْمِ ثَمَرَةُ تُجْنَى الْعَمَلِ بِحُسْنِ: »علی قال. 4

« .نَفْعِهِ إِلَى یَصِلْ لَمْ وَ جَمْعِهِ فِی نَفْسَهُ صَاحِبُهُ أَتْعَبَ مِنْهُ یُنْفَقُ لَا الَّذِی کَالْکَنْزِ بِهِ یُعْمَلُ لَا الَّذِی الْعِلْمُ» : رسول قَالَ. 5
 .37 ص ،2ج ،بحاراألنوار
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 1«.اسات  انساان  علیاه  حجّتاى  عمال،  بدون علم»نیز روایت شده است:  نیالمؤمن ریاماز 

تارین  ساخت ، کسى که از عدالت سخن بگوید ولى عادل نباشد» :فرمودند امام باقرهمچنین 

 2«.حسرت را در قیامت خواهد داشت

 عاالم  نباشد، گفتارش ۀکنندکه کارهایش تأکیدکسى» نیز فرمودند: صادق امامباره در این

 به ولى است، معروف علم به مردم نزد کهکسى» نیز مروی است: عیسى ضرتاز ح 3«.نیست

 4«.است مردم ترینشقى نیست، معروف عمل

  ه باشدآراست. 14

 کرده های بسیاریبرای پاکی سفارشاسالم نیز نظافت و پاکی را دوست دارد و  انسان فطرتاا

، پااکی فکار  ، پاکی فطارت  بلکه به؛ دانداسالم پاکی و نظافت را مخصوص جسم نمی لبتها .است

پااکی روح و   هم پاکی جسم و هم .توجه داردنیز  پاکی جامعهو  پاکی دل، پاکی نسل، پاکی لقمه

 5.مهم است جان

در نمااز و بارای    هاا تارین لبااس  پوشیدن پاکیزه .است طهارت در اسالم،عبادات  شرط قبول

پااداش   نیاز عطار  اساتفاده از  و کشیدن شانه ، زدن مسواک همچنین؛ سفارش شده است عبادت

 7؛َمْسهِجد   ُكهل   ِعْنَد  ِز َنَتُكْم  ُخُذوا آَدمَ  َبِني  ا فرماید:خداوند متعال می 6.کندعبادت را بیشتر می

روز نیاز در اعماال    «.هاى خود را برگیریدزینت[ به هنگام نماز]اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد »

                                                           
 .464 ص ،الکلم درر و الحکم غرر «.العبد على اهلل حجة عمل بال علم». 1

 .120 ص، 1ج، المحاسن« .خَالَفُوه ثُمَ الْعَدْلَ وَصَفُوا الَّذِینَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ حَسْرَةً النَّاسِ أَشَدَّ إِنَّ: »جَعْفَرٍ أَبِی قال. 2

 .36 ص ،1 ج ،کافى« .بعالم فلیس قوله فعله یصدق لم من». 3

 ص، الساعی نجاح و الداعی عدة. «بِعَمَلِهِ مَجْهُولٌ بِعِلْمِهِ، النَّاسِ عِنْدَ مَعْرُوفٌ هُوَ مَنْ النَّاسِ أَشْقَى»: عِیسَى قَالَ. 4
78. 

 خمس. است خالفکاری از جامعه پاکی منکر، از نهی و معروف به امر. است مفسد افراد از جامعه کردن پاک جهاد،. 5
 اجرای. است عفت خالف اعمال و هانگاه از جامعه پاکی عفاف، و حجاب. فقراست اموال از مال پاکی زکات، و

 .است اعمال پاکی برای مردم، حضور با خصوص به مجرم، تنبیه و حدود

 جمیل اللّه انّ»: فرمودمى و پوشیدمى را خود لباس بهترین مسجد، در حضور و نماز هنگام به مجتبى امام. 6
 پروردگارم براى را خود زیباى لباس من و دارد، دوست را زیبایى و زیباست خداوند لربّى؛ فاتجمّل الجمال یحبّ

 .البیان مجمع« .پوشممى

 . 31:أعراف. 7
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 .غسل وارد شده است نظافت وو روزهای جمعه،  عید فطر عید قربان و

کالس  همچنین. باید به ظاهر خود برسند، بنای اثرگذاری دارند، و تبلی  تدریس باکسانی که 

 1.افزایدمیتدریس تأثیر  برروشن  هایرنگاستفاده از نور مناسب و  ،هوای جاری، تمیز

؛ های اساتثنایی نیسات  دوخت باقیمت های گراناستفاده از لباس، البته معنای پاکی و نظافت

 وشاش پ، بنابراین کند.خلل وارد میدر تمرکز شاگرد برای فهمیدن مطلب ، هاچون این رقم جاذبه

د باه خاو  گرد را زینتی کاه ذهان شاا    هایجلوه؛ اما خالی از هرگونه باشدنظیف و تمیز باید  استاد

 .کند مشغول

 باشد داشتهخوب  اخالق. 15

ا ُكْنَت  َلْو  َو  :خوانیمدر قرآن می. کندافراد را از دور خود پراکنده می، معلم بداخالق  َغِلهیَظ  َفظًّ
وا اْلَقْلِب   «.شدنداز دور تو پراکنده مى [مردم]، و اگر خشن و سنگدل بودى» 2؛َحْوِلَك  ِمْن  لْنَفضُّ

رئوف و مهربان توصایف   در مواجهه با مؤمنین،و او را  3رحمت نامیده پیامبرپیامبر را ، کریم قرآن

  .4َرحیم َرُؤف   ِباْلُمْمِمنیَن کرده است: 

هااى  تا جایی که خداوند متعال در میان صفات و ویژگاى  5؛اسوه اخالق بودند پیامبر اکرم
                                                           

 .است شده نهی لباس برای سیاه و سرخ رنگ اسالم در. 1

 . 159: عمرانآل. 2
 .107: اءیانب. نیللعالم رحمه. 3
 . 128: توبه. 4
 زندگى آداب و سنن و اخالق به را صفحه 27 حدود ،المیزان تفسیر شش جلد در طباطبایى عالمه مرحوم. 5

 : کنیممى اشاره وارفهرست آنها از برخى به که است داده اختصاص پیامبر
 غذاهم بردگان با دوشید؛مى خودش را گوسفند زد؛مى وصله را خود لباس دوخت؛مى را خود کفش اکرم پیامبر

 به کند؛ هیهت بازار از را خود نیازهاى که شدنمى مانعش حیا شد؛مى سوار االغ بر نشست؛مى زمین بر شد؛مى
 رسید،مى رکسه به بکشد؛ را خود دست طرف که زمانی تا کشیدنمى را خود دست و دادمى دست فقرا و توانگران

 خرماى یک اگرچه کرد،نمى تحقیر را آن کردند،مى تعارفش چیزى اگر کرد؛مى سالم کوچک، چه و بزرگ چه
 .بود پوسیده

 درهم چهره اینکه بدون داشت؛ لب بر تبسمى همیشه کند، قهقهه اینکه بدون بود؛ معاشرتخوش و الطبعکریم خرج،کم
 هاینک بدون بود؛ واضعمت همواره دهد، نشان ذلتى خود از اینکه بدون رسید؛مى نظر به اندوهگین همیشه باشد، کشیده
 بیرون هنگام کرد؛نمی دراز چیزى سوى به طمع دست هرگز بود؛ مهربان و نازکدل بسیار بود؛ سخىّ ورزد، اسراف

 .دادمى انجام آب ربراب در را کار این بسا چه و زدمى شانه را خود موى دید؛مى آینه در را خود خانه، از رفتن
 به وقتهیچ کرد؛مى انتخاب را دشوارترین کار، دو بین همواره کرد؛نمى دراز را خود پاى دیگران مقابل در گاههیچ
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َك  َو  کرده و آن را عظیم خوانده است: أکیدتایشان  1بر خلق آن حضرت،  2؛َعِظیم   ُخُلق   َلَعلی ِإنَّ

با همه عظمتش،  ،دنیا رااین در حالی است که خداوند  «.و حقّاا که تو بر اخالق بزرگى استوارى»

ْنیا َمتاعُ : ه استاندک و قلیل شمرد   .3َقلیل الدُّ

تجسام قارآن   ، اخالق پیامبر 4؛كا  خلُه الُرَّ  »: ه استگفت عایشه درباره اخالق پیامبر 

 .هاای بزرگای تربیات نمایاد    انساان ، کتاب الهای  در کناراین اخالق نبوی بود که توانست  «.بود

هناوز شایفته آن اخاالق الهای     ، گذشت چند قرن رغمعلیتا امروز و  ،خداییهای مؤمن و انسان

 .هستند

 .گاذارد اثر مای که بر جان مخاطب  اوستبلکه رفتار ؛ آوردسازندگی و تربیت نمی، معلم گفتار

ای از عاده وقتای  . طورى باشد که شااگرد را تربیات کناد و بساازد    باید  حرکات و رفتار معلم لذا

 :ایشان فرمودناد  کردند، اخالقبرگزاری کالس  خواستاز ایشان در باطبایىعالمه ط شاگردان

 5«.عمل است؛ اخالق علم نیست»
                                                                                                                                              

 صورت آن در که باشند کرده هتک را خدا محارم آنکه مگر آمد،نمى بر انتقام صدد در شدمى او به که ظلمى خاطر
 «نه» جواب کسى درخواست جواب در وقتهیچ نکرد؛ میل غذا کردن تکیه حال در وقت هیچ گرفت؛مى خشم
 حضرت آن مردم، بود؛ کوتاه اشخطبه و سبک تمامیّت، عین در نمازش کرد؛نمی رد را حاجتمندان حاجت و دادنمی

 .شناختندمى رسید،مى مشام به او از که خوشى بوى به را
 تا کشیدمى ستد غذا از که بود کسى آخرین و کردمى غذا به شروع که بود کسى اول داشت، مهمان خانه در وقتى

 جز آشامید؛مى فسن سه با را آب کرد؛مى میل خود جلوى غذاى از همیشه سفره، سر بر بخورند؛ غذا راحت مهمانان
 سخن وقتى و کردمى دعا بار سه کرد،مى دعا وقتى خورد؛نمى غذا و گرفتنمى و دادنمى چیزى راست دست با

 کالمش کرد؛مى کرارت بار سه را آن گرفت،مى اذن مردم خانه به دخول برای اگر نداشت؛ تکرار خود کالم در گفتمى
 کرد؛مى تقسیم دندبو محضرش در که افرادى بین را خود نگاه فهمید؛مى را آن اىشنونده هر کهطورى به بود، روشن
 ...و کردمى تبسم زدن حرف در گفت،مى سخن مردم با هرگاه

 و موسمى رفتارهاى به بنابراین باشد؛ شده عجین انسان خوى و سرشت با که شودمى گفته صفاتى به «خُلق». 1
 .شودنمى گفته خلق موقّت،

 . 4: قلم. 2

 . 77: نساء. 3
 .56 ص طباطبایى، عالمه ،النبىّ سنن. 4

 وقتى کودکى در رودنمى یادم! کردیممى تعجب زدمى لبخند روز یک اگر که بود بداخالق قدرآن که داشتیم معلمی. 5
 نگاه مبهوت و مات طور همین ما و شدمى پاره کاغذ گاهى که زدمى خط چنان را هامشق آمد،مى سرکالس معلم
 «!ایمنوشته چه ما که نکردى نگاه اصالً شما و ایمنوشته مشق شب نصف تا ما! آقا»: گفتیممی دلمان توی و کردیممى

 این بسا چه. کشیدندمى خط را مردم دیوارهاى چوبى یا میخى سیخى، با هابچه هم شدمى تعطیل مدرسه وقتى
 هم بچه شود،مى پاره ورقه گاهى که طورى هم آن کشد،مى خط را شاگرد مشق معلم وقتى. بود معلم کار اثر کارشان
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ی سنگین تکلیف و ولیتئمس، جایگاه واالیی دارد کهاندازه ان همبه ، فراموش نکنیم که معلمی

و  مراقاب حرکاات   باید، است ی متعلّمینمعلم سرمشق و الگواز آنجا که . آوردیدنبال مبه را نیز 

 .رفتار و گفتارش باشد

 باشد تواضعم .16

ْرِ   ِفي َتْمِش  ل َو  فرماید:می قرآن کریمدر  خداوند
َ
َك  َمَنحاً  اْْل ْرَ   َتْخِنَق  َلْن  ِإنَّ

َ
 َتْبُلَغ  َلْن  َو  اْْل

هرگز در زمین با کبر و غرور راه مرو که هر قدر پاا را محکام باه     ![اى انسان]» 1؛ُطول اْلِجباَل 

  «.ها نخواهى رسیدبه بلندى کوه ،بشکافى و هر چه گردن برافرازىآن را توانى نمى ،زمین بکوبى

َبَعهَك  ِلَمهِن  َجناَحهَك  اْخِفْض  َو  فرماید:می به پیامبرقرآن همچنین   2؛اْلُمهْمِمِنیَن  ِمهَن  اتَّ

 « [.و متواضع باش]بال خود را بگستر ، اندمؤمنانى که از تو پیروى کردهبراى »

باال  ،که در آنای ؛ یعنی به گونهوار بوددایره ایشانجلسات  که خوانیممی پیامبر ۀدر سیر

به افراد نگااه   ،شناختشد و پیامبر را نمییک نفر وارد میکه گاهی  عنا نداشت.م مجلس و پایین

آن  گرنشاان  این ساؤال « یک از شما پیامبرید؟کدام 3؛الله َ ِسولر کر اي  »پرسید: کرد و سپس میمی

دی کاه  اهیچ نما  چهره،نه در  و ،پوشیدمینه در لباسی که ، نه در محل نشستن ،است که پیامبر

 .نشستنداشت و متواضعانه در جمع اصحاب می نشانۀ امتیاز باشد

من از شما حاجت و  4ن!وای گروه حواری»فرمود:  مریمکه عیسی بن آمده است در روایتی

پاس   «.ات برآورده شده اسات خواسته اهلل!ای روح»گفتند: « آن را برآورده کنید!؛ ای دارمخواسته

 «.ما به این کار سازاوارتر باودیم  اهلل! ای روح» گفتند: .بلند شد و پاهای آنها را شستآن حضرت 

ام تا شاما  گونه تواضع نمودههمانا این؛ استآنهم عالِ، سزاوارترین مردم به خدمت»فرمود: او  پس

                                                                                                                                              
 .اندازدمى خط مردم دیوار به مدرسه از خارج

 . 37: إسراء. 1
 . 215: شعراء. 2
 .47 ص ،47 ج ،بحاراالنوار. 3

 را مردم انحرافى مسیر که بودند کسانى حواریون. است مسیر تغییردهنده معناى به و «حوارىّ» جمع «حَواریّون». 4
 آمده لوقا و مَتى انجیل در شاناسامى و بودند نفر دوازده آنان( القرآن کلمات فى التحقیق. )پیوستند حقّ راه به و رها

 دیگران کردن پاک براى هم و کردند نورانى و پاک را خود هم که بودند افرادى آنان»: فرمود رضا امام. است
 (الرضا اخبار عیون از نقل به نمونه تفسیر) «.کوشیدند
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؛ ناه باا تکبار    کرد،آباد  را حکمتتوان می تواضع نمائید! به وسیله تواضع مردممیان در مانند من 

 1«.سخت نه در کوه؛ کردزراعت توان مینرم  در زمینکه  طورناهم

 باشدداشته سابقه نیک . 17

نقاش   حبوبیتمسابقۀ نیک و داشتن ، از جمله تبلی  و تدریس و تربیت ،هر کاریموفقیت در 

 یفارد زباان  ز ا، اما همان کالم مؤثر باشد نامفرد خوشزبان یک کالمی از چه بسا . مهمی دارد

 .نتواند اثر بگذاردناشناس 

 ِصْدق   ِلساَن  ِلي اْجَعْل  َو  از خدا نام نیک خواست: خوانیم که حضرت ابراهیمدر قرآن می
عماری باین   ، که من قبل از آوردن قارآن  ودفرمبه مردم می پیامبرچنین هم .2اآلِْخِن َن  ِفي

در آیاه   .3ُعُمهنا فهیُكْم  َلِبْثهُت  َفَقهْد  هیچ خالفی از من سراغ نداریاد: در عین حال، شما بودم و 

من نام تو را به نیکای  » 4؛ِذْكَنك َلَك  َرَفْعنا َو  فرماید:می به پیامبرش متعال خداوند یدیگر

 «.بلند کردم

 َ ْعِنُفهوا َلْم  َأمْ  :دنگیرکمتر مورد انکار قرار مى، دنشده باششناخته معلم و استاددر صورتى که 
پاس   [،و از سوابق او آگااه نیساتند  ]یا اینکه پیامبرشان را نشناختند » 5؛ُمْنِكُنوَن  َلهُ  َفُ ْم  َرُسوَلُ ْم 

  «کنند؟براى همین او را انکار مى

کساب  بعد از  ،اندافرادی که برای تحصیل هجرت کردهدهد دستور میشاید دلیل آنکه قرآن 

و د ناخت دارنا شا  آنهاا از  شاان این باشد که مردم منطقه، ه به منطقۀ قبلی خود مراجعت کنندتفقّ

اند برگشته آنها به سوی پس از هجرت و تفقهحاال که و  هستندای از چه خانواده آنهاکه دانند می

 .نه اهداف سیاسی و اقتصادی و امثال آن؛ ستآنهاانذار و هشدار و نجات برای 

                                                           
 .37 ص ،1ج ،الکافی. 1

 . 84: شعراء. 2
 . 16: ونسی. 3

 . 4: شرح. 4

 . 69: مؤمنون. 5
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 بسته نباشدبه پست و مقام دل. 18

جاا  هدگی جابا ماا آ، تبلیغای ا فرهنگی  آموزشی و از جمله مدیریت  ،هادر همه مدیریتما باید 

 .شدن را داشته باشیم

مبنی بار   ،میثاق گرفت از همه انبیا خداوند که فرمایدعمران میسوره آل 81ه قرآن در آی

 آنهاا اگر بعاد از   ود نجایی داشته باشهآمادگی جاب ،کتاب آسمانی و حکمت رغم داشتنعلی اینکه

د و او را ند و بدون اخم و قهر به او ایمان بیاورنولیت را به او واگذار کنئبه راحتی مس ،پیامبری آمد

دهید که مسئولیت را با محبات باه   کنید و قول میآیا اقرار می» :سپس به انبیا فرمود. دنیاری کن

پاس  »و خداوناد فرماود:    «.کنایم بله! ما همه اقرار می»گفتند:  انبیا «دیگری تحویل دهید؟

 1«.شاهد باشید و من هم با شما شاهدم

به  باید روندمی نارافرادی که ک .داشتدی نگاه ماها ولیتئنباید به مس، آری! در تعلیم و تربیت

 ودربایستی وراساس  نه بر، اساس ایمان بر یکمک؛ کمک کنند، آیندافرادی که تازه روی کار می

 .نفاق و تظاهر

گی آماد، حتی انبیا ،از اصول منحصر به فرد اسالم است که هر کس، این نحو از مدیریت

 .دنبینی کنعزل خود را پیش ،د و از همان روز نصبنبه دیگری داشته باشرا ولیت ئتفویض مس

و نه  ،له و منطقهنه به مح ،نه به مدرسه ،نه به شاگردان ،نه به کالس، معلم موفق و خدامحور

پذیرد و در یمولیت ئاز سر وظیفه مس ،کنداز سر تکلیف تدریس میبلکه ؛ بنددبه مدیریت دل نمی

 .مور را داردجایی و تفویض اههر زمانی آمادگی جاب

 باشد آماده پاسخگویی. 19

که ممکن اسات از او  باید سؤاالتی را  ک معلم. یاستحاضرجوابی ، معلم های خوباز ویژگی

                                                           
 لَتَنْصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَکُمْ لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جاءَکُمْ ثُمَّ حِکْمَةٍ وَ کِتابٍ مِنْ آتَیْتُکُمْ لَما النَّبِیِّینَ مِیثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ. 1

 هنگامى[ آور یاد به] و» ؛الشَّاهِدِینَ مِنَ مَعَکُمْ أَنَا وَ فَاشْهَدُوا قالَ أَقْرَرْنا قالُوا إِصْرِی ذلِکُمْ عَلى أَخَذْتُمْ وَ أَقْرَرْتُمْ أَ قالَ
 که آمد شما سوى به پیامبرى سپس دادم، حکمتى و کتاب شما به هرگاه که گرفت پیمان پیشین پیامبران از خداوند که

 پیمان این به آیا: فرمود[ خداوند سپس. ]کنید یارى را او و آورید ایمان او به باید کرد،مى تصدیق شماست با را آنچه
: فرمود[ خداوند] داریم، اقرار[ بلى: ]گفتند[ جواب در انبیا] گیرید؟مى[ دوش به] مرا پیمان سنگین بار و دارید اقرار

 .81: عمرانآل« .امگواهان جمله از شما با هم من و باشید شاهد خودتان
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 .آماده داشته باشداز قبل کند و جواب آنها را بینی پیش ،بپرسند

دربااره قبلاه از تاو    ساؤاالتی   ،خرد در آیندهافراد بی»فرماید: به پیامبرش میدر قرآن خداوند 

از را قبله  و حال خواندیدالمقدس نماز ها رو به بیتشما سال د که چرایپرسخواهند خواهند کرد و 

چرا از کار درست دسات برداشاتید و   ، درست بود یقبل ۀقبلاگر دادید؟ به کعبه تغییر  المقدسبیت

هاا ماردم را   زیرا سال؛ نیستپس اسالم دین کاملی ، خواندیدباطل نماز می ۀقبلها رو به اگر سال

تو جوابش را آماده داشته باش و به آنها بگاو   ،آنها سؤال کنندکه آنقبل از ! باطل رها کرده بود در

آمادگی پاساخگویی   لذا پیامبر اکرم 1«.مشرق و مغرب برای خداست و او مکان خاصی ندارد

 2.شتدا

ذ َن  َسَیُقوُل رماید: فخدای تعالی می نیز یدر جای دیگر مشرکین در آیناده  » 3؛...َأْشَنُكوا الَّ

 «.[که تو باید آماده جواب باشی] از تو سؤاالتی خواهند داشت

شاته  آمااده دا قبال   ازپاساخ آنهاا را    د ونکنبینی پیشباید سؤاالتی را  استاد و مربیبنابراین، 

 .باشد ت و نیازهابتواند پاسخگوی سؤاال استادی ارزش بیشتری دارد که و ولئمسامروز آن  .دنباش

 داشته باشدبصیرت و شناخت عمیق . 20

نطاق و  مهایچ علام و   ، های خودن برای عبادت بتامشرک فرموده است کهبارها  قرآن کریم

 .کار آنها باطل است ،به همین دلیل؛ استداللی ندارند

                                                           
 إِلى یَشاءُ مَنْ یَهْدِی الْمَغْرِبُ وَ الْمَشْرِقُ لِلَّهِ قُلْ عَلَیْها کانُوا الَّتِی قِبْلَتِهِمُ عَنْ وَلَّاهُمْ ما النَّاسِ مِنَ السُّفَهاءُ سَیَقُولُ. 1

 بودند آن بر که اىقبله از را( مسلمانان) آنها چیزى چه: گفت خواهند مردم از خردانبى زودى به» ؛مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ
 (142: بقره) «.کندمى هدایت راست راه به بخواهد را هرکه خداست، آن از مغرب و مشرق: بگو برگردانید؟

 داخل هابت وجود: جمله از بود؛ دالیلی اساس بر یافت، تغییر بعد و بود مسلمانان قبله المقدسبیت ابتدا در اینکه. 2
 نماز قبله دو به رو که نشانه این به اسالم امت و پیامبر تخصیص پرستان؛بت از خداپرستان خط تفکیک لزوم و کعبه

 . هستند تسلیم اندازه چه تا اینکه شدن روشن و مردم آزمایش و بخوانند؛
 فرسخ هشتاد( داشتند وجود هابت هنوز آن در که) کعبه با شهر آن فاصله چون مدینه، به مسلمانان هجرت از بعد ولی
 منـت  پیـامبر  بـر  نهمدی یهودیان آنکه دلیل به و شدنمی محسوب بت به احترام نشانه ایستادن، کعبه به رو دیگر و بود
 و «هسـتید  مـا  رودنباله شما و هستیم ما اصل که شودمی معلوم و ماست قبله همان تو قبله»: گفتندمی و گذاشتندمی

 آیه چند در بلهق تغییر ماجرای. شد عوض خدا دستور به قبله بود، شده پیامبر تحقیر سبب المقدسبیت سوی به نماز
ـ  اسـت  بـوده  مسـلمانان  استقالل تغییر، این علت آیات، آن اساس بر. است شده مطرح دوم جزء ابتدایی  یهودیـان  ات
 (150: هبقر. )حُجَّة عَلَیْکُمْ لِلنَّاسِ یَکُونَ لِئَالَّ: هستند ما رودنباله مسلمانان نگویند

 . 148: أنعام. 3
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هام  ، جامعه را خوب بشناسدهم نیاز ؛ یعنی باشد داشته جامع رتیبص که است موفق یاستاد

تسلط و بصایرت کامال    کندآنچه تدریس میبر هم ، و ها و استعدادهای مخاطب را بداندظرفیت

 1.تبلیغات او را به پوچی نکشاند و داشته باشد

هاا و  جلاوی فطارت  ، المللای هاای باین  آری! گاهی به ناام کارشاناس و متخصاص و طارح    

ه مااهی اسات کا   ، نویسام که این سطرها را می . اکنونگیرندها را میهای بیدار و بصیرتوجدان

کناار   ی و دردر سرزمین من هزار نفر( هفتش1394زائران خانه خدا در مکه هستند و سال قبل )

نهاا  آان دادن یک سال از ج .جان باختنددر فاصله چند ساعت تدبیری حکام حجاز کعبه بر اثر بی

کاایی  آمری یسگ مدُ حال اگر .اندمدعیان حقوق بشر مرده گویا همه حقوقدانان واما ؛ ه استگذشت

 !زننددم می و از حقوق حیواناتشوند میزنده و بیدار  همه حقوقدانان بشر، الی در گیر کند

یچ در ها اماا  ؛ توسعه نداشته های حقوقو دانشکدهزیاد نبوده قدر حقوقدان در هیچ زمانی این

 ه علم حقاوق کاست  این بدان خاطر نشده است.ضایع تا این اندازه حقوق بشر ، زمانی مثل االن

ل خواسات  یس ساازمان ملا  ئرهمین که  وجود ندارد.ولی وجدان و بصیرت و شهامت ، وجود دارد

ل ه باه خااطر پاو   اقرار کرد کاو خود  .خریدندبا پول او را  ،بزندحرفی ها های سعودیعلیه جنایت

 .های دنیا پخش شدتلویزیوناین سخن از  و استزبان ما بسته 

یی رفع به تنها، گونه که وجود آبهمان .بنابراین وجود علم و اطالعات به تنهایی کافی نیست

 ناده نوشیدن آار و هم انسانباشد،  بهداشتی یظرف، در سالم باشدآبی  باید بلکه؛ کندعطش نمی

 .را داشته باشد

  دلسوز شاگردان باشد. 21

یکای از   .باشاد وجود داشته باید رابطه عاطفی نیز به غیر از رابطه علمی  ،استاد و شاگردمیان 

مادتی  مسالمانی را   پیاامبر اگار   از حال هم باخبر باشند.ن است که آارتباط عاطفی مصادیق 

اگار  و  رفات باه عیاادتش مای   ، شنید بیمار اسات اگر می .پرسیدحال او را از دیگران می، دیدنمی
                                                           

 به را کفش کههمین خریدار. داد تحویل و دوخت را آن کفاش. کرد درخواست کفش جفت یک کفاشی از شخصی. 1
 تنگ کفش این ام؛کفاش است سال سی من»: گفت و شد عصبانی کفاش«.است تنگ من برای کفش»: گفت کرد پا

 و کفاشی صنعت خاطر به را خود وجدان توانمنمی پوشم،می کفش است سال چهل نیز من»: گفت خریدار« .نیست
 «!بگیرم نادیده تو تخصص
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 .کرددر حق او دعا می ،شنید مسافر استمی

آیاا بارای   ؛ بیانم من هدهد را نمی» :فرمود حضرت سلیمانروزی خوانیم که در قرآن می

ا به روجه خود مهد آمد و عذر پس از لحظاتی هد «غیبت او دلیلی است یا خودسرانه حضور ندارد؟

 . پذیرفتنیز حضرت آن گفت و  حضرت سلیمان

حتی  ،کردرا اداره می نظیربی یهم حکومت و نبوت داشتمشغله مثل سلیمان که هم  شخصی

طنت از رساالت و سال  شاد.  دیگر غافل نمای  هزاران موجودمیان در از یک پرنده کوچک، آن هم 

اغ سار موجاودات کوچاک   از  حضرت سلیمانشود که باعث نمی ؛ امامسائل مهم و کلی است

 .اردانسان را از مسائل جزیی بازد نباید مسائل مهمنگیرد. 

، اجتماعى، اخالقى، از اصول اسالمى، احوالشان یجووپرسبازدید از آنان و ، اناز زیردست دتفق

 1.است یتیتربیتى و مدیر

 باشد گراواقع. 22

ناه   ؛دگرا تربیت کنواقعنیز  نسل نو را وباشد گرا واقع از وظایف هر مربی و استاد آن است که

 .گراعنه جم و نه فردگرا، گرانه برون، گرانه درون، گرانه شرق، گرانه غرب، گراخیال

، خیااالت ، گرایای و تکیاه بار موهوماات    از واقاع دوری ، اشکال دیروز و امروز و فردای بشار 

در  ،تربیت اسات  قرآن کریم که بهترین کتاب تعلیم و. هاستبرق و آمار و زرق ،عناوین، تبلیغات

ر با  ی تعاالی اقهر و مهر خداست که  فرمودهدعوت کرده و  گراییانسان را به واقع یآیات متعدد

 . نه آرزوها؛ اساس واقعیات است

ُكْم  لیس: خوانیمسوره نساء می 123در آیه   ُ ْجَز  ُسوءاً  َ ْعَمْل  َمْن  اْلِكتاِب  َأْیِل  َأماِنِي  ل َو  ِبَأماِنی 
هِ  ُدوِن  ِمْن  َلهُ  َ ِجْد  ل َو  ِبهِ  ا اللَّ به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهال   [پاداش و عقاب»]؛ َنِصیناً  ل َو  َوِلیًّ

                                                           
. شد مریض تبلیغى منطقه در روحانیون از یکى. ماست بزرگ علمای هایویژگی از محرومین و زیردستان از تفقد. 1

. کنممى کمک ایشان به دارم روحانى یک از که خوشى خاطره خاطر به»: گفت بود، دستش به او درمان که پزشکى
 در شب، هاىنیمه. کردند امبسترى و شدم لوزتین بیمارى دچار بودم، سرپرستبى و فقیر که حالی در کودکى در من
 دستى. آمد دیدنم به بود، بیمارستان آن مؤسس که فیروزآبادى اهللآیت نام به روحانى یک ناامیدى، و درد حالت آن
 را خاطره آن شیرین طعم هنوز اما گذرد؛مى واقعه آن از سال سالیان اکنون. داد من به ریالى دو یک و کشید سرم بر
 .کندمى خود اسیر را انسان هاسال کسى،بى و فقر زمان در محبت! آرى «.امنبرده یاد از
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براى خویش سرپرست و یاورى ، شود و جز خدابدان کیفر داده مى، کتاب نیست! هر که بدى کند

 1«.نیابد

هاای کشاور خاود را    روند و پیشارفت میولیت نئدهند و زیر بار مسمیتن به کار نکه ای عده

 ای را بادون کاار و  و کشور پیشارفته  گشایندمیغربی  کشورهایفقط زبان به مدح ، اما بینندمین

 هستند.  گراخیال، کشندمیانتظار  وجدان کاری

گویاد و هام   هم مشکالت را می کند؛حقایق را تبیین می، که غیرت دینی و ملی دارد میمعل

 لیغات دروغینفریب تب ؛استبرای سازندگی بلکه ، نه برای تخریب قدشن شمرد؛برمیامتیازات را 

 .سپاردخورد و به آن اوهام و خیاالت دل نمیغرب را نمی

  صبور باشد. 23

باه ویاژه در تعلایم و تربیات و مساائل      ؛ هر کاری است، رمز موفقیت صبر و پایداری داشتن

هَك  َو  دهاد: ش دستور صبر میخداوند تعالی به پیامبر. فرهنگی بارای  همچناین   .2َفاْصهِبن ِلَنب 

 َأْیَلهَك  ْأُمهْن  َو  :کناد ، به صورت ویژه به صابر سافارش مای   مثل نماز ،فرهنگی و تربیتی مسائل
ال ِ   «.اهل خود را به نماز فرمان ده وبر آن پایدارى کن» 3؛َعَلْی ا اْصَاِبْن  َو  ِبالصَّ

و  . صابر شاود ، موفق نمای نتیجه کار فرهنگی و تربیتی فوری نیست و اگر انسان صبور نباشد

ش نیاز درس  پژوهاان ، به داناش موفقیت او در عرصۀ تعلیم و تربیتتضمین ضمن ، مپایداری معل

 . آموز استصبورانه استاد درس رفتار. دهدصبوری و استقامت می

کاه   دهندا خبر میاش را داشتما که بنده نیز افتخار شاگردیقم   برجستهیکی از مدرسین  به

. حاضر نشاد درس را تعطیال کناد   شدید،  ناراحتیرغم علیایشان ه است؛ اما از دنیا رفتش همسر

، مستدان؛ ولی چون درس را مهم میجنازه همسرم در خانه است»به شاگردان گفت: ، بعد از درس

سایارند افارادی   ب« ا کردم تا پس از درس به امور کفن و دفنش بپردازم.برای ساعتی جنازه را ره

                                                           
 و پرتوقع افرادی قشرى و گروه هر در زیرا افراد؛ تمایالت یا خیاالت بر نه است، استوار واقعیات بر اسالم. 1

 در مردم همه که کنند اعالم و بایستند توقعات این برابر در قاطعیت با باید آسمانی رهبران. شوندمى پیدا امتیازطلب
 ! رابطه نه است ضابطه شعار؛ نه است، عمل اصل و برابرند قانون برابر

 .7: مدثر. 2
 . 32: طه. 3
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این الگوهاای  از اند که باید بسیاری کردهو فداکاری صبوری  ،تحقیق و تعلیم، که در راه تحصیل

 1.های فراوانی وجود دارد، نمونهدر این خصوص. برجسته تجلیل شود

ها و از جملاۀ  ناما همه انسا؛ بستری برای رشد و توفیق است، گفته نماند که صبر و تالشنا

اثر زحمات و  ر دهای خود را بادا پیشرفتنند تا مباید توفیقات خود را از خدا بداتادان، ن و اسمعلما

سات  اداده  نهاا و سالمتی و علم و توفیاق باه آ  از خداوندی که فکر و مغز  خود بپندارند وتالش 

زم وفیقاات ال تولی باه  بیشتری دارند، دریس حصیل و تافرادی که ت ندزیرا چه بسیار؛ غافل شوند

 .کنندمیدست پیدا ن

 باشد آشنادرد .24

با ، برخورد کسی که درد یتیمی و فقر را چشیده باشد. تر است، موفقآشنا باشداستادی که درد

فرمایاد:  به پیاامبرش مای   خداوند متعال. فرق دارد، برخورد کسی که این درد را حس نکرده باشد

نون که طعم یتیمی و فقر را آیا خداوند تو را یتیم و فقیر نیافت و به تو ثروت و مأوا نداد؟ پس اک»

  2«.خود طرد نکن ، یتیم و فقیر را ازآشناییای و دردچشیده
ْسواِق  ِفي َ ْمُشوَن  َو  :فرمایدمی اینکه قرآن کریم در مورد انبیاء

َ
جامعه یعنی آنها با  ،3اْْل

داشاتن  ارتباط  ،اسالم در مورد مسجد های بسیاریکی از دالئل سفارش از نزدیک برخورد داشتند.

تنها جایی است که ، چون مسجد؛ دیگر استخبر بودن از مشکالت یکبامسلمان با هم و مستمر 

و  بدون اجبار، در هر شرایطیو همیشه ، مشهور و گمنام، زن و مرد، از کوچک و بزرگ همه مردم

چاه ایان   . هرشوند و هیچ فرد و صنفی در مساجد امتیاازی نادارد   فقط برای خدا در آن جمع می

م با مشکالت افراد و جامعه آشنا مرد، در مسجد. اش بیشتر است، کاراییحضور بهتر و بیشتر باشد

                                                           
 درخواست فروشکتاب از. یافت فروشیکتاب یک در را آن و بود مندعالقه کتابی به نجفی مرعشی اهللآیت مثالً. 1

 .خرید را کتاب آن لباس پول با و فروخت را خود لباس سپس. کند تهیه را آن پول تا دارد نگه او برای را آن کرد

 فاَل السَّائِلَ أَمَّا وَ* تَقْهَرْ فاَل الْیَتِیمَ فَأَمَّا* فَأَغْنى عائِلًا وَجَدَکَ وَ* فَهَدى ضَالًّا وَجَدَکَ وَ *فَآوى یَتِیماً یَجِدْکَ لَمْ أَ. 2
 پس یافت، سرگشته را تو و* بخشید سامانت و داد پناه پس نیافت، یتیم را تو آیا» ؛فَحَدِّثْ رَبِّکَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ* تَنْهَرْ

 را سائل و* مکن تندى و قهر یتیم بر پس[ است چنین که حال* ]کرد نیازبى و یافت دستتهى را تو و* کرد هدایت
 (11ـ6: ضحى) «.مران خود از

 .20: فرقان. 3
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 .افتندشوند و به فکر حل آن میمی

 ل و مشاکالت باا مساائ   بیشتردارد تا خود  تباط مناسب و مستمری با شاگردانار، معلم موفق

رد دی و برخاو اقال باا همادر   ، المشکل و دردشان را درمان کند نتوانداگر و حتی  آنان آشنا شود

 بر درد آنها باشد. تسکینی ، ناسبم

 گرا باشدتکلیف .25

 و فه خاود باشاد  همیشه به فکر وظیباید  معلم. یکی از رموز توفیق و تأثیر استگرایی تکلیف

ند انجاام  توای، چه کاری مها و مشکالت، با وجود همه نارساییفعلیو محیط ببیند که در شرایط 

 دهد.

؛ زیارا  کناد ، تکلیف او را ساقط نمای دیگران نکردنکه همراهیباید بداند  گراوظیفه یک معلم

ما ُقْل  فرماید:قرآن می هِ  َتُقوُموا َأْن  ِبواِحَد    َأِعُظُكْم  ِإنَّ بگو: من شما را به یک » 1؛ُفنادى َو  َمْثنی ِللَّ

 « .یک نفر ،دو نفر و یک نفر ،دو نفر؛ براى خدا قیام کنید. دهمسخن پند مى

 حتی . در این صورت،شودچنان یقین دارد که حجت بر او تمام میاش به وظیفهگاهی انسان 

یناد،  ببطر مااه را  فشب عید در  اگر کسی مثالا. کندبه تنهایی اقدام باید ، دهمراهی نباشاگر هیچ 

 .ستبت نشده ااگرچه تمام مراجع عظام بگویند که برای ما ثا؛ برای او عید فطر استروز بعد 

کاه  ا ب   در شب جمعه اول ماه رجهای حیات خود، در یکی از سال شهید سعیدیاهلل آیت

حرم به سمت نوز ه؛ اما از تهران به مشهد آمد برای زیارت امام رضانام داردا « النغا ب لیلۀ»

رای بروحانیون را ، های جمعهما شب»به ایشان گفت: را دید و او که یکی از دوستانش نرفته بود 

ز روساتاها  بارای یکای ا  ؛ اماا  فرساتیم مای ماعت و تبلی  به روستاهای اطراف مشهد جنماز اقامه 

ام ز زیارت اما ابیش  آموزش دین به روستاییان ثواب»با خود گفت: ایشان « .روحانی پیدا نکردیم

ه با  ،جای حرم به، با اینکه از تهران به قصد زیارت آمده بودو « .در این شب جمعه است رضا

 .اش عمل نمودکرد و به تکلیف معلمیسمت روستا حرکت 

                                                           
  46: سبأ. 1
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 باظرفیت باشد .26

کساب   باا ، افرادی کاه روح کاوچکی دارناد   . شود بیشتر با زیاد شدن علمباید ظرفیت انسان 

 قارآن کاریم باه پیاامبر    . کنناد مای ایجااد   دردسار خود و دیگاران   برایتحصیالت ترین کم

رب زد »فرمایاد:  و نمی «پروردگارا! علم مرا زیاد کن بگو:» 1؛ِعْلمهاً  ِزْدِني َرِب  ُقْل  َو  فرماید:می

مان از طریاق    یعنای زیااد شادن خاود    ؛ توسعۀ روح نهفته شاده « زدنی علماا» در جملۀ. «علمی

 .بدون توسعه روح؛ سخن از زیادی علم است «زد علمی»ولی در ؛ تحصیل

به الزم ظرفیت  بدون راآن نعمت ؛ چراکه اگر بلکه هر نعمتی نیاز به ظرفیت دارد ،نه تنها علم

کاه ظرفیات آن را   زیادی برسد، در حالیی به پول اگر کس مثالا .شوداسباب دردسر می، ما بدهند

ای داود! » به داود رِقّی فرمودناد:  ای که امام صادقبه گونه شود؛میاز پول خود مغرور ، دندار

ت خواستن از نداری اسات  از حاجبهتر ، بگذاری در دهان افعی )اژدها(، اگر دست خود را تا مرفق

سزاور است که عاقال از مساتی پاول و    »فرماید: نیز می حضرت علی 2«.شده استکه دارنده

عقال را  ؛ هاا باوی ناخوشای دارد   هیزد که هر کدام از این مستیقدرت و علم و مدح و جوانی بپر

  3«.کندرباید و وقار را سبک میمی

باید ظرفیت روحی و درونی ، رودمیباال  و مدرک انسانچه معلومات و جایگاه علمی هر آری!

یا قدرت او را  4،کندیا ثروت او را مغرور مى، نداشته باشد تاگر انسان ظرفی. او هم توسعه پیدا کند

باه   ،شاود اگر هر سه نعمت در یک نفر جمع حتى ، باشد تولى اگر ظرفی 6؛علم یا 5،کندمغرور مى

  7.نه خود ،داندهمه را از خداوند مى چون ؛شودمغرور نمىآن 

                                                           
 . 114: طه. 1

 یَکُنْ لَمْ مَنْ إِلَى الْحَوَائِجِ طَلَبِ مِنْ لَکَ خَیْرٌ الْمِرْفَقِ إِلَى التِّنِّینِ فَمِ فِی یَدَکَ تُدْخِلُ دَاوُدُ یَا»: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی. 2
 (329 ص ،6ج ،األحکام تهذیب) «.فَکَانَ

 الشَّبَابِ سُکْرِ وَ الْمَدْحِ سُکْرِ وَ الْعِلْمِ سُکْرِ وَ الْقُدْرَةِ سُکْرِ وَ الْمَالِ سُکْرِ مِنْ یَحْتَرِسَ أَنْ لِلْعَاقِلِ یَنْبَغِی»: علی قال. 3
 (797: ص ،الکلم درر و الحکم غرر). «الْوَقَارَ تَسْتَخِفُّ وَ الْعَقْلَ تَسْلُبُ خَبِیثَةً رِیحاً ذَلِکَ لِکُلِّ فَإِنَّ

 .(78: قصص. )عِنْدِی عِلْمٍ عَلى أُوتِیتُهُ إِنَّماگفت: قارون مى چنانکه. 4

 (51: زخرف. )مِصْرَ مُلْکُ لِی لَیْسَ أَگفت: فرعون مى چنانکه. 5
 (175: اعراف. )مِنْها فَانْسَلَخَ آیاتِنا آتَیْناهُبلعم باعورا به آن گرفتار شد:  چنانکه. 6
 آتَیْتَنِی قَدْ رَبِّ: فرمودیم( و حضرت یوسف 40)نمل:  رَبِّی فَضْلِ مِنْ هذا: فرمودیم. چنانکه حضرت سلیمان 7
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  منضبط باشد. 27

مناد و  قاانون ، ممانظ  ،در نظاام هساتى  هماه چیاز   . بر محور نظم اسات  جهان خلقت سراسر

تارین  بهتارین و سااده  . خاورد هماهنگى کامل به چشم مىدر همه ارکان آن شده است و تفکیک

 ؛ به عبارت دیگر،دات جهان حاکم استنظم و هماهنگى عجیبى است که بر موجو، توحیدبر دلیل 

 1.استنظم موجود در عالم  مشاهده، ترین راه خداشناسیمهم

، نمدار معای  ؛وجود داردعجیبى  نظم در حج. آیدهایی از نظم به چشم میدر عبادات نیز جلوه

 اسات.  بنادى اوقاات مانظم   ، زماان در نمااز . هدف معاین  جهت معین و، وقت معین، تعداد معین

، کوت کردنبا هم س، با هم قیام کردن، با هم نشستن، با هم سجده رفتن، هاى نماز جماعتصف

رج از وقت از را به خاقبل از وقت نماز نخواندن و نم، در نماز عقب نیفتادنو جلو ، با هم دعا کردن

 .هستندنظم  ای ازو...، همه، جلوه نسپردن

یکاى از  . فات باار در قارآن آماده اسات     ه، که به معنای نظم و انضاباط اسات  « صف»واژه 

اهلاى و  اوصیکما و جمیاع ولادى و   » :سفارش به نظم در کارهاست هاى حضرت علىوصیت

ام و تماام  فرزنادان و خاانواده   هشاما دو فرزنادم و هما    2؛ و نظم امرکممن بلغه کتابى بتقوى اهلل

 «.نمایمدر کارها سفارش مىبه تقوا و نظم  را رسدبه آنها مىنامه من  ،در طول تاریخکسانى که 

 بارای بودناد کاه    به قدری مانظم  امام خمینی. یکی از رموز موفقیت بزرگان ما نظم است

مشخص وقت کار دیگری هر  کردن و مناجات ،اخبارشنیدن ، کردن مطالعه، خوردن غذا، بیدنخوا

مقاام   3شدند!میاز روی کارهای ایشان متوجه وقت و ساعت را  ،به طوری که اهل منزل داشتند؛

 .طول کشاید داشتیم،  خدمت امامای که بار جلسهیک» فرمودند:دام ظله ا می  ا  معظم رهبری
                                                                                                                                              

 ( 101. )یوسف: الْأَحادِیثِ تَأْوِیلِ مِنْ عَلَّمْتَنِی وَ الْمُلْکِ مِنَ

 یک هاىمقاله ساختمان، یک اجزاى میان هماهنگى وجود. شودمى نامیده «نظم برهان» عقاید علم در دلیل، این.  1
 مشغول هم کنار در نقاش سه اگر. آنهاست نویسنده و سازنده بودن یکى بر دلیل بهترین نامه یک سطرهاى و کتاب

 از را برگه سه سپس بکشد، را پایش سومى و آن شکم دیگرى خروس، سر یکى شوند، خروس یک تصویر کشیدن
 وجود! آرى. بود نخواهد هماهنگ یکدیگر با پا و شکم و سر نقش هرگز دهیم، پیوند هم به و بگیریم نقاش سه

 . است آن خالق یکتایى بر دلیل ترینساده و بهترین آفرینش، در دقیق بسیار بندىِزمان و تناسب توازن، هماهنگى،
 .47 نامه ،البالغه نهج. 2

 .61 ص ،2 ج ،ویژه یهاسرگذشت .3



 مهارت معلمی    66

فرمود: اگر به زندگی و رفتارماان  است. سپس قدم زدن  وقتامام نگاهی به ساعت کرد و فرمود: 

  1«.شودمی منظم فکرمان هم طبعاا، نظم بدهیم

 باه  خواهیاد می اگر»به شاگردان فرمودند: ر مسجد سلماسی د حضرت امامروزی  همچنین

 تاا  منازل  هفاصل حتی برسید؛ هم به مسجد در جلوی همگی و باشید منظم باید بیایید، من درس

 «.کنید حساب باید را مسجد

اتمام  لسه،جدر کالس یا  موقعه حضور ب. دهدمىنظم به دیگران نیز درس  با نظم خود معلم

توجاه   جلاب سابب  ، بحث و عدم تشتت در ارائه مباحاث  رعایت سیر، سخنرانىدرس یا موقع ه ب

 .شودآنها میجاذبه برای  و ایجادمخاطبان 

 داشته باشد عزم قوی. 28

نشاانۀ  ، صبر، و در هر سه آیه هشدمعرفی فقیت کلید مو ،قرآن کریمداشتن عزم در سه آیه از 

  2.استشده عزم دانسته 

اما اگر ؛ بعضی دریاها شور و بعضی شیرین هستندآید که فاطر به دست می سوره دوازدهاز آیه 

تواناد در هار دو دریاا    مای ، اگر ناخدا باشد؛ کندتواند از هر دو دریا صید می، انسان ماهیگیر باشد

آری!  3.آوردلؤلاؤ و مرجاان باه دسات     ، از هر دو دریاتواند می، رانی کند و اگر غواص باشدکشتی

 .ر نداردیثتأخیلی  و اراده، عزمبا و مدار، مصمجوهر ،راهافراد م درمختلف شرایط 
                                                           

 .31 ص ،علم نور مجله .1
 آن قطعاً پس کنید، پیشه پرهیزگارى و صبورى اگر و» ؛الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذلِکَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ: الف. 2
 (186: عمرانآل)« .کارهاست در شما استوار عزم[ بر اینشانه صبر،]

 این که کن مقاومت رسدمى تو به هاختىس از آنچه بر و» ؛الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذلِکَ إِنَ أَصابَکَ ما عَلى اصْبِرْ وَ: ب
 (17: لقمان)« .است مهم و واجب امور از[ صبر]

 از این همانا[ ببخشد را مجرم و] نماید صبر هک کسى البته و» ؛الْأُمُورِ عَزْمِ لَمِنْ ذلِکَ إِنَ غَفَرَ وَ صَبَرَ لَمَنْ وَ: ج
 ( 43: شورى)« .است استوار کارهاى

 تَسْتَخْرِجُونَ وَ طَرِیًّا لَحْماً تَأْکُلُونَ کُلٍّ مِنْ وَ أُجاجٌ مِلْحٌ هذا وَ شَرابُهُ سائِغٌ فُراتٌ عَذْبٌ هذا الْبَحْرانِ یَسْتَوِی ما وَ. 3
 یکى این نیستند، یکسان دریا دو» ؛تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا مَواخِرَ فِیهِ الْفُلْکَ تَرَى وَ تَلْبَسُونَها حِلْیَةً

 زیور و خوریدمى تازه گوشت دو، هر از شما ولى است، تلخ و شور یکى، آن و گواراست، نوشیدنش و لطیف شیرین،
[ روزى] او فضل از تا شکافندمى را امواج که بینىمى آن در را هاکشتى. پوشیدمى و آوریدمى بیرون[ مروارید و]

 ( 12: فاطر)« .باشید شکرگزار شاید و طلبید
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ر باه خااط  ، ثاال آن اینترنات و ام ، کاامپیوتر ، کتابخاناه ، مانند استاد ،امکاناتوجود با  بسیاری

رایطی به ر هر شد ی به خاطر عزم قویزیاد افراد و در مقابل، موفق نیستند نداشتن اراده و جرأت

  .دهندمی رشد خود ادامه

یا کویری را به مزرعه  ها و صدها کتاب علمی نوشتندده، با اقلّ امکاناتچه بسیار کسانی که 

ای نوشتند و نه از باغچاه خاناه   نه صفحه، با همه امکاناتکه محصول تبدیل کردند و افرادی پر

دانشمند شادند و  ، افرادی که با قرض گرفتن کتاب از این و آنبسا چه  .محصولی برداشتند، خود

امکاناات و تساهیالت در    ،بناابراین  .ها به جایی نرسایدند که در کنار مجهزترین کتابخانهافرادی 

 1.هاست، عزم و اراده انسانتر از امکانات استولی آنچه مهم، ها اثر داردپیشرفت

 ۀشانن ایظهکه شکست لحچرا؛ دکنندر عزم و صبر ما خللی وارد ها نباید بگذاریم که شکست

ه ن ،اندازیدمینه چوب را دور  ،اگر شما تبری را روی چوبی زدید و نشکست. شکست ابدی نیست

لاف را  ی مختیدهاکل، دوی باز نشاگر در همچنین .زنید تا چوب ترک برداردآنقدر می ؛ بلکهتبر را

 .تا باز شود کنیدامتحان می

دادن  تمارین و  لقین آن باه شااگرد  عزم و اراده استاد و ت ،از مسائل مهم در تدریس و تربیت

آنجاا  ش وزیار آماوزش و پارور   ، وقتی در هندوساتان باودم  . حوصله استشاگردان به کارهای پر

هاا روی خااک درس   یم که نیمکات و حصایر ندارناد و بچاه    هزار مدرسه دارهفتادما » :گفتمی

 «!کنیمولی به دنیا دکتر صادر می، خوانندمی

 باشدایمان داشته  به هدف. 29

، یقاین باه درساتى راه    و هادف  به ایمان. دنباید به هدف خود ایمان داشته باش، معلم و مربی

ایمان داشتن به هدف، انسان را قدرتمناد   2بود. طلبى آنانو مبارزه مقاومت انبیاءدلیل اصلی 

                                                           
 !را اشبهانه نخواهد، اگر و کندمی پیدا را راهش بکند، را کاری بخواهد انسان اگر گفتمی حکیمی. 1

 فَأَجْمِعُوا تَوَکَّلْتُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ بِآیاتِ تَذْکِیرِی وَ مَقامِی عَلَیْکُمْ کَبُرَ کانَ إِنْ قَوْمِ یا لِقَوْمِهِ قالَ إِذْ نُوحٍ نَبَأَ عَلَیْهِمْ اتْلُ وَ. 2
 بخوان، را نوح سرگذشت آنان بر و» ؛تُنْظِرُونِ ال وَ إِلَیَّ اقْضُوا ثُمَّ غُمَّةً عَلَیْکُمْ أَمْرُکُمْ یَکُنْ ال ثُمَّ شُرَکاءَکُمْ وَ أَمْرَکُمْ
 خداوند آیات به نسبت امیادآورى و[ شما میان در] من موقعیّت و ماندن اگر! من قوم اى: گفت خود قوم به که آنگاه

 پس[. ندارم هراس چیزى از و] امکرده توکل خداوند بر تنها من[ که بدانید] پس است، ناپذیرتحمل و سنگین شما بر
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  1.دکنمی

ُسوُل  آَمَن فرماید: می قرآن در ستایش پیغمبر اکرم هِ  ِمْن  ِإَلْیهِ  َل ُأْنزِ  ِبما النَّ پیامبر به » 2؛َرب 

اگر »م دادند که پیا ه آن حضرتلذا وقتی مشرکین مکه ب «شد ایمان داشت.ای که به او میوحی

ایشاان   ،«یدست از ادعای خود برداربه شرط آنکه  ؛دهیمما به تو می، خواهیهمسر یا ثروت می

هاادفم دسات از  ، مماااه را در دسات چااپ و  بگذارناد دسات راسااتم   دراگار خورشااید را  »فرماود:  

 3«.دارمبرنمی

 4؛الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یَقِینااا  لَوْ کُشِفَ» :فرمودمحکمی داشت که میایمان چنان  حضرت علی

 « .شودچیزی بر یقین من اضافه نمی، و کنار رود ها برداشته شوداگر پرده

. دلسارد کناد  مناد اسات،   مؤمن و عالقاه هدف و راه خود به  را که انسانیتواند نمی چیزهیچ

ه کا د نا اس کند و احسنمربی در تنگنای زندگی مادی قرار بگیر یااستاد  یاممکن است یک معلم 

گونه همان .واهد کردرا دلسرد نخ آنها ،ولی ایمان و عالقه به کار، دیگران در رفاه بیشتری هستند

پسار   نخاواه فرزندشاا   ؛کنناد رگز نسبت به او کوتاهی نمیه، که والدین به خاطر عالقه به فرزند

، گمنام ور باشد یامشه، فقیر باشد یا غنی، کوچک باشد یا بزرگ، زشت باشد یا زیبا، باشد یا دختر

  در شرایط سخت باشد یا رفاه!

  باشد عادل. 30

. ها نکندیضوابط را فدای روابط و دوست و استادی موفق است که مخاطبین او را عادل بدانند

 خادای تعاالی باه ناوح     ماثالا ؛ کناد این نکته را برای ما روشن مای  دقت در آیات قرآن کریم

                                                                                                                                              
 و بگیرید تصمیم من باره در سپس نماند، پوشیده شما بر کارتان از چیزى تا کنید جمع را فکرتان شریکانتان و شما

. خواند کوفه سپاه بر را آیه این عاشورا ظهر از قبل نیز حسین امام که است شده نقل( 71: یونس)« !ندهید مهلتم
 (االمام کلمات موسوعة)

 غیاب در که سوگند خداوند به و» ؛مُدْبِرِینَ تُوَلُّوا أَنْ بَعْدَ أَصْنامَکُمْ لَأَکِیدَنَّ تَاللَّهِ وَ: فرمودند ابراهیم حضرت. 1
 (57: أنبیاء)« .کشید خواهم هایتانبت[ نابودى] براى اىنقشه شما،

 . 285. بقره: 2

 (182 ص ،18ج ،بحاراألنوار) «...أَرَدْتُهُ مَا یَسَارِی فِی الْقَمَرَ وَ یَمِینِی فِی الشَّمْسَ وَضَعُوا لَوْ»: فَقَالَ. 3

 .153 ص ،40ج ،بحاراألنوار. 4
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هُ فرمود: و به حضارت   «.صالحش از تو نیستپسر تو به خاطر اعمال غیر» 1؛َأْیِلَك  ِمْن  َلْیَس  ِإنَّ

 «.دهیمهمسر تو را از قهر خود نجات نمی ما» 2؛اْلغاِبِن َن  ِمَن  كاَنْت  اْمَنَأَتَك  ِإلَّ فرمود:  لوط

ْت است:  یاد کرده از عموی پیامبرترین کلمات عالی در قرآن با تندخدای ت همچنین  َأِبهي َ هدا َتبَّ
 «.بریده باد دو دست ابولهب و نابود باد» 3؛َتبَّ  َو  َلَ ب  

باا گفتاار و رفتاار    ا دلهاا ر نیاز   باود پیامبر رحمت که تجسّم آیات الهی و معلم بزرگ زندگی 

رِه » فرمودناد:  امام صاادق . نمودمیجذب اش عادالنه رولر اللح سر َِ َر  َكراَ   ِسر ُم َ   َلَحَظاِترِه  َي َبريم
ِة  ِويح َّر ِإَلی َذا ِبالسح ظر َّر ِإَلی َذا َو َينم ظر َحاِبِه َفَينم صم

َ
باین اصاحاب   به طور مساوی رسول خدا نگاهشان را ؛ أ

 4«.کردند و گاهى به آنبه این نگاه مى گاهى کردند وتقسیم مى خود

کلماات   و کنناد فتاار  عادالناه ر  با آناان  در خواندن نام افراد و نحوه ارتباطباید استاد و معلم 

قیمات  نهای شیک و گرااگر پلیس راهنمایی به ماشین. یکسانی را در خطاب با همه به کار ببرند

قیمت یا های ارزانو به ماشین« برو کنار»وید: های متوسط بگبه ماشین، «بفرمایید کنار»بگوید: 

داشاته  یحی رشد صاح توانند نمیافراد ، عدالتیدر این فضای بی، «بکش کنار»پایین بگوید: مدل

 .باشند

 حامی محرومان باشد. 31

بیشاترین یااران و پیاروان    . حمایت از محرومان اسات ، یکی از کماالت مربی و معلم و استاد
                                                           

 مِنَ تَکُونَ أَنْ أَعِظُکَ إِنِّی عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ ما تَسْئَلْنِ فَال صالِحٍ غَیْرُ عَمَلٌ إِنَّهُ أَهْلِکَ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ نُوحُ یا قالَ. 1
 عمل[ داراى] او نیست،[ نبوت و] تو خاندان از[ واقع در] او! نوح اى: فرمود[ پاسخ در خداوند»] ؛الْجاهِلِین
 جاهالن از[ مبادا] که کنممى موعظه را تو من همانا مخواه، من از ندارى علم آن به که را چیزى پس است، ناشایستى

 (46: هود)« .باشى

 إِلَّا أَهْلَکَ وَ مُنَجُّوکَ إِنَّا تَحْزَنْ ال وَ تَخَفْ ال قالُوا وَ ذَرْعاً بِهِمْ ضاقَ وَ بِهِمْ ءَسِی لُوطاً رُسُلُنا جاءَتْ أَنْ لَمَّا وَ. 2
 از] دستش و شد بدحال آمدنشان از آمدند، لوط نزد ما فرستادگان که هنگامى و» ؛الْغابِرِینَ مِنَ کانَتْ امْرَأَتَکَ
 نجات را اتخانواده و تو ما مباش، غمگین و نترس: گفتند[ فرشتگان. ]گردید کوتاه[ بدکاران برابر در آنان حمایت

 (33: عنکبوت).« است[ عذاب در] ماندگانباقى از که همسرت مگر دهیم،مى

 به زودى به* نکرد سودى حالش به آورد، دست به آنچه نه و اشدارائی نه»: است آمده هیآ ادامه در. 1: مسد. 3
 لیف از ریسمانى گردنش در[ که حالى در[* ]افروزآتش و] کشهیزم آن زنش،[ همراه* ]درآید ورشعله آتشى

 (5ـ2: مسد)« .خرماست

 .671 ص ،2ج الکافی،. 4
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 و بیشترین سختى رسالت انبیاء اندمستضعفان و محرومان بوده، طول تاریخرسوالن الهى در 

 .بر دوش آنان بوده استنیز 

 َتْاهُندِ  ل َو  د:نا د و از طرد آناان بپرهیز ن  و مربی و معلم باید از آنان حمایت کنبنابراین مبل
ِذ َن  ُ ْم  َ ْدُعوَن  الَّ  ِحساِبَك  ِمْن  ما َو  ء  َشْي  ِمْن  ِحساِبِ ْم  ِمْن  َعَلْیَك  ما ْجَ هُ َو  ُ ِن ُدوَن  اْلَعِشي   َو  ِباْلَغدا ِ  َربَّ
اِلِمیَن  ِمَن  َفَتُكوَن  َفَتْاُنَدُیْم  ء  َشْي  ِمْن  َعَلْیِ ْم  و کسانى را که بامداد و شامگاه پروردگارشاان  » 1؛الظَّ

تاو   آنان بر عهادۀ چیزى از حساب . از خود مران، طلبنددر حالى که رضاى او را مى، خوانندرا مى

آنان نیست که طردشان کناى و در نتیجاه از ساتمگران     ۀنیست و از حساب تو نیز چیزى بر عهد

  «.شوى

مقادار معرفاى   هااى باى  پیروان مستضعف رسوالن را انسان که اندکردهکافران همیشه سعى 

َبَعَك  َنناَك  ما َو  :کنند ذ َن  ِإلَّ  اتَّ بینایم  مقدار را مىتنها اشخاص پست و بىو ما » 2؛َأراِذُلنها ُیْم  الَّ

ولاى   ؛اند که رسوالن آنان را از خود طارد کنناد  و همیشه انتظار داشته «.کنندکه از تو پیروى مى

ذ َن  ِبااِردِ  َأَنا ما َو  گفتند:میخدا فرستادگان  ]هار  ایماان را  و من هرگز آن ماردم با » 3؛آَمُنوا الَّ

 « .کنماز خود دور نمى [باشندچیز چند به نظر شما فقیر و بى

 د کاه نا معلام بایاد بدان     ومبلا . خواهاد داشات  توجاه  به محرومین ، آشنا باشداگر استاد درد

 و َعَبس توبیخ خداوند بزرگ را به دنبال دارد:، توجهى به محرومان و روى گرداندن از ایشانبى
ی ْعمی جاَءهُ  َأْن  *َتوله

َ
  «از اینکه آن نابینا به حضورش آمد؟ *رو گشتچرا عبوس و ترش» 4؛اْْل

                                                           
 . 52: أنعام. 1
 . 27: هود. 2
 . 29: هود. 3

 پیامبر مجلس به بود، نابینا فردى که مکتومامّبن عبداللّه نام به شخصى سنت،اهل روایات اساس بر. 2ـ1: عبس. 4
 دعوت اسالم به را آنان و داشت جلسه عُتبه و ابوجهل همچون قریش بزرگان با حضرت آن که حالى در شد؛ وارد
 نوعى لذا. کند حفظ او تا بخواند قرآن که خواستمى پیامبر از مکرر دید،نمى را حاضران و بود نابینا که او. کردمى

 را حضرت آن و شد نازل عبس سوره اولیه آیات که بود اینجا در. شد ظاهر حضرت آن چهره در ناراحتى و کراهت
 است بوده پیامبر عبوس شخص آن اینکه بر روشنى داللت بحث، مورد آیات در البته. داد قرار سرزنش و عتاب مورد

 آیات این رسیده، صادق امام از که روایتى اساس بر اما. است شده وارد سنتاهل روایات در فقط و ندارد وجود
 و کشید درهم چهره مکتوم،ابن ورود هنگام به و است بوده پیامبر محضر در که شده نازل امیهبنى از مردى شأن در

 ( المیزان تفسیر. )گرداند روى
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 داشته باشدتوکل . 32

ن در عای  ، اماا ندابزار و تخصص بهره گیراز و کنند باید مثل دیگران تالش  هم استاد و مربی

 .دننشده باز کنبینیراهی را برای امور پیش، حال

َك  ت ماست:اما هدایت به دس ،کنیفرماید اگرچه تو تبلی  دین میخداوند به پیامبرش می  ِإنَّ
هَ  لِكنَّ  َو  َأْحَبْبَت  َمْن  َتْ ِد  ل [ هماناا تاو   اى پیاامبر! »] 1؛ِباْلُمْ َتِد َن  َأْعَلُم  ُیَو  َو  َ شاءُ  َمْن  َ ْ ِد  اللَّ

بلکه این خداوند است که هر ، [و به مقصد برسانى]که را دوست دارى هدایت کنى توانى هر نمى

  «.تر استیافتگان آگاهاو به ره کند وکس را بخواهد هدایت مى

ولای  ؛ تیرانادازی از توسات   فرمایاد کاه در جبهاه   در جای دیگری نیز به پیامبر عزیزش مای 

، داردرا در اختیار گاز و ترمز رست مثل کسی که تحت تعلیم رانندگی است؛ د 2.گذاری از ماستاثر

 .کند و بالعکسمیمربی او ترمز ولی ، ممکن است گاز بدهد .همه کاره نیستولی 

 حاان امتیاا  درس  ۀاماا در جلسا  ؛ دنا کننهایات کوشاش خاود را مای     چه بسا استاد و شاگرد

ر  به آنها فکا رسد که اصالامیمعلم  نکاتی به ذهن ؛بالعکسیا  روداز ذهنشان می یشانهاآموخته

ه داجز باو عا کاه از حال آن   کند میمسئله مهمی را در جلسه امتحان حل  آموزدانشو  نکرده بود

 است.

 ،هآزمایشاگا  ،ابکتا  ،اساتاد انسان نباید با اما ؛ الزم استکردن آری! توجه به اسباب و تالش 

دار باا هار مقا   ید ما با. دشوخدا غافل  مغرور و از، های دیگرحافظه و توانایی، آموزشیابزار کمک

 .منیکتعالی توکل  پیوسته به خدای ریم،که دا... اجتماعی و، طبقاتی، مالی، ذهنی ۀسرمای و تالش

 باشدنشاط با. 33

قارآن   .اشدات او و هم در پاداش معنویهم در تولی، نشاط هم در روح انسان اثر دارد داشتن

                                                           
 . 56: قصص. 1
 سَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَناً بَالءً مِنْهُ الْمُؤْمِنِینَ لِیُبْلِیَ وَ رَمى اللَّهَ لکِنَّ وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ قَتَلَهُمْ اللَّهَ لکِنَّ وَ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ. 2

 اى. ]رساند قتل به را آنها[ غیبى امدادهاى با] خداوند بلکه نکشتید، را( کفار) آنان ،[خود نیروى با] شما» ؛عَلِیمٌ
 خویش سوى از را مؤمنان تا و[ کند مرعوب را کافران تا] افکند خدا بلکه نیفکندى، تو افکندى، تیر که آنگاه![ پیامبر

 ( 17: أنفال)« .داناست و شنوا بسیار خداوند زیرا بیازماید، نیکو آزمونى به
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ال َ  َ ْأُتوَن  ل َو  کراهت انتقاد کرده است:از نمازِ باکسالت و زکاتِ با کریم  ل َو  ُكسالی ُیْم  َو  ِإلَّ  الصَّ
آورند و جز از روى حالى به جا نمىو نماز را جز از روى کسالت و بى» 1؛كاِرُیوَن  ُیْم  َو  ِإلَّ  ُ ْنِفُقوَن 

 «.کنندمیلى انفاق نمىکراهت و بى

 امام صاادق  ند؛ چنانکهبردن از آن به خدا پناه میمعصومایک آفت است و نداشتن نشاط 

وذر ِبَك »: شتداعرضه می عر
َ
ي أ َح ِإن  هر َکَسِل  ِمَ   اللح  2.«الم

 کاه بانشااط   که نگاه کردن به کسی اندبر اساس تحقیقات به این نکته پی بردهپژوهشگران 

یری ثأدر اشاتها تا  ، خاورد گاه به کسی که برای نمایش غذا میاما ن؛ آور استاشتها، خوردغذا می

 .ندارد

 ناه  ،کندداش فکر مید و پانه به مز ،خیر داردأنه ت انسان در کار خود، اگر ایمان و نشاط باشد

نه منتظر  ،کندمی نه کار خود را با دیگران مقایسه کند،مینه از کار خود گالیه  ،کندکاری میکم

 ،ورزدران بخل میتعلیم کار خود به دیگ نه در ،بردنه از تعطیالت لذت می ،است اتمام کارساعت 

باازرس و   ناه نیااز باه    و کناد روزشماری مینه برای بازنشستگی  ،کندای را کتمان میئلهنه مس

شاده و  تهرسان شناخ، بازهای پیدا و مخفیانواع دوربینبا وجود ، اما اگر نشاط نباشد ؛تشویق دارد

 د.خواهد داخود را نشان  ،هاها و حسادتو رقابت ،هاها و توبیخ، تشویقنشدهشناخته

در  اماام ساجاد   .اسات  کارده  کیاد تأله نشاط هم بر مسئت و مناجات ااسالم حتی در عباد

 ساپس  کارده،  هاا گالیه نشاطی در عبادتدر دعای ابوحمزه ثمالی از بی و سحرهای ماه رمضان

نشاطی خود را سوز و گداز، بینشاطی در عبادت و دعا مطرح و با انواع احتماالت را برای علت بی

  3.کرده استتحلیل 
                                                           

 . 54: توبه. 1

 . 585 ص ،2 ج ،الکافی. 2

 مُعْرِضاً رَأَیْتَنِی لَعَلَّکَ أَوْ فَأَقْصَیْتَنِی بِحَقِّکَ مُسْتَخِفّاً رَأَیْتَنِی لَعَلَّکَ أَوْ نَحَّیْتَنِی خِدْمَتِکَ عَنْ وَ طَرَدْتَنِی بَابِکَ عَنْ لَعَلَّکَ». 3
 لَعَلَّکَ أَوْ فَحَرَمْتَنِی لِنَعْمَائِکَ شَاکِرٍ غَیْرَ رَأَیْتَنِی لَعَلَّکَ أَوْ فَرَفَضْتَنِی الْکَاذِبِینَ مَقَامِ فِی وَجَدْتَنِی لَعَلَّکَ أَوْ فَقَلَیْتَنِی عَنْکَ

 مَجَالِسِ آلِفَ رَأَیْتَنِی لَعَلَّکَ أَوْ آیَسْتَنِی رَحْمَتِکَ فَمِنْ الْغَافِلِینَ فِی رَأَیْتَنِی لَعَلَّکَ أَوْ فَخَذَلْتَنِی الْعُلَمَاءِ مَجَالِسِ مِنْ فَقَدْتَنِی
 أَوْ کَافَیْتَنِی جَرِیرَتِی وَ بِجُرْمِی لَعَلَّکَ أَوْ فَبَاعَدْتَنِی دُعَائِی تَسْمَعَ أَنْ تُحِبَّ لَمْ لَعَلَّکَ أَوْ خَلَّیْتَنِی بَیْنَهُمْ وَ فَبَیْنِی الْبَطَّالِینَ

 کنی،می دور خودت به خدمت از مرا شاید و کنی،می طرد اتخانه در از مرا شاید جَازَیْتَنِی؛ مِنْکَ حَیَائِی بِقِلَّةِ لَعَلَّکَ
 تو یاد از من که بینیمی شاید کنی،می دور خود درگاه از را من پس امشمرده بکس را تو حق من که بینیمی شاید
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تادریس   1.خواهاد شاد  آخارت   درب تقردنیا و مسبب موفقیت در  ،نشاط و انگیزه ،به هر حال

 بخشد.نشاط میآموزان ودانشجویان هم به دانش کند وهم درس را شیرین می، نشاطبا

                                                                                                                                              
 ناسپاس مرا شاید کنی،می برکنار کار از مرا و بینیمی دروغگو مرا شاید کنی،می قهر من با پس کنممی اعراض

 ذلیل مرا ندارم حضور ربانی علمای میان در من اینکه خاطر به شاید کنی،می محروم مناجات لذت از مرا و بینیمی
 با من که بینیمی شاید یا کنی،می مأیوس خودت رحمت از مرا پس امغافلین جزء که بینیمی مرا شاید یا کنی،می

 از مرا و بشنوی مرا صدای نداری دوست شاید گذاری،می وا آنها به مرا پس گیرممی انس و الفت گویاوه افرادی
 «.کنیمی مجازات مرا حیا نداشتن خاطر به یا کنی،می مکافات مرا گناهانم خاطر به یا کنی،می دور خودت درگاه

 .امکرده اشاره آن عامل 110 به و امنوشته نشاط و انگیزه مورد در کتابی جانباین. 1





 فصل سوم: 
 

 معلموظایف 



ن بهاره  تا بتاوا  دنظر قرار دامدنکات و مطالبی را  باید برای موفقیت در عرصۀ تعلیم و تربیت

 .نماییممی اشاره« های معلمیباید»به برخی از ، ما در این فصل .ها گرفتاز آموزش یشتریب

 ی متعالآغاز کار با نام خدا. 1

ت کات و موفقیا  سبب بر ا عزّ اسمها  شروع کار با نام حضرت حق و یاستمداد از خداوند تعال

 له آنکه:خواهد بود؛ از جمبیانگر حقایقی ، در آغاز کار و تدریس «سم اهللب»ذکر . است

 .استمگیرى توحیدى و بیانگر جهتکار ما  الهىِ نشانگر رنگ و صبغه «سم اهللب»ا 

و قرین کردن نام خدا ، رمز کفر ،رمز توحید است و ذکر نام دیگران به جاى آن «سم اهللب» ا

نام دیگرى را ببریم و نه به جااى ناام   ، نه در کنار نام خدا. خواهد بود شرک نشانه، با نام دیگران

  1.او

 2.فانى است، زیرا هر چه رنگ خدایى نداشته باشد ؛رمز بقا و دوام است «سم اهللب»ا 

عشاق  ت ن و رحایم اسا  ابه کسى که رحم. ل به اوسترمز عشق به خدا و توک «هللسم اب»ا 

 .ستاب رحمت که بردن نام او سبب جل؛ چراکنیمل به او آغاز مىورزیم و کارمان را با توکمى

 .ر و اظهار عجز به درگاه الهى استخروج از تکبرمز  «سم اهللب»ا 

 .است تگام اول در مسیر بندگى و عبودی «سم اهللب»ا 

یطان در او شا ، ه باشاد همراه داشتبه کسى که خدا را . فرار شیطان است وجبم «سم اهللب»ا 

 تأثیر نخواهد گذاشت.

                                                           
 نام آوردن حتی(. 1:اعلی) االعلى رَبِّکَ اسْمَ سَبِّحِ است؛ منزّه شریکى هر از نیز او نام بلکه او، ذات فقط نه. 1

 (482 ص ،7 ج ،الهداةاثبات. )است ممنوع کارها مطلع حسن برای خدا نام کنار در محمد حضرت
 ( 88: قصص) وَجْهَه إاِلَّ هالِکٌ ءٍشَیْ کُلُّ َ. 2
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 .دن آنهاستشکارها و بیمه عامل قداست یافتن  «سم اهللب»ا 

 .امیعنى خدایا من تو را فراموش نکرده ؛ذکر خداست «سم اهللب»ا 

ناه  ، ردمناه ما   ،تاو هساتى  تنهاا   مان  یعنى خادایا هادف   ؛بیانگر انگیزه ماست «سم اهللب»ا 

 .هاها و نه هوسنه جلوه ،هاطاغوت

از سایاهى چشام باه سافیدى آن      به اسام اعظام الهاى    "بِسْمِ اللَّهِ"»فرمود:  امام رضا ا

 1«.تر استنزدیک

 هاعملی بودن درس. 2

گاوش ماردم خیلای    سفانه ما از زبان خود و أمت. تر از درس غیرعملی استعمیق درس عملی

اماام  . «کاردار نیسات  ، چاون نایم  دو صاد گفتاه  » ،به قول شااعر . انتظار داریم و این غلط است

  2«.با غیر زبان خود مردم را دعوت نمایید» فرمودند: صادق

از آن و  ،باه رفتاار ماا توجاه    ، های ما توجه کنندشاگردان و اطرافیان ما قبل از آنکه به حرف

قبل از اینکه ماردم را باه انجاام کارهااى     یعنی ؛ باید عملی باشد دعوت معلملذا  کنند.تأسی می

 ،از اعماال زشات و نااروا   ماردم  و قبل از نهى  آن اعمال را انجام دهد خودش، خوب دستور دهد

 ُأِر ُد  ما َو ... َقْوِم   ا قاَل کردند: نیز چنین میرسوالن الهى ند. چنانکه خودش آن اعمال را ترک ک
آنچه شما  خواهم باو من نمى... گفت: اى قوم من! [شعیب»] 3؛...َعْنهُ  َأْن اُكْم  ما ِإلی اِلَفُكْم ُأخ َأْن 

  «.[مرتکب شومآن را  و]مخالفت کنم  ،کنمرا از آن نهى مى

: فرمایاد مای ، کناد را صاادر   فرمان صلوات بر پیغمبرخواهد می هنگامی که خداوند متعال

شاما   !ای اهل ایماان » :دهدمیدستور  سپس، «فرستیمبر پیغمبر درود میام دائماا و مالئکه من»

قابالا باه آن    باید خاودش ، بدهدخواهد دستوری می یعنی کسی که 4«.هم بر او صلوات بفرستید

 .عمل کرده باشد

                                                           
 .راهنما تفسیر. 1
 (78 ص ،2 ج ،کافی). «أَلْسِنَتِکُمْ بِغَیْرِ لِلنَّاسِ دُعَاةً کُونُوا»: الصادق قال. 2
 . 88: هود. 3

 (56: أحزاب. )تَسْلِیماً سَلِّمُوا وَ عَلَیْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا النَّبِیِ عَلَى یُصَلُّونَ مَالئِکَتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ. 4
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ل به آن عما گویید که چرا چیزی می» 1؛َتْفَعُلوَن  ل ما َتُقوُلوَن  ِلَم  خوانیم:در قرآن کریم می

اَس  َتْأُمُنوَن  أَ  :خوانیمو در جای دیگر می «کنید؟نمی آیا مردم را به » 2؛َأْنُفَسُكم َتْنَسْوَن  َو  ِباْلِبن   النَّ

  «؟ایداموش کردهدر حالی که خودتان را فر، کنیدنیکی سفارش می

از کسانی یش ب، به اسالم گرویدند پیامبرکسانی که با عمل تعداد خوانیم که میدر تاریخ 

 .که با سخنرانی به اسالم گرویدند بود

باید ، یعنی اگر منکری را دیدیم ت.عمل خود انسان نیس، منکرازمعروف و نهیالبته شرط امربه

عمال  ، ولی شارط اثار ساریع و عمیاق    . گرچه خودمان آن منکر را انجام دهیم ؛از آن نهی کنیم

 البتاه  ؛دارد کاه خودماان اهال آن منکار نباشایم     یعنی زمانی نهی از منکر ما اثار  . خودمان است

 3.برکاتی دارددر همه حال  ازمنکرو نهی معروفبهامر

بایاد در   و 4گذار استاعمال او بسیار تأثیر ؛ لذاو رهبر و الگوی دیگران است امام، معلم موفق

 لماؤمنین اامیر . چنانکاه همه کارها پیشگام باشد و قبل از تعلیم دیگران به تعلیم خود بپاردازد 

                                                           
 ایمان که کسانى اى» ؛تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُوا أَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتاً کَبُرَ* تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا. 1

 عمل که بگویید را چیزى که است غضب مورد بسیار خدا نزد کنید؟نمى عمل آن به که گوییدمى چیزى چرا! ایدآورده
 (3ـ2:صف)« .کنیدنمى

 . 44: بقره. 2

 : است چنین آن برکات از برخی. 3
 آن که شودمی موجب و آنهاست خود به تلقین نوعی منکرند، اهل خودشان که افرادی سوی از منکر از نهی اول؛
 .ندهند انجام را منکر
 تا باشد عامل آن به باید خودش که کندمی احساس درون از باشد، مؤثر او نهی و امر که خواهدمی کس هر دوم؛

 . بکشد منکر از دست خود دیگران، عمل برای شاید و کنند، عمل آن به هم دیگران
 که کسی از منکرازنهی اسالم، در اینکه. سکوت و خفقان و ترس نه باشد، بیان آزادی از مملو باید جامعه فضای سوم؛

 اصالح ی،دین غیرت مسئولیت، احساس بیان، آزادی فضای که است آن برای نیست، ساقط دارد منکراتی خودش
 و شهر در اذان دایص که همانگونه کند؛ مذهبی فضایی را جامعه فضای منکر، از تنفر و معروف برای دلسوزی جامعه،
 .ایستندنمی نماز به و آیندنمی مسجد به اذان صدای با بسیاری گرچه است، اسالمی فضای نشانه روستا

 با شاگردان نخورد، زمین کسى تا بزند کنار را آن پا نوک با و ببیند موزی پوست کوچه در معلم اگر مثال براى. 4
 خاموش را اضافى هاىچراغ اداره مدیر اگر یا. اندازندنمى خیابان و کوچه در موز پوست دیگر حرکت، این دیدن
 جماعات و جمعه نماز اول صف در مملکتى مسئوالن اگر همچنین. فهمندمى را خود تکلیف کارمندان سایر کند،

 براى را گناه راه دهند، انجام خالفى سرشناس هاىچهره اگر عکس؛ بر و. شودمى پر مساجد و هانمازخانه باشند،
 عالم از گناه یک آنکه از قبل شود،مى بخشیده جاهل از گناه هفتاد»: خوانیممى حدیث در. کنندمى باز دیگران
 «.کندمى آسان دیگران براى را خالف راه خود، گناه با عالم چون شود؛ بخشیده
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خود ، قبل از تعلیم دیگران کهالزم است  ،کس که خود را امام و پیشوا قرار داده هربر » فرمودند:

  1«.قبل از آنکه به زبانش باشد؛ را آموزش بدهد و تأدیب او به رفتارش باشد

در جایی از مسیر به یاک  . سفر شدندبا یک مسیحى هم خوانیم: حضرت علىدر تاریخ مى

آن فارد   ی کاه در مسایر  اما حضرت علاى کرد؛ راهشان را از هم جدا میسیدند که راهى ردو

اماام   «.آن جااده اسات  از راه شاما  »: به ایشان گفتمسیحى . حرکت کردرفت باید میمسیحى 

نسابت باه   ، سافر شادند  دانم! لکن اسالم سفارش کرده است که هرگاه دو نفار هام  مى»فرمود: 

شما را بدرقه  به خاطر حقی که بر گردنم دارید، تا جاییکنند و من خواستم دیگر حقى پیدا مىیک

 2.مسلمان شد، مسیحى به خاطر این برخورد حضرت «.کنم

ام احتار ، واضعت، رعایت نظم، کردن سالم دستی درپیش، تقیّد به احکام الهی و مسائل معنوی

گونه آن ؛گذاردمیثیر تأ بر دانشجو و متعلّم ...ستایی وودپرهیز از خ، به پیشکسوتان تعلیم و تربیت

  خواهد گذشت.تأثیر سوء منفی معلم، که رفتار و گفتار 

باه   قرآن کریم لذا؛ بیشتر خواهد بود اشتأثیرگذاری، باشد چه جایگاه اجتماعی معلم باالترهر

اى »فرماید: مى ا  ندبود برخوردارکه از موقعیت اجتماعى و مذهبى باالیى ا   زنان پیامبر اکرم

دو برابار  ، یک از شما خالفاى انجاام دهاد   اگر هر. زنان پیامبر! حساب شما از سایر زنان جداست

 در برابار خداوناد تعاالی و پیاامبرش    شاما کاه    هریک از گونه کههمان ؛دیگران کیفر خواهد دید

 3«.خواهد بود راز پادش دو برابر برخوردا، دفروتنی کند و عمل صالح انجام ده

 «دانمنمی» شهامت در گفتن. 3

باا  ، داناد آن است که اگر چیزی را نمی، بلکه هر انسانی، یکی از کارهای خوب معلم و مربی 

 َلنها ِعْلَم  ل گونه که فرشتگان به خدا گفتند:همان ؛«دانمنمی»کمال صراحت و صداقت بگوید: 

                                                           
 تَأْدِیبُهُ لْیَکُنْ وَ غَیْرِه تَعْلِیمِ قَبْلَ نَفْسِهِ بِتَعْلِیمِ فَلْیَبْدَأْ[ یَبْدَأَ أَنْ فَعَلَیْهِ] -إِمَاماً لِلنَّاسِ نَفْسَهُ نَصَبَ مَنْ»: علی قَالَ وَ. 1

 (480 ص ،البالغة نهج) «.بِلِسَانِهِ تَأْدِیبِهِ قَبْلَ بِسِیرَتِهِ

 .157 ص ،71 ج ،بحاراالنوار. 2
 یَقْنُتْ مَنْ وَ* یَسِیرًا اللَّهِ عَلىَ ذَالِکَ کاَنَ وَ ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ مُبَیّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْکُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِّىِ نِسآءَ یا. 3

 (31ـ30: أحزاب. )کَرِیماً رِزْقاً لَها أَعْتَدْنا وَ مَرَّتَیْنِ أَجْرَها نُؤْتِها صالِحاً تَعْمَلْ وَ رَسُولِهِ وَ لِلَّهِ مِنْکُنَّ
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ْمَتنا ما ِإلَّ    «.دانیماى نمىتو به ما آموخته ما چیزى جز آنچه» 1؛َعلَّ

 أَ  َأْدِر  ِإْن  ُقهْل  داند، باه آن اذعاان کناد:   بود که اگر چیزی را نمیمأمور نیز  پیامبر اکرم
ي َلهُ  َ ْجَعُل  َأمْ  ُتوَعُدوَن  ما َقِن ب   شاوید  دانم که آیا آنچه وعاده داده ماى  بگو: من نمى» 2؛َأَمداً  َرب 

در گااهی  آن حضارت  « .دهدقرار مى [طوالنى]یا پروردگارم براى تحقق آن مدتى ، نزدیک است

 اباالغ  خدا حکم تا کنید صبر است، نشده وحی من به بارهاین در»فرمود: می مردمت سؤاالپاسخ 

 «.شود

، د مخاطبانضمن جلب اعتما، کشد و همین کاربه رخ می «دانمنمی» بامعلم صداقت خود را 

شافته  آنهاا را آ ذهن ، دلیلاساس و حرف بیچراکه با جواب بی؛ کندآنها محبوب میاو را در نگاه 

 . بردسالمت محیط آموزشی را باال میکند و نمی

پزشکی که یک بیماری را  اگر؛ به همراه خواهد داشتبرکات فراوانی غلی در هر ش این روحیه

اگار کساانی کاه    شاود و  مال ماردم باازی نمای    با جان و، «دانمنمی»د: دهد بگویتشخیص نمی

بسایاری از مشاکالت   « ممن توان این مسائولیت را نادار  »صادقانه بگویند: ، پذیرندمسئولیت می

تنهایی توان هدایت فرعون را به اذعان کرد  همان گونه که حضرت موسی پیش نخواهد آمد.

و از » 3؛َأْمهِن  ِفهي َأْشهنِْكهُ  َو *  َأْزِر  ِبههِ  اْشُددْ * َأِخي یاُروَن *  َأْیِلي ِمْن  َوِز ناً  ِلي اْجَعْل  َو  :ندارد

 *پشت مرا با او استوار ساز [گونه* ]و اینبرادرم هارون را* وزیرى برایم قرار بده [یاور و]خاندانم 

 «.و او را در کارم شریک گردان

 ی و راساتی بگویاد:  به راحتا  اما اینکه؛ نشانه جهالت اوست، ندانسته جواب بدهد کسی اینکه

 قول ال أعلم نصاف » :فرمود که علیچرا؛ نشانه برخورداری او از نصف علم است، «دانمنمی»

 «.دانم نصف علم استگفتنِ نمی 4؛العلم

 پذیر و نوپذیر بودنسنت. 4

معلم باید  بنابراین ؛روزم پویا و بهزمانی کامل است که هم وصل به تاریخ کهن باشد و ه علم
                                                           

 . 32: بقره. 1

 . 25: جن. 2

 .32ـ29: طه. 3
 .499 ص ،الکلم درر و الحکم غرر. 4
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 .پذیر باشدپیروی کند و هم تجدد یخوببه آداب هم از 

از سوی دیگر، خود و خواند می «سخن جدید»یعنی  «حدیث»خودش را از سویی  قرآن کریم

در کتب انبیاای دیگار    است، آمده آیاتشفرماید که آنچه در داند و میرا وصل به تاریخ کهن می

راه خوب » 2؛اْقَتِده َفِبُ داُیُم فرماید: میی به پیامبرش در قرآن کریم گاهخداوند  1.بودهم آمده 

باا همسار   »فرمایاد:  آن حضرت میبه و گاهی  «.را ادامه بده و سنت آنان را بپذیر انبیای پیشین

مجااز   انسانکه ا مبنی بر اینازدواج کن تا سنت غلط جاهلی را   ،بعد از طالق ،پسرخوانده خودت

 3«.در عمل بشکنی ازدواج کند ا اشنیست با زن پسرخوانده

ل ز نیاکان دنباا بلکه باید هر کار خیری را ا ؛شکنیسنتنه ، استاصل گرایی سنتاین نه بنابر

گیاری از  هاره بار ب عاالوه   بایاد . کنار گذاشت ا  گرچه سنت نیاکان باشدی را ا و هر کار غلط کرد

بان صااح تأمال و تحقیاق و مشاورت باا     ، نوگرایی داشت. گاهی پس از تجارب علمی گذشتگان

ت حما ا که با ز علوم گذشته رای در عرصه علم پدید آورد و گاه ایهای نو و تازهبرداشت، تجربه

 .به پیش هدایت کرد ه است افراوان گذشتگان به دست آمد

توساط   شاده هاای تاازه و تأیید  نوگرایی به معنای تزریق مفااهیم و برداشات   واضح است که

و  لماا بادون پشاتوانه تحقیاق و تأییاد ع    ، گراییورف نا صا  وگرناه ؛ صاحبان تجربه و علم اسات 

صاب  تعمعصاوم  بر دیادگاه گذشاتگانِ غیر   ،مهم این است که فرد عالم. ارزشی ندارد ،دانشمندان

گیری از سفره گساترده  بلکه در کنار بهره؛ های تازه و نو را مسدود نداندنداشته باشد و راه اندیشه

یاز از  علمی و مجارّب را هام بپاذیرد و خاودش ن    دید های جها و برداشتکشف، علوم گذشتگان

 .نو و ناب باشد پدیدآورندگان نظریات

 های دعوتتوجه به راه. 5

َك  َسِبیِل  ِإلی اْدعُ فرماید: می قرآن کریم ِتي جاِدْلُ ْم  َو  اْلَحَسَن ِ  اْلَمْوِعَظ ِ  َو  ِباْلِحْكَم ِ  َرب   ِیهَي  ِبهالَّ
َك  ِإنَّ  َأْحَسُن  باا   [اى پیاامبر! ماردم را  »] 4؛ِباْلُمْ َتهِد َن  َأْعَلُم  ُیَو  َو  َسِبیِلهِ  َعْن  َضلَّ  ِبَمْن  َأْعَلُم  ُیَو  َربَّ

                                                           
 .13: شورا. 1
 . 90:انعام. 2

 .37: احزاب. 3

 . 125: نحل. 4
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اى به شیوه [با مخالفان]به راه پروردگارت بخوان و ، و پند نیکو [و گفتار استوار و منطقى]حکمت 

تار  همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگااه  .که نیکوتر است جدال و گفتگو کن

دَه دساتور جالاب    نحال،  از این آیه تاا آخار ساوره    «.شناسدیافتگان را بهتر مىاو هدایتاست و 

 .اخالقى براى برخورد مطرح شده است

 ساتور جاامع  دیاک   اساتید و علماا  ،مانمعل ،مربیان ،همه مسئولین هبو آیات بعدش  این آیه

 ؛ندکن ناگون مجهزمخاطبان گو از برخورد باهاى گوناگونى با شیوهخود را که باید و آن ایندهد مى

ح و هار شاخص یاک رو    .دعاوت کارد  به راه راسات  با یک شیوه مردم را  همهتوان نمىچراکه 

وام را ع ،ستداللخواص را با حکمت و ا . بایدباید با زبان خودش با او سخن گفت وتى دارد ظرفی

 .و مخالفان را با جدال نیکوتر ارشاد کنیم، با موعظه نیکو

 ،که در آن عمل کند و جدال نیکو آن است گویدموعظه نیکو آن است که واعظ به آنچه مى 

یوۀ خوب یاا  موعظه و جدال با شممکن است از آنجا که  .تحریک غلط احساسات نباشد یاتوهین 

ت نطق و حکما م وگرنه ؛موعظه با کلمه حسن و جدال با کلمه احسن آمده ،دنباشهمراه شیوۀ بد 

 .بلکه یک نوع است و آن هم با نیکی است ،دو نوع نیست

و  (،سنهح ۀموعظ)هم غذاى روح  (،حکمت) دهداسالم به طرفداران خود هم غذاى فکرى مى

طح رفیات و سا  ظوجه باه  باید با ت معلم )جدال احسن(. منطقى دارد یبرخورد خود نیز مخالفان اب

 .روش دعوت را انتخاب نماید، مخاطب

 توجه به رشد جامع. 6

دنی او یاا  با مخاطب یا رشد جسمی و تربیت و رشد علمی  تنها مسئول توسعه، استاد و مربی

د جاامع  رشا بایاد  بلکاه  ؛ ندهای مختلف نیستدر زمینه آوری نظرات دانشمندان شرق و غربجمع

اگر به  ؛ارتقا دهند همرا بصیرت او  ،دنافزاییعنی اگر به علم او می باشند.مخاطب را مدنظر داشته 

ز سیاسای او نیا   هاای گیاری به قدرت تشخیص و بینش و موضع، دنکنمدرک و درس او فکر می

 .دنبیفزای

ْشد ِإَلی َ ْ د قرآن که  ، کنداگر به نماز دعوت می ؛دهدبه انسان رشد جامع می، است 1النُّ
                                                           

 . 2: جن. 1
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فقارا هام    باه رسایدگی باه    ،کنداگر به تقوی دعوت می ؛کنداز مشرکین هم دعوت می به برائت

هاا را باه آزمایشاگاه    اگر بچاه  لم نیز باید به رشد جامع فکر کنند؛استاد و مع . ...و کنددعوت می

کنناد و   آوریخود جمعوالدین  را با اجازه ند مبالغیها تقاضا کناز بچه ،دندهو آموزش می دنبرمی

 .آموزان نیازمند بدهندبا طرحی آبرومند به دانش

و تجاارب   هاای علمای  خود بیاموزد که هم باید از پیشرفت اناستاد باید باور کند و به شاگرد

فریاب آناان را نخاورد؛    و  مراقب بیگانگان باود صورت جدی بهدیگر کشورها استفاده کرد و هم 

 َلهْن  َو  از ما راضی نخواهند شاد: ، و آئین دشمنان نشویمن کریم تا پیرو دین آکه به تعبیر قرچرا
صارى َل  َو  اْلَیُ ودُ  َعْنَك  َتْنضی ی النَّ ِبَع  َحتَّ َتُ ْم  َتتَّ فقط با ساقوط   و به کم راضى نیست دشمن .1ِملَّ

 2.خواهد شدراضى  ما کامل و محو مکتب و متالشى شدن اهداف

 پاسخ به شبهات. 7

. ه باشاد پاساخ منطقای داشات    ،و معلم آن است که برای شبهات جدیاد یکی از وظایف استاد 

ه باشند وز داشتر نگاهی به شبهاتنیم، در کنار مباحث اصلی خود باید اساتید علوم دینی و معارف

 .دسیب بزنآو مخاطبان  پژوهانهای فکری دانشبه پایه، ایها چون موریانهو نگذارند که شبهه

اند و اساسی که عمومی و فراگیر شده شبهات جدیتوجه داشت که تنها به این نکته باید  البته

آنهاا کماک کارد و ذهان     باه تارویج   ، اساسبی شبهات یباید با طرح برخنو 3دارندپاسخ نیاز به 
                                                           

 . 120. بقره: 1

 این و هست نیز تاریخ طول مسلمانانِ همه به خطاب است، اسالم پیامبر به خطاب کهاین عین در آیه این. 2
 از و شوید آنان تسلیم چرا و چونبى آنکه مگر شد، نخواهند راضى شما از نصارى و یهود هرگز که دهدمی را پیغام

 راه تنها که بدانید و بزنید آنها سینه به رد دست قاطعیت با باید شما ولى بگیرید؛ کناره الهى هاىارزش و اصول
 و شد بیشتر مسلمانان از یهود ناراحتى قبله، تغییر از بعد. آن و این تمایالت از پیروى نه است، وحى راه سعادت،

 کنند؛ زندگى دوستى و الفت در یهود با بتوانند تا باشد المقدسبیت همان قبله که داشتند تمایل نیز مسلمانان از بعضى
 .بود آنها آیین تمام از مسلمانان پیروى آنان، انتظار و شدنمى حاصل قبله حفظ با کتاب اهل رضایت آنکه از غافل

 در متخصص به رجوع. کارشناس به رجوع یعنی تقلید که است آن پاسخ کرد؟ تقلید باید چرا پرسندمی گاهی مثال. 3
 عمل او دستور به و مراجعه، پزشک به شوندمی بیمار که وقتی هم تقلید مراجع حتی و است عقلی امری جهان تمام
 . است تقلید نوعی هم این و کنندمی

 پشیمانی آن، دلیل و نیست کامل انسان عقل که است آن پاسخ کنیم؟ تقلید چرا داریم عقل که ما پرسندمی گاهی
 دست بود کامل ما عقل اگر. ماست عقل نبودن کامل عالمت این و شودمی پشیمان بار صدها و هاده انسانی هر. است

 مثل انسان عقل. دارد الهی وحی و امداد به نیاز است، ناقص عقل چون پس. شود پشیمان بعداً که زدنمی کاری به
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 .درگیر نمودآنها بیهوده با  را پژوهاندانش

ق یی چنان دقیپاسخگود و در نداشته باش احاطه به اصل شبههاستاد و معلم باید  ضمن اینکه

یات  مخاطاب تثب  آن را در ذهن، به جای نفی شبهه ؛ وگرنهدنها بزدایرا از ذهن آند که نعمل کن

 .کنندمی

 ایجاد انگیزه . 8

را  اجتماعی آن و آثار فردی و اهمیت آن درس و نقشباید قبل از تعلیم درس،  استاد و مربی

، اندل کردهحرا جامعه  بخشی از مشکالتو  دهرادی را که در آن رشته متخصص شد و افنبیان کن

 .احساس نیاز کندبه آن درس شاگرد  عنوان نمونه مطرح کنند تابه 

یازه و  انگ، و دساتورات شارعی   باه هماراه بیاان مقاررات    ، خالف کتب قاوانین بر قرآن کریم

 : مثالا کند؛میایجاد حساسیت نیز 

 ؛زندبه انسان تلنگر می، گاهی با حروف مقطعها 

 د؛پرسیدنمی که مردم از پیامبر تی هستندپاسخ سؤاالبرخی از آیات  ا

 ؛کند، مطلبی را بیان میطرح سؤال گاهی ضمن ا

 ؛فرمایدها مطالبی را میالی قصهگاهی البه ا

 ؛دکنو گاهی با بیان شأن نزول، بحث را طرح میگاهی با قسم  ا

 ؛دهدان خود را تغییر میو گاهی مخاطب دهدمخاطب قرار می گاهی افراد را ا

 ؛کند، موضوعی را شفاف و برجسته میدو فرد یا دو مطلبگاهی با مقایسه  ا

 بهتارین انگیازه  ، هاى بزرگها و پاداشتشویقکند و میایجاد انگیزه ، گاهی با بیان پاداش ا

 1؛کارهاى سخت است برای انجام
                                                                                                                                              

 !دیگر چیز نه نقره، و طال وزن سنجش برای تنها اما هست، ترازو است؛ طالفروشان ترازوی
 فرق که است آن سخپا کنیم؟ صد در صد اطاعت آنان از باید که هستند معصوم فقیهولی و مراجع مگر پرسندمی گاهی
 و تندهس کارشناس تقوا و تحصیل عمری خاطر به ولی نیستند؛ معصوم ما بزرگان. حجت و عصمت بین است

 خاطر به یول بدهند؛ اشتباهی داروی یک است ممکن و نیستند معصوم که پزشکانی نظیر. است حجت سخنانشان
 . است حجت کنند تجویز را دارویی اگر دارند، که تخصصی

 از کس هر و» ؛حِسابٍ بِغَیْرِ فِیها یُرْزَقُونَ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ فَأُولئِکَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْثى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ وَ.  1
 حساببى آنجا در و شوندمى بهشت داخل که انداینان پس دهد، انجام اىشایسته کار و باشد مؤمن که زن یا مرد
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 1کند؛میمسئله معاد و قیامت را مطرح ، انفاق برای ایجاد انگیزه منظورهبگاهی  ا

هام در  مو عطاش باراى شانیدن مساائل      ایجاد انگیازه  یات دستور گاهی براى بیان اهمی ا

َ ا  ا دهد:میل را مورد خطاب قرار شخص او، سایرین ِبيُّ  َأ ُّ  ؛...النَّ
 و... . کنددر مخاطب ایجاد حساسیت میای ار کلمهگاهی با تکر ا

 مار خاود را  دانشامندانی ع  د که چاه نده ان توضیحمطلبی برای شاگردن بیان ضم داتیاگر اس

ود یاا  اثبات شا این مطلب تا هایی صرف تحصیل و تدریس شده است و چه بودجهاند صرف کرده

باه   را انردعشق شااگ ، ها چه ضررهایی خواهد داشتها چه برکاتی دارد و ندانستن آناین آموزش

 خواهند ساخت. جوصرفهانگیزه و با ،را قدردان آنهاو  زیاد خواهند کرد تحصیل

 هجرت . 9

به مراکز علمی یا به ساوی افاراد دانشامند    ای عدههجرت حاصل ، معلوماتبخش بزرگی از 

قرآن به مسلمانان دستور تا آنجا که  اند؛بسیاری کرده قرآن و روایات در این زمینه سفارش. است

نه دوست بدارند و نه به آناان مسائولیت   ، کنندولی هجرت نمی که ایمان دارندرا  کسانیدهد می

ذ َن  َو د: بدهن ی ء  َشْي  ِمْن  َولَ ِتِ ْم  ِمْن  َلُكْم  ما ُ  اِجُنوا َلْم  َو  آَمُنوا الَّ  .2ُ  اِجُنوا َحتَّ

اگار  . گیارد هاى سازنده سرچشامه ماى  بیشتر بالهاى ما از غرق شدن در رفاه و ترک هجرت

ور به کش، برندصان و کارشناسان مسلمانى که در کشورهاى غربى به سر مىمغزها و متخص ۀهم

 تقویات ا ر هم اسالم و کشورهاى اسالمى وخواهند زد به دشمن  ایهم ضربه، خود هجرت کنند

 .خواهند کرد

باراى  ، کفر و گنااه ، بلکه هجرت از محیط شرک ؛ندارد اختصاص به پیامبر اکرم، هجرت

که خداوناد  چنان ؛الزم استبر هر مسلمانی  ،از نافرمانى خداوند دورییا براى و ایمان حفظ دین 

و خواندناد  عذر آلودگى خود و ارتکاب به گناه ماى را محیط ناسالم زندگی در در پاسخ کسانى که 

                                                                                                                                              
 (40: غافر)« .شوندمى داده روزى

 ال وَ خُلَّةٌ ال وَ فِیهِ بَیْعٌ ال یَوْمٌ یَأْتِیَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْناکُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا: فرمایدمى بقره سوره 254 آیه در جمله از.  1
 کار در شفاعتى و ستد و داد و دوستى آن در که ـ فرارسد قیامت آنکه از پیش ایمداده شما به آنچه از» ؛شَفاعَةٌ
 «.کنید انفاق ـ نیست

 . 72: انفال. 2
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اگفتند: مى ْرِ   ِفي ُمْسَتْضَعِفیَن  ُكنَّ
َ
ههِ  َأْرُ   َتُكهْن  َلْم  أَ : فرموده است، اْْل  َفُت هاِجُنوا واِسهَع ً  اللَّ

 «کنید؟ مهاجرت آن در تا نبود واسع خدا زمین مگر» 1؛فی ا

در  اگر 2؛غینیا الی من ا فاخنج فی ا انت ار  فی الله عصی اذا»فرماید: مىنیز  امام صادق

از آنجاا باه جاایى    ، کنندنافرمانى و معصیت خدا مى، کنىمحل و سرزمینى که در آن زندگى مى

  «.دیگر هجرت کن

 :هاى خود به دیگران نیز الزم استبراى بیان آموخته ،آموختن علم و دانشهجرت عالوه بر 

 وا طاِ َف    ِمْنُ ْم  ِفْنَق    ُكل   ِمْن  َنَفَن  ل َفَلْو ُ پاس  » 3؛ِإَلهْیِ ْم  َرَجُعوا ِإذا َقْوَمُ ْم  ِلُیْنِذُروا َو  الد  ِن  ِفي ِلَیَتَفقَّ

و هنگامى که باه ساوى   در دین فقیه شوند  کنند تااى کوچ نمىگروهى از ایشان دستهچرا از هر 

  «.حذر کنند [از گناه و طغیان]آنان را بیم دهند تا شاید آنان ، گشتندقوم خویش باز

 کسانی و هکردسفارش « سیروا فی االرض»بارها به سفرهای علمی و تجربی با دستور  قرآن

 ،ودن خدا عملی شاگر این فرما نموده است.توبیخ « افلم یسیروا»با جمله  ،کنندهجرت نمیکه را 

 .استاد و روحانی نخواهیم داشت ای بدونمنطقهدیگر 

ن نسل ما »یا  «اممن به اینجا عادت کرده»یا  «مراکز علمی قداست دارد»استدالل به اینکه 

ینکه الل به ااستد همچنین .ستولیت هجرت کافی نیبرای فرار از مسئ ،«انددر اینجا مستقر شده

کاه دساتوری بار    زیارا هماین  ؛ نیز کافی نیست «امگاهی رفته»یا « روممرا دعوت کنند میاگر »

 و باه سات  ا ن دستور عمال کارده  آبه د که تا مطمئن شو دباید آنقدر تالش کن ،انسان واجب شد

 .برائت یقینی الزم دارد، اشتغال یقینی ،اصطالح علما

ن دلیال  رنین باه ایا  زیارا قارآن از ذوالقا   ؛ ما را به هجرت وا دارد، ط نیاز مادینباید فق ضمناا

و کارد   زیاادی  یبه خاطر ماردم سافرها  ، و رفاهامکانات  رغم داشتنعلیکه ستایش کرده است 

 . جای گذاشته خود ب ازبسیاری  خدمات تاریخیِ

ا :فرمایدنیازی او میقرآن در بی ا ِإنَّ نَّ ْرِ   ِفي َلهُ  َمكَّ
َ
همانا ما » 4؛َسَبباً  ء  َشْي  ُكل   ِمْن  آَتْیناهُ  َو  اْْل

                                                           
 . 97: نساء. 1

 . 35 ص ،19 ج ،بحاراالنوار. 2
 . 122: توبه. 3

 . 84: کهف. 4
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در عین حاال،   «.اى به او عطا کردیم( قدرت دادیم و از هر چیزى وسیلهذوالَُّني در زمین به او )

هجرت او به . است اشاره کردهاو  هایهجرت به «ثم اتبع سببا» عبارتسه مرتبه با قرآن کریم، 

ْمس َمْغِنَب هم به غرب رفت ) ،منطقه خاصی نبود ْمس َمْاِلَع )و هم به شرق  1(الشَّ او هم از  2؛(الشَّ

کارد  مای هم مشکالت مادی ماردم را رفاع    ؛گرفتمیکشید و هم دیگران را به کار میخود کار 

 داد.هم مردم را به مبدأ و معاد توجه می)سدی در برابر مفسدین ساخت( و 

 اناد کاه از جهات فرهنگای ضاعیف     وادسمحروم و مظلوم و بیکه به مناطق ارزش آن است 

 ل :دانساتند مردم آن هیچ نمی رفت کهذوالقرنین به مناطقی می فرماید؛ چنانکه قرآن میبرویم
آثااری تااریخی و    هام  فرهناگ از مردم بیحتی ، اگر مدیریت قوی باشد .3َقْولً  َ ْفَقُ وَن  َ كاُدوَن 

 .ماندجای می مفید و محکم و ماندگار به

 یهر چیز یاشخص  آموختن از هر. 10

ر ه، از باشد بدون اینکه برای او عار ل و دانشجوی واقعی است وخود یک محص، معلم واقعی

 ماات خاود  کناد و هار روز بار معلو   ای بیااموزد، اساتفاده مای   شخص یا هر چیزی که بتواند نکته

 .افزایدمی

دهاد کاه   این پیام را می 4،پرنده به نام هدهد و آموختن او از یک داستان حضرت سلیمان

را  آن مطلبی را بفهمد کاه پیاامبری مثال سالیمان     ممکن است پرنده کوچکی در حال پرواز

 آماوختن  آموزد کاه بارای  و به آنها میدرس بزرگی برای همه معلمان است ، این داستان. دمنفه

 .رفت به دنبال استاد مطرحینباید  حتماا

                                                           
 . 86: کهف. 1

 . 90: کهف. 2
 . 93: کهف. 3

 بِسُلْطانٍ لَیَأْتِیَنِّی أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ شَدِیداً عَذاباً لَأُعَذِّبَنَّهُ*  الْغائِبِینَ مِنَ کانَ أَمْ الْهُدْهُدَ أَرَى ال لِیَ ما فَقالَ الطَّیْرَ تَفَقَّدَ وَ .4
 پرندگان حال جویاى ]سلیمان[ و»؛ یَقِینٍ بِنَبَإٍ سَبَإٍ مِنْ جِئْتُکَ وَ بِهِ تُحِطْ لَمْ بِما أَحَطْتُ فَقالَ بَعِیدٍ غَیْرَ فَمَکَثَ*  مُبِینٍ
 *است غایبان از یا بینم[نمى من و دارد حضور ]آیا بینم؟نمى را هدهد که شده چه مرا: گفت ندید،[ را ]هدهد و شد

 موجّهى[ عذر ]و روشنى دلیل خود[ غیبت ]براى که آن مگر کنم،مى ذبح را او یا داد خواهم سخت کیفرى را او قطعاً
 که شوکتى و عزّت همه ]با تو که یافتم آگاهى چیزى از: گفت و[ آمد ]هدهد که نپایید دیرى پس *بیاورد من براى

 (22ـ20)نمل:  «.امآورده درست و مهم گزارشى سبا []منطقه از تو براى و اىنشده آگاه آن از دارى[
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از و  سفر شدرفت و با او هم نزد حضرت خضر رای شاگردیب موسیحضرت یا اینکه 

 1.درسی آموختی که در آن سفر زمینی و دریایی افتاد، هر اتفاق

 به حضارت خضار   حضرت موسیچنانکه ؛ راه و روشی دارد شاگردی کردن هم، البته

ِبُعَك  َیْل  ُموسی َلهُ  قاَل : عرضه داشت َمِن  َأْن  َعلی َأتَّ ا ُتَعل  ْمَت  ِممَّ موسى به او )خضر( » 2؛ُرْشداً  ُعل 

باه مان   ، اناد تا از آنچه براى رشد وکمال به تو آموختاه  در پى تو بیایم [دهىاجازه مى]گفت: آیا 

  «بیاموزى؟

ادب از دى متعدهای جلوه ،است آمده در آیات بعدیکه  و برخی مطالب کوتاهجمالت در این 

 3.شودمىاستاد دیده  در مقابل و تواضعِ

                                                           
 نیست؛ زیرا این سوی آنها از قدردانی و دیدن مهربانی آنها یا شناخت مردم، به خدمت شرط که داد یاد او به مثالً .1

 اما مردم ،(قریة اهل استطعما) کردند طعام تقاضای مردم از و بودند گرسنه دو هر و شدند روستایی وارد نفر دو
 باید»: گفت خضر بود، سقوط آستانه در که رسیدند دیواری به که همین ولی .(یضیفوهما ان فأبوا) نکردند اعتنایی

 اقدامی او تغذیه به نسبت نه و شناختند را او مردم نه اینکه با کرد، دیوار تعمیر به و شروع «بسازیم. را دیوار این
  .کردند تشکر او از تعمیر و ساختن از بعد نه و داشتند تقاضایی آنان از دیوار ساختن برای نه و کردند

 الزم را کاری اههرگ نیست؛ بلکه احترام و تشکر و تقاضا مردم، به خدمت شرط که داد یاد معلم داستان این در
 و ،نکنند تقاضایی گرچه نکنند، قدردانی گرچه باشد، رایگان گرچه دهید؛ انجام ناشناس، افراد به نسبت ولو دانستید،

 (82ـ65 )رک: کهف: .ندهید قرار شرطیپیش خدمت در
 . 66: کهف. 2

 :جمله . از3

 دهید؟می هاجاز آیا که است این معنای به هَلْ کلمه .کرد آغاز اجازه با را خود شاگردى موسى ـ

 .أَتَّبِعُکَکرد:  معرّفى استاد تابع را خود ـ

 .بده یاد من به را متعلو از بخشی یعنی مِمَّا کلمه .آن همه نه دانست، استاد علوم از بخشى شاگرد را خود ـ

 .است رطبیعیغی خداوند و اراده به تو هایآموزش یعنی عُلِّمْتَ .داد پیوند غیب به را استاد علم ـ

 .رُشْداًدانست:  اثربخش را استاد تعلیم ـ

 .رُشْداً عُلِّمْتَ مَّامِبیاموز:  من به تو نیز آموخت، تو به خداوند آنکه شکرانه به: گفت استاد تشویق برای ـ

 .أَمْراً لَکَ أَعْصِی النکند:  نافرمانى که داد قول ـ

 .أَمْراً لَکَ أَعْصِی الدانست:  فرمان و امر را استاد سخنان و کارها ـ

 بودند حاضر و شتندندا دریغ دانش فراگیرى از هم موسی حضرت اولوالعزم، مثل پیامبران که بدانیم باید ضمناً
و  باشد رشد مایه ایدب بلکه نیست، هدف تنهایى به علم. کنند تحمل را هاییسختی و بروند مسافرت به فراگیری برای

 لَا عِلْمٍ مِنْ بِاللَّهِ نَعُوذُ»: فرمودندمی پیامبر مجادله. و غرور نه آورد؛ فروتنى و بکشاند صالح عمل به را انسان
 ،83ج ،همان) «الینفع لمٍع من...بک أعوذ» :است شده وارد نماز تعقیبات در ( همچنین32ص ،2ج ،بحاراألنوار) «یَنْفَعُ
 جسمی. شدر سیاسی و رشد علمی، رشد و فکری، عقلی رشد است؛ ابعادی دارای رشد که پیداست ( ناگفته94ص
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 تعلیم در هر زمان و مکان . 11

ر باه ویاژه د  ، در سایر مواقاع  اتفاقاا. فقط کالس و جلسات رسمی نیست، جای تعلیم و تربیت

اگر . اردای بر مخاطب بگذالعادهتواند اثر فوقمی گفتن نکته و مطلبی، انگیزمواقع حساس و خاطره

 .بسازدهمه چیز تواند از هیچ، می، معلم قوی باشد

ه پیاروز شاد  در آن هاایی کاه   بازگشت از یکی از جناگ تاریخ آمده است که مسلمانان در  در

اصحاب گفتند: . دهیزم جمع کنن که دستور دادندبه مسلمانان  پیامبر .به بیابانی رسیدند، ندبود

چه خار و خاشااک  هر و شما تفحص کنید»فرمودند:  حضرت «.در این بیابان هیزمی نیست»

سپس پیاامبر  . دکننی جمع توجهقابل هیزممسلمانان توانستند دستور عملی شد و « .وریدیافتید بیا

، شوندگونه جمع مىگناهان این 1؛الذنوب من المحقنات و ا اكم الذنوب، تجتمع یكذا» فرمودند:

اما اگر دقت کند باه  ؛ کند گناهی نداردمیانسان فکر گاهی  «.پس از گناهان کوچک پرهیز کنید

 . رسدهای زیادی میخالف

 آن: ساخت که با نمایشی  «هیچ»از  ،این مربی اعظم ،در این ماجرا

 ؛ایام فراغت اصحاب را پر کرد ا

 ؛ای به یادماندنی ایجاد کردصحنه ا

 اد؛دتعلیم  تربیتی و آموزشیعمومی برپا کرد که در آن، نکات  یکالسدر صحرا  ا

ر : پیروزی داختسآنان منتقل  بهاین پیام را د و کنترل کردر اصحاب خود غرور پیروزی را  ا

 ؛عیب بودن و گناه نداشتن نیستبه معنای بی، جنگ

چشام   باه ، دولی اگر متفارق شاون   ؛دآین، به چشم میدکه اگر متحد شون به اصحاب فهماندا 

یات  هو، شدنمع پس از ج اما ،آمدندتا وقتی که پراکنده بودند به چشم نمیها هیزمآن . دآیننمی

 .پیدا کردند

؛ در ماناد هاا بااقی مای   در ذهان ، آموزشای گونه وسایل کمکداری بدون هیچساین رقم کال

 2داشته باشند. توانند چنین تأثیریهای پیچیده و فنی نمیالسبسیاری از ک کهحالی

                                                           
 .المیزان تفسیر .1

 بود، مرد اگر «مرد؟ یا است زن میت»: پرسیدکردند، میمی دعوت میت اقامه نماز بود که هرگاه او را برای عالمی .2
 و کردمی را خطاب مرحوم دوستان و بستگان سپس و دهند نشان را او صورت کنند و باز را او کفن دادمی دستور
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 ها جبران ضعف. 12

. در یمنکاتی را بیان نماود « بامحبتبرخورد صمیمی و »و ذیل عنوان  صفات معلممبحث در 

اصال  در مسائل تربیتى  را محبتاشاره خواهیم کرد. قرآن  معلمی های مهماینجا به یکی از باید

ْحمُن گوید: لذا مى ؛داندمى َم * النَّ القاادر  » یا «الحی القیوم، علّم القرآن»گوید: نمى .1اْلُقْنآَن  َعلَّ

 .رحمت و محبت است، ترین صفت به معلمىکنزدییعنى ؛ «، علّم القرآنالمتعال

شاود و چاه بساا    پیدا مای  ها و مناقشاتیچالش ها وضعف، گاهی در امور آموزشی و فرهنگی

و  ا شااگردان با و محبت خارج شود و گفتار و رفتاری نامناسب  از محور عدالت و انصاف، استادی

 و با محبت مشکل را برطرف کند که سریع ، آن استاستاد و مربی خوب .مخاطبانش داشته باشد

 .نمایداز شاگردانش دلجویی ، و مالطفت

 اهللتیا آ ازماثالا   .اسات  آماوز درس که شده نقل یخاطرات بزرگخصوص، از معلمان  نیا در

 شانیا از راه ریمس در یاطلبهروزی  کهاست  هکه استاد مراجع بود، نقل شد یبروجرد یالعظم

رفت و  شانیهم همراه ا هطلب آن« صبر کن بروم درس و برگردم.»فرمود:  شانیا .خواست یکمک

 نشست. شانیدرس ا یپا

خیال  جردیاهلل العظمی بروآیت. اجازه خواستسؤالی برای طرح طلبۀ فقیر در حین درس، 

ر د از درس دگفاتم بعا  »به او تناد شاد و گفات:     درخواست نیاز کند؛ لذا خواهداو باز میکرد که 

 «.خانه

؛ مک نکارد کایشان تقاضای »گفت:  ا به آقای بروجردی  زید عزهاهلل العظمی صافی ا  آیت

در برابار   اسات،  یی کارده بیجاهمین که ایشان فهمید تندیِ  «.بلکه در مورد بحث سؤالی داشت

، ندی نابجابرابر ت در کجای دنیا استاد در .دست آن طلبه را بوسید ،همه شاگردان و علما و مراجع

 ؟کندونه از شاگرد خود عذرخواهی میگاین

                                                                                                                                              
 بسته مرحوم این زبان !نکنید گناه آن با کندمی کار شما چشم تا ندارد؛ دیدن توان دیگر مرحوم این ببینید»: گفتمی

 برای «!نروید خالف راه در هستید، پا روی شما تا افتاد؛ کار از او پای! نزنید خالف حرف است، باز شما زبان تا شد؛
 .نیست دیگر هایزمان در که است آثاری ویژه، زمان آن در موعظه جمله چند و دقیقه چند این
 . 2ـ1: الرحمن. 1
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 همدردی. 13

، دردی معلام هم؛ همدردی با شاگردان و متعلمان است، یکی از وظایف مهم اساتید و معلمان

ایان  . شاود آنها میو سبب جلب محبت  ،پژوهاندانشسبب تسکین دردها و مصائب و مشکالت 

آن اشااره  ق ماوارد و مصاادی  از رخای  باه ب در اداماه  . تواند در موارد متعددی باشاد می، همدردی

 .کنیممی

باه  در احکاام  لاذا   ،بارد ت ماى ت و انسان فطرتاا از زینت لذاس آیین فطرت که اسالم از آنجا

در چنانکه  ؛زیبایى و زینت را دوست دارد خداوند تعالی. از زینت سفارش شده استمعقول  ۀاستفاد

خداوناد   1؛عبهده علهی النعمه  اثن  نى ان  حب و الجمال  حب جمیل الله ان» روایتی آمده است:

 « .اش آشکار باشدو دوست دارد که اثر نعمتش بر بنده ،ست و زیبایى را دوست داردزیبا

 نیازمندان و محرومانولى باید با ، امرى فطرى و طبیعى است، اگرچه استفاده از زینت و طعام

اکثر مردم فقیر و ندار بودناد؛ اماا   که کردند در عصری زندگی می امام على. کرد همدردى نیز

با لباس امام  امام صادقنوع لباس  لذابردند. سر میدر رفاه نسبی به امام صادق مردم عصرِ

همراهی و همدردی با مردم در  2.چون شرایط اجتماعى هر کدام فرق داشت، متفاوت بود علی

 3.ای داردجایگاه برجسته سیره معصومین

مر اآراستگی  زی وشود که اگرچه تمیاین مطلب برای ما روشن می، بیان کردیمای که با نکته

ر دکاه   اسات  بهتر نیز اهمیت دارد و توجه به مخاطبان و وضعیت اقتصادی آناناما  ،مهمی است

 .استفاده کنیمپوشش متوسط از  مناطق محروم

ران از بزرگاوا  خاورد و آن باه چشام مای   بسایار   توجه به همادردی  نیز در سیره علمای دینی

آموز از ه درسچند نکت، در این خصوص. غافل نبودندهم بر مخاطبان خود  گذاری این روحیهتأثیر

 کنیم:را مرور می زندگی امام خمینی

 اماام ؛ بودندایستاده زیر باران  ی که برای مصاحبه با امام آمده بودند،خبرنگاران ،در پاریس ا
                                                           

 .438 ص ،6 ج ،کافى فروع . 1
 .عشرىاثنى تفسیر . 2
 بخوریم؟ گندم نان ما چرا پس ندارند، گندم مردم اگر»: فرمود ،«شده است کم گندم»: گفتند صادق امام به . 3

 جو نان»: فرمود« کنیم؟شد چه بدتر اگر وضع»: گفتند« .کنید درست گندم و جو آرد و کنید قاطى را گندم و جو
 .داشتند محبت و همدردى مردم با آنها« .خوریمنان نمى»: فرمود« شد؟ بدتر اگر وضع»: گفتند« .خوریممى خالى
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از و گفتناد شاما در اتااق    به ایشان هرچه . باران با آنها سخن گفتزیر یرون رفت و اق بنیز از ات

 1.قبول نفرمودند، پشت پنجره صحبت کنید

یاک  در کاه  ا    در کوفاه یک شاب  حتی  حاضر نشد ،نجف ایِدرجهگرمای پنجاه با وجود  ا

 2.بخوابدا خنکی داشت  فرسخی نجف بود و هوای نسبتاا

ساتفاده  کارد و از نفات ا  مای پااریس را تحمال مای   ، سار با مردم ایاران  به خاطر همدردی ا

 .کردنمی

 «.صبح یادم بیاورید نهفردا ساعت »فرمود:  ای گزارش دادند.ایشان از فقر طلبهبه شب ا یک

باه   نه صبحس ساعت أر شدند؛ اما امامهمه عزادار  آوردند ومصطفی را خبر شهادت سیدآن شب 

هماین االن  »: پولی در پاکات گذاشات و فرماود   سپس  «چرا یادم نیاوردی؟»آن شخص فرمود: 

  3«.برایش ببر

گریاه   شاد، پخش مای تلویزیون که از های فقر مردم صحنهایشان با دیدن که شد میبارها  ا

  4.کردمی

اماام   .یک ماه بیماار شادم  ، ای گمنام بودمطلبهزمانی که »گوید: اهلل ابراهیم امینی میا آیت

  5«.آمدندمن میها به عیادت شنبهتمام چهار

ا ایان  کند و ب تواند با شاگردان و مخاطبانش همدردیهر معلمی به اندازه وصع خود می آری!

آماوزان  دانش یکی از، یکی از مدارس مریوان درچندی پیش، . دنمایدلها را رهبری ، خصلت زیبا

؛ ودها حاضر شبین بچه کشیددرمانی موهایش را از دست داده بود، خجالت میکه به خاطر شیمی

 .یایدسر خود را تراشید تا آن بچه از تنهایی و خجالت بیرون بمدرسه فضیلت معلم با

 چهره بههای خصوصی و چهرهارتباط . 14

های ارتباط، نکات و مباحث عمومیطرح معلم عالوه بر این است که  های معلمیکی از بایدی

                                                           
 .46ص ،1ج ،خمینی امام زندگی از ویژه هایسرگذشت . 1
 .110 ص ،همان . 2
 .62 ص ،2 ج ،همان.  3
 .72 ص ،همان . 4
 .31 ش ،علم نور مجله . 5
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؛ خاوب اسات   های عماومی کالس. دچهره غافل نشوبهچهرهشته باشد و از تأثیر ارتباط دو دادوبه

 تاأثیر ویاژه داشاته    مخاطبین تواند در تربیتهای خصوصی است که میارتباط آن،تر از ولی مهم

 .باشد

؛ دفتر احضار و با او گفتگاو کناد   بهرا  یصورت خصوصی شاگردبه معلم کهگاهی الزم است 

 باا  1،ناد ماأمور بود به آن که دعوت جمعی  و عمومیعالوه بر سخنرانی  پیامبرگونه که همان

باه  و  2دنا آنان را به نمااز دعاوت کن   که ندو موظف بود ندکردخصوصی صحبت می، خانواده خود

  3.دسایر احکام الهی فرابخوانن

و با اینکه به  امدر دوران معلمی خود تجربه کرده را چهرهبهمن تأثیر ارتباط خصوصی و چهره

غافال  و محدود نیز  جلسات کوچک اما از ،مخاطبان فراوانی دارم در تلویزیون، لطف خدای تعالی

 4.های خصوصی معتقدمبه ارتباط، های عمومیو در کنار کالس امنشده

 هدایت در گرایش و انتخاب رشته. 15

رکات بیشتری داشاته  تدریس و تربیتی موفق است که نیاز فرد و جامعه را حل کند و خیر و ب

. در دساترس باشاد   اوهاای امادادی   به دیگران و کماک قابل انتقال ، های فردباید آموختهباشد. 

خداوناد مارا   ، و هر جا که باشام » 5؛ُكْنُت  ما َأْ َن  ُمباَركاً  َجَعَلِني َو  فرمود:می حضرت عیسی

مبارک یعنی  6اند؛تفسیر کرده «اعاانفّ»را به « مبارکاا» قامام صاد« .است برکت قرار داده مایۀ

 .به پرفایده بودن اوست بودن حضرت عیسی

                                                           
 (51: مریم. )نَبیّاً رَسولًا کان و. 1

 ( 55 :مریم) .بِالصّلوة أهله یَأمر کان و. 2
 ( 59 :احزاب) «...بگو دخترانت و همسران به! پیامبر اى» ؛بَناتِک وَ لِأَزْواجِکَ قُلْ. 3
 همه« .هستید دیوانه شما همه»: گفت مردم به بلند صداى با و شد مسجد وارد نماز وقت اىدیوانه کاشان بازار در . 4

 از بعد« بودم! تو با آقا»: گفت و نمازپیش به کرد خندیدند! رو همه باز« .هستید چه و چه شما همه»: خندیدند! گفت
 را دیوانه شدند، عصبانى مردم دفعه این ،«بودم... تو با بودم، تو با»: به مردم گفت یکى یکى و کرد شروع اول صف
 سخنرانى و« بودم تو با»: گفت خصوصى باید گاهى که گرفتم یاد دیوانه این از .انداختند بیرون مسجد از و کردند بغل

 !ندارد تأثیر عمومى
 . 31. مریم: 5

 ،الکافی« .نَفَّاعاً» قَالَ: کُنْتُ ما أَیْنَ مُبارَکاً جَعَلَنِی وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِیقَالَ  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ - 6
 .165 ص ،2ج



 مهارت معلمی    94

هاا و  ریزی، برنامههاگذاریباید در سیاست ولین آموزشی و فرهنگیمسئ، با توجه به این اصل

توجاه  ا اع تهدیدهمقاومت در برابر انو های آن و نیزبه منطقه و جامعه و نیاز، های علمیمهندسی

 وهاای ماورد نیااز    ، متعلماان را باه رشاته   نگااه  هماین باا   تادان نیاز و معلمان و اس دنباشداشته 

، سات ابدهند و بدانند که از مساائلی کاه در تادریس و تربیات مهام       سوقهای ضروری گرایش

ی ولی رشته تحصیل، دهندتشخیص می که نیاز جامعه را چه بسیارند کسانیزیرا ؛ گرایی استحق

بار   ر،بااالت  مااعی جایگااه اجت  بیشتر یاا ل درآمد احتما، استقبال دیگران، خود را به خاطر تبلیغات

 کنند.اساس نیاز جامعه انتخاب نمی

ما ُقْل فرماید: قرآن کریم می هِ  َتُقوُموا َأْن  ِبواِحَد    َأِعُظُكْم  ِإنَّ بگو: من شما » 1؛ُفنادى َو  َمْثنی ِللَّ

حضارت  « .نفار نفار یاک  یاک دونفار دونفار و   ، براى خدا قیام کنید؛ دهمرا به یک سخن پند مى

َ ا» فرماید:باره میدر این نیز علی اُس  َأ ُّ ای مردم!  2؛َأْیِله ِلِقلَّ ِ  اْلُ َدى َطِن ِق  ِفي َتْسَتْوِحُشوا َل  النَّ

 «.جمعیت نهراسید در راه حق از کمیِ

آناان  الت ولی جامعه به تحصی، اندهای زیادی کشیدهه زحمتکردگانی کچه بسیارند تحصیل

داشاته  را  زمتوانند کارآیی النمی، اندها کردهه جوانی خود را صرف آن رشتهنیازی ندارد و با اینک

 .باشند

ه نیازهاا و  توجاه کارد و هام با    هم باید باه اساتعدادها   ، ی تحصیلیهادر تعیین گرایش البته

بیاین علمای و   تباا  باید  معلمان محترم. توحیدی داشتنگاه غیر، هاابنباید در انتخ و ؛هاضرورت

ا در خاط  رمخاطباان خاود   ، نیااز هاای مورد ها و نیازها و فوائاد رشاته  بیان ضرورتدقیق خود و 

 .صحیحی قرار دهند

 احترام به همکاران و پیشکسوتان . 16

 َسهالماً  ِقهیاًل  ِإلَّ  کنناد: دیگر ساالم مای  همه به یک ،در بهشتبر اساس آیات قرآن کریم، 
ماکنند: دیگر را لعنت مییک ولی دوزخیان 3؛َسالما   .4ُأْخَت ا َلَعَنْت  ُأمَّ    َدَخَلْت  ُكلَّ

                                                           
 . 46: سبأ. 1

 .319ص ،البالغه نهج .2
 . 26: واقعه. 3
 . 38: اعراف. 4
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و به بعضی سالم ویاژه   1اْلُمْنَسلین َعَلی َسالم   َو : سالم داده قرآن کریم به همه انبیاء

  .3یاُرون َو  ُموسی َعلی َسالم  ،2 ِفي اْلعاَلمین ُنوح   َعلی َسالم  کرده است: 
رای کاه دا  یاایی آمده است کاه خداوناد از هماه انب   در قرآن ، بیان کردیم همان گونه که قبالا

ا عشق باراحتی و بدون نباید ، پیمان گرفت که اگر بعد از شما پیامبری آمد، کتاب و حکمت بودند

 .کامل به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید

واه در گذشته و خا  خواه در، به همۀ افراد شایستهمرتبه است که روزی پنجنماز به ما یاد داده 

 .«الصالحین الله عباد علی و علینا السالم»سالم کنیم:  ،آینده

ربیت علیم و تتدر فضای  و یک ارزش است، بنابراین احترام به سایرین و همکاران و همه امت

یگران را د؛ ان استخودماحترام به مقام علم و احترام به ، احترام به دیگران اهمیت بیشتری دارد.

 .های ما را ببینندزحمات و تالش ان همدیگرو زحمات آنان را ببینیم تا بزرگ بشماریم 

به ، گاه مؤمن یا استاد یا عالمی وارد جلسه شددهد که هربه مسلمانان دستور می قرآن کریم 

َ ا  ا :او به پاخیزند احترام ِذ َن  َأ ُّ ُحوا َلُكْم  ِقیَل  ِإذا آَمُنوا الَّ ههُ  َ ْفَسهِ   َفاْفَسهُحوا اْلَمجهاِلِس  ِفي َتَفسَّ  اللَّ
هُ  َ ْنَفِع  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا ِقیَل  ِإذا َو  َلُكْم  ِذ َن  اللَّ هِذ َن  َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا الَّ ههُ  َو  َدَرجهات   اْلِعْلهَم  ُأوُتهوا الَّ  ِبمها اللَّ

باراى  ] هرگاه باه شاما گفتاه شاود در مجاالس     اید! اى کسانى که ایمان آورده»؛ َخِبین   َتْعَمُلوَن 

پس جا باز کنید تا خدا نیز براى شاما گشاایش دهاد و هرگااه گفتاه شاود       ، جا باز کنید [دیگران

خدا از میان شما کسانى را که  [بلکه، به نشستن در جاى خاص نیست بزرگى]. برخیزید، برخیزید

دهد و خداوناد  رجاتى رفعت و بزرگى مىبه د، اندایمان آورده و کسانى را که صاحب علم و دانش

 4«.به خوبى آگاه است ،دهیدبه آنچه انجام مى

، مجاهدان، انبیا ؛جایگاه و درجات مخصوصى قرار داده است، خداوند در قرآن براى چند گروه

 َ ْنَفهِع  شاید جملاه . دهند و دانشمندانمؤمنانى که عمل صالح انجام مى، اهل انفاق، نمازگزاران
هُ  ِذ َن  اللَّ ِذ َن  َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا الَّ باه خااطر    آن باشد که فرمان بلند شدن نشانه َدَرجات   اْلِعْلَم  ُأوُتوا الَّ

                                                           
 . 181: صافات. 1

 .79: صافات .2

 .120:صافات .3
 براى جاى از شدن بلند معناى به «انْشُزُوا» دادن، و جا و گشایش دادن، وسعت معناى به «تفسح. »11 . مجادله:4

 .است دیگران به احترام
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 1.یعنى به احترام آنان قیام کنید، ورود مؤمنان و دانشمندان است

یکاى از فقهااى    که در زمان امام هادىاست  کردهنقل  احتجاجمرحوم طبرسى در کتاب 

 اانیت خود را ثابت کارده بودا  او را روشن کرده و حق، که در بحث با یک ناصبى منحرفا ه  شیع

آن فقیه  امام هادى. هاشم نیز حضور داشتندعلویّون و بنى، وارد مجلسى شد که در آن مجلس

بزرگ آنان  .هاشم گران آمدبراى علویّون و بنى، این همه احترام. را در بهترین جاى مجلس نشاند

آیا به داورى قرآن »امام فرمود:  زبان به اعتراض گشود که چرا چنین فردى را بر ما برترى دادى؟

ُحوا :کردحضرت این آیه را تالوت  .«بله»گفتند:  «راضى هستید؟  ِقیَل  ِإذا َو ... اْلَمجاِلِس  ِفي َتَفسَّ
هُ  َ ْنَفِع  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا ِذ َن  اللَّ ِذ َن  َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا الَّ این شخص باه  » و فرمود: َدَرجات   اْلِعْلَم  ُأوُتوا الَّ

 2«.داردارزش از هر شرف و نسبى بیشتر  ،خاطر بحث علمى و شکستى که به آن ناصبى داد

 خواهی و مشورت نظر. 17

با مشورت علام انساان   . فواید زیادی دارد که بر کسی پوشیده نیست 3،مشورت نظرخواهی و

حساودان ماا کام     ،یماگر موفاق شاو   کنند.از هم تمایز پیدا میشود و دوست و دشمن اضافه می

، غمخاوار  یمبخوراگر شکست  و دانندزیرا توفیق ما را به برکت مشورت با خودشان می؛ شوندمی

 .دانندمیخودشان با چون شکست ما را به خاطر مشورت  ؛کنیمپیدا می

 تارین و حتی اگر عاقل .شودغرور افراد شکسته می و، ها منتقلتجربه، کارها پخته ،مشورت با

بار  بارهاا   تو اهال بیا   در سیره پیامبر .نیاز نیستیمباشیم، از مشورت بیافراد  ترینِعادل

 .نیاز از آن بداندخودش را بینباید هیچ کس است؛ لذا  تأکید شدهله مشورت مسئ

معلاوم  افاراد  تکلیف باقی ، «رت کنبا مردم مشو»گوید: خداوند به اشرف مخلوقات میوقتی 

ْمنِ  ِفي شاِوْرُیْم  َو است: 
َ
ذا اْْل ِِ ْل  َعَزْمَت  َف هِ  َعَلی َفَتَوكَّ هَ  ِإنَّ  اللَّ ِلیَن  ُ ِحبُّ  اللَّ و در اماور باا   » 4؛اْلُمَتَوك 

راساتى  هب. ل کن[ بر خداوند توکقاطع باش و]، پس هنگامى که تصمیم گرفتى، کنآنان مشورت 

                                                           
 .نمونه تفسیر .1
 .فرقان تفسیر .2
 هانظریه بهترین انسان نیز کردن مشورت در .است زنبور توسط هاگل شیره مکیدن معنى به اصل در «شُوْر» . کلمه3
 «است ترروشن یکی از مصباح، بیست است/ انور مصابیح چون خرده کاین» :گویدمى مولوى .کندمى جذب را
 . 159: عمرانآل. 4
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  «.دارددوست مى کنندگان راخداوند توکلکه 

کست هم صادر شده است و آن شجنگ احد شکست در بعد از ، این دستورکه است  جالب آن

باه   ن بارویم و به استقبال دشم، به جای سنگرگیری در مدینه نظر صحابه بود که گفتندبه خاطر 

قرآن با  ولی .ندستی شکست خوردفرمانی و نزاع و سخاطر همین، به منطقه احد رفتند و در اثر نا

م یشاه محارو  نباید جامعه از برکات مشاورت بارای هم  دهد که دستور به مشورت، این پیام را می

 .بماند

 صریح هاینه فرمان ،است اجتماعیناگفته پیداست که فرمان مشورت در مورد کارهای  البته

ْمن ِفي شاِوْرُیْم  َو است: آمده  «امر»لذا در قرآن کلمه مشورت با کلمه ؛ خدا و پیامبر
َ
 یا 1اْْل

 َبْیَنُ م ُشورى َأْمُنُیْم  َو.2 مقدار خمس  ،سفر حج ،رمضان ماهروزه ، هرگز برای تعداد رکعات نماز

. در قارآن و حادیث آماده اسات     یچون برای هریک دساتور صاریح   ؛شودیا زکات مشورت نمی

امامت نیز  ،نداریمرا ما حق مشورت در مورد نماز و  3است «عهد اهلل»نماز  گونه کهبنابراین همان

 4کرد.مشورت توان درباره آن نمیاست و  «عهد اهلل»

در خصوص برخی امور  معلم و استاد کهخوب است ، با توجه به اهمیت مشورت و نظرخواهی

                                                           
 . 159: عمران آل. 1
 . 38: یشور. 2

  .279، ص 7، جکنزالعمال)«. اهلل عهد الصاله». 3

 نیز بدهد؛ اما خداوند او نسل به را مقام این که خواست خدا از امامت مقام به رسیدن از پس ابراهیم . حضرت 4
 تواندنمی مقامش آن با ابراهیم وقتی (الظَّالِمین عَهْدِی یَنالُ ال) «رسد.نمی ستمگران به و است اهلل عهد امامت» :فرمود

  .است روشن سایرین تکلیف کند، دخالت امامت در
توان مین شد، منصوب خدا صریح فرمان با خم غدیر در وقتی علی هم پیامبر مسئله جانشینی در !آری

 هر بریم؛ زیرا ه کارب را اجماع کلمه و برویم دیگری سراغ به آن و این مشورت با رحلت از بعد نبایددخالت کرد. 
  «.فکنندبی چاه در را او که کردند اجماع یوسف برادران» فرماید:می نیست. چنانکه قرآن مقدس اجماعی

 اإِذ مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ کانَ ما وَ :استممنوع کرده  پیامبر صریح فرمان و قضاوت حتی اجتهاد مردم را بعد از قرآن
 و مرد هیچ و»؛ مُبِیناً ضَاللًا ضَلَّ فَقَدْ سُولَهُرَ وَ للَّهَا یَعْصِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَکُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى

 و کنند اختیار را دیگرى امر خود سوى از کنند، مقرر را امرى رسولش و خدا که هنگامى ندارند حق ایمانى با زن
  (36 زاب:)أح« .است شده گرفتار آشکارى گمراهى به شک بدون پس نماید، نافرمانى را رسولش و خدا هرکس

 به را على وند،خدا فرمان و به خم غدیر در اکرم پیامبر آنکه از پس بودند، آیه این تسلیم مسلمانان اگر
 على بر را ىدیگر ،«مواله على فهذا مواله کنت من»: فرمود و کرد معرفى اسالم امت رهبرى و خود جانشینى

 .دادندنمى ترجیح
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 اگار  .تجرباه با سایر استادان باشاگردان خود و هم  باهم ؛ ها مشورت کندمسائل و طرحیا درسی 

سبب ، این کار. به نسل نو منتقل نماید بعدو با اساتید مشورت کند  قبالا، معلم و استاد طرحی دارد

نیازمناد نقاد    برای رسیدن به کمال مطلاوبش  یا اگررفع بشود  مشکلی دارد اگر طرحکه شود می

 .نقادی و پس از تکمیل و اطمینان عرضه شود، است

بیاان  ن مطالبی در خصوص مشورت با مخااطبی  ا  است ینمخاطب ا که دربارهدر فصل هفتم  

 .خواهیم کرد

 دادن فرصت تحقیق به مخالف. 18

ر آیه د. د نکنیمفرصت تحقیق و مطالعه بدهیم و آنان را طر، ندابه افرادی که در صدد تحقیق

ی ْنهُ َفَأِج  اْسَتجاَرَك  اْلُمْشنِِكیَن  ِمَن  َأَحد   ِإْن  َو  خوانیم:شش سوره توبه می ههِ  مَ َكهال َ ْسهَمَع  َحتَّ  ُثهمَّ  اللَّ
ُ ْم  ذِلَك  َمْأَمَنهُ  َأْبِلْغهُ  از تو اماان و پنااه    [برای تحقیق] شرکانو اگر یکى از م»؛ َ ْعَلُموَن  ل َقْوم   ِبَأنَّ

که آناان  چرا ؛رسانسپس او را به مکان امنش ب، پس به او پناه بده تا کالم خدا را بشنود، خواست

 «.[هدایت شوند ،با شنیدن آیات الهىشاید و ]ند اگروهى ناآگاه

 توان به این نکات پی برد:میاز این آیه شریفه 

ا ردایت یک نفار  احتمال هباید الدّم باز است و حتى براى مشرکان مهدور، لفکر و تعقتراه  ا

 هم جدی گرفت.

افاراد  د فکری داشت. در شرایط جنگی هم باید به رشباز یفکر رشد ازرا نباید دشمن ا حتی 

 اهمیت داد.

 .اجبار و ترس یرو از نه دارد؛ ارزش فهم براساس مانیاا 

 .کندمیمکتبى که منطق دارد، عجله ن ا

  َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ  رد:ک نیتضم را محقق افراد تیامنا باید 

ُ ْم ِبهذِلهَك  د:پذیرنرا مى حقگیرد و اگر آگاه شوند، سرچشمه مى شاناز جهل رخیکفر با  َأنَّ
 َقْوم  ل َ ْعَلُموَن 

 آثار جنبی رفتار توجه به . 19

هم اهمیت دادن به نکاات  ؛ یکی از نکات مهم در کارهای آموزشی است، توجه به امور جنبی
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 .های جنبی داردپیام جنبی در آموزش که برکاتی دارد و هم توجه به رفتار و عمل که آثار و

است  وفقولی استادی م، وجود دارد سمی با متونی مشخصهای ربرای آموزش برنامهچه اگر

؛ تر کندجذابا رکالس خود ، جانبی مرتبط و اطالعات مناسب و بیان شیرین با مطالعاتبتواند که 

 الامث؛ ر استای از گفتگوهای رسمی بیشتنکات جنبی و آثار گفتگوهای حاشیهبیان  که گاهیراچ

 .اصل مهمانی استتر از مهم، هی گفتگوهای انسان با دوستانشگا

ی و بدگوی 1.است آنتر از خود مهم، یا مشکالت جنبی یک عمل گاهی آثار و برکات همچنین

در طاول   یشخصکه  شودمین آبرویی شدنابود باعث گاه ولی  ،ای بیش نیستغیبت، چند کلمه

تعلیم و تربیت  به ویژه به کسانی است که در عرصه، و این هشداری به همهدست آورده، هعمر ب

 . کنندتالش می

 نانساا خاوانیم کاه   مثالا در حدیث میبه این آثار جنبی اشاراتی شده است؛  یاسالممتون در 

 .آوردت میبه دس جماعت ثواب نماز کنار در جنبی کمال هشت ولی رود،می مسجد به نماز برای

تاا باه    َسهِد داً  َقهْوًل  .محکم و سدید باشاد باید کالم شما که  خوانیمیا در قرآن کریم می

 :و بخشش گناهان َأْعماَلُكْم  ْم َلكُ  ُ ْصِلْ   اصالح عمل: ،برکات جنبی آن برسید که از جمله آن

 ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َ ْغِفْن  َو 2.است 
 های مردم را با عمل خوبی از خود دفع کنید:بدی، خوانیم که به جای انتقامای دیگر میدر آیه

 تي اْدَفْع از جمله اینکه کینه و دشمنی بین شاما و آن   ؛این کار برکاتی داردکه  3َأْحَسن ِیَي  ِبالَّ

َذا: کندی تبدیل میبه دوستی گرم راشخص  ِِ ذ  َف هُ  َعداَو    َبْیَنهُ  َو  َبْیَنَك  الَّ  .َحمیم َوِلي   َكَأنَّ

                                                           
 کردن، پر مثالً ورزش رسد؛می هم دیگر برکات به ولی شوید،می را خود لباس نظافت، قصد به انسان گاهی . مثال1ً

 کسانی خدمات به توجه و همسر و فرزند به خدمت بدن، از عرق شدن خارج ها،دست شدن پاک فراغت، ایام کردن
 لباسشویی. هایماشین به وابستگی عدم و خودکفایی غذا، شدن هضم اند،شسته را آن لباس قبالً که

 رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ ذُنُوبَکُمْ لَکُمْ یَغْفِرْ وَ أَعْمالَکُمْ لَکُمْ یُصْلِحْ*  سَدِیداً قَوْلًا قُولُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا .2
 تا *گویید استوار و[ ]حق سخن و کنید پیشه الهى تقواى! ایدآورده ایمان که کسانى اى» ؛عَظِیماً فَوْزاً فازَ فَقَدْ

 به شک بدون کند، اطاعت را رسولش و خدا کس هر و بیامرزد؛ را گناهانتان و کند اصالح را شما کارهاى خداوند
 (71ـ70أحزاب:)« .است یافته دست بزرگى رستگارى

 با نیکى و»؛ حَمِیمٌ وَلِیٌّ کَأَنَّهُ عَداوَةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَکَ الَّذِی فَإِذَا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی ادْفَعْ السَّیِّئَةُ لَا وَ الْحَسَنَةُ تَسْتَوِی ال وَ. 3
 او و تو میان که کس آن هنگام، این که کن، دفع است[ نیکى ]که بهتر شیوه با را[ دیگران ]بدى نیست؛ یکسان بدى

 (34 فصلت:) «.شود[مى تمام تو به نسبت عداوتش ]و شودمى گرم دوست همچون است دشمنى
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رساید و آن اینکاه   مای خوانیم که در قبال برخی کارهای خیر باه برکااتی   ت میدر بعضی آیا

کار و نیات ماا برکاات پیادا و      این نکته که هر. کندی شما را به خوبی تبدیل میهاخداوند بدی

 .نیاز به تألیف یک کتاب مستقل دارد، و در آیات و روایات بدان اشاره شده است 1دارد یپنهان

 و استقبال از پیشنهادها سفارش دلسوزانه. 20

 تربیات  ول تعلایم  در مساائ  کسای . داناد ب و نصیحت از تذکر ازینیخودش را ب نباید کسچیه

. بپاذیرد  هم راحت بشانود و هام راحات    ،هم راحت بگوید ؛باشدنقفلی  تر است که بر دلشموفق

 هکلما دیگار را سافارش کنیاد.    یاک یعنی ؛ را به کار برده است «تَواصَوْا»بارها کلمه  قرآن کریم

باه   وهاا بایاد طرفیناى    به معناى آن است که سفارش به نیکاى  و در قالب باب تفاعل« تَواصَوْا»

ده قرآن نیام )سفارش کنید!( در «اوصوا»اما کلمه . نه یک طرفه ،صورت یک جریان عمومى باشد

د بایا  رناد و تذکر و توصیه مرز خاصی ندارد و هماه باه آن نیااز دا   که  دهدو این نشان می است

 .دیگر تذکر بدهندطرفین به هم

 بیان شده است: ن کریم سه نوع تواصىدر قرآ

، باودن کاافى نیسات    در مسیر حقکه در آیۀ سه سوره عصر آمده است.  تَواصَوْا بِالْحَقِّا 

شاود کاه هماه    اصالح مىجامعه زمانى  .دعوت کنیم زم است دیگران را نیز به مسیر حقالبلکه 

 2.م پند دهند و هم پند بپذیرنده ؛منکر مشارکت داشته باشندازمعروف و نهىمردم در امربه

آیاه  بعاد از  و در سوره عصار  بار ؛ یککه دو بار در قرآن کریم آمده است تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ا

ِّتَواصَوْا بِالْحَق بلدسوره  17در آیه بار و یک. 

  3سوره بلد آمده است. 17در ادامه آیه که  وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَهِ ا

                                                           
 دارد و آن اینکه تمام پنهانی برکات نوزاد که ساده است اما شیرخوردن مثل است؛ ساده ظاهر در کارها از بسیاری .1

 .کندمی با آن تأمین ندانسته یا دانسته ناخواسته، یا خواسته را خود بدن هایویتامین و نیازها

 .است طرفینى کار براى «تَواصَوْا» کلمه .2

 یا آیه، یک در «تَواصَوْا» کلمه تکرار( 17بلد: ). بِالْمَرْحَمَةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ کانَ ثُمَّ. 3
 از دیگرى زمینه یکى ترک با و هستند مستقل تکلیف یک مرحمت، و صبر از یک هر آنکه براى یا است تأکید براى
 ( راهنما تفسیر) .رودنمى بین

 تَواصَوْا وَ لصَّبْرِبِا تَواصَوْا» جااین در ولى رود،مى کار به «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا» ،«آمَنُوا» کنار در معموالً اینکه با
 .است صالح عمل خود سفارش، دو این گویى است؛ آمده «بِالْمَرْحَمَةِ
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 احساس وظیفه کند بایدهای معلمی این است که هم در سفارش و توصیه به دیگرانیکی از 

چاه   ،های دیگاران از پیشانهاد  و هام  به همکاران و دیگران سفارش نمایاد و محترمانه نکاتی را 

 در مکتاب توحیادی،  . نیاز نداناد د و خود را بیبهره بگیر پژوهان و مخاطبانهمکاران و چه دانش

  1.دهدگیرد و ترتیب اثر میپیام می از حیوان کوچکی مثل هدهد لیمانحتی پیغمبری مثل س

 پذیری انتقاد. 21

چنانکه در دعاى مکارم االخاالق  ؛ را بپذیردمصلحانه استادی موفق و محبوب است که انتقاد 

ُ مَّ » خوانیم:مى ْقِني اللَّ َدِني َمْن  ِلَااَع ِ  َوف  مرا به اطاعت و پیاروى   !خدایا 2؛َأْرَشَدِني َمْن  ُمَتاَبَع ِ  َو  ،َسدَّ

 «.موفق ساز، خواند و هدایت نمود حبه راه سداد و صالمرا کسى که 

 کناد: انسان را به بدى امر ماى ، زیرا نفس سرکش؛ و اشتباه نیست هیچ انسانى به دور از خطا

 ُئ  ما َو ْفَس  ِإنَّ  َنْفِسي ُأَبن  اَر    النَّ مَّ
َ
وءِ  َْل هي َرِحَم  ما ِإلَّ  ِبالسُّ کانم کاه   م را تبرئه نماى من نفس» 3؛َرب 

 «.مگر آنکه پروردگارم رحم کند؛ کننده به بدى استهمانا امر

صافت کاافران کاوردل    ، گوش ندادن به حقایقدهند؛ زیرا به انتقادها گوش باید   و معلم مبل

 ِإذا َو  و «.شانوند دارند کاه باا آن نماى   هایى آنان گوش» 4؛ِب ا َ ْسَمُعوَن  ل آذان   َلُ ْم  َو است: 
ُنوا  « .گیرندپند نمى ،و هنگامى که به آنها تذکر داده شود» 5؛َ ْذُكُنون ل ُذك 

کسى کاه  در چشم او،  نگرد.ید هدایایى ارزشمند مىبه ددیگران  انتقادهای انسان مسلمان به

داند. خود مىترین برادر محبوباو را لذا  دهد؛میدر حقیقت به او هدیه ، کندمی عیوبش را گوشزد

 6.«إِلَیَّ عُیُوبِی أَهْدَى أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ» نقل است: چنانکه از امام صادق
                                                           

 آن از دارى[ که شوکتى و عزّت همه ]با تو که یافتم آگاهى چیزى از: گفت و[ آمد ]هدهد که نپایید دیرى پس» .1
 یافتم را زنى من همانا [:داد توضیح ]هدهد* امآورده درست و مهم گزارشى سبأ []منطقه از تو براى و اىنشده آگاه
 قومش و زن آن* داشت بزرگى و تخت بود برخوردار ]دنیا[ چیز همه از و کردمى سلطنت مردم بر که بلقیس[ نام ]به
 از را آنان پس آراسته، نظرشان در را اعمالشان شیطان و کنندمى سجده خورشید براى خدا جاى به که یافتم چنین را

 (24ـ22 )نمل: «.شوندنمى هدایت آنان و بازداشته ]حق[ راه

 .20 دعای ،سجادیه صحیفه. 2

 .53یوسف:  .3

 . 179: أعراف. 4
 . 13: صافات. 5
 . 639 ص ،2ج ،الکافی .6
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 بخشامیدوار و امید . 22

معلمی موفاق  . دلگرم بودن و دمیدن روح امید در کالبد دانشجوست، از وظایف معلم مسلمان

. مخاطب خود تزریق کند بههم دلگرم باشد و هم امید را ، های الهیه وعدهبر اثر امید باست که 

مان   در رساالت فرماید حرکت کنیاد و دلگارم باشاید و    می خداوند تعالی به موسی و هارون

 .1ِذْكِن  ِفي َتِنیا ل َو  ِبآ اتي َأُخوَك  َو  َأْنَت  اْذَیْب  :سستى نکنید
قارآن   به تعبیر، یوس کردن دیگرانأگناهان کبیره است و م جزو یأس از رحمت خداوند رحیم

فقیاه واقعای و   »فرمودند:  خوانیم که امیرالمؤمنیندر حدیث می. کار شیطان و منافقان ،کریم

ح الهای  کند و از گشایش و رَوْنامید از رحمت الهی نا مردم را شناس حقیقی کسی است کهاسالم

 2«[.مغرورشان نکند و] خداوند ایمن نسازدماید و آنان را از مکر مأیوس نن

ى دنباال  کار را جاد ، دندهادامه مىتبلی  و تعلیم راه  به تبا قدرت و قو، امیدوار ل  و معلممب

 ایدهپژوهان خود را باه آینا  دانشاستاد و معلم باید  همچنین .دنکند و از سستى پرهیز مىنکنمى

و  گویاد یما  دانشامندان غربای ساخن    های علمیِفتائماا از پیشراستادی که د امید دهند.روشن 

وح ر، امیاد  کند و به جایان را برای سفر به خارج تحریک میکشور خودش را تحقیر و دانشجوی

 ست: این دانسته مؤمن قرآن کریم بارها آینده را از آنِ. استکار خیانت، دمدرا در آنان مییأس 

ِقیَن  اْلعاِقَب ُ  َو  ا  « .از آنِ پرهیزکاران است [نیک]و فرجام » 3؛ِلْلُمتَّ

ْقوى اْلعاِقَب ُ  َو ا   « .ست[ تقوااهل]براى  [نیکو]و سرانجامِ » 4؛ِللتَّ

هُ  َوَعَد ا  ِذ َن  اللَّ اِلحاِت  َعِمُلوا َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا الَّ ُ ْم  الصَّ ْرِ   ِفي َلَیْسَتْخِلَفنَّ
َ
ِذ َن  اْسَتْخَلَ   َكَما اْْل  الَّ

وعاده  ، اناد خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده» 5؛َقْبِلِ ْم  ِمْن 

گونه که کساانى پایش از ایشاان را    همان، داده است که حتماا آنان را در زمین جانشین قرار دهد

  «.جانشین کرد

                                                           
 . 42: طه. 1
 مِنْ یُومِنْهُمْ لَمْ وَ اللَّهِ رَوْحِ مِنْ یُویِسْهُمْ لَمْ وَ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ النَّاسَ یُقَنِّطِ لَمْ مَنْ الْفَقِیهِ کُلُّ الْفَقِیهُ»: أَمِیرُالْمُومِنِینَ قَالَ .2

 (90 ح ،البالغهنهج)« .اللَّهِ مَکْرِ

 . 128: أعراف. 3

 . 132: طه. 4

 . 55: نور. 5
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 ،ماده اسات  ود آما که پس از انقالب اسالمی به وج هایاگر غرب از جریان علمی و پیشرفت

سالمی اده ایران که سراسیمگی غرب بیانگر رشد فزایندر حالی؛ دکرمید باید ما را رها یهراسنمی

 .م، و در تبلی  آن تالش کنیتوجه به این حقیقتباید  ما نیز .است

 هاه حق و نترسیدن از سرزنشقاطعیت در را. 23

 َأَحداً  َ ْخَشْوَن  ل َو  فرماید:می ا  ندهست بشر انما که معلقرآن کریم در توصیف انبیای الهی  
هَ  ِإلَّ    1«.کس جز خدا بیم ندارندو از هیچ»؛ اللَّ

هاا در امات مان ظااهر     هنگامى که بدعت» فرمودند: خوانیم که رسول خدادر حدیث می

لعنات خادا بار    ، عالم است که علم خویش را ظاهر سازد و کسى که چنین نکندشخص بر ، شود

 2«.اوست
ُل  َكذِلَك  َو کند: میآنان را افشا  هاىراه و روش مجرمین و توطئه، آیات قرآن  َو  اآلْ اِت  ُنَفص 

]تاا  ، کنایم به روشنى بیان مى [براى مردم]گونه آیات را و ما بدین» 3؛اْلُمْجِنِمیَن  َسِبیُل  ِلَتْسَتِبیَن 

  «.و راه و رسم گناهکاران روشن شود [آشکار حق،

هِ  َو  فرمود: که ابراهیمکردند؛ چنانان خدا نیز چنین میپیامبر ِكیهَدَن  َتاللَّ
َ
 4؛َأْصهناَمُكْم  َْل

حضرت  و «.هایتان خواهم کشیدبت [نابودى]اى براى نقشه، غیاب شما به خداوند سوگند که در»

ِذ  ِإلِ َك  ِإلی اْنُظْن  َو  سامرى را توبیخ نمود و فرمود: موسى ههُ  عاِكفهاً  َعَلْیهِ  َظْلَت  الَّ َقنَّ  ُثهَم  َلُنَحن 
هُ  کاردى نگااه   را پرستش مى به سوى معبودت که پیوسته آن [اکنون]و » 5؛َنْسفاً  اْلَیم   ِفي َلَنْنِسَفنَّ

 «.ات آن را به دریا خواهیم پاشیدخاکستر و ذر سوزانیم وما حتماا آن را مى، کن

: داشته باشاند کنندگان هراسى از سرزنش، راه تبلی  دیندر  نیز نباید م معتقدو معل   مؤمنمبل

                                                           
 را الهى هاىپیام که کسانى»؛ حَسِیباً بِاللَّهِ کَفى وَ اللَّهَ إِلَّا أَحَداً یَخْشَوْنَ ال وَ یَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رِساالتِ یُبَلِّغُونَ الَّذِینَ. 1

 «.است کافى رسىحساب براى خداوند و ندارند، بیم خدا جز کس هیچ از و ترسند،مى خدا از و کنندمى ابالغ
 (39 أحزاب:)

 ،1ج ،الکافی)« .اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ یَفْعَلْ لَمْ فَمَنْ عِلْمَهُ الْعَالِمُ فَلْیُظْهِرِ أُمَّتِی فِی الْبِدَعُ ظَهَرَتِ إِذَا» :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ .2
 (54ص

 . 55: أنعام. 3
 . 57: أنبیاء. 4
 . 97: طه. 5
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 هِ  َسِبیِل  ِفي ُ جاِیُدوَن کنند و از مالمات هایچ   در راه خدا جهاد مى» 1؛لِ م َلْوَم َ  َ خاُفوَن  ل َو  اللَّ

 « .هراسنداى نمىکنندهمالمت

 َتَخهْ   ل َو » :فرمودناد به او ، فرستادند نگامى که معاذ را براى تبلی  به یمنه رسول خدا
هِ  ِفي  2 «.کنندگان مترسدر راه خدا از سرزنشِ سرزنش !اى معاذ؛ لِ م َلْوَم َ  اللَّ

کنند و ىپشت م آنجا که الزم باشد با قاطعیت به کفار و معاندان،   واقعى و شجاعمعلم و مبل

مبنى بر سکوت  اهاد کفارمأمور شد که در برابر پیشن پیامبر اکرم. دنگیربا صراحت موضع می

 ِد ُنُكْم  َلُكْم با صراحت بگوید:  ا به مسلمانانها احترام آن ،کفر آنان و در عوض در مقابلحضرت 
  «.دینتان براى خودتان و دین من براى من» 3؛ِد ن َوِلَی 

اه و نظار  نیااز باه اعاالم دیادگ     مواردی پیش بیاید کاه  کالس یاچه بسا در محیط آموزشی 

هاایی  و حرف باشند که موضع بگیرندای عقیدهعیف و سستافراد ض، باشد و در این میان دیگران

قاطعیت  با، یگرانبدون ترس از نیشخند و تمسخر و مالمت د باید م، معلگونه موارددر این؛ بزنند

 .حرف حق را بگویدو متانت و ادب، 

 داشتن حکمت. 24

ُمُ ُم  َو  :آموزش کتاب و حکمت است، وظایف انبیایکى از  ، حکمت .4اْلِحْكَم َ  َو  اْلِكتاَب  ُ َعل 

  را برای او به ارمغان خواهد داشت.خیر کثیر ، و به هر کس عطا شود همتاى کتاب آسمانى است

 ما َو  َكِثیناً  َخْیناً  ُأوِتَي  َفَقْد  اْلِحْكَم َ  ُ ْمَت  َمْن  َو  َ شاءُ  َمْن  اْلِحْكَم َ  ُ ْمِتي :در قرآن کریم آمده است
ُن  كَّ ْلباِب  ُأوُلوا ِإلَّ  َ ذَّ

َ
 [شایساته ببیناد   و]حکمت و بینش را به هر کاس بخواهاد    [خداوند»] 5؛اْْل

همانا خیرى فراوان به او داده شده است و جز خردمنادان  ، دهد و به هرکس حکمت داده شودمى

 « .گردندر نمى[ متذکاز این نکته]

اناد  دانسته و آگاهى از حقایق و رسیدن به حق اسرار را به معنى معرفت و شناخت« حکمت»

                                                           
 . 54: مائده. 1

 .26 ص ،العقول تحف. 2

 . 6: کافرون. 3

 .2جمعه:  و 164 عمران:؛ آل129: بقره .4

 . 269: بقره. 5
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ى شیطانى را از هاتا آنان وسوسه کندتالش عطا مىپرتقوا و باو  که خداوند به بعضى از افراد پاک

  1.است و شعار را از شعور تشخیص دهند و این خیر کثیر ،و چاه را از راهالهامات الهى باز بشناسند 

گیرد و آثاار آن در گفتاار و   همچون نورى است که در جان قرار مى حکمت ،روایات بر اساس

او را در جامعاه از  ، بینش و بصیرتى است که اگر در فقیر باشد، حکمت 2.شودرفتار انسان پیدا مى

 3.بخشداو را بر بزرگساالن برترى مى، کند و اگر در صغیر باشدتر مىثروتمند محبوب

، اطاعت از خادا ، حکمت. معرفت و تفقّه در دین است، خوانیم: حکمتدر روایات مى همچنین

 هر. خیرات است اى کلیدى و مادر همهحکمت هدیه 4.پرهیز از گناهان کبیره است شناخت امام و

، کثیر ولى خیر، ثروت خیر است گرچه مال و .چیزهاى زیادى خواهد داشت ه باشد،که آن را داشت

 .قدرت تشخیص است دید و داشتن

نه  ؛امور است توجه او به عاقبت و نتیجه ؛ف ندارددر مسائل سطحى و زودگذر توق فرد حکیم

آگااهى   ن علم وسخنى بدو ؛کنددست خود دارد و نه زیردستان را تحقیر مىای با باالنزاع بیهوده

کناد و باه   ىى را ضایع نما هاى الهنعمت ؛شودگوید و در گفتار و رفتارش تناقضى یافت نمىنمى

ناان  د باراى آ چه را براى خاود بخواها  مردم را مثل خود دوست دارد؛ هر ؛رودها نمىسراغ بیهوده

نند کىمى تکیه ادمیان بر مال و آمار و محاسبات دنیاگرا .کندحیله نمى آنانخواهد و هرگز با مى

از ، ندشناساان اندیشام  اقال و راه ولى دوراندیشان ع، سنجندیات مىو سود و زیان را بر اساس ماد

 .کنندبعد دیگرى محاسبه مى

. ولی حکایم باود  ، نخواندهدرس پدرم یک کاسب ؛ امامن حدود نیم قرن است که معلم هستم

هار  » ایشاان فرماود:  « تر است یا منازل فالنای؟  منزل ما گران»روزی در نوجوانی از او پرسیدم: 

 از او پرسایدم:  روز دیگاری ، همچناین « .تر استگران ،عبادت خدا بیشتر باشددر آن ای که خانه

                                                           
)آیات  اسراء سوره در لذا دهد؛می نشان هاانسان به نیز را شدن حکیم راه کند،می معرفی را حکیمان وقتی . خداوند1

 تمام» فرماید:می خدا رسول به پایان در و کندمی ذکر را اخالقی و عملی اعتقادی، دستور پنج و ( بیست39الی22
 و عملی حکمت»اخالقی،  و عملی و اعتقادی دستورات این و «است. نموده وحی تو به خداوند که است حکمت اینها

 .دارد نام «نظری

 .316 ص ،14 ج ،بحاراالنوار. 2

 .458 ص ،67 ج ،همان. 3

 .287 ص ،1 ج ،نورالثقلین تفسیر. 4
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خوابند و نماز شب چرا این همه آدم در این خانه می»گفت: « د؟ندهچرا درختان باغچه میوه نمی»

 «!خوانند؟نمی

عد از بلذا  ؛یز بودمرد حکیمی ن ،عالوه بر آنکه یک مرجع تقلید و سیاستمدار بود امام خمینی

 ه سیاهپوسات کا را دستور داد تا یکی از آنان  گرفتن جاسوسان آمریکاییتسخیر النه جاسوسی و 

، هام  هار حکیمانا کا و با این « است.به این نژاد در طول تاریخ ظلم شده »: بود آزاد کنند و فرمود

 .و هم آمریکا را تحقیر کرد ،پوستان را شادسیاه

چه نحاوه  ، چه تدریس، آموزشیچه مدیریت ؛ دارد ایالعادهنقش فوق در امور آموزشیحکمت 

تصمیم  1،یکی از معلمین فرهیخته که در جمهوری اسالمی وزیر شد . ...پژوهان ودانش ارتباط با

اول باه او حکام   ، اقدامی حکیمانه در ایشان. مدیر کل تعیین کند کردستان گرفت تا برای استان

ز تمام مسائل آموزش و پرورش ابازرسی ویژه داد که مدتی در کردستان بماند و در قالب بازرسی 

آن بازرس ویژه را باه عناوان   ، همین که اطالعاتش کامل شد. ولین آگاهی عمیق پیدا کندو مسئ

 .وزیر آموزش و پرورش شد مدیر کل منصوب کرد که آن شخص منصوب نیز بعداا

 ،قتنبیاه و تشاوی  مانناد  ؛ گفتار و رفتار و تصمیم حکیمانه ضروری اسات  نیز در امور آموزشی

 2. ...سخت گرفتن و سهل گرفتن و، نگاه تیز تا تبسّم، لتغافل و تحم

 اهل ذکر باشد! . 25

هستند و او را خرد این است که پیوسته به یاد خدای تعالی های افراد نخبه و صاحباز ویژگی

ن قارآ . خدای تعالی در هر حال است ذکر، خرد نشانه، از نگاه کتاب آسمانی. دانندمراقب خود می

هِذ َن  فرمایاد: مغاز مای  ه و صاحبنخبافراد  بارهکریم در ههَ  َ هْذُكُنوَن  الَّ  َعلهی َو  ُقُعهوداً  َو  ِقیامهاً  اللَّ
[ بار پهلاو یااد خادا     خوابیاده ]کسانى هستند که ایساتاده و نشساته و    [خردمندان»] 3؛ُجُنوِبِ ْم 

                                                           
 .پرورش آقای جناب. 1

 از و بپردازند سنگین هایدرس به تدریج به و کنند شروع ترساده مراحل از اساتید که کندمی اقتضا حکمت. 2
: شد مأمور خود به نسبت ابتدا نیز اسالم پیامبر. برسند پرجمعیت جلسات به و کنند شروع جمعیتکم جلسات

 ؛(214: شعراء) الْأَقْرَبینَ عَشیرَتَکَ أَنْذِرْ وَ: شد فامیل به هشدار مسئول بعد مرحله در ؛(4:مدثر) فَطَهِّر ثِیابَکَ وَ
 .نَذیراً لِلْبَشَر : دنیا مردم همه سرانجام و( 92: انعام) حَوْلَها مَنْ وَ الْقُرى أُمَّ لِتُنْذِرَ: شهرش و منطقه اهل سپس

 ( 36: مدثر)

 . 191: عمرانآل. 3
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 « .کنندمى

ا ردای تعاالی  خ پیوستهذکر باشد و  اهل، باید چون معلمان الهی، معلم و استادی که الگوست

ارد کاه  مکان ندا. های منظم معنوی داشته باشدبرنامه اشدر نظر داشته باشد و در زندگی روزمره

 مای بزرگ ماعل. مایدموفق باشد و بتواند در متعلّمان رشدی ایجاد ن انسان بدون یاد خداوند تعالی

ا منطاق  بک برنامه منظم عبادی داشتند و ی، آموزی و تعلیم و پژوهشکوشی در علمسخت ضمن

 .کنندهای بزرگی را تربیت خود توانستند انسان و منش توحیدی

 هساتند، اهال ذکار    هاانسان بعضیو  ندولی اهل ذکر نیست هستند،اهل علم  هاانسان بعضی

اه به او ردر بین . بردمای میگذاری خانهروزی معماری را برای قیمت. دنولی تحصیالت عالیه ندار

 او «.باشاد  آنهاگذاری کن که به نفع جوری قیمت؛ خانواده شهید است ،یک طرف معامله» :گفتم

 که به نفع توقع دارید من جوری قیمت کنم چرا؟، شما که اهل علم هستید» تعجب کرد و گفت:

 اهال علام   که یک لحظه متوجه شدم در من« شهید باشد و لقمه حرام به فرزندان شهید بدهم؟!

 .اما اهل ذکر نیستم ،هستم

 توطئه شناسی. 26

. دنهشدار بدهود خبه مخاطبان  هم وباشند های بیگانگان آگاه باید هم از توطئه و مربی معلم

ماان  امبر ایکه صبح باه پیا   در قرآن کریم آمده است که جمعی از سرشناسان یهود نقشه کشیدند

ولى باا آنچاه در   ، مو آیین او را دیدی دمحم ما»بگویند:  و از دین او برگردندو غروب بیاورند 

 برسند:با این کار به دو نتیجه  تا« .مطابقت ندارد، است انجیل آمده تورات و

، دندمسلمان شا  ند آنان که صبحبگویفتند و یهودیان به فکر مسلمان شدن نی اول اینکه سایر

د نکنا : گویناد بد با خو تا کنندتضعیف را دوم اینکه روحیه مسلمانان  ؛ وبرگشتنداز دین خود شب 

 ؟!دین ما ارزشی نداشت و دانشمندان را جذب نکرد

این طراحی و توطئه از طریق وحی به پیامبر اعالم شد و ایشان آن را برای مردم مطرح کارد  

  1.تا آماده باشند

                                                           
؛ یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ آخِرَهُ اکْفُرُوا وَ النَّهارِ وَجْهَ آمَنُوا الَّذِینَ عَلَى أُنْزِلَ بِالَّذِی آمِنُوا الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ طائِفَةٌ قالَتْ وَ. 1
 کافر روز پایان در و آورید ایمان روز آغاز در است، شده نازل مؤمنان بر آنچه به: گفتند کتاب اهل از وگروهى»
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سا باه اسام   چه ب .ای در صدد ضربه زدن استحتی با ایمان تاکتیکی و لحظه دشمنبنابراین 

سال  ع تولیاد ن ماان ، چه بسا به قصد تنظیم خاانواده  ؛ها را داشته باشندقصد تخریب باغ، اشیسمپ

ار یا مستش ،هانگردیجچه بسا به اسم  ؛دنباشداشته اهداف ناپاکی ، داروها از تولیدچه بسا  ؛بشوند

 ..و. قراردادهاا ، هاا وام، هاا مهمانی، های خارجیبورسیه علمی، و سفرهای تفریحی ،مشاور نظامی

 .نندا آگاه کنسل نو ر ،سوز و به خصوص اساتیدکه باید مصلحین دلدنبال کنند ا اهداف شومی ر

اهاد  اى خاوددارى نخو و نقشه در عمل از هیچ توطئه، دشمن که در دل آرزوى کفر ما را دارد

 .که باید نسبت به آنها هشیار بود کرد

 شناسیدشمن. 27

وص در خصا  انانبارها به مسالم  قرآن کریم. من آشنا کنیمباید خود و شاگردان خود را با دش

 نااک دشامنان  ماهیت خطرای از قرآن کریم در تبیین در آیه. هشدار داده استدشمنان تحذیر از 

 :آمده است

ا  ا َ ِذ َن  َأ ُّ ِخُذوا ل آَمُنوا الَّ وا َخباًل  َ ْأُلوَنُكْم  ل ُدوِنُكْم  ِمْن  ِبااَن ً  َتتَّ ْم  ما َودُّ  اْلَبْغضهاءُ  َبَدِت  َقْد  َعِنتُّ
ْكَبُن  ُصُدوُرُیْم  ُتْخِفي ما َو  َأْفواِیِ ْم  ِمْن  ا َقْد  َأ نَّ اى کساانى کاه   » 1؛َتْعِقُلهوَن  ُكْنهُتْم  ِإْن  اآلْ هاِت  َلُكُم  َبیَّ

آنها رنج بردن ، کنندآنان در تباهى شما کوتاهى نمى. راز نگیریداید! از غیر خودتان همایمان آورده

، دهانشان پیداست و آنچه دلشان در بردارد و[ گفتار]همانا کینه و دشمنى از . ما را دوست دارندش

، را براى شما بیان کاردیم  [هاى دشمنروشنگر و افشاگر توطئه]به تحقیق ما آیات . بزرگتر است

 «.ل کنیداگر تعق

اى در آناان ذره  چراکه، که دشمنان خود را بشناسید و هشیار باشیداست بیان شده  در این آیه

دن باه شاما   درصادد ضاربه ز  با شگردهاى گوناگون و ؛ کنندو فتنه علیه شما کوتاهى نمى توطئه

  هستند؛ شگردهایی همچون:

 ل َ ْأُلوَنُكْم َخباًل  :الف( فساد
                                                                                                                                              

 (72 عمران:)آل «.گردند باز اسالم[ از آنها حیله، این ]با شاید شوید،
 اسرار مَحرم از کنایه کلمه این .چسبدمى شکم و «بَطن» به که شودمى گفته زیر لباس به «بِطانَة» .118: عمرانآل . 1

 کردن کوتاهى معنى به «یَألُون» و رنج، و سختى معنى به «عَنَت» .است عقل و فکر نابودى معناى به «خَبال» .است
 .است کار انجام در
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ْم  :ب( فشار وا ما َعِنتُّ  َودُّ

ْكَبُن  :ج( نفاق  ما ُتْخِفي ُصُدوُرُیْم َأ

منان آرزوهاى دش هبرا بررسی کنیم، در قرآن « وَدَّ»اگر واژه  کند؟ه آرزو مىدشمن براى ما چ

 :بریمپی میدرباره خود 

ِذ َن َكَفُنوا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َو َأْمِتَعِتُكْم  :سرمایه خود الف( غفلت از سالح و   1َودَّ الَّ

وا :کارىب( ضعف و سستى و مداهنه و سازش   2َلْو ُتْدِیُن َفُیْدِیُنوَن  َودُّ

ْم  :ج( رنج و فشار و به زحمت افتادن وا ما َعِنتُّ   3َودُّ

وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِ  :د( ارتداد و بازگشت از دین اراً َودَّ َكِثین  ِمْن َأْیِل اْلِكتاِب َلْو َ ُندُّ   4 ماِنُكْم ُكفَّ

ه باه روحیاات و   توجا ، کناد و آن بیاان ماى  در ادامه راه شناختِ دوست و دشامن را   این آیه

شاود  تاذکر مای  ضامن آنکاه م  ؛ العمل دیگران در مواقع کامیابى یا ناکامى مسلمانان استعکس

 ؛کنند توطئه ماآنان علیه  آن اینکه ممکن است تاوان سختى داشته باشد و دوست گرفتن دشمنان

ِإْن َتْمَسْسهُكْم  اى به شما نزناد: ن ضربههاى آناتا حیله، بنابراین شما باید اهل صبر و تقوا باشید
ُكْم َكْیُدُیْم َشه ُقوا ل َ ُضنُّ َئ   َ ْفَنُحوا ِب ا َو ِإْن َتْصِبُنوا َو َتتَّ هَه ِبمها َحَسَن   َتُسْمُیْم َو ِإْن ُتِصْبُكْم َسی  ْیئًا ِإنَّ اللَّ

 (120عمران/)آل5َ ْعَمُلوَن ُمِحیط  

ه این است ک اشنشانهبلکه ؛ ها نیستقراردادها و کنفرانسعالمت دشمن سفرها و لبخندها و 

 شود.ی به ما برسد ناراحت میاگر خیر

شناسی خاالی  نباید از دشمن مباحث ما، های تحصیلیهای زمانی و در همه دورهدر همه دوره

د کنهای آنان تالش ان و توطئهدشمنباید در معرفی  دارد،ملی هر کسی که غیرت دینی و  .باشد

 .خبر نمایدق استعماری و استکباری دشمنان بااز سواب را و مخاطبان خود

                                                           
 102نساء: .  1
 .9. قلم:  2

 .118عمران: . آل 3

 .109. بقره:  4

 شادمان بدان آنها رسد، شما به بدى اگر و سازد غمگین را آنان رسد، شما به خوبى اگر». 120آل عمران:  .5
 همانا .نرساند شما به آسیبى گونههیچ آنان بدخواهانه حیله باشید، پرهیزکار و کنید صبر برابرشان[ ]در اگر و شوندمى

 «.دارد احاطه دهندمى انجام آنچه به خداوند
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 جدی گرفتن هشدارها  .28

های ا و هشادار خطرها ، باید همیشه مخاطب خود را امیدوار کند و در کنار امید استاد و مربی

 ررضا هاا انگیازۀ دفاع    در انساان الا معموچون ؛ داشته باشد« انذار»الزم را بدهد و توجه ویژه به 

 .انذار تأکید کرده است بر مسئلۀ لذا قرآن. تر از جلب منفعت استقوى

و اخطاار و   اناذار باه  در عین حاال، مکارراا    خواند؛می قرآن کریم، پیامبر اکرم را بشیر و نذیر

ِإْن : ندارد فرموده است که او مسئولیتی جز هشدار و انذارحتی  وکرده توجه خاص ایشان هشدار 
ْنِذَرُكْم یا   1َأْنَت ِإلَّ َنذ ن  

ُ
ما َأَنا َنِذ ن  ُمِبین  و یا  2ِْل ان »عباارت  این در حالی است کاه    3ِإنَّ

 در قرآن نیامده است. «انت ال بشین

به جوینادگان علاوم    در قرآن کریم است که خداوند تعالیسنگین هشدار به قدری مسئولیت 

ها را هشادار دهناد:   سوی قوم و قبیله خود برگردند تا آنبعد از تفقه باید به  که فرمایداسالمی می

ولینذروا قوم م اذا رجعوا الی م.4 دو ، اناد معارفها و همۀ آنان که در طلب طالب حوزه لذا بر

ها به سوى شهرها دیگرى از حوزه و مراکز علوم دینی و هاهجرت الزم است: یکى به سوى حوزه

از غفلات و  ، از توطئه دشمنهشدار ، هشدار از قهر خدا؛ به قوم و قبیله خوددادن هشدار  به قصد

 .شناسیشناسی و خطرهای خود و در یک کالم، دشمنضعف

ر پشت به پشت یکدیگر جبهۀ کف این رسالت خصوصاا در زمان ما اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه

هاا و  باوق ، سافرها ، مغزهاا ، هنرهاا ، هاا بودجه ،یفضای مجاز ،هاگیری از رسانهو با بهره اندداده

، کفار ، کنند و باه شارک  بخواهند تصرف میهر کجا را ، وعده و وعید و تهدید و تطمیع، تبلیغات

تشویق جامعه  و خدا، بشر را به غفلت از خود ،و در یک کالم زنندنفاق و رذائل اخالقی دامن می

                                                           
 .23. فاطر/ 1

2 ....َهر و شما آن با تا شده وحى من به قرآن این و»(؛ 19؛ )انعام: ... بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُنْذِرَکُمْ الْقُرْآنُ هذَا إِلَیَّ أُوحِیَ و 
 .«دهم هشدار برسد، او به پیام این که را که
 .50عنکبوت/ .  3

4 .َرَجَعُواْ إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِیُنْذِرُواْ الدّینِ فِى لّیَتَفَقَّهُواْ طَآئِفَةٌ مّنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلّ مِن نَفَرَ فَلَوْلَا کَآفَّةً لِیَنفِرُواْ الْمُؤْمِنُونَ کَانَ مَا و 
 از گروهى هر از چرا پس شوند، رهسپار جهاد[ ]به مؤمنان همه که نیست سزاوار»(؛ 122)توبه: یَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ

 تا دهند بیم را آنان گشتند، بازخویش  قوم سوى به که هنگامى و شوند فقیه دین تا در کنندنمى کوچ اىدسته ایشان
 (122 /توبه) .«کنند حذر طغیان[ و گناه ]از آنان شاید
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 .کنندو ترغیب می

 ها )خودآزمایی(آموزش تأثیر سنجش مقدار. 29

 خصااوص مقاادار تااأثیر علاام و خروجاای آزمااایی درساانجش و خود، یکاای از کارهااای الزم

و روایای   های قرآنای هم خود را با معیار، یهر از چند گاه، معلمکه چه خوب است . هاستدرس

 .پژوهان خود را در ترازوی سنجش معارف الهی قرار بدهدجد و هم دانشبسن

ۀ درس کاه نتیجا   بالغه و روایات بهترین معیار سنجش ما هستند تا بدانیمنهج ال ،قرآن کریم

رشاد  ، تاساتقام ، آیا ثمره علم ماا بنادگی خادای تعاالی     چیست؟هایمان ها و درس دادنخواندن

ظاالم   ،غیارت دینای  ، خواهیعدالت، محوریگرایی و وظیفهحق، خدمت به مردم و جامعه، روحی

 یاا  اسات « ینای دتربیت »آیا نتیجه تعلیم و تعلّم کالم، ر یک مظلوم است؟ دحمایت از و ستیزی 

 ؟سری محفوظات و مدارکیک

ه با هاا را  دهاد و هام معیار  را در تارازوی سانجش و نقاد قارار مای     هام خاود   ، معلم موفق

صیلی رشد تح، یماهانه و فصل، هفتگی ،گونه که روزانههمان . ما بایدآموزدپژوهان خود مینشدا

ال سا نامۀ آخر و ببینیم که کار بسنجیمرا  ی خویشرشد معنوی و اخالق، کنیمخود را محاسبه می

 معنوی ما چگونه است:

 باقی اعمالمان چگونه بوده است؟ روزه و، دینی: نماز

 چگونه گفتیم؟ چرا نگفتیم؟ ؟زبان: چه گفتیم

 ؟... یتیمان و ؟منزل بستگانمان ؟مدرسه فرزندمان ؟ایمجفرافیا: کجا رفته

 ایم یا خیر؟داشته ....صدقات و، زکات، خمس، کاریکمحساب: 

 ایم؟نسل جوان داشته در جذب و رشد چه هنریهنر: 

 ایم؟تار کرده... چگونه رفهای مذهبی واقلیت، مردم، همسایه، همکار، اخالق: با خانواده

هاد  خوا ویریتصچه ، اگر نقشۀ حرکات ما را نشان دهند ؟چه نقشی داشتیمدر زندگی نقاشی: 

 ؟داشت

 ارزش چه کردیم؟های بادر زمان ؟تاریخ: در چه تاریخی چه کردیم

 ها؟م و مدالمقا، شعارها، هاوعده؟ به چه دلیل ؟اجتماعی و سیاسی: طرفدار چه کسی بودیم
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 ایم یا خیر؟داشته ...از دست دادن سرمایه عمر و، فروشیگران، فروشیاقتصاد: کم

 ...و

باه  ایان کاار را   و هام   دهدمیسنجش قرار  نقد و ترازویدر  خود راهم ، آری! استاد و معلم

ا ررشد خاود   لیستی معنوی هستیم تاما همه در زندگی خود نیازمند چک. آموزدخود میمخاطبان 

 .بسنجیمپیوسته 

 ها ها و ظرفیتاستفاده از همه فرصت. 30

های مقدس و در مکانچه )اگر منحصر به مکان و زمان خاصی نیست، همان گونه که عبادت

های علمای  تبلی  نیز نباید منحصر به محیط آموزی و تدریس وعلم (های خاص افضل استزمان

گااه  هایچ ، یات تعلایم و ترب  چرا کاه ؛ مدرسه و دانشگاه باشدحضور در در زمان فقط و آموزشی یا 

 .بردار نیستتعطیل

 هاای ۀ ظرفیات توسع، توانند انجام دهندای که اساتید و معلمان محترم میاز کارهای شایسته

 مان وزبتوانند در هر  هابرخی از تعطیلیبه تا با توجه  ستهاگیری از همۀ ظرفیتآموزشی و بهره

 توانناد یما از آن بهاره ببرناد و هار چاه     ، مکانی که امکان مباحثه مسائل علمای و دینای باشاد   

 بیندیشند.و به پیشرفت و رشد  کنندشکنی مانع

دی را افرا دکتر بهشتی .شدهای مذهبی جلوگیری میکالسبرگزاری در زمان طاغوت از 

ودند تاا  مأمور ب آنها. بگذارمها دوره کالسداری برای آنکرد و در اختیار من گذاشت تا یک گزینش

ز مان  ای را کاه  کالسا ، در قالب دید و بازدید فامیلی و بعد از پذیرایی مختصر، در روزهای جمعه

ت دولا  نکاه آ؛ بدون متعددی ایجاد شد هایبدین وسیله کالس .برای بستگان نقل کنند اند،دیده

 مطلع شود.طاغوت 

ترین ه کمی کاین حقیقت است که آموزش و تحصیل در هر زمان و مکان زندگی بزرگان مؤید

 ید: وجه بفرمایتبه این دو مطلب خواندنی ، از باب نمونه؛ الزم است، ظرفیتی وجود داشته باشد

در روزی که بارف  ، الکریم حائریاهلل العظمی شیخ عبدآیت، الف( مؤسس حوزه علمیه قم

 چگوناه  شاگردان تعجب کردند که استاد سالمند .برای تدریس حاضر شد، آمده بودبسیار سنگینی 

آیا بازار به خاطر بارف تعطیال   »د: فرمودن، از او پرسیدند. آمده استبه درس  در این برف سنگین
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 «.آیا تحصیل ما به اندازه کسب و کار بازار ارزش ندارد؟! ؟است

پایاان درس   در روزی، درجه یک حوزه علمیه قم بود از استادانکه   اهلل اعتمادیآیت ب(

س ز درتا بعد ا ولی من درس شما را تعطیل نکردم، است مادرم از دنیا رفته» :به شاگردانش گفت

 .«برای تشییع جنازه به منزل بروم

 رعایت استاندارد و تعلیم منطقی. 31

کمیال  تآن را  نناد دیگر معلماان بتوا دهیم که  انتقالگونه کالسداری کنیم و مطالب را باید آن

ستاد اباشد که  ساده و سطحی و بدون عمق و استدالل و منطق ما آنقدرنه آنکه کالسداری ؛ کنند

 .را تخریب کند و دوباره بسازدآن  شوددیگر مجبور 

گوناه  هماان  ؛عدب استاداننه شنونده و نه  ،شودمی پشیمان نه گوینده ،منطقی باشد، اگر حرف

 طبقات فاوق  مهندسین بعدی، باشدساخته شده که اگر ساختمان روی نقشه مهندسی و استاندارد 

را عاات  آن اطالیاد  بعاد با اساتادان   ،اگر تعلیم و تربیت استاندارد و منطقی نباشد .سازندمی آن را

 .شروع کننداز نو تخریب و فعالیت خود را 

طمائن اسات   ماستفاده از متون آموزشی ، کندمی از چیزهایی که آموزش را مطمئن و هدفمند

زش تولیان آمودر این خصوص م تهیه شده باشند. مراکز معتبر و بر اساس نظام آموزشی توسطکه 

ه با سااله را   دوران آموزشای چناد   توانندمی ای دارند. آنهاش برجستهنقو مدیران متون آموزشی 

زم آماوزش  پژوهان را در سطح الدانش، و با آموزش پلکانیکنند صورت منظم و منسجم طراحی 

 است؛ چون معارف دینی دو چندانهای خصوصیِ کالس مسئولیت معلمان در. و آگاهی قرار دهند

 آن توانناد بعادی ب  اساتادان از نویسندگان معتبر بهره ببرند تاا   باید از متون محکم و قوی و حتماا

 کنند.را تکمیل  هاآموزش

 پذیری، نه قالبسازقالب. 32

ذیرش پا اماا هار نظار و مشاورتی ماورد       ،استای امر پسندیده، خواهی و مشورتاگرچه نظر

دم قا شهامت  اباست بلکه الزم  ،توان از جمع و محیط تبعیت کردنمی گاهی بنا به دالئلی. نیست

 .ب پذیرنه قال؛ قالب ساز باشد کسی است که معلم با تجربه لذا؛ و اقدامی نمود برداشت

در طاول عمرشاان   ، «خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعات شاو  »که با شعار بسیارند کسانى
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؛ سااز نیساتند  شکن و قالبدارند و در هیچ موردى خطبر نمىقدمى یا کالمى خالف مسیر عموم 

خورند و به هر سمت و سویى که باد نان را به نرخ روز مى، پذیرند و به اصطالحه همیشه قالببلک

 .شوندمتمایل مى، آیدمى

، سیاساى ، هایچ نظاام اقتصااى   کاه  شاکن  خط و سازقالب افرادى هستند، در مقابل این افراد

ه لوم   :به قول قرآن و شودمانع تصمیم بر حق آنان نمى، اجتماعى و خانوادگى ل خافون فی الله
در برابار  کردناد،  علیه بت قیام ، پرستىدر مرکز بت؛ انبیا و اولیاى الهى از این گروه بودند  1ل م

امیاه تسالیم   در برابار رژیام بناى   شکستند، و فضا و قالب حاکم بر جامعه را  ایستادندمی، فرعون

 .دادندنمیولى تن به ذلّت  تند،رفمیو زیر سم اسب  کردندنمینزد هرکس سر خم  شدند،نمی

یان  صوص به ادر این خ. پذیر، نه قالبساز باشدید در انتخاب موضوع و مخاطب قالبمعلم با

 خاطره توجه نمایید: 

 ضارت زهارا  در جشنی به مناسبت تولاد ح  کهجمعی از سالمندان بازار از استادی خواستند 

رت اجاع باه حضا   من برای پیرمردهای بازار ر به جای اینکه»استاد به آنان گفت:  .سخنرانی کند

یاان  مو حضارت تهیاه   آن شما بازاریان یک کتاب کوچک دربااره زنادگی   ، صحبت کنم زهرا

 ا بپردازیاد رو جوایز آن دهید یک مسابقه کتابخوانی تشکیل پخش کنید و بر اساس آن، دختران 

 ماندمیانه آنان ین کتاب در خشوند و امی آشنا  دختران با زندگی حضرت زهرا ،این کار باکه 

کوتااه ساخن آنکاه     .رساید مای به پاداش نیکو کتاب و جایزه، با پرداخت هزینه خرید شما هم و 

 .ادددی ارائه ولی استاد با لطف خداوند قالب جدی؛ او را در قالبی ببرند بازاریان خواستند

 آشنایی با مشکالت دیگران. 33

اماا اگار   ؛ شاود می نشاطبی مند وناراحت و گالیه، کند فقط به مشکالت خود توجهانسان اگر 

ت رابار مشاکال  او بازرگ و در ب روح ، ظرفیت او باال، نگاهی به مشکالت دیگران داشته باشدنیم

 .شودمی ترمقاوم

یگار  دالعزم ولاو کما اینکاه پیاامبران ا  ، : مقاومت و صبر داشته باشگویدمی قرآن به پیامبرش

 صبر کردند:
                                                           

 .54. مائده:  1
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 ُسل َفاْصِبْن  (35)أحقاف/ كما َصَبَن ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الُنه

: از سوی برخی مردم تکاذیب شادند   نیم که تمام انبیاءخوامیدر این کتاب الهی  همچنین

 َبْت ی َأتاُیْم َنْصُننا َفَصَبُنوا َعلی َقْبِلَك  ِمْن  ُرُسل   َو َلَقْد ُكذ  ُبوا َو ُأوُذوا َحتَّ آنها ماورد  و همه  1ما ُكذ 

 . 2 ِإَله َكاُنوا ِبِه َ ْسَتْ ِزُ وَن  :استهزاء قرار گرفتند
ه یاژه در حاوز  وبه  ،برای انسان مایۀ تسلی و دلداری است، و صبر دیگران آشنایی با مقاومت

 حقیاق وهش و تو دانشمندان ما هم در تعلیم و تدریس و هام در پاژ   ؛ چراکه علماتعلیم و تربیت

هاا و  شی از ایان تاال  هاای بخاش ، وخاطرات آنان زندگینامهدر و اند کمر شکنی کرده هایتالش

یات اماری   بتعلایم و تار    هاای برای همه معلمان محترم آشنایی با این اساوه  .آمده استصبرها 

 .ضروری است

 آشنایی با فرهنگ و گویش مخاطبان. 34

از کارهاای شایساته بارای    یکای  ، هاای مخاطباان  المثلآشنایی با فرهنگ و ادبیات و ضرب

و خوراک پذیرایی  را «زقوم»قرآن کریم  مثالا. تر مفاهیم استبرقراری ارتباط بهتر و انتقال آسان

روید و اگر ها مىگیاه زهردارى است که در بادیه« زقوم» 3.در جهنم معرفی کرده استگناهکاران 

قارآن  . کندجاى بدن برسد ورم مىآید که به هر اى بیرون مىبرگش کنده شود از جاى آن شیره

ُه ُرُؤُس  فرماید:می در توصیف این درخت یاِطیِن  َطْلُع ا َكَأنَّ ى آن ماننهد یها و شهكوفه؛ خوشههالشَّ
ذات و هنگ مسلمانان به موجودى زشت و بددر فر« شیطان»از آنجاکه   4سنیاى شیاطین است

زیباا و دلرباا    به جاای آنکاه  اى درخت زقوم هفرماید: شکوفهدر این آیه مى، شودخبیث گفته مى

مظهار خاوبى و کرامات     «فرشاته »در فرهنگ ماردم  . همچنین گویا سرهاى شیطان است، باشد

                                                           
 .34. أنعام:  1

 .30یس:.  2

درخت  یا است بهتر پذیرایى براى بهشتى[ هاى]نعمت آن آیا ؛الزَّقُّومِ شَجَرَةُ أَمْ نُزُلًا خَیْرٌ أَذلِکَ. 35. احقاف:3
 الْبُطُونِ فِی یَغْلِی کَالْمُهْلِ الْأَثِیمِ طَعامُ الزَّقُّومِ شَجَرَةَ إِنَّ: فرمایدنیز مى 43 آیه دخان، سوره در .«62صافات:) «زقوم؟
 جوشد، همچونمى آنها شکم در کرده آب مس همچون .است گناهکاران غذاى زقّوم، درخت همانا» ؛الْحَمِیمِ کَغَلْیِ

 .«داغ آب جوشش
 .65. صافات:  4



 مهارت معلمی    116

  1ْن یذا ِإلَّ َمَلك  َكِن م  إِ تا آن جا که زنان مصر در ستایش یوسف گفتند:  ؛است

َلهْت َو  فرماید:می در جایی دیگر برای توصیف صحنه قیامت قرآن کریم و ؛ ِإَذا اْلِعشاُر ُعا 

به معناى شتر حاملاه ده  « عشراء»جمع « عشار» .2«آنگاه که شتران باردار به حال خود رها شوند

هنگام  همین شیء باارزش،. شده استترین اموال محسوب مىبا ارزش، ماهه است که نزد عرب

 .ماند و کسى به فکر آن نیستصاحب مىبى، بروز عالئم قیامت

                                                           
 .31. یوسف:  1
 .4. تکویر: 2



 فصل چهارم:
 

 پرهیزها
 معلمی( های)نباید



« نبایادها » و« پرهیزهاا »توجه باه  ، گذاری معلم نقش جدی داردمهمی که در تأثیر از نکات

 .کنیممی اشاره« نبایدهای معلمی»بخشی از به ، در این فصل .است

 ای بازی و گرایش قبیلهپرهیز از جناح. 1

هار   .مدناد آایشاان  از قبائل مختلاف باه اساتقبال    مردم ، وارد مدینه شد روزی که پیامبر

. ه آن افتخار کنناد ب تاوارد شود  خانه آنهابه  هنگام ورود پیامبراکرم کهای عالقه داشت قبیله

خواسات باه هایچ    نمی حضرت که. را گرفتند و کشمکش شد مختلف افسار شتر پیامبرافراد 

، ابیاد جا شاتر خو کهر ، افسار را رها کنید»برای حل اختالف فرمود: ، قبیله و جناحی وابسته باشد

د فقیار  ه از افارا کا خانه ابوایوب انصاری خوابید  کنارشتر  ،در آن روز. «شویموارد همان خانه می

مان   کاه  م کارد نزاع را برطرف و به مردم اعاال ، با این طرح پیامبر. آمدمی حساب مدینه به

 .عشیره وگرایش خاصی ندارم، قبیله ،رنگ

ران دیگا  ای رفتار کند کهگونهبهنباید ، خواهد روی فکر دیگران اثر بگذاردآری! کسی که می

فهام  ، ئل سیاسیدر مسا البته. بدهند گی و تمایل به خط و قبیله و جناح خاصیبه او نسبت وابست

واه خا ، جنااحی  اما گرایش حزبی و؛ و تأمل و دانستن و دفاع از مبانی انقالب اسالمی خوب است

میشاه  ه، الم خاود لذا برای تاأثیر و نفاوذ کا   ؛ گذاردمی پژوهان تأثیر خود راذهن دانشدر ، ناخواه

 .مدافع اسالم و اصول انقالب اسالمی باشید

  پرهیز از سوء ظن. 2

از  «سوء ظن به ماردم »و  1اقسامى دارد که بعضى پسندیده و برخى ناپسند است« سوء ظن»

                                                           
 :است ناپسند برخى و پسندیده بعضى که دارد اقسامى ظن . سوء1
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. مگر جرم او با دلیل ثابت شود ؛صحت است، اصل اوّلیه در عمل مسلمان. اقسام ناپسند آن است

و از گمان کرده سفارش  ظن به حسن قرآن .حاکم باشد ظن حسن روحیهدر جامعه اسالمى باید 

 .است نمودهسبت به دیگران نهى بد ن

مسالمانان را باه خااطر    ، خداوناد بازرگ  ، شدهبیان  1نورسورۀ  11در داستان افک که در آیه 

 را ظان  تاوبیخ نماوده و حسان    پذیرى آنان در برابر شایعاتو آسیب بدگمانى به همسر پیامبر

  2.یکى از آثار ایمان دانسته است

 خوب درس بخواندتواند نمی گیرد که به خاطر مشکالتیمی پژوه در شرایطی قرارگاهی دانش

آید یا بنا به می یا اینکه گاهی با قدری تأخیر به جلسهدهد  یا تکلیف علمی خود را به خوبی انجام

، و مبلّا  خاوب اسات    آنچه شایسته یاک معلام  ... . شود و می ضرورتی از جلسه سخنرانی خارج

                                                                                                                                              
 در کند،مىن ازدواج زندگى و مخارج خرج ترس از که کسى»: خوانیممى حدیث در چنانکه خدا؛ به سوءظن( الف

 داشته همسر اگر لىو بدهد، را او رزق است قادر خدا باشد تنها اگر کندمى خیال گویا دارد؛ ظنسوء خدا به حقیقت
 .است نهى سوءظن مورد این«. ندارد قدرت خدا باشد،

 .است شده نهى آن از حجرات دوازدهم آیه در که مردم، به ظن سوء( ب
 را خود کارهاى همه و باشد داشته ظن حسن خود به نباید انسان است؛ زیرا ستایش مورد که خود، به ظن سوء( ج
 باتقوا افراد تکماال از یکى»: فرمایدمى همام خطبه در متّقین صفات برشمردن در على حضرت .بپندارد عیببى
 «.دارند ظن سوء خودشان به نسبت که است آن

 دادن جلوه و حقّ پوشاندن نوعى نیز زدن تهمت .است باطل به حقّ از گرایش معناى به لغت در «افک» کلمه .1
 همراه را همسرانش از یکى سفر هر در پیامبراکرم»: اندگفته آیه این نزول شأن درباره مفسّران برخى .است باطل

 عایشه گشتند،باز مدینه به مردم و یافت پایان نبرد که وقتى .به همراه برد را عایشه «مصطلقبنى» جنگ در .بردمى
 بود، مانده دور قافله از نیز او که اصحاب از یکى .ماند عقب قافله از اشگمشده گردنبند هاىدانه یافتن یا تطهیر براى

 پیامبر رسید.مردم  گوش به اتهام این .زدند ناروا تهمت صحابى، آن و عایشه به افراد بعضى .رساند لشکر به را عایشه
 و مفسّران از دیگر جمعى (کثیر ابن تفسیر)« شد. نازل آیه این که آن تا رفت پدر خانه به و عایشه شد ناراحت
 «قبطیه ماریه» درباره آیه این که اندکرده نقل مستند و متعدد روایات از استفاده با البیاناطیب تفسیر نویسنده خصوصاً

 دنیا از ماه 18 از داد که پس «ابراهیم» نام به فرزندى او به خداوند که است( خدا رسول همسران از دیگر یکى)
 نبود، تو فرزند ابراهیم کنى؟مى گریه چرا! خدا رسول اى»: گفتند حَفصِه و پیامبر از مرگ او متأثر شد، عایشه .رفت
 علّامه .شد نازل آیه این که بود اینجا .«است شده متولد ابراهیم و شده همبستر ماریه با تو از غیر دیگرى شخص بلکه
 .کندمى تأیید را بیان این نیز االفک حدیث گرانقدر کتاب در مرتضى جعفر

2 .ْمُبِینٌ إِفْکٌ هذا قالُوا وَ خَیْراً بِأَنْفُسِهِمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ ال لَو :که زمانى چرا»(؛ 12)نور 
 و آشکار بزرگ تهمتى این که نگفتند و نبردند خوب گمان خویش به نسبت باایمان زنان و مردان شنیدید، را تهمت
 همان خدا نزد آنان نیاوردند، را الزم گواهان چون پس نیاوردند؟ تهمت آن صحّت بر شاهد چهار چرا است؟

 « .انددروغگویان
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در  امیرالماؤمنین . ذیرش آن و پرهیز از ساوء ظان اسات   نگاه مثبت و شنیدن عذر و پ داشتن

َنَع »  اش فرمود:وصف برادر خدایی ي َيسم تح َْ ِلِه  َِ ِفي ِمثم ذم عر دًا َعَلي َما َيِجدر الم َْ َ
ومر أ ه َو َكاَ  ال َيلر َِ ِتَذا  1؛اعم

ذار او کرد تا اعتنمی سرزنش، شدمی عذری پیدا، کسی را در موردی که در مثل آن موردگاه هیچ

 .«را بشنود

ل را تجزیه مسائ، ثبتو با نگاه م نمودتا جایی که امکان دارد باید با حسن ظن رفتار  بنابراین

 .مگر یقین به خالف حاصل شود؛ و تحلیل کرد

 پرهیز از تحریک احساسات دیگران . 3

هِ فرمایدمی قرآن کریم ِذ َن َ ْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ وا الَّ هَ  َو ل َتُسبُّ وا اللَّ به » 2؛َعْدوًا ِبَغْیِن ِعْلم   َفَیُسبُّ

نیز از روی جهل و دشمنی انتقاام  آنها  ناسزا نگویید تا، پرستندمی معبود کسانی که که غیر خدا را

 « گویند. و به خدا ناسزا بگیرند

از « گیریضعمو»زیرا حساب ؛ جداست« دشنام»از حساب ، البته حساب لعن و نفرین و برائت

 .جداست« ناسزا»اب حس

گوید می طلبیم، یگراندگاهی استاد آگاهانه یا ناخودآگاه با گفتار یا رفتار خودش یا به نقل از 

فااع  در مقام د شود و تحریک آنهاتحقیر و احساسات ای که فرد یا قبیله یا منطقهکند و کاری می

 .آرامش و محبت را به زنند، یا لجاجت

ا با ، دلساوز ، باطنود این باشد که معلم ما شخصی خوشاستاد خ احساس افراد باید نسبت به

 ساش گرچاه پاای در  ، گوناه نیابناد  طرف است؛ چراکه اگار اساتاد را ایان   غرض و بیبی، انصاف

 .د شدنمند و ارادتمند او نخواهعالقه ولی هیچ وقت، نشیندمی

باا  بلکاه بایاد   ؛ تحریک نمایناد پدر و مادر نیز نباید با گفتار و رفتار احساسات فرزندان خود را 

 3.بدانندطرف آنان را بی، گونه رفتار کنند که فرزندانفرزندان خود آن

                                                           
 .526ص ،(صالح للصبحی) البالغة نهج . 1
 .108. انعام:  2

 ولی باشد، غلط احساس این گرچه دارد، دوست بیشتر را یکی از فرزندان پدر، که باشد فرزندان این احساس اگر .3
آن فرزند  به نسبت حسادت و کینه مقام در والدین به بدبین فرزندان .گذاردمی خانواده روابط در بدی بسیار آثار

 .آیندمی برخاص 
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باا  باید  است که معلممخاطبین دار شدن احساسات بسا برای عدم تحریک و عدم جریحهچه 

 1.کند رفتاریکسان کردن، حتی در نگاه ، آنهاهمه 

 پرهیز از ایجاد حساسیت. 4

 ،اوت کاردن قض ،نمره دادن ،در گفتار و رفتار آن است که ری یک معلم خوباز کارهای ضرو

 باه ، دانسخن گفتن با مخاطبان یا بیان برخی مطالب خصوصی باه برخای شااگر    ارتباط گرفتن،

رفتن به ، همخاطبان جلس ،مکان جلسه، زمان جلسه. نکند که ایجاد حساسیتنماید  عملای گونه

 .نددار نقش« حساسیت»همه در ایجاد و همه ... جلسات وجلسه خاص یا نرفتن به برخی 

ن رای جواناا در جلسااتی کاه با   ، بنده چون در زمان طاغوت نگران فشار از ناحیه دولت باودم 

ربااره  دگزارشی  بردم که اگر سوء ظنی ایجاد شد ومی چند کودک و چند پیرمرد را با خود، داشتم

 .حساس نشوند روی من، با این اقدام پیشگیرانه، من دادند

 ابا  مثالا؛ کندمی کنند که ایجاد حساسیتعمل میای به گونه گاهی بعضی از اساتید و مربیان

 ندکنند که کسانی بگویمی این حساسیت را ایجاد، پذیریش تدریس یا سخنرانی در جاهای خاص

قاات  طبوت اما دع ،رودفالن شهر و منطقه می در فالن مدرسه یا دانشگاه یا مسجد یا که ایشان

 .پذیردبضاعت را نمیمحروم و مناطق گمنام و بی

 پرهیز از مسائل فرعی . 5

 ناخت نیااز ش ،واقعی هایشناخت نیاز، انسان را از شناخت حق، سرگرم شدن به مسائل فرعی

ه آن است کا  مهم استعمار امروز هاییکی از نقشه. داردمی دشمن باز هایو شناخت توطئه مردم

جاا  پ فوتباال ک تو به اینکهکنند می جوانان را مشغول آنان. کند هدف اصلی غافل ها را ازانسان

 !رودمی نفت ما کجا رفت تا نفهمند

 ازبا ز اماور اصالی   ارا آنان که ا از توجه به امور فرعی ها را در قرآن کریم انسانخدای تعالی 

 .پرهیز داده است ا داردمی

                                                           
 بَیْنَ لَحَظَاتِهِ یَقْسِمُ اللَّهِ رَسُولُ کَانَ» :فرمودند صادق امام شد، بیان معلم عدالت بحث در که گونههمان .1

 و کردندمى تقسیم مساوى طور به اصحاب بین را نگاهشان خدا رسول بِالسَّوِیَّةِ؛ ذَا إِلَى یَنْظُرُ وَ ذَا إِلَى فَیَنْظُرُ أَصْحَابِهِ
 (.671ص ،2، جالکافی) «.آن به گاهى و کردندمى نگاه این به گاهى
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تا آنکه آیاه   ؛ها داغ شدبازار شایعات و تحلیل، شد همین که قبله عوض، در جریان تغییر قبله

ایمان و نماز و زکات و وفای به ، بلکه نیکی واقعی، قبله نیستدر تنها  «برّ و نیکی»نازل شد که 

 .نباید از مسائل اصلی غافل شوید یعنی شما به خاطر ماجرای قبله1.عهد و امثال آن است

که انساان را  است امری فرعی دانسته نیز ف را اصحاب که تعدادسرگرم شدن به  قرآن کریم

 3.در قرآن کریم آمده استنیز موارد دیگری  2.داردمی از هدف اصلی ماجرا باز

 عابدینامام زین ال مثالا؛ شودمی این حساسیت و دقت مشاهده نیز در سیره معصومین

، ماان حضارت  مرزداران زدعایی برای مرزداران دارد و این در حالی است که  در صحیفه سجادیه

ضع دلخراش در را در کربال با آن و رژیمی که امام حسین؛ امیه بودندطرفداران حکومت بنی

د و داناد کاه شاهادت حساین و اوال    مای  چاون  اماام اماا  . شهید کارد  برابر امام سجاد

 دعاا  اناد، یمرزداران را که حافظ مرز کشورهای اساالم  ،فقط و فقط برای دین بود اصحابش

می غافل های اسالو مرز نباید از اصل اسالم دهد که پس از واقعه عاشورامی کند و این پیام رامی

چاون در حاال   کناد؛  دعاا مای  امیاه  به لشکر بنی، دار شهادت پدر استرغم آنکه داغعلیلذا  .شد

حفاظ  یات  اهما از او ر، حادثه کربال با آن اهمیتی کاه دارد و  باشندمی مرزبانی از مرزهای اسالم

 .کندنمی مرزهای اسالمی غافل

کنناد کاه در   مای  مسائلی را در مراکز فرهنگی مطارح ، ناآگاه هایآگاه و خودی گاهی دشمن
                                                           

 .177 بقره: .1

 در را خود دین که همین خداپرست، جوانمرد چند که است آن کهف اصحاب ماجرای در اصلی هدف که چرا .2
 را زندگی نوع ترینساده غاری در شدند حاضر و گذشتند آن رفاه و شهر و منطقه خیر از دیدند، خطر در کفر فضای

 .نشوند هضم فاسد جامعه بپذیرند، اما در

 از مردم اما خواستند؛طعامی مردم از و شدندای قریه وارد خضر و موسی که حضرت خوانیممی کریم قرآن در .3
 بدون دید، سقوط معرض در را دیواری که همین نکردند. با این حال، حضرت خضر پذیرایی نفر دو آن

 از مهریبی یک نباید که است تریمهم مصلحت دیوار تعمیر در» :فرمود و کرد تعمیر را دیوار توقع و داشتچشم
 آن نباید و است فرعی مصلحت یک دیوار تعمیر مصلحت برابر در مهریبی آن .بازدارد مصلحت آن از را ما مردمی
 دید و برگشت طور از موسی حضرت وقتی اینکه یا« .بازدارد وظیفه انجام از را ما شخصی و فردی مسأله

 به دست کرد و رها را تورات عصبانیت شدت از است، کرده منحرف را مردم طالیی گوساله با سامری مثل هنرمندی
سکوت  انحراف این برابر در چرا که کرد او را توبیخ و گرفت را او موی و برد و سر هارون حضرت برادرش گریبان

 :شده است تفرقه سبب تو انقالبی برخورد بگویی و بیایی تو که شدم نگران من» گفت: هارون کرده است. حضرت
اسرائیل بنی فرقت تقول ان خشیت انی نشود کشیده تفرقه به جامعه وحدت، حفظ برای دادم که تشخیص لذا و. 
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که از محتوای دهیم میگونه به صوت و تجوید بها آن ؛ مثالاپرداختن به امور فرعی است، حقیقت

علوم بی فایده را به شویم، میها غافل یت باللاز تربسازیم، اما میرا بلند  هامناره مانیم،قرآن می

در کتاب عربی به ، دهیممهارت را به جامعه تحویل میکردگان بیآموزیم و تحصیلمی نسل خود

به مفاهیمی ساده و عادی ، جای آموزش نکات اصلی و اساسی آیات قرآن کریم و معارف اسالمی

آگاهاناه  یاا اقادام نا  نفاوذ دشامن   خااطر  به، نگییا در مراکز آموزشی و فره 1،پردازیممی و فرعی

و استیضاح و چه بسا درگیری و تضاد بکشانیم و این در حاالی اسات    افراد را به گفتگو ها،خودی

قارآن   2.بایاد تخریاب گاردد   ، سبب تفرقه شود مثل مسجد ضرار یحتی اگر مسجد که در اسالم

  3.به عنوان عذاب سوم مطرح کرده است را« تفرقه»، و عذاب زمینی در کنار عذاب آسمانی، کریم

                                                           
 طبیعی منابع حفظ و آن ارزش و «انفال» و االنفال عن یسئلونک: فرمایدمی که قرآن آیه آموزش جای به مثالً .1
 .آوریممی کتاب در را پرید گنجشک یعنی «طار العصفور »عادی مانند و غیراساسی مفاهیمی خود، نسل به

2 .َلَیَحْلِفُنَّ وَ قَبْلُ مِنْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ حارَبَ لِمَنْ إِرْصاداً وَ الْمُؤْمِنِینَ بَیْنَ تَفْرِیقاً وَ کُفْراً وَ ضِراراً مَسْجِداً اتَّخَذُوا الَّذِینَ و 
 مسجدى که هستند کسانى منافقان[ از دیگر ]گروهى »(؛ 107)توبه:  لَکاذِبُونَ إِنَّهُمْ یَشْهَدُ اللَّهُ وَ الْحُسْنى إِلَّا أَرَدْنا إِنْ

 دشمنان به ]مساعدت[ براى کمینگاهى و مؤمنان میان افکنىتفرقه و کفر ترویج براى و اسالم به زدن ضربه براى
 دهدمى گواهى خداوند ]ولى[! نداریم قصدى خیر جز که خورندمى سوگند همواره و ساختند، پیامبرش و دیرینه خدا

 روزهاى یا بیمار و ناتوان افراد بهانه به منافقان که دارد اشاره ضرار مسجد داستان به آیه «.انددروغگویان آنان که
 جنگ به عزیمت آستانه در پیامبر از و بود، خودشان تجمّع پایگاه واقع در که ساختند قُبا مسجد برابر در بارانى،
 نیّت و شد نازل آیه تبوک، پیامبراز مراجعت از بعد .کند آن را افتتاح و بخواند نماز که در آنجا خواستند تبوک

 تفاسیر.)کنند دانزباله را آن محل و کنند ویران و بزنند آتش را مسجد داد فرمان پیامبر .برمال کرد را شومشان
 پدر وى .بود ابوعامر دستور به مدینه، در ضرار مسجد ساخت روایات، بعضى طبق (نورالثقلین و المنار ،البیانمجمع
 نفوذ و گسترش و پیامبر هجرت با .داشت نفوذ خزرج قبیله در و بود مسیحى عابدان و از المالئکه غسیل حنظله
 به آنجا از و گریخت مکّه به سرانجام .داشت احد جنگ در ایمنافقانه نقش و پرداخت پیامبر با مخالفت به او اسالم،

 عاشقِ حنظله، پسرش و بود منافقان رهبر او که شگفتا .خواست کمک اسالم براندازى براى روم پادشاه از و رفت روم
 مطرح را مسأله سه ضرار، مسجد در نماز براى پیامبر دعوت آنها هنگام( نمونه تفسیر! )شد شهید و پیامبر و اسالم
 چنین همواره ، منافقان.بود منافقانه سه هر و.او نماز و رهبر به عشق و ناتوانان به عشق جماعت، نماز به عشق: کردند
 قرآن على برابر در و سازندمى اموى مسجد نبوى، مسجد برابر در کند،مى توطئه سامرى موسى، برابر در اند؛بوده

 تاریخ براى درسى تا سوزانندمى نیز را منافقان مسجد سوزاندند، را سامرى گوساله که گونههمان .کنندمى نیزه بر
 مساجد را آنها ما امامان که شد ساخته مساجدى حسین امام بر یزید پیروزى خاطر به نیز شام و کوفه در .باشد

 !نامیدند ملعونه

3 .ْبَأْسَ بَعْضَکُمْ یُذِیقَ وَ شِیَعاً یَلْبِسَکُمْ أَوْ أَرْجُلِکُمْ تَحْتِ مِنْ أَوْ فَوْقِکُمْ مِنْ عَذاباً عَلَیْکُمْ یَبْعَثَ أَنْ عَلى الْقادِرُ هُوَ قُل 
 پایتان زیر از یا سرتان باالى از که تواناست او: بگو»(؛ 65)انعام:  یَفْقَهُونَ لَعَلَّهُمْ الْآیاتِ نُصَرِّفُ کَیْفَ انْظُرْ بَعْضٍ

 توسط خونریزى و جنگ تلخ طعم و کند درگیر هم با گوناگون هاىگروه صورت به را شما یا بفرستد شما بر عذابى
 «.بفهمند که باشد کنیم،مى بازگو گونگونه را آیات چگونه که بنگر .بچشاند شما را به یکدیگر
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 جنجالی  هایپرهیز از بحث. 6
شاار  میان اق شیاطین و سیاسیون است که گاهی هایطرح مباحث اختالفی و جنجالی، یکی از دام

 کنند.می نبالداهداف شوم خود را از این طریق، زنند و می مذهبی به آن دامن هایجامعه و فرقه

باه  ، ا آنبا در صاورت مواجهاه   ؛ بلکاه  کندنمی باحث جنجالی استقبالمعلم هوشیار از طرح م

 .کندمی لطیف از آن عبورای گونه

ولهی اْلُقهُنوِن  قاَل َفمها بهاُل پرسید:  فرعون از حضرت موسی
ُ
گفات: پاس حاال    »؛ 1اْْل

آنهاا   از سرنوشات شاوم   ست که حضارت موسای  خوامیاو  «هاى پیشین چگونه است؟!نسل

جواب  حضرت موسی. جنجالی راه بیندازد ،مایه فتنه کردهو فرعون آن را دستسخنی بگوید 

ي َو ل َ ْنسی داد: ي ِفي ِكتاب  ل َ ِضلُّ َرب  در کتابى  [احوال]گفت: علم آن »؛ 2قاَل ِعْلُم ا ِعْنَد َرب 

با اینکه « .دنمایکند و نه فراموش مىگم مى [چیزى را]نزد پروردگار من است و پروردگار من نه 

دانست مردم نسبت به ا چون مىام ،توانست از حال اقوام قبلى ومردگان به تفصیل جواب دهدمى

علم آن را به خداوند احاله کرد و گویى در جواب آنان کلّى، ت دارندیرت و حساسینیاکان خویش غ

نراً » داد تا هم به  َلي 
ً

ال وم
َ
بهانه و اشکال به دست آنان نداده اى براى عمل کرده باشد و هم وسیله« ق

 .جلو طرح یک مسأله جنجالی را گرفت، باشد و با این جواب

ما راجع نظر ش»پرسید:  شخصی از حضرت علی ،که در گرماگرم جنگاند در تاریخ آورده

 .یستناین سؤال طرح حضرت او را توبیخ کرد که اآلن جای  «به خلیفه اول و دوم چیست؟

 ض پرهیز از تبعی. 7

در . اندازدمی کند و حرف او را از اثرمی کمبه استاد را اعتماد و عالقه شاگرد ، احساس تبعیض

و باا فقیار و غنای     3کارد طور مساوی نگاه میاصحاب را بهحتی  نیم که پیامبرخوامیحدیث 

                                                                                                                                              
 

 .51. طه:  1

 .52. طه:  2

 «بِالسَّوِیَّة. ذَا إِلَى یَنْظُرُ وَ ذَا إِلَى فَیَنْظُرُ أَصْحَابِهِ بَیْنَ لَحَظَاتِهِ یَقْسِمُ اللَّهِ رَسُولُ کَانَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ» .3
 (.671ص ،2ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی)
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 1.دادمی جور دستیک

ول اهلل! باقی یا رس»آبی نوشید و نوجوانی گفت:  در روایتی آمده است که پیامبر همچنین

ردناد کاه   سالی نیز تقاضاا ک افراد بزرگ، پس از این نوجوان «مانده آب را برای تبرّک به من بده!

 ،دهما باه او با  رچون اول این نوجوان گفت باید آب »حضرت فرمود: . پیامبر آب را به آنان بدهد

 «بخشی؟می احق خودت ر آیا» ال کرد:ؤاز نوجوان س «.دهممی اگر او حق خود را بخشید به شما

 .آب را به نوجوان دادلذا آن حضرت  «.نه»نوجوان گفت: 

 رفتناد و بارای  گمحصالین دور او را   .جوانان شدای با وارد جلسه، از سفر زیارتیپس استادی 

مواظاب  ای وزناه رو از رفتناد  دو نفر از شاگردان به پشت باام  . کردند زیارت قبولی با او روبوسی

، ساسایت این ح. گذاردمی کند یا بین شاگردان فرقمی استاد با همه یکسان روبوسی بودند که آیا

به اد م و استبه خصوص نسل نو و به خصوص دختران وجود دارد که اگر معل ،در بسیاری از مردم

 .آتشی به انبار باروت است، آن دقت نداشته باشند

 پرهیز از بیان مسائل بدیهی و روشن . 8

ی گااه . است وزش مجهوالت و تبیین مصادیق مبهم و بیان نکات تازه و مهمآم، وظیفۀ معلم

صاادیق  راد و ماف، کنیم و در این حالی است که باید به جای آنمی گویی اکتفادر آموزش به کلی

ماام  ت. ... است و تقوا مهم و ضروری ،عدالت خوب است ،ظلم بد استاینکه  مثالا. را بیان نماییم

مصاادیق و   ؛ اماا داناد مای هم آن را  نکات کلی و بدیهی است که مخاطب، مانند آناین موارد و 

که چرا؛ ودید تبیین شبا توجه به مسائل و مصادیق موجود در جامعه با... تقوا و، عدالت، موارد ظلم

بارداری از  دهتبیین دقیق مصادیق جزئی و پر، کندمی آنچه کالس را شیرین و مباحث را دلنشین

 .و مجهول است نکات مبهم

اگر کسای باه    مثالا؛ هستندکنیم که واضح و بدیهی می گاهی برخی مطالب را بیان همچنین

چاون   مطلبی بدیهی را گفته است. ،زاده و عاقل باشدد بگوید که مرجع تقلید باید حاللشاگرد خو

تی است که هار  و دیوانه باشد و از بدیهیا زادهحرام، کند که رهبر فکری اونمی هیچ انسانی قبول

پذیرد و نیاز به گفتن نیست و گفتن این مساائل غیار از اتاالف وقات و کاغاذ      می وجدانی آن را
                                                           

 (.115ص ،1ج ،(للدیلمی) الصواب إلى القلوب إرشاد) .«الْکَبِیرِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْفَقِیر وَ الْغَنِىَّ یُصَافِحُ النَّبِىُّ کَانَ» .1
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 .نداردای نتیجه

 تحمیل عقیده و استبداد ، پرهیز از زور. 9

غییر فکر ت .تی نیستو در این روش موفقی نداردسنخیتی  تعلیم و تربیت و تبلی  با زور و تحکّم

د خداونلذا . ادو استبد نه با زور وتحمیل؛ و فرهنگ باید با آزادی و انتخاب آگاهانه و عاشقانه باشد

 :فرمایدمی به پیامبرش، آیات متعددی متعال

طى نادارى  و بر آنان سایطره و تسال  ؛  1ِبُمَصْیِان   َعَلْیِ ْم  َلْسَت  تو نه اهل سیطره هستی: -

 «.[ن مجبورشان کنىکه به ایمان آورد]

ار   َعَلْیِ ْم  َو ما َأْنَت : 2و نه جبار - تا آنان را با زور ]و تو مأمور به اجبار مردم نیستى »؛  3ِبَجبَّ

 «.[به راه راست درآورى

دار ایماان آوردن شاما   بگو: من وکیال و عهاده  »؛  4ِبَوِكیل   َعَلْیُكْم  َلْسُت  ُقْل  :و نه وکیل -

 «.نیستم

ُ هْم َجِمیعهًا َأ َفَأْنهَت  اکراه کننده: اجبار کننده و نه و - ْرِ  ُكلُّ
َ
َك آلََمَن َمْن ِفي اْْل  َو َلْو شاَء َربُّ

اَس  ُتْكِنهُ  ی َ ُكوُنوا ُمْمِمِنیَن  النَّ مردم روى زمین  [ همهبه اجبار]، خواستواگر پروردگارت مى»؛  5َحتَّ

پاس آیاا تاو ماردم را      [ا بر ایمان اختیارى مردم استاکنون که سنّت خد]. آوردندیکجا ایمان مى

 «کنى تا ایمان آورند؟!مجبور مى

-  ُكْم َفَمْن و بگاو: حاقّ از ساوى    »؛  6شهاَء َفْلُیهْمِمْن َو َمهْن شهاَء َفْلَیْكُفهْن  َو ُقِل اْلَحقُّ ِمْن َرب 

 «.شود پس هر که خواست ایمان آورد و هر که خواست کافر، پروردگار شما رسیده است

                                                           
 .22. غایشه:  1

 /حشر)«الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِیزُ» است، خداوند هاىنام و صفات از یکى که است کننده جبران معناى به هم «جبار» .2
 عَلَیْهِمْ أَنْتَ ما».است نهى مورد و زشت صفتى که است تجاوز روى از دیگران بر سلطه و اجبار معناى به هم و(23

 .«بِجَبَّارٍ

 .45. ق:  3

 .66. أنعام:  4

 .99. یونس:  5

 .29. کهف:  6
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اجبار و زور در عرصه تعلیم ، بیانگر این حقیقت است که اکراه نیز 1و متعدد دیگر تعابیر مشابه

 .ایمان و امور قلبی جایگاهی ندارد، و تربیت

 کهنیاز است  ودارد  سوئیپژوهان آثار مردم و دانش توجهی بهدر رأی و بیاستبداد  همچنین

 در. ردبیز بهره ن دیگراناز دیدگاه ، و مشورت وجود دارد در برخی از مسائل که امکان گرفتن نظر

 .پردازیممی ت آنو اهمی« نظرخواهی و مشورت » به موضوع، فصل چهارم

 پرهیز ازکتمان علم . 10

:  ایان اسات  دارد که درباره هیچ گنااهی نادارد و آن   ای قرآن کریم درباره گناه کتمان جمله

 هُ  َ ْلَعُنُ ُم ِعُنوَن  َ ْلَعُنُ ُم َو  اللَّ کنندگان نیاز آناان را   کند و همه لعنتآنها را لعنت مى خداوند؛  2الالَّ

 «.نمایندلعن مى

 کتماان ، شاناختند مای  را همچون فرزند خاود  اگر علمای یهود و نصاری که پیامبر اسالم

در هاای او  ها و بشارتنشانههمان کسی است که ، پیامبر اسالمکه  نمودندمی کردند و اعالمنمی

، شادند مای  به گواهی دانشمندانشاان مسالمان   و یهودیان و مسیحیاناست آمده  تورات و انجیل

 .رسیدنمی امروز بشریت به این روزگار

تاا   علام  زشاتی کتماان   .ثروت از گناهان بزرگ تاریخی استو کنز کتمان نظیر  کتمان علم

اگر از کسی دانشی را بطلبند »فرمودند:  امی اسالمرسول گر. که کیفرش دوزخ استآنجاست 

 3«.بندنددر قیامت لجامی از آتش بر دهانش می، ولی کتمان کند داندکه می

 کاربردیپرهیز از علوم غیرضروری و غیر. 11

 ،اجتمااعی ، تربیتای  ،عااطفی ، رشد علمی؛ در اسالم ارزش دارد که در آن رشد باشدآن علمی 

 فرماید: و می داندهر علمی را ارزش نمی اسالم عزیز ....سی و عقلیسیا، صنعتی، اقتصادی

                                                           
1 .بِجَبَّارٍ عَلَیْهِمْ أَنْتَ مادرآورى[ راست راه به زور با را آنان ]تا نیستى مردم اجبار به مأمور تو و»(؛ 45)ق: ؛ »
الْبَالغُ إِلَّا الرَّسُولِ عَلَى ما:نیست الهى[ ]احکام ابالغ جز پیامبر، بر» (؛99؛ )مائده.»، الدِّینِ؛ )بقره:  فِی إِکْراهَ ال

 «.نیست اکراهى دین، ]پذیرش[ در»(؛ 265

 .159. بقره:  2

 نار من بلجام القیامة یوم تعالی اهلل ألجمه کتمه ثم یعلمه علم عن سئل من قال أنه( ص) النبی عن روی و .3
 .7 ص ،2 ج ورام،مجموعه
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ُموَن  بعضی علوم ضرر دارد:ا  ُیْم  َو َ َتَعلَّ  .1َو ل َ ْنَفُعُ م ما َ ُضنُّ

 عِلْمٍ مِنْ... اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ»فرمود: می امام کاظم ؛ چنانکهفایده استا بعضی علوم بی

  «.برممی فایده به تو پناهخدایا از علم بی 2؛«یَنْفَعُلَا 

خواست از  از حضرت خضر حضرت موسی؛ چنانکه آور استا بعضی علوم مفید و رشد

ِبُعَك  َیْل علومی که در آن رشد است به او بیاموزد:  ْمهَت ُرْشهداً  َأْن  َعلی َأتَّ ا ُعل  َمِن ِممَّ آیاا  »؛ ُتَعل 

 3«به من بیاموزى؟ اندکمال به تو آموخته تا از آنچه براى رشد و در پى تو بیایم [دهىاجازه مى]

؛ ثمار انتقااد کارده   بی هایاز برخی تحقیق، قرآن کریم .داندنمی هر پژوهشی را ارزش اسالم

  4.از گفتگو درباره تعداد اصحاب کهف انتقاد کرده است مثالا

ایان   شوند.یم وسیلۀ سقوط آنان باشند،د بشر به جای آنکه سبب صعو، علومی که ضرر دارند

گوناه قارار   را آن مسیر تعلیم و تربیت و علام  هستند که باید استادانمعلمان و  متولیان آموزش و

، سات رشاد نی  ،وگرنه ساختن هواپیما برای بمباران مناطق مظلوم بشر شود؛دهند که باعث نجات 

 .سقوط است

، ه جاای آن و با ، مفید را از کتب درسای حاذف  علوم غیربخشی از  و متولیان مامسئولین اگر 

در  انان ماا ، جووزندمهارتی به نسل نو بیام، اطالعات مفید و کاربردی جایگزین کنند و از این راه

 .آینده مشکل ازدواج و اشتغال و امثالهم را نخواهند داشت

ا در اساتخدام  هاا ر هم دولات ، داشتن مدرک غیرکاربردی قانع شدن به محفوظاتِ غیرالزم و

افسارده و گااهی سارگرم     ،ماأیوس  ،کردگان را دلسردکند و هم تحصیلمی فلجنیروهای کارآمد 

                                                           
 .102. بقره:  1

 مِنْ وَ تَشْبَعُ لَا نَفْسٍ مِنْ بِکَ أَعُوذُ إِنِّی اللَّهُمَّ»...:داشتمی عرضه عصر نماز تعقیبات در -السالم علیه-کاظم امام - 2
 علیه– علی امام.75: ص ،1ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح...« یُسْمَع لَا دُعَاءٍ مِنْ وَ یَنْفَعُ لَا عِلْمٍ مِنْ وَ یَخْشَعُ لَا قَلْبٍ

 نافع علم شنیدن راه در فقط را گوشهایشان که دانسته این را متقینهای ویژگی از یکی متقین، خطبه در -السالم
 .«193 خطبه البالغه،نهج. لَهُمْ النَّافِعِ الْعِلْمِ عَلَی أَسْمَاعَهُمْ وَقَفُوا وَ»: اند گذاشته

 .66. کهف:  3

 شدند حاضر نشوند، هضم جامعه در آنکه برای خداپرست جوانمرد چند»: فرمایدمی کهف اصحاب درباره قرآن .4
 است؛ خواه تفکر این با ارزش .کنند حفظ را فکرشان ولی کنند؛ زندگی غار در و بگذرند شهر رفاه از و کنند هجرت
 .کمتر یا بیشتر یا باشد نفر پنج آنها نفرات
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 .سازدمی کارهای لغو و فساد و انحراف

 دشمن پیچیدههای پرهیز از طرح و برنامه. 12

 هککند می شنهادیا پی را القاای مسأله، فرهنگی و تعلیم و تربیت مسائلگاهی دشمن در قالب 

 .کرده استآن پنهان پسِ اهداف خطرناک خود را در 

. رودمی فکر یک امت به سرقت، یا آموزشی خام یا خواب یا خائن باشند اگر متولیان فرهنگی

د کاه از سالطۀ   نطراحی و اجرا شوای باید به گونهها قرآن کریم هشدار داده است که تمام برنامه

هُ  َ ْجَعَل  َو َلْن جلوگیری شود. کفار بر مؤمنین  و خداوناد  ؛  1َعَلهی اْلُمهْمِمِنیَن َسهِبیاًل  ِلْلكاِفِن َن  اللَّ

 «.کفار بر مسلمانان قرار نداده است هرگز راهى براى سلطه

بال  در مقایاد  با و رهباران ماذهبى   و رهبران نیز طارح و برناماه دارناد    کفار براى جذب انبیا

هماه  . شندهوشیار با، شودمی در مواضع مکتبىایجاد سستى و تغییر  که باعثهاى دشمن توطئه

ت واقعاى  دوسا ، انار و دشمنکف، باید بدانند که تا مسلمانان دست از مکتب و آیین خود بر ندارند

 قرآن در .تاز مکتب اس جدایی مؤمنین هدفش ؛ بلکهدشمن به کم قانع نیست .آنان نخواهند شد

  فرماید: می سوره اسراء 73آیه 

 ِذ  َأْوَحْینا ِإَلْیَك ِلَتْفَتِنَ  َو ِإْن َخُذوَك َخِلیاًل ْیَنُه َو ِإذَعَلْینا َغ  كاُدوا َلَیْفِتُنوَنَك َعِن الَّ سا و ب»؛ ًا َلتَّ

ا باه ماا   ز وحاى ر نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحى کردیم غافل کنند تا چیز دیگرى غیار ا 

 «.را دوست خود گیرند و آن گاه تو، نسبت دهى

و تکیاه بار    کارده نهای   خاارجى  اعتماد به ستمگران داخلى و از هرگونه تمایل و قرآن کریم

، تکیه و رکون به بیگاناه  2.وعده آتش داده استبه مرتکبان آن، گناه کبیره دانسته و  ستمگران را

ولی قرآن با صراحت رکاون   ؛گاهی به خاطر احساس ضعف و گاهی به خاطر جذب دیگران است

 حتی رکون جزئی را!  ،ممنوع دانسته است، باشدکه تی را به هر نی

تکیه بار بیگاناه   ، به پیغمبر اولتیماتوم داده است که یک مورد آن متعال در چهار مورد خداوند
                                                           

 .141. نساء:  1

2 .َتُنْصَرُونَ ال ثُمَّ أَوْلِیاءَ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَکُمْ ما وَ النَّارُ فَتَمَسَّکُمُ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَى تَرْکَنُوا ال و  :به و»(؛ 113)هود 
 خداوند، برابر در شما براى صورت[ این ]در و گیردمى فرا را شما ]عذاب[ آتشِ که نکنید و تکیه تمایل ستمگران

 «.گرفت نخواهید قرار کمک مورد اى[ناحیه هیچ ]از پس نیست، سرپرستى و دوست هیچ
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دو ، اگر اندکی به بیگاناه تکیاه کنای   »فرماید: میسوره اسراء  75و 74 هایدر آیه چنانکه 1؛است

به نحوی که برای خویش هایچ یااوری    ؛چشانیممی عذاببه تو در زندگی و مرگ برابر دیگران 

نباید با طناب دشامن   ریزانمسئولین فرهنگی و برنامهاهمیت این نکته آن است که . «پیدا نکنی

رکاون و  منجار باه   کنند که  ای عملگونهبهآنان  هایپیشنهادات و طرح در قبالدر چاه بروند و 

  2.نشودتکیه به دشمن 

. کنناد مای  القا پایه خود را به دیگرانبی هایحرف، قاب علمی و دهان پرکنامروز بعضی با ال

حات لاب اصاطال  انحرافای را در قا  هاای راه، شاود می ی که به افراد دادههایدر بسیاری از مشاوره

رابر این و در ب یدوظیفه یک مربی و استاد آن است که حق را بگو. کنندارائه میزیبای روانشناسی 

ویات  دینای و تق  بایستد و با مطالعه مباانی  اندزینت شده کرده که به تزیین شیطانیمفاهیم بزک 

ر برابر هر دباختگی دمقابله کند و از هر نوع خو با این القائات شیطانی، اندیشه توحیدی و وحیانی

 .اصطالح و عنوان شرقی و غربی بپرهیزد

نکااتی را  « شناسای وطئاه ت»و « شناسیدشمن»ذیل عنوان ، در فصل ششم و در بحث محتوا

 .بیان خواهیم کرد

 و تطمیع مستکبرانها پرهیز از زرق و برق. 13

کسای کاه   . تاستغنا و چشم ندوختن به زرق و برق اس ،قناعت، عوامل محبوبیت و حریّت از

 .یزی باشدپذیر و وابسته به چنباید خودش اثر، گذار باشدهد در تربیت و تعلیم اثرخوامی

بایاد  ، کردن آن باشاد  اگر کسی جیب خود را ندوزد و به فکر پر؛ ارت استوابستگی نوعی اس

                                                           
  :دیگر مورد سه .1

 (.65)زمر:  عملک لیحبطن اشرکت لئن:شودمی محو تو عمل شوی مشرک اگر( الف
 . (46 -44 حاقّه:) الْوَتِینَ نْهُمِ قَطَعْنالَ ثُمَّ یَمِینِبِالْ مِنْهُ لَأَخَذْنا الْأَقاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنا تَقَوَّلَ لَوْ وحی: در تصرف( ب
 (.67)مائده:  رسالته بلغت فما تفعل و إن لم: جانشین معرفی( ج

2 .َلَکَ تَجِدُ ال ثُمَّ الْمَماتِ ضِعْفَ وَ الْحَیاةِ ضِعْفَ لَأَذَقْناکَ * إِذاً قَلِیلًا شَیْئاً إِلَیْهِمْ تَرْکَنُ کِدْتَ لَقَدْ ثَبَّتْناکَ أَنْ ال لَوْ و 
 دو آنگاه*کنى پیدا تمایل آنان به اندکى که بود نزدیک آینه هر بودیم، نکرده استوار تو را ما و اگر»؛ نَصِیراً عَلَیْنا
 یاورى ما قهر برابر در خویش براى و چشاندیممى عذابت مرگ، در برابر دو و زندگى در مشرکان[ ]کیفر برابر
 «.یافتىنمى
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اگار کسای    ؛ی را نزند و بار عکاس  هایو سخنان بدوزد و حرفها در بسیاری از برنامهلب خود را 

)یا جیب باز و لب بسته یا لب باز . باید جیب خود را بدوزد، در گفتن آزاد و باشهامت باشد بخواهد

 و جیب بسته(

ندانی نیا دانشمدامروز در . ولی در کارهای علمی و معنوی بیشتر ؛مه امور این چنین استدر ه

ختیاار  فروشاند و تماام تخصاص خودشاان را در ا    مای  هاا خود را به طااغوت  ،که جیب باز دارند

رها ایر کشاو سو به  که تخصص خود را از انحصار درآوردندگذارند و حاضر نیستند می هاابرقدرت

 ساتفاده اساوء  آنهاا   از تخصاص هاا  دانناد طااغوت  می با اینکه حتی گروهی از آنان .تعلیم دهند

 هاا وتتخصاص خاود را باه طااغ     ،هست که به هر قیمتی اند،خودشان را فروخته چون ،کنندمی

 .دهندمی

 .اندوزی نرونداست که درباری نباشند و سراغ ثروتدر اسالم از علمایی ستایش شده 

 فکری و فرهنگی پرهیز از وابستگی. 14

گرایش فکری باه آناان و    ودشمنان اعتماد به ، از تهدیدهای مهم عرصه آموزشی و فرهنگی

، از ضروریاتی که معلمان محترم باید مدّ نظر قرار بدهناد  .قبول دربست تولیدات علمی آنان است

َو مها : نخاواهیم ما باید استقالل فرهنگی خود را حفظ کنیم و از هر کسی کماک  این است که 
یَن  ُكْنُت  ِخَذ اْلُمِضل  و هار کمکای را    «.گیرمگنندگان را دستیار خود نمىومن گمراه» ؛ 1َعُضداً  ُمتَّ

هِ  :نپذیریم ندارند مساجد خدا را با آنکه  مشرکان حق»2 ؛ما كاَن ِلْلُمْشنِِكیَن َأْن َ ْعُمُنوا َمساِجَد اللَّ

، ممکن است افارادی در قالاب خادمت    «.تعمیر کنند، دهندبه صراحت بر کفر خویش گواهى مى

 .نفوذ کنند ا که فرهنگ نسل نو استا ترین موضوع بخواهند در اساسی کمک یا حمایت

 ؛ چراکاه بدون بررسی و کارشناسی ممنوع است، از هر تولید علمی و فرهنگی دیگران استفاده

ضمن اینکاه   کنند،می و القامتون جاسازی  الیبا ظرافت البهمفاهیم مسموم را  معموالا دشمنان

ُبهوا َلهَك  3هستند. اهل فتنه و وارونه نشان دادن حقایق ُمهوَر  َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتَنَ  ِمْن َقْبُل َو َقلَّ
ُ
؛  1اْْل

                                                           
 .51. کهف:  1

 .17. توبه:  2

 و بگذارند هم کنار در و بگیرند مختلف جاهای از را کلماتی توانندمی جدید امکانات با که امروزه خصوص به .3
 .دهند انجام صوت و فیلم عکس، مورد در را کار همین
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لاذا   «.دادناد کارها را براى تاو واژگاون جلاوه ماى     گرى بودند وپیش از این دنبال فتنه [منافقان]

 .بیگانگان از وظایف ماست مقابل درهوشیاری 

گونه کاه در کتاب   همان؛ ددهمی دیدگاه افراد را تغییر، واقعیدروغ و غیر« جملۀ»یک گاهی 

ه ایاران  کر حالی د ؛زمان طاغوت نوشته بودند: ایران در اثر هجوم اعراب اسالم را پذیرفت درسیِ

 ها! هجوم عرب نه، را پذیرفت تشیعمکتب  اثر عالقه به اهل بیت پیغمبر بر

ل باه  اسارائی » اینکاه بنویسایم:  مثالا ؛ دهدمی نگاه عموم مردم را تغییر« کلمه»و گاهی یک 

آوردن ست. متفاوت ا «.متقابالا به لبنان حمله کرد، لاسرائی» بنویسیم:با اینکه « .لبنان حمله کرد

 .دهدمی ظالم را مظلوم جلوه« متقابالا» یک کلمه دروغین

ا کنند که فرهنگ مستقل ممی عملای به گونه و دوستان خواب یا خائن دارگاهی دشمنان بی

 شاود. غیرواقعای و تحریاف شاده     هایمانکتابهویت و مطالب وابسته و نسل ما خودباخته و بی

از مرزهاای فرهنگای و    تر از مرزبانان جغرافیاایی سخت متولیان فرهنگی و معلمان و مبلغان باید

خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد که باه  » فرمودند: م صادقاما. فکری حفاظت نمایند

و سبک زندگی دشمنان  و غذای دشمنان من را نخورند لباس دشمنان من را نپوشند :منین بگوؤم

 این حادیث باه ماا   2«.شوندمی من دشمنانهم بکنند، آنها که اگر این کار را  من را پیش نگیرند

 .تسلیم هیچ فرهنگی نشوید، و بدون منطق مواظب استقالل فرهنگی خود باشید که فرمایدمی

بفهمانیم که اگر ماؤمن و اهال عمال    نیز ما باید این حقیقت را باور کنیم و به مخاطبان خود 

ْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْمِمِنیَن از همه برتریم:، باشیم
َ
 «.ریاد شما از همه برت، اگر مؤمن هستید» 3َأْنُتُم اْْل

در  ا   علوم وحیانی استهمان که ا که منابع غنی علمی  ؛ چراضعف ما در علم و منابع آن نیست

تارین  یکای از مهام   هاست که باید اصالح شاود و عملکرد در عمومااضعف ما بلکه ؛ اختیار ماست

 .باشندمی های آموزشی و معلمان دلسوز و اهل عملمحیط، اصالحِ ضعفِ عملکردها هایمکان

                                                                                                                                              
 .48. توبه:  1

 لَا وَ أَعْدَائِی طَعَامَ تَطْعَمُوا لَا وَ أَعْدَائِی لِبَاسَ تَلْبَسُوا لَا لِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ أَنْبِیَائِهِ: مِنْ نَبِیٍّ إِلَى- جَلَّ وَ عَزَّ- اللَّهُ أَوْحَى» .2
 (.348، ص2، جالشرایع علل) «أَعْدَائِی هُمْ کَمَا أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی مَسَالِکَ تَسْلُکُوا

 .139. آل عمران:  3
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 هاها و بدعتپرهیز از انحراف. 15

و هل بارای انحاراف اقتصاادی باه کاار رفتاه اسات:         باریک در قرآن کریم« ویل»کلمه 
ْ ل  ِلُكِل برای اخالق اجتماعی به کار رفته است: « .وای بر کم فروشان»؛  1للماففین ُیَمهَز    َو

در یک آیه سه بار کلمه ویل ، فرهنگیولی برای امور  «.زنجوى طعنهواى بر هر عیب»؛  2ُلَمَز   

 به کار رفته است:

 َِه ِلَیْشَتُنوا ِبِه َثَمنهًا ق ِذ َن َ ْكُتُبوَن اْلِكتاَب ِبَأْ ِد ِ ْم ُثمَّ َ ُقوُلوَن یذا ِمْن ِعْنِد اللَّ ْ ل  ِللَّ ْ هل  َفَو ِلهیاًل َفَو
ا  ْ ل  َلُ ْم ِممَّ ا َكَتَبْت َأْ ِد ِ ْم َو َو پس واى بر کسانى که مطالبى را با دست خود »؛  3َ ْكِسُبونَلُ ْم ِممَّ

پس واى بر آنها ، تا به آن بهاى اندکى بستانند، گویند: این از طرف خداستسپس مى، نویسندمى

 «آورند!به دست مى [از این راه]هایشان نوشت و واى بر آنها از آنچه از آنچه دست

همین آیاه اسات کاه خطار علماا و      ، کار رفتهه ب« یلو»سه بار کلمه ، اى که در آنتنها آیه

در ؛ شاوند مای  سازیگرفتار بدعت و دین دنیاخاطر آنان به .کنددانشمندان دنیاپرست را مطرح مى

شادیدترین  « ویال »تکرار کلماه   و با توجه به فروشى استدرآمدِ دین، بدترین درآمدهاحالی که 

هر انحرافاى کاه در   گناه . کننداعتقاد مردم خیانت مى ر وها متوجه کسانى است که به تفکعذاب

  4.است گذاربه گردن بدعتوجود آمده است، بهاثر بدعتى  برطول تاریخ 

و ضامن   باید مواظب خطارات و تهدیادها باشاند   ، کنندمی افرادی که در عرصۀ آموزش کار

ه ورت فطرى با به صدم توجه داشته باشند که چون مر علماءو کالم  از متون قطعی دینیاستفاده 

ل ه مردم تحویا سخنان خود را به نام دین و مذهب ب، بسیارى از شیّادان، هستندعالقمند مذهب 

 د و باه هار  نار باشا ذگگر و بدعتتحریف، مقاالت زهرآلود و هاکتاب، هامواظب قلملذا ؛ دهندمى

 .دنعالمى اعتماد نکن نوشته و هر

                                                           
 .1مطففین:.  1

 .1. همزه: 2

 .79. بقره:  3

 .دارد استمرار بر داللت که شریفه آیه در «یَکْسِبُونَ»فعل به توجه با .4
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 پرهیز از تملّق. 16

 و امیرالمؤمنین 1.گویند که چیزی را به زبان بیاورد که در قلبش نیستمی به کسی متملق

و  اسات  چاپلوسى و تملّق، ستایش بیش از اندازۀ استحقاق»فرمودند:  «تملّق»در تعریفی دقیق از

شاکل   جمعای محایط  در هر تواند مییک رذیلۀ اخالقی است که ، تملّق 2«حسادت!، کمتر از آن

 .بگیرد

 هاای و اینکاه در عرصاۀ آماوزش و محایط     3اهمیت این موضوع و آثاار ساوء آن  با توجه به 

. در این خصوص نکااتی تبیاین گاردد   باید  ،وجود دارد« تملق»امکان جدی بروز رذیله ، آموزشی

 : دهنددر این خصوص چند نکته را مد نظر قرار  باید  معلم و مبل

 باید از تملّق در تبلی  و دعوت. ع استممنو تملّق، : در شیوۀ دعوتنکننددر دعوت تملق  الف(

 باه عبودیات   دعاوت ، باا محبات   انبیااء  4.مردم پرهیز شود و کرامت احکام الهى حفظ گاردد 

ایماان و  از نیازی خداوند متعال بی، بلکه با قاطعیت انجامید؛نمی اما دعوتشان به تملق؛ کردندمی

 : کشیدندمی به رخعمل مردم را عبادت و 

 ما َ ْبَخُل َعْن یا نَّ ِِ ِه َفِمْنُكْم َمْن َ ْبَخُل َو َمْن َ ْبَخْل َف  َنْفِسِه َأْنُتْم یُملِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا ِفي َسِبیِل اللَّ
ْوا َ ْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَنُكْم ُثمَّ ل َ ُكوُنوا أَ  ُه اْلَغِنيُّ َو َأْنُتُم اْلُفَقناُء َو ِإْن َتَتَولَّ آگاه باشید! این »؛  5ْمثاَلُكْم َو اللَّ

                                                           
 (.1556ص ،4ج ،الصحاح)« .قلبه فى لیسَ ما بلسانه یُعطى: مَلِقٌ رجلٌ و» .1

 (.347 ، حکمتالبالغهنهج)« .حسد و عىّ باقل و مَلِقٌ باکثر الثناء» .2
 را شوندهمدح مداح قلباً گاهی( ب .کشاندمی دروغ به را مداح مدح، در افراط( الف :دارد متعددی منفی آثار تملق .3

 می شوندهمدح در پسندی خود و تکبر باعث( ج .شودمی منافق و ریاکار روداند؛ از ایننمی گویدمی که گونههمان
  بکشاند. انحراف به را ممکن است مسئولین چاپلوسى و تملق(د .شود

 ]به موسى و»؛ حَمِیدٌ لَغَنِیٌّ اللَّهَ فَإِنَّ جَمِیعاً الْأَرْضِ فِی مَنْ وَ أَنْتُمْ تَکْفُرُوا إِنْ مُوسى قالَ وَ :نمونه عنوان . به4
 نیازبى ]ذاتاً[ خداوند که چرا رسد[نمى زیانى خداوند ]به ورزید کفر همگى زمین ساکنان و شما اگر: گفت اسرائیل[بنى

 «کند[. کسب ستایش و نیازىبى خود براى بخواهد شما شکر و ایمان طریق از آنکه ]نه .است ستایش شایسته و
 سود به قطعاً کند، شکر کس هر و»؛ کَرِیمٌ غَنِیٌ رَبِّی فَإِنَ کَفَرَ مَنْ وَ لِنَفْسِهِ یَشْکُرُ فَإِنَّما شَکَرَ مَنْ وَ (8)إبراهیم:
 و نیازبى مردم[ شکر ]از من پروردگار زیرا[ نهاده، گام خویش ضرر ]به نماید کفران کس هر و ورزیده شکر خویش

 (40نمل:) «(.نیست کسى کفران یا شکر به وابسته هرگز و است ذاتى خداوند براى کرامت، و نیازىبى)است  کریم

 :شود طى مراحلى باید تربیت شیوه در که کنیممی استفاده شریفه آیه این . از38. محمد: 5

 «أَنْتُمْ ها»مخاطب:  به هشدار( الف
 «تُدْعَوْنَ»دعوت:  و درخواست( ب
 «نَفْسِهِ عَنْ یَبْخَلُ فَإِنَّما یَبْخَلْ مَنْ»استدالل:  و توجیه( ج
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ورزند و هار کاس   پس بعضى از شما بخل مى، شویدشمایید که براى انفاق در راه خدا دعوت مى

نیاز است و شمایید نیازمنادان و  ورزد و خداوند غنىّ و بىفقط نسبت به خود بخل مى، بخل ورزد

سسات ایماان و   ]آناان مثال شاما    کند که قومى غیر شما را جانشین شما مى، اگر روى بگردانید

 «.نباشند [بخیل

 .باشندنسبت به دیگران تملق نداشته  ب(

در اسالم و چاپلوسى  هرگونه تملّق، ستایش بدون عمل از بین برود که تمایل نابجا وراى اینب

بردن کلمات درود و تبریک نیاز بار اسااس یاک مبناا       کاربهى در نظام الهى حت .منع شده است

فرشتگان هنگام ]» 1 ؛َسالم  َعَلْیُكْم ِبما َصَبْنُتْم . و گزافه نه تملّق؛ وحکمت )ایمان و عمل( است

و ستایشاى   «.بار شاما درود بااد   ، به خاطر استقامتى که کردیاد  [گوینددیدارِ بهشتیان به آنان مى

و در »؛  2َو اْجَعْل ِلي ِلساَن ِصْدق  ِفي اآلِْخهِن َن  :نه از روى تملّق، ارزش دارد که صادقانه باشد

 «.میان آیندگان نام نیکى براى من قرار بده

؛ شایطان اسات  ، گویدمى تملّق دهد و به جاى انتقادکه رفتار بد انسان را زیبا نشان مى کسى

َن َلُ ُم خوانیم: زیرا در آیه دیگر مى ْیااُن َأْعماَلُ ْم َز َّ کنند می ستایش، افرادی که به دروغ.  3الشَّ

نیم خاوا میدر حدیث  4.فرومایگان هستند، سازندهستند و از کاه کوه می اهل چاپلوسی و تملق و

 5.افتدمی عرش خدا به لرزه، که اگر از افراد فاسق ستایش شود

مگار در کساب   ؛ اخالق مؤمن نیستتملق از » نقل شده است: ازحضرت رسول اکرم البته

  6«.دانش

 :توقع تملق نداشته باشد و در برابر متملقین هوشیار باشد از دیگران ج(

                                                                                                                                              
 «الْفُقَراءُ أَنْتُمُ وَ الْغَنِیُّ اللَّهُ وَ»قاطعیّت:  و تکرار( د
 «یَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْا إِنْ وَ»تهدید:  و حجّت اتمام( ه
 .24. رعد: 1

 .84. شعراء:  2

 .48. انفال:  3

نفسش  پستی جزء گوید؛ بهنمی دروغ دروغگو ؛نَفْسِهِ مَهَانَةِ مِنْ إاِل الْکَاذِبُ یَکْذِبُ ال» : اللَّهِ رَسُولُ . قَال4َ
 (.232 ص ،مفید )اختصاص« .(اوست دروغگویی سبب اشپستی)
 (.46 ص ،العقولتحف) «الرَّبُ غَضِبَ وَ الْعَرْشُ اهْتَزَّ الْفَاجِرُ مُدِحَ إِذَا»: اللَّهِ رَسُولُ . قَال5َ
 (.45ص ،2ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار) .«الْعِلْمِ طَلَبِ فِی إِلَّا الْمَلَقُ الْمُؤْمِنِ أَخْلَاقِ مِنْ لَیْسَ» :النَّبِیِّ عَنِ وَ .6
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ُ ْم ِبَمفهاَز   ِمهَن اْلَعهذاِب َو  فرماید:می قرآن کریم وَن َأْن ُ ْحَمُدوا ِبما َلْم َ ْفَعُلوا َفال َتْحَسَبنَّ ُ ِحبُّ
کنند و دوست دارند براى شادمانى مى، اندمبر کسانى که به آنچه کردهگمان » ؛ 1َلُ ْم َعذاب  َألیم  

 « .براى آنها عذابى دردناک است [زیرا]، انداز عذاب الهى رسته، اند ستایش شوندآنچه نکرده

چهار مرتبه او را از دوست داشتن مادح و ساتایش    در عهد نامه مالک اشتر امیرالمؤمنین

های شیطان برای ترین و بهترین فرصتو آن را از محکم 2«حُبَّ االطْرَاءِ.. .إِیَّاکَ وَ»  نهی نموده:

 .از بین بردن نیکی و احسان محسن دانسته است

فرماوده   منافقان دانساته و باه رساولش    هایتملق و ستایش دروغین را از نشانۀ خدای تعالی

هُ  :است َك ِبِه اللَّ ْوَك ِبما َلْم ُ َحی  کلماتى براى ، آیندکه سوى تو مى هنگامى»و ؛  3َو ِإذا جاُؤَك َحیَّ

 «.خدا با آن تو را تحیّت و سالم نگفته اسات  [حتى]برند که مى کاربهآمد( سالم )خوش تحیّت و

از ایان  . گویناد ولى مخفیانه از نافرمانى پیامبر سخن مى، آشکارا تجلیل بیش از حدّ دارند منافقان

حادود را  ، ى در تجلیال از اشارف مخلوقاات   کنیم که حتا می استفاده تعبیر قرآنی این نکته را هم

هر » :مراعات کنیم َك ِبِه اللح َحي  َم ير  «َل

خادایا تاو باه نفسام     » فرمودناد:  حضارت ، را در مقابل او مدح نمودند کسانی علی

 ه و از آنچهکنند قرار دمی آنچه گمان، ما را بهتر از خدایا! !ترمداناتری و من به نفسم از آنان آگاه

 کارد فرماود:  به کسی که زیاد او را مدح مای  امام هادی 4«در گذر و ببخش!، دانندنمی از ما

بر دهان افراد » خوانیم:در حدیث مى 5«.بین باشیدشما تنها خوش، سوء ظنّ است رمز، این عمل»

 6«خاک بریزید!، چاپلوس

ساتایش  ساتمگر  ولى اگار  ؛ افراد عادى است در مقابل از ستایش و چاپلوسى ،این همه انتقاد

                                                           
 .188. آل عمران:  1

 أَوْثَقِ مِنْ ذَلِکَ فَإِنَّ االطْرَاءِ حُبَّ وَ مِنْهَا یُعْجِبُکَ بِمَا الثِّقَةَ وَ بِنَفْسِکَ االعْجَابَ وَ إِیَّاکَ(: ع) الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ - 2
 147: ص النص، العقول، تحف الْمُحْسِنِ إِحْسَانِ مِنْ یَکُونُ مَا لِیَمْحَقَ نَفْسِهِ فِی الشَّیْطَانِ فُرَصِ

 .8. مجادله:  3

 اجْعَلْنَا! اللَّهُمَّ مِنْهُمْ بِنَفْسِی أَعْلَمُ أَنَا وَ نَفْسِی مِنْ بِی أَعْلَمُ إِنَّکَ! اللَّهُمَّ»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ وَجْهِهِ فِی قَوْمٌ مَدَحَهُ وَ .4
 (.100 حکمت ،البالغهنهج ) «یَعْلَمُونَ. ال مَا لَنَا اغْفِرْ وَ یَظُنُّونَ مِمَّا خَیْراً

 إِلَی الْمَلَقِ عَنِ فَاعْدِلْ الثِّقَةِ مَحَلِّ فِی أَخِیکَ مِنْ حَلَلْتَ إِذَا وَ الظِّنَّةِ عَلَی یَهْجُمُ الْمَلَقِ کَثْرَةَ فَإِنَّ شَأْنِکَ عَلَی أَقْبِلْ» .5
 (.295 ص ،70 ج ،بحاراالنوار)« النِّیَّةِ حُسْنِ

 (.294ص ،73ج )بحار،«. التراب المدّاحین وجوه فى احثوا» .6
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 1.آیدعرش خدا به لرزه در مىشود 

 و ناه تملاق   کناد مای  ناه تملاق   ،لنگدنمی انسانی که توحیدش، با توجه به مطالب بیان شده

دل  قلعۀ محکمى است کاه انساان را از باه هار کاس     ، توحید و بندگى خالص خداوند .پذیردمی

و ستایش از هر کاس و ترسایدن از    تملّق، کس امید داشتن به هر، دور هر کس چرخیدن، بستن

کلمۀ ال اله اال اهلل حصنى فمن دخل حصانى أمان   »خوانیم: در حدیث مى. کندحفظ مى هر کس

از عذاب خداوند در امان ، توحید قلعه و دژ محکمى است که هر کس در آن وارد شود 2؛من عذابى

 «.خواهد بود

اگار کسای باه دنباال صاید       3.تملق را در خود از باین بباریم   هایچه خوب است که انگیزه

باه ویاژه    ا   لاذا ناه از ساتایش صاادقانه دیگاران      4؛راهش ایمان و عمل صالح است، هاستدل

 هراسان باشیم و نه مدح خویش را دوست داشته باشیم و -همکاران خود در عرصه تعلیم و تربیت

و نه توقع مدح از دیگاران   ر و بیشتر داشته باشیمگرایش بهت، کنندمی به کسانی که از ما تعریف

 .داشته باشیم

و از او  گویناد می اگر کسی از جهت علمی و مدرک در جایگاهی نیست که دیگران همچنین

و بداند که حرف مردم نه  شوداین کار مانع ، کنندمی یاد... و به عنوان دکتر با مهندس یا آیت اهلل

 5.گوهری را گردوکند و نه می گردویی را گوهر
                                                           

 (.152ص ،77ج )بحار،« الرب. غضب و العرش اهتزَّ الفاجر مُدِحَ اذا» .1

 .308 ص ،2 ج ،الغمةکشف .2

 او الطـاف  و خـالق  از که کسی .است الهی الطاف و قدرت از غفلت آن ترینمهم که دارد فراوانیهای انگیزه . تملق3
 بـرای  افـرادی  شـوند؛ مـی  وادار تملق به مقام و مال دریافت برای افرادی :رودمی مخلوق تملق سراغ به شود، غافل
 به کس هر از واند یافته پرورش متملق جامعة در افرادی روند؛می تملق سراغ به مشکلی و حادثه یا خطری از نجات
 .است پوشانعیب شخصی پای دور ساعتی هر که است لنگی مثال افراد این مثال کنند؛می ستایش ناحق

 إِنَّ :است متعال خداوند وعده این کند.مى متوجه او به را مردم هاىدل هم خداوند ببندد، دل خدا به تنها که کسى .4
 کارهاى و آورده ایمان که کسانى همانا»(؛ 96)مریم:  وُدًّاً الرَّحْمنُ لَهُمُ سَیَجْعَلُ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ

 (96 /مریم) «.دهدمى قرار دلها[ ]در محبّتى آنان براى رحمان خداى زودى به اند،داده انجام شایسته

 یَا»: فرمایدمی هشام به کاظم امام که ایمنموده نقل را حدیث این کتاب همین در «نفس به اعتماد»بحث  . در5
 لُؤْلُؤَةٌ یَدِکَ فِی کَانَ لَوْ وَ جَوْزَةٌ أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنْتَ وَ یَنْفَعُکَ کَانَ مَا لُؤْلُؤَةٌ یَدِکَ فِی النَّاسُ قَالَ وَ جَوْزَةٌ یَدِکَ فِی کَانَ لَوْ هِشَامُ

 بگویند مردم ولى باشد، گردویى تو دست در اگر! هشام ؛ اىلُؤْلُؤَةٌ أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنْتَ وَ ضَرَّکَ مَا جَوْزَةٌ إِنَّهَا النَّاسُ قَالَ وَ
 بگویند مردم و باشد مرواریدى تو دست در اگر و است، گردو دانىمى اینکه با ندارد سودى تو حال به مروارید است

 (.386 ص النص، ،العقول تحف) «.است مروارید دانىمى اینکه با رسد،نمى تو به زیانى است گردو
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 کاری پرهیز از کم. 17

 مثالا:؛ حق مطلب را ادا کنیدکرده است که قرآن سفارش 

  1حق تالوته: است در مورد تالوت کتاب آسمانی فرمودها 

  2حق تقاته: است در مورد تقوا فرمودها 

  3حق ج اده: است درباره جهاد فرمودها 

کرده اسات  در آیاتی دیگر سفارش ، را به جای آورند کاریتوانند حق نمی اما چون همه مردم

، توانید و رمقی در بدن داریاد می الاقل تا آنجایی که ،را انجام دهید یتوانید حق کارنمی اگر که

  4.کوتاهی نکنید

تواند ادعا کند می تواند مدعی باشد که حق تدریس را انجام داده است و نه شاگرمی نه استاد

، کاریباد ، کااری کم، کارینباید کجکه ممکن است ولی تا جایی ؛نموده است ادا که حق درس را

باه   انگااری مخاالف اسات و   کااری و ساهل  اسالم با سست. باشدسستی و سهل انگاری در کار 

  5.کاری و استحکام در امور فرمان داده استمحکم

ن ا پاای جاا  ع از آن تا در تارویج دیان و دفاا   ، ترین مربیان بشر که انبیای الهی بودناد بزرگ

ر د آن کاریم قار . بلکه تا مارز شاهادت پایش رفتناد    ؛ ندادندایستادند و اندکی سستی به خود راه 

 :استفرموده شهادت انبیای الهی  خصوص

                                                           
 .121. بقره:  1

 .102. آل عمران:  2

 .78. حج:  3

 استطعتم ما لهم اعدوا و: فرمایدمی جهاد مورد ؛ در(16تغابن: ) مااستطعتم: فرمایدمی تقوا مورد در :. مثال4ً
  .(20مزمل:) تیسر ما فاقرءوا :فرمایدمی قرآن تالوت مورد و در (60انفال:)

 باید سخن انتخاب .باشد عادل افراد گواهی و علم اساس بر باید قاضی قضاوت که سفارش شده است بسیار لذا .5
 پاداشی کند، استفاده سست مصالح از کسی اگر ساز و ساخت در .باشد احسن انتخاب و مختلف سخنان شنیدن از بعد

 ضامن یا گرفتن رهن سند، تنظیم مربوط به معامالت غیر نقدی است و دربارة قرآن آیه بزرگترین .داشت نخواهد
 شایعات اساس که بر شده سفارش .آمده است میان به سخن اعلم مجتهد از تقلید، هایی کرده است. درسفارش گرفتن

 آیاتش که قرآنی حال هر به .دارید علم آن به که کنید پیروی چیزی از نکنید؛ بلکه پیگیری را مسائل خیال و وهم و
 استدالل بهترین همیشه نیز طرفدارانش باید نازل شده است، حکیم خدایجانب  از و آیاته احکمت است محکم

 .دهند نشان از خود را عملکرد و
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 ین ِبَغْیِن اْلَحق َو َ ْقُتُلوَن ِبی  ْنِبیاَء  َو َ ْقُتُلوَن و  «.کشتندپیامبران را به ناحقّ مى»؛  1النَّ
َ
ِبَغْیهِن اْْل

در خصوص پیروان عاشقی که کنار پیامبران  همچنین «.کشتندو پیامبران را به ناحق مى؛  2َحق  

ْن ِمْن َنِبي  فرموده است: ، و اندکی سستی به خود راه ندادند کردندجانانه از دین دفاع  الهی َو َكَأ  
وَن  یُّ هُه ُ ِحهبُّ َكِثین  َفما َوَیُنوا ِلما َأصا قاَتَل َمَعُه ِرب  ِه َو ما َضهُعُفوا َو َمها اْسهَتكاُنوا َو اللَّ َبُ ْم ِفي َسِبیِل اللَّ

اِبِن َن  پس براى آنچه ، و چه بسیار پیامبرانى که همراه آنان خداپرستان بسیارى جنگیدند» 3 ؛الصَّ

ند صابران نه سستى کردند و نه ناتوان شدند و تن به ذلّت ندادند و خداو، در راه خدا به آنان رسید

 «.را دوست دارد
زیبای فاداکاری   هایجلوه اشفرزندان گرامی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهراء و

فشانی و فداکاری در راه عبودیات و  نماد جان و عاشورا. خدا هستنددر راه دین  یناپذیرو خستگی

  4.بندگی و تربیت بندگان خداست

در راه تحقیق و تعلیم و تربیت تالش را  هاسال، امکانات امروزایم که بدون دانشمندانی داشته

مرحوم فیض . کفران نعمت است، کاری و سستی کنیمکم، با امکانات موجود و اگر امروز ما کردند

مرتب نوشات یاا اینکاه     به طور سالگی 83از بیست سالگى شروع به نوشتن کرد و تا  کاشانى

و برای تدوین  کردجلد کتاب مطالعه  25000 االنوارقات عبصاحب کتاب  ،میرحامد حسین هندى

نماود کاه   مای  لیف تالشأقدر در تحقیق و تاو آن .های فراوانی کشیدرنج، عبقاتکتاب ارزشمند 

نوشات و در  کرد و کاتب مىإمال مى یا نوشتبا دست چ  مى، شدخسته مى راستشوقتى دست 

او اثر فشار کتاب  سینۀروى  ایگونه؛ بهکردمطالعه مى گذاشت ومی روى سینهرا بستر هم کتاب 

سااخت  را تماماا رو به قبله نوشت و هرگز با قلام و کاغاذ    عبقات کتاب جالب اینکه او. مانده بود

                                                           
 .61. بقره:  1

 .112. آل عمران:  2

 .146عمران: . آل 3

 کربال در حسین امام بجنگد. فشنگ آخرین و نفس آخرین و نفر آخرین تا که است موفقای رزمنده گویندمی. 4
روند، میها خیمه سوی به سعد عمر لشگر دید که همین قتلگاه گودی جنگید و در نفس آخرین تا زیرا بود؛ گونهاین

 و نفر آخرین «دارید؟ چکار من ناموس به است، من با کارتان و سر باشید. آزاد دنیا در ندارید، دین اگر»: فرمود
 به و برید را وهب سر دشمن که بود این امام اسلحه آخرین و بود ماهه او شش طفل حسین امام آخرین سرباز

 خدا راه در که را چیزی» گفت: و انداخت دشمن سوی به را فرزندش سر شجاع مادر این .کرد پرتاب مادرش سمت
 .شودنمی یافتها نمونه این تاریخ کجای هیچ در .«گیریمنمی پس ایمداده
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 .بیگانه و کفار مطلبى ننوشت

 پرهیز از عُجب و غرور. 18

تاری و فسااد نداشاته    بهشت برای کسانی است که هیچ ارادۀ بر نیم کهخوامی در قرآن کریم

ِقیَن  ِتْلَك باشند:  ْرِ  َو ل َفسادًا َو اْلعاِقَبُ  ِلْلُمتَّ
َ
ا ِفي اْْل ِذ َن ل ُ ِن ُدوَن ُعُلوًّ اُر اآلِْخَنُ  َنْجَعُل ا ِللَّ   1الدَّ

دیگارى برتار   خاود را از  خوانیم که اگر کسى به واسطه بهتر بودن بند کفشش در حدیث مى

ممکن است استادی با مدرک خااص یاا    2.ى علوّ در زمین دارنداست که ارادهجزو کسانى ، ببیند

ی بشود که از هایگرفتار غرور و عجب و بلند پروازی، ایرسه و دانشگاه خاص یا پژوهش ویژهمد

 .ترین آفات استبزرگ

ر ا ها با انساان  . دهاد مای  خود را نشان مقدارکمی ، کی کنار مبال  زیاد بانکی قرار گیرداگر قلّ

جاب و  دچار عُ، و خدمات وافر آنان بسنجد وقتی خود را با بزرگان عرصه علم، مدرک و معلوماتی

 .نیازی استاحساس استغناء و بی، منشأ غرورهای علمی. شودنمی غرور

ْنسهاَن  َكالَّ ِإَن زند: می دست به طغیان، نیازیبا احساس بی، اگر انسان مواظب خود نباشد  اْْلِ
. باشاد ... علام و ، قادرت ، در ثروتممکن است نیازی اء و بیاین استغن  3َأْن َرآُه اْسَتْغنی* َلَیْاغی

اگر اساتاد و مادرّس احسااس    ؛ استغنای علمی است، کندمی خطری که اهل علم را بیشتر تهدید

 .شودمی طاغیانه و جسورانه، آمیزبرخوردش با دیگران تحقیر، استغنای علمی کند

 فروشی نابجا علمپرهیز از . 19

ناپذیر باا  تجارتی زوال، استاد و معلمی که علمش را در اختیار دین و جامعه اسالمی قرار بدهد

ا َو خداوند انجام داده و از مصادیق این کریمه قرآن است که فرمود:  ها َرَزْقنهاُیْم ِسهنًّ َو َأْنَفُقهوا ِممَّ
، کنناد پنهان و آشکار انفاق مى، ایمچه ما روزیشان کردهو از آن»؛  4َعالِنَیً  َ ْنُجوَن ِتجاَرً  َلْن َتُبوَر 

 «.پذیرداند که هرگز زوال نمىبه تجارتى دل بسته

                                                           
 .83. قصص:  1

 الثقلین نور - 2
 .7-6. علق:  3

 .29فاطر: .  4
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. وشیمه خود او بفربپس ؛ ( از اوست...مال و، آبرو، عمر، علم، )سالمتى، آنچه از سرمایه داریم

ر منزلش خریدا بعد افرادى ،آرى! اگر فرزندى زمین و مصالح و پولى از پدر گرفت و منزلى ساخت

یرا خود ز ؛فروشدبگوید که خانه را به پدر عقل و وجدان مى، شدند که یکى از آنان همان پدر بود

 .به بیگانه جوانمردى نیست هایش از اوست و فروشفرزند و تمام دارایى

ت خساار  ضارر و ، ولى دیگران هر چه بخرند، خردخداوند به بهاى بهشت ابدى مى، همچنین

جاه باه ایان    تو، از وظایف اساتید و معلماان  .زودگذر استمتاعشان خرند و چون ارزان مى ؛است

 .حقیقت و تعلیم آن به شاگردانشان است

روت رای کسب ثبولی تمام تخصص خود را ، بسیارند افرادی که نخبه و نابغه و و دانشمندند 

 .دهندمی و ستمگران قرارها در اختیار طاغوت

ولای در گنااه و تجااوز    ، در کارهای نیک همدیگر را کمک کنیاد » :نیمخوامی کریمدر قرآن 

کسی که ظلم کند و کسی که به هر نحاو او را  » :نیمخوامیدر حدیث  1.«یکدیگر را کمک نکنید

 2«اند.شریکدر گناه ، یاری کند و کسی که از آن کار راضی باشد

را بارای اساتحکام و پایاداری تسالط     نتیجاه تخصاص خاود    ، بسیاری از دانشامندان امروزه 

وای بر امت من از عالمان باد کاه علام را    » فرمودند: رسول اکرم. کنندمی مصرفها طاغوت

 3«.خداوند تجارتشان را سود بخش نسازد، فروشندتجارت گرفته و آن را به حکام زمان خود می

 پرهیز از مواضع تهمت. 20

تفریحی و اجتماعی یا همسفر شدن با بعضی یا رفتن به بعضای  ، ارتباطات اقتصادی برخی از

                                                           
1 .َالْعِقابِ شَدِیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ الْعُدْوانِ وَ الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا و :در و»(؛ 2)مائده 

 خداوند از و نرسانید، یارى هم به ستم و گناه در هرگز و دهید یارى را یکدیگر هاناپاکى از دورى و هانیکى انجام
 «.است کیفرسخت خداوند همانا که کنید پروا

 هستى، خوبى آدم» او فرمود: به کاظم امام .بود داده اجاره الرشید هارون به که داشت شترهایى جمال صفوان .2
 .دادم اجاره مکه سفر براى»: گفت« .دهىمی اجاره هارون به را شترت که است این هم آن و دارى عیب یک ولی
 که مقدار همین» گفت:« .بله»: گفت «بدهد؟ را شما کرایه و بماند زنده هارون تا هستى راضى»: فرمود امام

 «.است گناه همین بماند، زنده ستمگر یک که هستى راضى

 اهلل اربح ال زمانهم امراء من یباعونها تجاره العلم هذا یتخذون السوء علماء من المتی ویل»: اهلل رسول قال .3
 (.205 ص ،10ج ،العمال کنز)« تجارتهم.
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دار یا مسأله هایدار یا تشکیل جلسات در مکان یا زمانمسئلهمناطق یا حضور در جلسات با افراد 

شود کاه  می سبب، دارندمسئله دار یا نقل کلمات یا کتاب افرادی که کمک گرفتن از افراد حاشیه

کند و می ی سوء ظن پیدا کنند و آن سوء ظن افراد را به تجسس وادارافراد نسبت به استاد و مرب

رسند که ارتباط انسانی و عاطفی و اخالقی بین استاد و می به نقاط ضعفی، در سایه شوم تجسس

 .کندمی رنگرا قطع یا کمشاگرد 

َ  »  فرمایاد: به مسئول زکات مای  نهج البالغه 25در نامه  حضرت امیر رِدمم
َ
َذا ق ِِ لم  َفر ِِ

َفرانم
َم ِم م   م  ِبَناِئِه

َ
َِّ أ َ َغيم َياَتهر بم

َ
َخاِلَط أ بلکاه کناار    ؛به منزل ماردم نارو  ، اى وارد شدىهر گاه بر قبیله؛ تر

پرهیز دادن ماأمور حکومات از مواضاع    ، یکی از دالئل این دستور چه بسا« .چشمه آبى فرود آى

یگران بگوییم کاه زکاات شاما چقادر     اگر منزل شخصی وارد شویم و بعد به د مثالا. تهمت است

شب قبل ذهن شما را نسبت به فرد یاا   ،ممکن است خیال شود آن میزبان ،است و چگونه بدهید

 1.افرادی حساس کرده است یا نکات دیگری وجود دارد

زیرا ؛ کنندپرهیز ، دنشود مورد تهمت قرار گیرباید از انجام کارهایى که سبب مى مبل  معلم و

دهد نباید کسى را که به او گمان میکسى که خودش را در موضع تهمت قرار ، روایتبا توجه به 

مال آنها اگر منزل و ماشین . علنى باشد انلذا حتى المقدور باید جلساتش 2.سرزنش کند، بردمیبد 

د و در هار مهماانى   نا با هر کسى عکسى نگیر. از مردم است بگویند اند،که به او دادهمردم است 

و اگار   باشاند یا با آنها ارتباط نداشاته   ننشینندنام یا گمنام داران بددر مغازه سرمایه. نندنکشرکت 

 .بگویندمردم  بهدلیلش را ، کنندمیگاهى اظهار عالقه به شخصى 

دهد و یم تهام قرارارا در معرض  آنهاکه  یاز هر گفتار و رفتارمعلم و مبل  باید به طور کلى 

 .کنندپرهیز ، دشوسبب سوء ظنّ مردم مى

                                                           
 در و شود صاحبخانه جذب کارمند قلب پذیرایى، خاطر به است ممکن جمله از دارد، آفاتى کارمندان شدن مهمان .1

 است ممکن یا بگیرد، کمتر تا دهند قرار واسطه را میزبان مردم است ممکن و کند انگارىسهل او از خدا حق گرفتن
 .کند سوءاستفاده خود میزبانى از و افتخار خود قبیله در میزبان

 ،(صالح للصبحی) البالغة نهج)« .الظَّن بِهِ أَسَاءَ مَنْ یَلُومَنَّ فَلَا التُّهَمَةِ مَوَاضِعَ نَفْسَهُ وَضَعَ مَنْ»: امیرالمؤمنین قَالَ وَ .2
 (.500ص
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 های غلطعالمانه و تحلیلپرهیز از گفتار و رفتار غیر. 21

 نیم:خوامیدر قرآن کریم 

  ُْمَع َو اْلَبَصَن َو اْلُفماَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُمًل  َو ل َتْق و از »؛  1ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنَّ السَّ

د نمورد بازخواست قرار خواه همه، چون گوش و چشم و دل، آنچه به آن علم ندارى پیروى مکن

 «.گرفت

در ، با توجه به آیات قرآن کریم زیرا؛ شاید از باب نمونه باشد، ذکر چشم و گوش و دل در آیه

، و آنها به سخن آمده 2شوداز دست و پا و اعضاى دیگر هم سؤال مى، قیامت عالوه بر خود انسان

است براى این باشد که انگیزۀ پیروى از دیگران از طریاق دیادن یاا    ممکن  نیز. کننداعتراف مى

 .شودایجاد میشنیدن یا اندیشه و درک 

 مادرک و هاى بىهاى عجوالنه یا حرفاز قضاوت، هاها و نزاعبسیارى از فتنه، در طول تاریخ

 در برابار ا رفارد و جامعاه   ، عمل به ایان آیاه  . است نشأت گرفته، هاى بدون تحقیق و علمنظریه

، پاذیرى هشاایع  بااورى و زود، جاا بینى بیکه خوشچرا ؛کندها و خطاها بیمه مىبسیارى از فریب

 .کندتسلیم دشمن مى خوش ذلّت وجامعه را دست

، هاا بااور کاردن پیشاگویى   ، تبعیّات از نیاکاان  ، خیااالت  پیروى از عادات و، تقلید کورکورانه

ستایش  یا گیرىموضع، گواهى دادن بدون علم، علم قضاوت بدون، هاها و گمانحدس، هاخواب

اسااس و  هاى باى شنیده نقل، تفسیر و تحلیل و نوشتن و فتوا دادن بدون علم، یا انتقاد بدون علم

بدون  تصمیم در شرایط هیجانى و بحرانى و، نسبت دادن چیزى به خدا و دین بدون علم، شایعات

ل َتْقهُ  مها َلهْیَس  مصداق همه، اى دروغین دیگرانهتکیه به سوگندها و اشک، برهان دلیل و
نازد  ، باید بداند که این کاار ، زد بدون آگاهى یسخناگر کسی  3.بوده و ممنوع است َلَك ِبِه ِعْلم  

ْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َو َتُقوُلوَن : خدا گناه بزرگى است نًا ما َلْیَس َلُكْم ِبِه  ِبَأْفواِیُكْم  ِإْذ َتَلقَّ ِعْلم  َو َتْحَسُبوَنُه َیی 
ِه َعِظیم   گرفتید و آنچاه را باه آن علام    مى [تهمت را]آنگاه که از زبان یکدیگر »؛  4َو ُیَو ِعْنَد اللَّ

                                                           
 .36. اسراء:  1

 .20 /فصّلت ؛65 /یس ؛24/نور - 2
 کانَ أُولئِکَ کُلُّ :داشت خواهد مؤاخذه امکانات، و جسم از نکردن صحیح بردارىبهره شریفه آیه این به توجه با .3

 .شودمى بازخواست هم نیّات و باطن از قیامت، در رساند کهمی شریفه آیه در «الْفُؤادَ » کلمه همچنین مَسْؤُلًا عَنْهُ

 .15. نور:  4
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در حالى که آن نازد خادا   ، پنداشتیدکوچک مى این را ساده و گفتید ودهان به دهان مى، نداشتید

 «.بزرگ است

ا یا  ى مجتهاد پیروى از اصول قطعى شارعى )مانناد فتاوا   ، معتبر به مقتضاى روایات متواتر و

دم ن که مرهمچنا. شود( پیروى از علم استهاى نزدیک به یقین اطالق مىعلمى که به اطمینان

نیاز   الشرایط و متّقىاز فتواى مجتهد جامع، کنندعلم پیدا مى از نسخه پزشک متخصّص و دلسوز

د و رجااتى دار هار چناد علام د    ؛این مرحله از علم کافى است لذا. کنندعلم به حکم خدا پیدا مى

 .باشدالیقین مىحقّ الیقین و عین، علم الیقین ،تر آنمراحل عمیق

 و مسائلتحلیل . زندلطمه مى مربی و استاد،  به شخصیت مبلّ ى غلطهاتحلیل و هابینىپیش

روشن نشدن  بنابراین تا ؛آیدآب در مى اشتباه از، اگر با علم و آگاهى نباشد بینى حوادث آیندهپیش

، ارکاطر همین خداوند به خ؛ چراکه نباید آن را تکذیب یا تصدیق نمود، مسئلهجوانب مختلف یک 

 فرماید:کند و مىمنکران را سرزنش مى

 ُبوا ِبما َلْم  َبْل َب  ُ ِحیُاوا ِبِعْلِمهِ  َكذَّ ا َ ْأِتِ ْم َتْأِو ُلُه َكذِلَك َكذَّ ِذ َن ِمْن َقهْبِلِ ْم َفهاْنُظْن َكْیهَ  َو َلمَّ  الَّ
اِلِمیَن  چیزى را که به شناخت آن احاطه نداشتند دروغ  [حقّ آن است که]بلکه »؛  1كاَن عاِقَبُ  الظَّ

کسانى که . در حالى که سرانجام و حقیقت و باطن آن هنوز بر ایشان روشن نشده است، پنداشتند

 «.پس بنگر که سرانجام ستمگران چگونه است. گونه تکذیب کردندپیش از آنان بودند نیز همین 

 آموزیم:قرآن دو درس بزرگ مى از دو آیه

هِه ِإلَّ  :حرفى نزنیم، الف( تا علم نداریم َأ َلْم ُ ْمَخْذ َعَلْیِ ْم ِمیثاُق اْلِكتاِب َأْن ل َ ُقوُلهوا َعَلهی اللَّ
  2اْلَحقَّ 

ُبوا ِبما َلْم ُ ِحیُاوا ِبِعْلِمهِ  :نکنیمحرفى را ردّ ، ب( تا علم نداریم كه در بال ذكن اى آ ه«) َبْل َكذَّ
  3شد

                                                           
 .39. یونس:  1

 .169. اعراف:  2

 آن آیات خداوند که گفتم نکته چهار»: فرمود على حضرت که کندمى نقل جواد امام از حسنى عبدالعظیم .3
: شد نازل آیه است؛ پنهان زبانش زیر در انسان شخصیت ،«لسانه تحت مخبوء المرء»گفتم: ( الف :است کرده نازل را
َالْقَوْلِ لَحْنِ فِی لَتَعْرِفَنَّهُمْ و ( :30محمّد )عاداه شیئاً جهل مَن»: گفتم (ب .شناسىمى را آنان گفتگو در یعنى»، 

 ذکر باال متن در کهای آیه)یُحِیطُوا لَمْ بِما کَذَّبُوا بَلْ: شد نازل آیه کند؛مى آن با دشمنى نداند، را چیزى هرکس
 



فصل چهارم: پرهیزها )نبایدهای معلمی(   145  

 نتیجه پرهیز ازگفتگوهای بی. 22

. نکنناد و خود را با هار بحثای درگیار     ببرندبهترین بهره را  باید از وقت کالس استاد و معلم

ُ ْم َأ َلْم َتَن فرماید: می خداوند در مورد برخی از شعراء آیا ندیادى کاه   »؛  1واد  َ ِ یُموَن  ُكِل  ِفي َأنَّ

  ( 225)شعراء/« روند؟آنان در هر وادى سرگشته مى
ا یا باید صارف چیازی بشاود کاه     ، علمی هایبه خصوص در بحث، عمر انسان در هر چیزی

رین ناوع  ت از مهم، ریا نیاز جامعه را! مدیریت عم، یا نیاز فرد را حل کند، یا مستحب، واجب باشد

 انسان باید به چند چیز توجه داشته باشد:. هاستمدیریت

 ؛گرددبرنمی، رودمی الف( عمری که

 ؛ب( عمر ما محدود است

 ؛ج( پایان عمر ما مشخص نیست

 ؛در قیامت پاسخ بدهیمخود، به خصوص جوانی  ،عمر دربارۀد( ما باید 

ِذ َن َخِسُنوا َأْنُفَسُ ْم  ْلخاِسِن َن ا ُقْل ِإَن  خسارت در عمر است:، باالترین خسارت ه(  ؛ 2الَّ

 ؛مانیمز میاز مباحث اصلی با، و( هر چه خود را با مباحث مختلف و بیهوده درگیر کنیم

 .کنیم دوستان خود را به دشمن تبدیل، ز( چه بسا در اثر گفتگوهای بیهوده

حتی 3.اتالف عمر است، نتیجه، وگرنه گفتگوهای بیبرسد مفیدای باید مباحث علمی به نتیجه
                                                                                                                                              

 اصْطَفاهُ اللَّهَ إِنَّ :شد نازل آیه اوست؛ عملکرد و لیاقت به کس هر ارزش ،«یحسنه ما امرء کلّ قیمة»: گفتم( . ج(شده
 (ج .برگزید هایشتوانایى خاطر به را طالوت خداوند یعنى (247بقره:)  الْجِسْمِ وَ الْعِلْمِ فِی بَسْطَةً زادَهُ وَ عَلَیْکُمْ
 حَیاةٌ الْقِصاصِ فِی لَکُمْ وَ: شد نازل آیه گیرد؛مى را قتل شدن زیاد جلوی ستمگر، کشتن ،«القتل یقلّ القتل» گفتم:

 (.166 ص ،1 ج ،کافى)( 179 بقره:)

 .225. شعراء:  1

 .15. زمر:  2

 خدا اولیاء که خوانیممیها مناجات در: اینکه جمله دارد؛ از وجود فراوانی نکات «آن ارزش و عمر» خصوص در .3
: فرمایدمی البالغهنهج در علی حضرت .کردم فنا را عمرم آروزها در یعنی ،«عمری اآلمال فی افنیت»: گفتندمی
 عمرش در که است این فکر در کند،می کار هنوز او گوش و چشم ولی آید،می بند زبانش که مرگ لحظه در انسان»

 عمرم اگر» خواهد:می خدا از االخالق مکارم دعای در سجاد امام «عمره افنی فیما یفکر»است:  کرده چه
 آنکه از قبل است، شیطان چراگاه عمرم اگر اما آن را طوالنی کن، دهد،می خدمت آمادگی من به کار لباس همچون
 .است مهم آن از برداریبهره و زمان مدیریت نیست، مهم عمر طول« .بگیر را من جان شود، محکم من بر تو غضب
 معصیت راه درآنها  و لهم نملی انما: است ضررشان به ولی دهیم،می عمر طول بعضی به ما که فرمایدمی قرآن
 .کنندمی پر را خویش عمر پیمانه
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نه هر سؤالی به جاست و نه هر جوابی واجب . نباید هر چیزی را پاسخ دهیم، مذهبی هایدر سؤال

آنهاا   لذا باید به نحاوی از بیندازند؛ بعضی سؤاالت برای این است که از جواب آن فتنه راه . است

باه  ، در خصوص وضعیت مردگان از نیاکان خود و قاومش  مانند جوابی که موسی ،عبور کرد

 1.فرعون داد

، اگار مادیریت زماان نباشاد     و از سوی دیگر نیازها زیاد اسات  سو عمر کم استوقتی از یک

خداوند به زمان قسام خاورده اسات:     ،جالب این است که در خسارت قطعی. خسارت قطعی است

والعصن ان النسان لفی خسن 2 خسارت زمانی است، م دهد که باالترین خسارتتا به ما پیا. 

 تار آناان بایش  ارزش ، باید بدانند که هر چه علم مفید یاد بگیرند و یاد بدهند اساتید و مربیان

پس ؛ و قیمت جان توست ثمن، ای مؤمن! این علم و ادب» فرماید:می نامیرالمؤمنی. شودمی

قیمت تو نیز افازایش  ، ادب تو اضافه گردد کوشش کن که هر چه بر علم و، در فرا گرفتن آن دو

 3«.کندمی پیدا

 پایه شعاری و بیپرهیز از سخنان . 23

مطالب  ۀبسط بیهود. محتوا و سخنانش اصولی باشدتادی موفق است که کالسش غنی و بااس

رف زدن و هم خوب حا . زندمی به جاذبۀ کالس ضربه، محتوااما شعاری و بیو نقل جمالت زیبا 

یانش  و چ ومطالعه و تحقیق مناسب او کوشی معلمسخت. رمز توفیق است، خوب زدن هم حرف

یت الس و رضاو سبب شیرینی ک کندمیدرس را غنی و قابل ارائه ، مباحث بر پایۀ اصولی اساسی

 .کندنمی های شعاری و تکرار مفاهیمگرفتار حرف را و معلم شودمی مخاطبانش

                                                           
 از فرعون وقتی که کردیم بیان را فرعون و موسی مذاکره «جنجالی هایبحث از پرهیز»عنوان  ذیل . در1

 پیشین هاىنسل حال پس: گفت( فرعون)»(، 52)طه: الْأُولى الْقُرُونِ بالُ فَما قالَ: پرسید موسی حضرت
 مایهدست را آن فرعون و بگوید سخنیآنها  شوم سرنوشت از موسی حضرت که خواستمی او «!است؟ چگونه

 ال وَ رَبِّی یَضِلُّ ال کِتابٍ فِی رَبِّی عِنْدَ عِلْمُها قالَ:داد جواب موسی حضرت .بیندازد راه جنجالی و کرده فتنه
 چیزى و ]خطا نه من پروردگار است من پروردگار نزد کتابى در ]احوال[ آن علم: گفت موسى[»](؛ 52)طه: یَنْسى

 .داد احاله خداوند به را آن علم اجمال، به کرد و گویىکلّى آنان جواب در و« .نمایدمى فراموش نه و کندمى گم را[
 .2-1. عصر:  2

 أدبک و علمک من یزید فما تعلمهما فی فاجتهد نفسک ثمن االدب و العلم هذا إن! مؤمن یا الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .3
 .135 ص االنوار،مشکاه.ثمنک فی یزید
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دنیاای  . شاود مای  بندی زیبا ارائاه انحرافی در قالب و بستهریشه و بی گاهی مطالب همچنین

مردم را با ، تواند به جای تعلیم امور مهم و کلیدیمی به راحتی، امروز با امکانات مدرن و تبلیغات

هر صنفی فریب این کند. ممکن است ل فرعی و انحرافی سرگرم مسائ، اساسشعارهای زیبا و بی

قرآن . نیستپذیرفتنی چنین اشتباهی ، از یک معلم فرهیختهاما ، ردرا بخو محتوابیسخنان زیبا و 

یعنای ساخنان طالیای! در قارآن     ؛ اسات گذاشاته  « زخرف القاول »نام این کلمات زیبا را ، کریم

ْنِس َو اْلِجن  ُ وِحي َبْعُضُ ْم ِإلی نیم:خوامی از برخاى  »؛  1ُغهُنوراً  اْلَقْوِل  ُزْخُنَف  َبْعض   َشیاِطیَن اْْلِ

  «.کنندهاى دلپسند و فریبنده را به برخى دیگر مرموزانه القا مىآنان حرف

و  شاوند مای  ورقی پیچیده و با ادبیات مناسبی القااء در زر عموالامپایه و انحرافی های بیحرف

؛ محتواستاساس و بیهای دهن پرکن و بیتاریخ شاهد این گونه حرف. باشدمی کن دهن پرغالباا

خلود دوزخ بارای  »، «ما فرزندان خدا و محبوبان خدا هستیم»: گفتنددربارۀ خود مییهودیان  مثالا

  2«.رود جز کسی که یهودی یا مسیحی باشدنمی به بهشت»و  «ما نیست

 پرهیز از تکذیب و انکار بدون علم. 24

ُبوا ِبما َلْم فرماید: می در انتقاد از گروهی قرآن کریم خااطر  آنان باه »  3ا ِبِعْلِمهِ ُ ِحیُاو َبْل َكذَّ

 «کنند.دانند، آن را تکذیب میآنکه چیزی را نمی

هاا  باه دیادنی   پس نیست و ایمان باید تنها، بینمنمی این که انسان بگوید چون من چیزی را

ه با ذبۀ زمین ولی جا، فهمید که زمین جاذبه داردمی شما از افتادن سیب. غلطی است حرف، باشد

 .دیدن نیست خودی خود قابل

مسااوی   ندانستن نباید. علم و معرفت باشد ساسباید برا گیریهر موضع در مسائل علمی نیز

مایاد:  فرمای  حضارت علای  . نشانه جهالات اسات  ، که اگر این کار صورت بگیرد؛ شودبا نفی 

                                                           
 .112. انعام:  1

 و زن و است حفاظبی ماهای خانه»جمالتی چون  با جبهه داشتند، از فرار بنای که ترسویی افراد اسالم صدر در .2
« نیست مصلحت تابستان در جنگ» یا «نداریم را دشمن با مبارزه طاقت ما» یا «دارند حراست به نیاز ما بچه
 .دادندمی قرارای ویژه خط خود برای حج مراسم در هستند، قریش و مکه اهل از آنکه خیال به آوردند یا بعضیمی
 .39. یونس:  3
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اسر » وا النح َداءر َما َجِهلر عم
َ
 « .دانندنمی کههستند  دشمنان چیزی مردم 1؛أ

 .منینه به سراغ انکار و دش؛ باید به سراغ فهمیدن و دانستن برویمدر حالی که 

 پرهیز از غلو . 25

 غلاو . روی و اعتدال در همه جا الزم است و عشق به اولیای خدا نباید سر از غلوّ درآوردمیانه

 ؛نیم که نسبت به دین و اولیای دین غلو نکنیدخوامیدر آیات و روایات مکرر  دارد.سابقه طوالنی 

حتی اگار  ، هاکردن درباره انسان غلو. غلو کردند گونه که نصاری درباره حضرت عیسیهمان

هِه ِإل اْلَحهق :داوند و نسبت ناروا دادن به اوستتوهین به خ، پیامبر باشند  2ل َتُقوُلهوا َعَلهي اللَّ

، چون عبد بود در رأس کماالت انبیاست و پیامبر« بندگی خداژ» به ما یاد داده که کریمقرآن 

 .بود« عبد اهلل انی» در گهواره: و اولین سخن حضرت عیسی رفت به معراج

 غلاو  .درباارۀ رهباران دینای اسات     غلو، تبلیغی و تعلیمی هایو محیط یکی از آفات متدینین

 و در آیات متعددی از قرآن کریم از آن نهی شده است: 3.متعدد دارد هایانگیزه

 اِس ُكوُنهوا ِعبهادًا لهي ِمهْن ُدوِن ما كاَن ِلَبَشن  َأْن َ  ُثمَّ َ ُقوَل ِللنه ُبوَّ ُه اْلِكتاَب َو اْلُحْكَم َو النُّ  ُ وِتَیُه الله
هِ  حاقّ نادارد باه    ، ت داده استه خداوند به او کتاب و حکم و نبوبشرى ک [پیامبر و]هیچ » ؛4الله

 «.بندگان من باشید، مردم بگوید: به جاى خدا

ُقْل  ا َأیَل اْلِكتاِب ل َتْغُلوا في د هِنُكْم َغْیهَن اْلَحهق  َو ل  :در جای دیگری آمده است همچنین
بیِل  وا َعْن َسواِء السَّ وا َكثینًا َو َضلُّ وا ِمْن َقْبُل َو َأَضلُّ ِبُعوا َأْیواَء َقْوم  َقْد َضلُّ اى بگاو:   [اى پیاامبر! ] 5؛َتتَّ

هاى گروهى که پیش از این گمراه شدند و نکنید و از هوس غلواهل کتاب! در دین خود به ناحق 
                                                           

 .438 حکمت البالغه،نهج .1

2. کَلِمَتُهُ وَ اللّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَی الْمَسیحُ إِنَّمَا الْحَقَّ إاِل اللّهِ عَلَی تَقُولُوا ال وَ دینِکُمْ فی تَغْلُوا ال الْکِتابِ أَهْلَ یا 
 (.171 )نساء:

 انسان ذات، حبّ( ب .کنند نابود را او رقیب تا کنندمی بزرگ غلوّ، با را کسی گاهی( الف: غلوّهای انگیزه از برخی .3
 هر اینکه خیال(ج .شود بزرگ هم خودش قهرا تا کند خیال هست آنچه از بیش هم را خود رهبر که کندمی وادار را

 نخورده، عالی غذای که کسی(د .کندمی غلوّ به وادار را انسان است پایدارتر رهبر و مکتب به کند غلوّ بیشتر چه
 دیگر هایقدرت نکرده، باور را خدا قدرت و نشناخته را خدا که کسی آری .کندمی ستایش خیلی را معمولی غذای

 .شمردمی بزرگ را
 .97. آل عمران:  4

 .77. مائده:  5
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 «.پیروى نکنید اندمنحرف ز راه حقا [اکنون نیز]بسیارى را گمراه کردند و 

فکاار  ارگرفتاه از  بنوعى غلو ، استفاده کرد که خدا دانستنِ مسیحچنین شاید بتوان از این آیه 

اَلهِت اْلَیُ هوُد قَو خاوانیم:  ى توبه مىسوره 30 چنانکه در آیه. هاى قبلى استتآلود جمعیشرک
صارى ِه َو قاَلِت النَّ ِه ذِلَك َقْوُل ُ  ُعَزْ ن  اْبُن اللَّ ِذ َن َكَفُنوواِیِ ْم ُ ضاْم ِبَأفْ اْلَمِسیُ  اْبُن اللَّ ا ِمْن ِیُمَن َقْوَل الَّ

نان خاین غلوّ و سا  .خداستیهود گفتند: عزیر فرزند خداست و نصارا گفتند: مسیح فرزند » ؛َقْبُل 

 «.شبیه سخنان کفّار پیشین است، اساسبى

 1.اناد ار و مشارکان باه شامار آماده    از بدترین اقسام کفکنندگان نفرین شده و غلو، در روایات

 گرفتناد و باا آنهاا برخاورد جادی     مای  موضاع  و اهل غلاوّ  که متملق در برابر افراد معصومین

 : اندداده نسبت به این قضیه هشدار، در تعابیر متعدد آنان 2.کردندمی

قبل از آنکه مرا  -تبارک و تعالی -که خداوندچرا؛ باال نبرید مرا باالتر از حقم» :رسول خدا

 3«.به عنوان عبد انتخاب نموده است، انتخاب نماید نبوتبه 

؛ ایمتربیت شدها بگویید که ما بندگان باره مز غلو در باره ما پرهیز کنید! در: اامیرالمؤمنین

 4«بگویید!، هر چه در فضیلت ما خواستید و)بعد از اعتراف به بندگی ما(

کناد و  مای  دوساتداری کاه غلاو    ؛رساند می باره من به هالکت: دو گروه درامیرالمؤمنین

 5«.ورزدمی به شدت بغض توزی کهکینه

عیسی هستی کاه  تو مثل »فرمودند:  در روایات متعدّد به أمیرالمؤمنین حضرت رسول

 6«.ولی نصارا او را تا خدایی رساندند، یهود او را واجب القتل دانستند و به مادرش تهمت زدند

 نظر باشد: دو نکته باید مد، در بحث غلو   

                                                           
 .الحکمة میزان .1
 اهلل تو و من پروردگار»:فرمود و کرد لعنت را او حضرت« ربّى یا علیک السالم»: گفت اکرم پیامبر به . شخصى2

« !تو بر سالم پروردگار، اى» :گفتند آمدند و على حضرت نزد گروهى (. همچنین297ص ،25ج ،بحار)« .است
 (.1377ح ،662ص ،طوسى امالى) .کنند توبه که خواست آنان از حضرت

 «نَبِیّاً. یَتَّخِذَنِی أَنْ قَبْلَ عَبْداً اتَّخَذَنِی تَعَالَی وَ تَبَارَکَ اللَّهَ فَإِنَّ حَقِّی فَوْقَ تَرْفَعُونِی ال» :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ .3
 (.200 ص ،2ج ،أخبارالرضاعیون)
 (.614ص ،2ج ،الخصال « )شِئْتُم. مَا فَضْلِنَا فِی قُولُوا وَ مَرْبُوبُونَ عَبِیدٌ إِنَّا قُولُوا فِینَا الْغُلُوَّ وَ إِیَّاکُمْ»: امیرالمؤمنین .4
 (. 117 حکمت ،البالغهنهج) «.قَالٍ مُبْغِضٌ وَ غَالٍ مُحِبٌّ رَجُالنِ فِیَّ هَلَکَ» :الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .5
 .313ص ،35ج ،بحار .6
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از  در خصاوص برخای   غلاو ، جدی برخی محافل مذهبی و آموزشی هاییکی اینکه از آسیب

. اناد دانساته شادگان  ت جسته و آنان را از هالکوه برائاز این گر معصومین .بزرگان دین است

بایستی ودربدون ر، آمیزباشند و ضمن پرهیز جدی از تعابیر غلوباید مراقب غلوها  معلمان و مبلغان

 .کنندبرخورد  اهل غلو با، و با شهامت

، یسات ن و در دینچه غلاگر، این غلو؛ دشومی برخی از افراد عادی غلو دربارۀ دوم اینکه گاهی

بت یت گاهی نسعلیم و تربدر دنیای ت. باشدمی مذموم، اما آن هم همان اغراق است، در حقیقتو 

را مثل نها آسیات نظریات و حد ؛ مثالاشودمی یا دانشمندی داخلی یا خارجی غلو و اغراق به استاد

، درنجایی ندا یا اطالعاتی ازبینند می خود را پست و کوچکو چون  پندارندمی و وحی قطعی علم

 .کندمی برایشان خیلی جلوه آنهانظریات و حدسیات 

 ناد ه بایاد بدا در حاالی کا  ؛ شودمی خود دچار غلو باره خود و اساتید و معلماندر گاهی معلمی

 .ادب و تواضع اوست، علم، فضل، کندمی آنچه معلم را در چشم مخاطبانش بزرگ

 پرهیزهای دیگر . 26

رد کاه  ن پرهیاز کا  آوارد دیگری نیز وجود دارد که باید از م ،به غیر از همه مواردی که گفتیم

ز اماوری  بای بایاد ا  استاد و مر برخی از آنها را بیان کرده باشیم.، مباحث گذشته الیالبهدر  شاید

 از جمله: ؛پرهیز کند

 .بیکاری در ایام تعطیالتا 

 .های کالسی و نداشتن ارتباط در خارج از کالساکتفاء کردن به ارتباط ا

 .طلبیامتیاز ا

 .علمیا اشتغال به مسائل فرعی و غیر

 .های کشورشبزرگ نشان دادن بیگانگان و ندیدن پیشرفت ا

 .نادیده گرفتن ارزش معنوی خود و توجه به زرق و برق مادیات ا

 .دهدپرهیز از هر کارى که بهانه به دست دشمن مى ا

 .گوییا سست

پژوهان و چه باین دو محایط   چه بین دانش، فکرانهمچه بین ؛ ناسالم هایپرهیز از رقابتا 
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 .آموزشی

 .جوییا انتقام

 .حدسیات خود و دیگران را به صورت علم واقعی بیان کردن ا

 .انتقاد از شخص نمودن، به جای انتقاد از عمل ا

 .پرهیز از ظلم و اجحاف ا

 .هاگونه محیطتفاوتی نسبت به اینمختلط و بی هایپرهیز از ایجاد محیط ا

 .تآموزشی نیس هایانگیزی که فضایش در محیطا پرهیز از اختالف و مباحث اختالف

 .جاپرهیز از تعصبات بی ا

ل ا در دل نسا و هر کالمی که شعله امید ر باشدپرهیز از هر سخنی که مخالف مصالح ملی  ا

 .نو خاموش کند

 .کننده تحقیرنابجا و احیاناا هایپرهیز از شوخی ا

 ا و ...

 





   فصل پنجم:
 

 و ها مهارت

 ها شیوه



موفقیات   زابخش مهمای  . را باال ببردها دهی آموزشتواند بازمی های معلمو مهارتها شیوه

صال باه   فدر ایان  . های معلم مربوط اسات و مهارتدرس به شیوه ارائه  استاد و شیرینی کالس

 .کنیممی اشاره معلمین های مهمو مهارتها برخی از شیوه

 از تمثیل  گیریبهره. 1

و  اساتفاده از تمثیال  ، هااى انتقاال مطلاب   تارین شایوه  تارین و عماومى  فطرى، تریناز ساده

اى قرآناى و  شیوه، بیان عوامل سعادت و شقاوت انسان در قالب تشبیه و تمثیل. المثل استضرب

، تمثیال  1.است ، مفیدتفکر و و تذکر مردم، از اصول تربیتى این کتاب آسمانی است و براى توجه

مطالب را همگانى و لجوجاان را  ، کندمسائل عقلى را محسوس و راه رسیدن به هدف را نزدیک 

 داده اسات. ت کرده و به این مسائله اهمیا  قرآن از این روش بسیار استفاده  ذال ؛سازدخاموش مى

توانند میاست که مردم با تفکر و دقت در آنها  ایهاى مختلف و سادهقرآن کریم سرشار از مثال

 متذکر یاد خدا شوند:

نونا  اس لعله م  تفكه  ،زنایم ماى ها را براى مردم و این مثال» ؛ 2و تلك المثال نضنب ا للنه

 «.امید است که تفکر کنند

                                                           
1 .َبِإِذْنِ حِینٍ کُلَّ أُکُلَها تُؤْتِی* السَّماءِ فِی فَرْعُها وَ ثابِتٌ أَصْلُها طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةً کَلِمَةً مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ کَیْفَ تَرَ لَمْ أ 

 کلمة زده؟ مثل چگونه خداوند که ندیدى آیا »(؛ 25-24؛ )ابراهیم: یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ الْأَمْثالَ اللَّهُ یَضْرِبُ وَ رَبِّها
 درخت و طیّبه شجره« .است آسمان در اششاخه و ثابت اشریشه که است پاک درختى همانند( و ایمان سخن) طیّبه
 نیز موحد انسان .دادن ثمر وقت همه در بودن و پایدار سایه داشتن، بودن، پرمیوه داشتن، مانند رشد دارد، آثارى پاک

 همواره و موسمى نه است، دائمی اعتقادش .است آشکار اعمالش و گفتار در دائماً ایمانش آثار و نیست راکد هرگز
 .کندمى دعوت معروف و ایمان به را دیگران

 .21. حشر:  2



هاها و شیوهفصل پنجم: مهارت   155  

نون ا ه المثال للناس لعله م  تذكه امید  ،زندها مىو خداوند براى مردم مثال؛  1و  ضنب اللَّ

 «.است که متذکر شوند

 وجه کنید:به چند نمونه ت .کندمی زمان راها گاهی یک مثال کار چند صفحه کتاب و مدت

 نماز ما نیاز دارد؟آیا خدا به  :پرسندمی گاهی الف(

شاود و اگار   ماى چیزى به خورشید اضافه ن ،اگر همه مردم رو به خورشید خانه بسازند»پاسخ: 

 «.شودچیزى از خورشید کم نمى، خورشید خانه بسازند همه مردم پشت به

 «اند؟رفاهچرا افرادی که گناه بیشتری دارند در » :پرسندمی گاهی ب(

اگار  ؛ کنیاد فاوراا آن را پااک ماى   ، ى شیشه عینک شاما بریازد  اى چاى رواگر قطره»پاسخ : 

ض ود را عاو کنید تا به منزل بروید و لباس خصبر مى، اى چاى روى لباس سفید شما بچکدقطره

ب عیاد باه   ماثالا شا  کنیاد تاا   آن را رها ماى ، اى روى قالى زیر پاى شما بچکدو اگر قطره کنید

یرگاى  یاا ت  فیتشافا نماید و بر اساس اى رفتار مىخداوند نیز با هرکس به گونه .شویى ببریدقالى

 «.اندازدخیر مىأکیفر او را به ت، روحش

 «گذرد؟از حساب و شماره مى، چگونه پاداش بعضى اعمال انسان»پرسند: گاهی میج( 

ر مااز بیشات  ب نثاوا ، تعداد نفرات در نماز جماعت بیشتر باشدهرچه ، بر اساس روایات»پاسخ: 

 پااداش آن  صاورت  آنبه ده نفر برساد کاه در    تا آنکه عدد افراد حاضر در نماز جماعت؛ شودمى

 .داندکسى جز خداوند نمىمقدار آن را و شود میشمار بى

چکى تواند سطل کوبا دو انگشت مى، تواند شماره تلفن بگیردبا یک انگشت مى چنانکه انسان

ایان   رساد کاه در  تا اینکه به ده انگشات ب ، دهدر بیشترى انجام مىبا سه انگشت کا، را بلند کند

ای کاه  گوناه باه  ؛تواند انجام دهدت ندارد و هرکارى بخواهد مىدیگر کار انسان محدودی، صورت

 «.کارهایش قابل حساب و شماره نیستدیگر 

ز او کرد عه مراج، هایی که در زمینه تمثیل نوشته شدهخوب است تا به کتاب، در این خصوص

 .تجربیات دیگران بهره برد

                                                           
 .25. ابراهیم:  1
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 گویی  کوتاه. 2

لح »د: گویجمله معروفی است که می ََ رلح و 
َ
اه ست کاه کوتا  بهترین کالم آن ا؛ خيَّ الکالم ما ق

 گوید:میباره نیز در اینشاعر « .باشد و رسا

 دک تو جهان شود پراا زانات   کم گوی و گزیده گوی چون دُر

گفاتن   باا ، عاالوه  باه  .دنشود و هم دیر خارج مینشومی ذهن واردهم زود به ، کلمات کوتاه

 ،وه بر وقتهای طوالنی عالنوشته باو  دهیمرا هدر میهم وقت خود و دیگران ، مطالب طوالنی

 .کنیمرا هم اتالف میکتاب و امثال آن  ،کاغذ

خاورد.  چشم مای  گویی کامالا بهگویی و کوتاهفشرده های پیامبر اسالم و سایر ائمهدر نامه

صافحه   ، بایش از دو، ساه  اسات  نقل شده که از پیشوایان معصومین ایهای نماز جمعهخطبه

 نیست.

ز ادر نمااز   کند که مراعات افراد ضاعیف را بنمایاد و  حتی به امام جماعت سفارش می اسالم

 .داری کندبعد از سورۀ حمد خودهای طوالنی سورهخواندن 

َ  فرماید: قرآن می هُ  اآلَْن َخفَّ چون خدا در شاما ضاعف   »؛  1َعْنُكْم َو َعِلَم َأنَّ ِفیُكْم َضْعفا اللَّ

 « دید، به شما تخفیف داد.

سااندویچ   اماروز کاه ماردم    .به ویژه در زمان حاضر؛ خوب است هادر همه زمانگویی گزیده

ویادن هام   جزیرا حوصله  ،خورندمی میوهآبیا  ندارندنشان آن است که حوصله پختن ، خورندمی

ا سارعت  مجازی ب هایو رسانهها های کوتاه از طریق شبکهلذا در زمان ما که انتقال پیام !ندارند

 .آورتر استمالل، طوالنی هایمتن پرطرفدارتر و، کوتاه هایمتن، شودانجام می

نباید بسیار هم کوتااه  ، آور باشدم نباید ماللگونه که کالگویی حدی دارد و همان کوتاه البته

َکراَلِم »فرمودناد:   امام علی. مشکل ایجاد کند، باشد که در انتقال پیام رَّر الم   َخيم
َ

ِنرل  َو ال  ير
َ

َمرا ال
؛ ل  ُِ   «.نباشد کوتاه خیلی، هم کالمی است هم مالل آور نباشد و، بهترین کالم 2َي

                                                           
 .66. انفال:  1
 بهترین» :فرمودند بیان حدیث این شرح و ترجمه در خوانساری جمال آقا .355 ص ،الکلم درر و الحکم غرر . 2

 که نباشد کم پر و شود، شنونده ماللت باعث که نباشد زیاد پر نباشد، یعنى کم و نیاورد ماللت که آن است سخن
 باشد این معنى و شود خوانده افعال باب از مجهول به صیغه «یقلّ» که است ممکن و .نکند مطلب به ادای وفا خوب

 ،3ج ،الکلم درر و الحکم غرر بر خوانسارى جمال آقا شرح)« .نشمارند کم راآن مردم یعنى نشود، شمرده کم: که
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 متنوع گویی . 3

 عتنوها رنگ عتنو در دنیا .بر اساس تنوع است مهندسی عالم؛ طلب استموجودی تنوع انسان

... غذاها و عتنو، هاى مختلفبو و شکل، مزه، ها با رنگنباتات و میوهتنوع ، محصوالت کشاورزى

، هاا میاوه ، هاا چشمه، هاباغ، در بهشت همچنین. ی از قدرت و حکمت خدای تعالی استهایجلوه

ْن اُر  :ها و نهرهاتنوع و تعدد در باغ. است عهمه متنوها و نهرها خوراکى
َ
اُت، اْْل  تنوع در؛  1َجنَّ

ا َ ْشَتُ وَن و ؛  2فاِكَ    َكِثیَن    ها:میوه : تنوع در نهرهاا  همچنین؛  3ِفي ِظالل  َو ُعُیون  َو َفواِكَه ِممَّ

 هاِرِبیَن َو َأْن هار  ِفی ا َأْن ار  ِمْن ماء  َغْیِن آِسن  َو َأْن ار  ِمْن    ِللشَّ
ْن َطْعُمُه َو َأْن ار  ِمْن َخْمن  َلذَّ َلَبن  َلْم َ َتَغیَّ

ی َعَسل   ِمْن  ا زمان )بامداد و غروب( که در بهشت وجود دارد: عوتنو 4ُمَصفًّ همه  ُبْكَنً  َو َعِشیًّ

 .طلبی بشر داردهمه حکایت از تنوعو 

در شایوۀ بیاان و    عتناو  .جسات بهاره « تنوع»از ابزار باید  تربیت نیزدر حوزه تبلی  و تعلیم و 

و  مردم است ضرورى و مفید براى ارشاد و هدایت و تربیت هایشیوه یکی از، استدالل و آموزش

تناوع و  م، ر مطلاب های گوناگون گفته شود و تکراباید حقایق به زبان. کندراه پذیرش را بازتر مى

 .آور استىزیرا یکنواختى اغلب خستگ ؛های متنوع ارائه گرددر قالبها دو پیام اب باشدجذ

رآن قا  .انی اسات جدی قرآن کریم و از ابعاد اعجاز این کتاب آسم هایاز شیوه، تنوع در بیان

 کریم بر این شیوه اصرار دارد:

اِس ِفي یَذا اْلُقْنآِن ِمْن ُكل  َمَثل  َفَأبی ْفنا ِللنَّ اِس ِإلَّ ُكُفوراً  َو َلَقْد َصنَّ ْكَثُن النَّ و همانا در این »؛  5َأ

                                                                                                                                              
 (.424ص

 .25. بقره:  1

 .73. زخرف:  2

 .42-41. مرسالت:  3

4  .ُلَذَّةٍ خَمْرٍ مِنْ أَنْهارٌ وَ طَعْمُهُ یَتَغَیَّرْ لَمْ لَبَنٍ مِنْ أَنْهارٌ وَ آسِنٍ غَیْرِ ماءٍ مِنْ أَنْهارٌ فِیها الْمُتَّقُونَ وُعِدَ الَّتِی الْجَنَّةِ مَثَل 
 ماءً سُقُوا وَ النَّارِ فِی خالِدٌ هُوَ کَمَنْ رَبِّهِمْ مِنْ مَغْفِرَةٌ وَ الثَّمَراتِ کُلِّ مِنْ فِیها لَهُمْ وَ مُصَفًّى عَسَلٍ مِنْ أَنْهارٌ وَ لِلشَّارِبِینَ

 نهرهایى آن در است[ ]چنین اند،شده داده وعده آن به پروا اهل که بهشتى وصف»(؛ 15)محمد: أَمْعاءَهُمْ فَقَطَّعَ حَمِیماً
 نوشندگان براى که شراب از نهرهایى و ندارد دگرگونى آن مزه که شیر از نهرهایى و نیست شدنى بدبو که آبى از است
 از آمرزشى نیز و است موجود اىمیوه هرگونه آنجا در آنان براى و .ناب و مصفّا عسل از نهرهایى و است بخشلذّت

 که شوندمى نوشانده جوشان آبى و اندجاودانه آتش در که هستند کسانى همانند اینان[ ]آیا .پروردگارشان طرف
 «.کندمى متالشى را اندرونشان

 .89. اسراء:  5
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 « و جز انکار کارى نکردند! زده باز ولى بیشتر مردم سر، از هرگونه مثال براى مردم آوردیم، قرآن

 ُف اآلْ اِت تاا  ] کنایم هاى گوناگون بیان مىسان آیات را در شکلو بدین»؛  1َو َكذِلَك ُنَصن 

  آورند.[نمیولى کافران ایمان ، وسیله هدایت شود

 ُنوَن كَّ ْلَنا اآلْ اِت ِلَقْوم  َ ذَّ د را باراى قاوم و گروهاى کاه پناد      قطعاا ماا آیاات خاو   ؛  2َقْد َفصَّ

 « .ایمبه تفصیل بیان کرده، پذیرندمى

 :مثالا؛ خورددر قرآن این تنوع بسیار به چشم می

ِبِل  ِإَلی َأ َفال َ ْنُظُنوَن  :از شتر و آسمان سخن گفته است، در بحث خداشناسی ُخِلَقْت  َكْیَ   اْْلِ
ماِء َكْیَ  ُرِفَعْت  کاه  ، نگرند که چگونه آفریده شده؟ * و به آسمانآیا به شتر نمى؛  3* َو ِإَلی السَّ

 «؟چگونه برافراشته شده

و هام   که هم در آسمانها میزان هستاست؛ با این بیان توازن را مطرح کرده ، در جای دیگر

ماَء َرَفَع ا َو َوَضَع در داد و ستد خود میزان را مراعات کنید: باید شما  * َألَّ َتْاَغْوا ِفي اْلِمیزاَن  َو السَّ
 4اْلِمیزاِن *َو َأِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َو ل ُتْخِسُنوا اْلِمیزاَن 

و گااهی باه    والز تهونو التهین خاورد:  مای  گاهی خداوند به انجیر و زیتون کوچک قسم

 .5والشمس :خورشید بزرگ

 .دجاذبۀ خاص خودش را دار، آهنگ و ریتم بیان، هاسوره، آیات، تنوع در کلمات

 الامثتا اگر  های قمری تنظیم شد استن بر اساس ماهعبادات انسا، در احکام اسالم همچنین

به  در سالی جحاگر مراسم یا د در سالی هم در سرما باشدر سالی در فصل گرما واقع شد،  رمضان

 .هایی هم به زمستان و پاییز منتقل شوددر سال، تابستان افتاد

 و دعاهای متنوع ،در ساعات مختلف خواندن اذکار، اقامهآهسته و بلند  ،در نماز ما قیام و قعود
                                                           

 .105. انعام:  1

 .126انعام: .  2

 .18-17. غاشیه: 3

 عدل اساس بر را وزن و .نکنید تجاوز میزان و سنجش در تا کرد مقرّر را میزان و قانون و برد باال را آسمان و».  4
 (.7ـ9)رحمن:  «.نگذارید کم ترازو در و دارید پا بر
 یک دیدن چشم برای که گونه هماناست؛  یکسان خورشید و انجیر خدا برای که باشد این تنوع این حکمت شاید .5

 نیاز کوه دیدن برای ولی بکشد، کمی زحمت میخ دیدن برای چشم که نیست گونه این آری، .است یکسان کوه و میخ
 .باشد داشته بیشتری زحمت به
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 .شود که همه نشانه حکمت خداوند استمی جمالت گوناگون دیده

کردم: چناد  میدقایق کالس را به چند قسمت تقسیم ، کالس داشتمبنده از روزهای اولی که 

و دقاایقی یاک شابهه     کاردم مای  دقایقی یک آیاه تفسایر  ؛ گفتممی یک مسأله شرعیای دقیقه

نکتۀ مورد نیاز  هر مخاطبیهم باشم و  کردهتا هم به همه نیازها توجه  دادممی اعتقادی را جواب

 1.خودش را به دست آورد

 مطالب یبنددسته. 4

ه شبی، بندی مطالبدسته. بندی مطالب استدسته، از اموری که در تدریس و تبلی  مؤثر است

ک یا ه عناوان  با  ،در قالبی زیبا و کوتاه و قابل حملامروزه انجام آن بندی اجناس است که بسته

آن ، و هم مخاطاب  کندمی هم استاد مطالب را راحت ارائه، بندیبا دسته. شودمیصنعت شناخته 

 محتاوا و  نظام دادن باه  ، بنادی دساته . گیردمی فهمد و مطالب در ذهن او بهتر جامی تررا راحت

 به عنوان نمونه:. مفاهیم است

 کنیم: میبندی مسئله تقلید را این گونه دسته، درباره تقلید صحبت کنیمبخواهیم اگر 

 چهار نوع تقلید داریم: 

 الف( عالم از عالم؛

 ؛ب( جاهل از جاهل

 ؛ج( عالم از جاهل

 د( جاهل از عالم.

 2.دهیم که سه نوع آن غلط و تنها نوع آخر صحیح استتوضیح می، سپس با دلیل

                                                           
 از کارشان آغاز در دوستان از بسیاری و .است موجود جلساتمصورت که دفترهای حاوی سال، پنجاه از بعد . هنوز1

 دسترس در «آثار مجموعه»افزار  نرم یا «تبلیغ» افزارنرم قالب در آنها از بسیاری امروز. کردند استفادهها دفترچه آن
 .است

 هویتیبی و خودباختگی بینی،خودکم خود، تحقیق و علم و فهم روی پاگذاشتن نشانه عالم از عالم تقلید زیرا .2
 کذاشتن کنار زیرا نارواست؛ عقالً جاهل از عالم تقلید .است وجدانی و عقل هر خالف جاهل از جاهل تقلید .است
 اصل و یک کارشناس به رجوع همان عالم از جاهل تقلید است؛ اما دیگران خیاالت و هاهوس از پیروی و خود علم

 بیمار که همین تقلید مراجع حتی .پرسندمی رشته آن دانشمند از دانندنمی را چه هر دنیا مردم تمام است. عقلی
 به التزام و عمل و کارشناس به مراجعه همین تقلید، معنای کنند.می عمل او به نسخه و مراجعه پزشک به شوند،می
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 زن و شوهر داریم:، ما چهار رقم

 اطمه زهرافیا امیرالمؤمنین و مثل پیغمبر و خدیجه  ،گام در کار خیرفکر و همالف( هم

شااره شاده   اآنها به  و همسرش که در سوره مسد مثل ابولهب ،گام در فسادفکر و همب( هم

 ؛است

 ؛انمثل حضرت نوح و لوط و همسرانش ،زن در راه باطل و در راه حق است شوهر ج(

 .مثل آسیه و فرعون شوهر در راه باطل،در راه حق است و  زند( 

 .گیری کنیمتوانیم پینمونه سوم و چهارم را در سوره تحریم می

 طرفینی کردن کالس. 5

، نشااط کالسای بای  ، دانشجو مساتمع  استاد متکلم وحده باشد ودر آن، طرفه که کالس یک

خستگی ، ذهن مخاطب فعال، داری طرفینی باشداگر تدریس و کالس. ثمر استکننده و کمخسته

 .شودمی و نشاط بیشتر کمتر

مات مام کلت. تبه آن اشاره شده اس بارها، منطقی است که در آیات قرآن کریم، منطق گفتگو

تاو  »سات کاه:   ابه معنای آن « قل»و تمام کلمات  «آنان گفتند»به معنای آن است که: « قالوا»

 .«بگو

که رابطه  کنندمی رابطه پیغمبر با مردم را بیان« یسئلونک» ۀبسیاری از آیات با کلم همچنین

مربیان آسمانی ، حتی گاهی که مردم سؤال نداشتند آزادانه و متنوع بوده است و، صمیمی، طرفینی

ْكِن ِإْن ُكْنُتْم ل َتْعَلُموَن  َفْسَئُلوا َأْیَل  :کننددادند که سؤال دستور می آنهابه  دانید اگر نمى»؛  1الذ 

 2؛سلونی قبال ان تفقادونی  :»نیم خوامی از حضرت علیای یا در جمله. «از اهل ذکر بپرسید

 «.هر سؤالی دارید از من بپرسید ،قبل از آن که مرا از دست بدهید

یاز نهفتاه   نوعی دوستی و ترغیب شاهامت ن ، گوی طرفینی عالوه بر تعلیم و تربیتودر گفت

 .است

                                                                                                                                              
 و مهندس به را خود منزل ساخت ندهد و خیاط به را لباس که نباشد کسی زمین کره روی در شاید .است نسخه
 .ماندمی ذهن در بندیدسته رقم این با تقلید بیان گونهاین .نسپرد معمار

 .43. نهل:  1

 .189 خطبه ،البالغهنهج .2
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 پرسش و پاسخ . 6

کاار عطاش    ارائه مباحث با طرح سؤال است کاه ایان  ، مهم انتقال مفاهیم هاییکی از شیوه

االت ساؤ  و طارح ایان روش  با  پژوهاندانش همچنین. کندمیبیشتر مخاطب را برای فهم درس 

کمک  آنوایای زاستاد را در ارائه بحث و روشن نمودن همه ، دقیق و سازنده خود در بین مباحث

 .کنندمی

گااهی باا   ، «هل»است: گاهی با کلمه  کردهسؤال و جواب بسیار اشاره  مسئلهبه  قرآن کریم

، «أینَ» با کلمه گاهی، «أنّی»با کلمه  گاهی، «من»گاهی با کلمه استفهامی )أ(،  همزه «أ»کلمه 

 ی و... .گاهی با سؤال توبیخ

بپرسید تا خادا   .و کلید آن پرسش است است علم گنجینه» فرمودند: پیامبر گرامی اسالم

پرسنده و آموزگار و شنونده و  ؛دهدبر شما رحمت آرد که خدا در کار علم چهار کس را پاداش مى

هالکت و بدبختی مردم بارای ایان   » فرمودند: امام صادق 1«.ایشان استکسى که دوستدار 

 2«.پرسندنمی است که

 اتیا ت روحشاناخ ، استادعلمی رشد ، کسب معلومات از جمله ؛دارد یاریبس دیطرح سؤال فوا

 را یزیا کاه چ  یکسا . غرور و تکبار ، خجالتشدن برطرف با مخاطبین،  ارتباط تیتقومخاطبین، 

 .انارو گرفتار خجالتِ ای گرفتار غرور و تکبر است ای، کندنمی سؤال یول داندنمی

به  مانند ؛راقب باشدمکه معلم باید ، دارند یمنف زهیهدف و انگ، افراد از طرح سؤال یبرخ البته

 دیدشک و تر جادیا ،استاد و تمسخر ریتحق ،و اظهار فضل ییخودنما ،ییجو بهانه، دنیچالش کش

 .گرانیدر د

تراً  »فرمود:  صادق امام ألم َتَعن  هًا َو ال َتسم  ُ  یناه بارا  ، ساؤال کان   دنیا فهم یبارا ؛ َسلم َتَف

یعنی هدف شاما از ساؤال باه    ؛ به معنای سختی است« عنت»کلمه  3«.ییجو و بهانه ییخودنما

 .سختی کشاندن استاد نباشد

                                                           
 وَ الْمعلم وَ السَّائِلُ أَرْبَعَةٌ، فِیهِ یُؤْجَرُ فَإِنَّهُ اللَّهُ یَرْحَمْکُمُ فَاسْأَلُوا السُّؤَالُ، مِفْتَاحُهَا وَ خَزَائِنُ الْعِلْمُ» :اللَّهِ رَسُولُ . قَال1َ

 (.581ص ،(رسول حضرت قصار کلمات مجموعه) الفصاحة نهج) «لَهُ الْمُحِبُّ وَ الْمُسْتَمِعُ
 (.40 ص ،1 ج ،کافى) .«یَسْأَلُونَ لَا لِأَنَّهُمْ النَّاسُ یَهْلِکُ إِنَّمَا» .2
 .381 ص ،6 ج ،الکافی .3
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 قرآن، به سؤاالت ما را دارد ییگوپاسخ تیصالح یو چه کس میبپرس یاز چه کس نکهیابارۀ در

ْكِن ِان ُكنُتم : دیاهل ذکر بپرسکه از  دیفرمامی آیاه یاک اصال     این  1َتعَلمونلَفْسَئُلوا أْیَل الذ 

. کند و آن مراجعه به اهل علم و کارشاناس اسات  مطرح مى، پذیردکلى را که عقل هر بشرى مى

بهتارین  ، مساائل دیناى   البته در زمینه. سؤال کنید خبرگان دانید از آگاهان ویعنى هر چه را نمى

و سانّى باه ایان     عهروایات زیادى از طریق شای  2.هستند پیامبربیت اهل« اهل ذکر»مصداقِ 

بیات  اهالِ ذکار را اهال   ، کثیر و آلوسى نیز در تفسیر این آیهابن، طبرى. مضمون وارد شده است

 3.اندفى کردهمعر پیامبر

ساؤال   دیا باوقتی  هکخود این نکته را بیاموزد پژوه و مخاطب معلم و استاد باید به دانش البته

وراا ساؤال  ف، تأمّل بدون فکر و، دانیمنه آنکه هر چه را نمىبه جواب برسیم، کنیم که خود نتوانیم 

 ،ا... ِإن ُكنُتم ل َتعَلُمهوَن َفْسَئُلوفرماید: بلکه مى، دانید سؤال کنیدفرماید: اگر نمىآیه نمى. کنیم

 .سؤال کنید، توانید بدانیداگر نمى

ن ای؛ ر گرفتتذکراتی وجود دارد که باید در نظ نکات و شوندهکننده و سؤالدر خصوص سؤال

 .تعالیاهلل شاءان ؛گرددمی نکات در فصل هشتم و در سایر نکات بیان

 هاارائه الگو. 7

؛ می در تعلیم و تربیت دارندنقش مه الگوها. ارائه الگوهاست، تدریس موفق هاییکی از شیوه
                                                           

 .7. انبیاء:  1

 روایات و قرآن از توانندنمی که کسانی که است عقلی اصل همین نیز مراجع از تقلید هایفلسفه و دالیل از یکی . 2
 صورت در الشرایط جامع فقیه که گونه همان.کنند تقلید الشرایطجامع فقیه از باید کنند، استنباط را دینی احکام معتبر
 .کندمی مراجعه حاذق پزشک به درمان، به نیاز

 واند یافته را راه کنندمی گمان آن، ترجمه و حدیث و آیه چند خواندن و دیدن و شنیدن با کرده، تحصیل افراد برخی
 .است شده نقل دلیل هچ به و کجا زمانی، چه در کسی، چه از حدیث این دید باید که حالی ندارند؛ در تقلید به نیاز
 از که ییهاواسطه اآی ندارد؟ یا دارد معارض حدیث آیا است؟ شده نقل آن از بخشی یا شده، نقل کامل طور به آیا

 نهمی خاطر ندارد؟ به نقرآ آیات با مخالفتی حدیث این آیا معتبرند؟اند، رسانده ما به را حدیث این امام و پیامبر
 عمل خودسرانه حدیث، و قرآن ترجمه به نگاه با ندارد حق کسی و است ضرورت یک دینی مراجع از تقلید مسائل،

 .کند
 اهل اهلل و نحن»: اندفرموده معصوم امامان آنها، از برخى در است که شده نقل باره این در روایت شصت . حدود 3

 که کسی خوانیممی حدیث در« .هستیم ما بپرسند، آنان از باید مردم که ذکرى اهل آن قسم، خدا به المسؤلون؛ الذکر
 «یُصلِحُه. مِمّا أکثَر یُفسِدُه ما کانَ عِلمٍ بِغَیر أفتَی مَن»: است اصالح از بیش فسادش دهد، فتوا علم بدون
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 فى کنیمباید الگوى خوب معر. ارائه نمونۀ عینى و عملى و الگو الزم است، در تربیت و تبلی  زیرا

عنوان اسوه و الگو ه را ب از مردان و زنان افرادى کریمقرآن . نروند بدلیتا مردم به سراغ الگوهاى 

 کنیم:می ی را بیاناختصار موارد، به با توجه به اهمیت این بحث کرده است کهمطرح 

ن که قرآ هستندی هاییکی از الگوها و اسوه، یافتگان اوو پیروان و تربیت حضرت ابراهیم

 کریم مطرح نموده است: 

 ِذ َن  َقْد كاَنْت َلُكْم ُأْسَو   َحَسَن   ِفي ِإْبناِییَم ابراهیم و  [روش]همانا براى شما در »؛  1َمَعهُ  َو الَّ

باه معنااى پیاروى    « تأساى »از « أُسْاوَۀ  « ».سرمشق و الگوى خوبى است، کسانى که با او بودند

 اوست.الگو و سرمشق قرار دادن  از کردن

َلَقهْد است که قرآن کریم معرفی نماوده اسات:    هاییاسوهنیز یکی دیگر از  پیامبر اکرم
ِه ُأْسَو   َحَس  هَه َكِثیهناً كاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ َه َو اْلَیْوَم اآلِْخَن َو َذَكَن اللَّ هماناا  »؛  2َن   ِلَمْن كاَن َ ْنُجوا اللَّ

براى کسانى که به خدا و روز  [البتّه]، رسول خدا الگو و سرمشقى نیکوست [ىسیره]براى شما در 

 3«.کنندقیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد مى

 در قرآن کریم معرفی شده است:الگوهای دیگری نیز  همچنین

خداوند به او لقب نعم العبد ) در صبر حضر ایوب، در عفت و پاکدامنى حضرت یوسف 

کساانى   ازهماه   (ترین حکومات را داشات  بزرگ )ویحکومتداری  در حضرت سلیمان ( وداد

 درباره اوقرآن  اسوه است؛ چراکهدر شهامت  داوود همچنین. را غافل نکردآنها که دنیا  بودند

 ،حکومت سه مدال گرفت:از خدا یک تنه رهبر کفر را کشت و ، این نوجوان در جبهه» :فرمایدمی

در شب هجرت در  نیز در ایثار اسوه است؛ چراکه بن ابى طالبعلى 4«.نهایتعلم بی وحکمت 

                                                           
 .4. ممتنحه:  1

 .21. احزاب:  2

 همه در پیامبر و ندارد جنگ به اختصاص پیامبر بودن الگو اما است، احزاب جنگ مربوط به آیه این چه اگر .3
 .است مؤمنان براى الگو بهترین ها،زمینه

4 .َیَشاءُ مِمَّا عَلَّمَهُ وَ الْحِکْمَةَ وَ الْمُلْکَ اللَّهُ آتاهُ وَ جالُوتَ داوُدُ قَتَلَ و  :و سن کم جوانى ]که داود و» (؛251)بقره 
 و حکومت خداوند و کشت بود[ دشمن سپاه فرمانده ]که را جالوت بود[ طالوت یاران از و شجاع مؤمن، ولى سال،

 که گونههمان گفتمی و بود شخص منصفی کاشای  «.آموخت او به خواستمى آنچه از و نمود عطا او به حکمت
 امتیاز سه علی حضرت دست به عبدود بن عمرو نیز کشتن خندق جنگ در داشت، امتیاز سه جالوت کشتن

 حضرت باید نیز خندق در کرد، دریافت علم و حکمت حکومت، شجاعت، و شهامت پاس به داود آنجا داشت. در
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 .خوابید بستر رسول خدا

آن کاریم باه   قر، سوره تحریمدر . در قرآن کریم به زنان خوب و بد اشاره شده است همچنین

همسار   سات؛ کارده ا فاى  دو زن را معر از هار گاروه،  زنان اشاره نموده و  الگوهاى مثبت و منفى

منفاى   گاوى فى و همسر نوح و لوط را به عنوان المثبت معر را الگوى فرعون و حضرت مریم

 نام برده است.

باه همسار   ، انده ایمان آوردهو خداوند براى کسانى ک»: قرآن کریم فرمود، در خصوص آسیه 

اى بسااز و  گاه که گفت: پروردگارا! براى من نزد خویش در بهشت خانهآن. فرعون مثل زده است

 این آیه در خصوص آسیه1«.مرا از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهایى بخش

 به او ایمان آورد و فرعون و معجزه حضرت موسى را دید، هنگامى که آسیه ؛است )همسر فرعون(

. دست و پایش را به زمین میخکوب کرد و او را زیر آفتاب ساوزان قارار داد  ، به کیفر این کارنیز 

ِعْنَدَك َرب  اْبِن ِلي دعایش این بود: ، گذرانیدهاى عمر خود را مىهنگامى که آسیه آخرین لحظه
هاای فراوانای   زنان مؤمن است و در اقادام او درس  یکی از الگوهای خوب، آسیه َبْیتًا ِفي اْلَجنَّ ِ 

 2.وجود دارد
                                                                                                                                              

کسی غیر از او  با مردم پیامبر، از بعد و کند دریافت علم و حکمت شجاعت، حکومت، و شهامت پاس به علی
ها ده نبود، هم خم غدیر که آیات فرض بر آری! .بدانند علم و حکمت حکومت، الیق را او قرآن طبق و نکنند بیعت

 است. علی حضرت برتری نشانه دیگر آیه
1. َرَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ إِذْ قالَتْ  فِرْعَوْنَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَت

 .(11یم:)تحر وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
دنبال  او با منطق در برابر رژیمى فاسد ایستاد. نساخته بود.جامعه محیط زده نبود و شخصیت او را  همسر فرعون .2

 را خفقان و سکوت فضاى .گذشت مادیات و رفاه و کاخ از و کرد پشت دنیوى مظاهر تمام به و نبود برق و زرق
. حامى رهبر برنداشت دست مکتبش و راه از ولى رسید، شهادت به و داد جان شکنجه زیر و بود صبور .شکست

شهامت داشت و  .نبود قانع خدا قرب و بهشت از کمتر بود و به همت بلند بود. معصوم زمان خود، حضرت موسى
ل ئرضاى خالق را بر رضاى خلق مقدم داشت. منطق و عقل و وحى را بر مسا ثر نگذاشت.اتهدیدات فرعون در او 

 موسى را در کودکى از مرگ نجات داد. ،«ال تَقْتُلُوهُ»داد. با نهى از منکر خود که گفت: خانوادگى ترجیح مى
 را آن باید و است غلط شده، مردم فرهنگ جزو زمان، طول در که شعارهایى از بسیارى کرد ثابت فرعون همسر
 رسوا، نشوى خواهى»: گویندمى ما فرهنگ در باشد. مثالً فرهنگی و شعار هر تابع نباید مربی و استاد و کرد عوض

 صدا دست یک»گویند: مى .شومنمى هم رسوا و شومنمى جماعت رنگهم من: گفت او اما «شو جماعت رنگهم
 ثابت او اما ،«ندارد مستقل شخصیت زن»گویند: مى .کند ایجاد موج تواندمى نیز نفر یک که کرد ثابت او اما ،«ندارد
 ماندنى حق کرد ثابت او اما ،«رفت درفش جنگ به شودنمى مشت با»گویند: مى .است مستقل راه انتخاب در زن کرد

 ،«شودنمى بهار گل یک با»گویند: مى .دارد اثر تاریخ در عمومى افکار روى ندارد، اثر آهن روى مشت اگر و است
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 .1َو اْذُكْن ِفي اْلِكتاِب َمْنَ َم : باشددهد که یادآور مریم دستور مى قرآن به پیامبرش همچنین

 آماده ساوره   12مرتبه در  31نام ایشان  .است حضرت مریم، تنها زنى که نامش در قرآن آمده

خداوند متعاال در  . به نام اوست، است و یک سوره قرآن «مریمبنعیسى»در قالب بار آن  12که 

 فرماید:می ایآیه

 َُقْت ِبَكِلماِت َرب  ا َو ُكت ِتي َأْحَصَنْت َفْنَج ا َفَنَفْخنا ِفیِه ِمْن ُروِحنا َو َصدَّ ِبِه َو َمْنَ َم اْبَنَت ِعْمناَن الَّ
زنى که دامن خویش  [نیز مثل زده است]و خداوند به مریم دختر عمران »؛  2َو كاَنْت ِمَن اْلقاِنِتیَن 

و کلمات  [تا عیسى در دامان او متولد شد]حفظ کرد، پس ما از روح خود در او دمیدیم  [از گناه]را 

در این آیه چهار کمال براى  «بود. پیشگانب آسمانى را تصدیق کرد و از اطاعتپروردگارش و کت

روح، تصدیق پیامبران و کتاب آسامانى و اطاعات     نفخهده است: پاکدامنى، حضرت مریم بیان ش

 محض در برابر خدا.

که در خانه پیاامبر خادا    شده استاشاره به زن لوط و زن نوح  زنان منفیمعرفى در  همچنین

 3.ا راه فسق و فجور و خیانت را پیش گرفتندام؛ کردندزندگى مى

 برداری و ارائه نکات نابفیش. 8

چاون نطاق را   ؛ اسات « قلام »ارزش انساان باه   ، ولاى  ؛وسیله نقل و انتقال است ان و قلمزب

ْینِ فرماید: قرآن کریم مى. ها هم دارندحیوان ْمنا َمْنِاَق الاَّ هاا هام نطاق    بناابراین پرناده   .4ُعل 

 را فراماوش  خداوندی که هرگز هایچ چیاز  . اندعلومحافظ  هاها و نوشتهقلم. قلم ندارددارند؛ ولی 

ُموا َو آثاَرُیم َو َنْكُتُب  کند:می امور را ثبت هم کندنمی یعنی سندی ؛ داردو لوح محفوظ   5ما َقدَّ
                                                                                                                                              

 همسر ،«شد گیرنمک و خورد نمک فالنى»گویند: مى .شودمى بهار گل یک با بخواهد خدا اگر کرد ثابت او اما
 مرا! خدایا فِرْعَوْنَ مِنْ نَجِّنِی: خواستاز خدا می و بود متنفر او عقیده از ولى خورد، را فرعون نمک و نان فرعون

 .بده نجات فرعون از
 .16مریم:  .1

 .12. تحریم:  2

3 .فخانتاهما صالحین عبادنا من عبدین تحت کانتا لوط امرات و نوح امرات کفروا للّذین مثلًا اللَّه ضرب :؛ )تحریم
 بودند، ما صالح بنده دو فرمان تحت که آورده مثال را نوح زن و لوط زن ورزیدند، کفر کهکسانی براى خداوند»(؛ 10
 «.کردند خیانت آنها به ولى

 .16. نمل:  4

 .12. یس:  5
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در  قسم یاد نموده و 2«قلم» کریم به قرآن  1َمْحُفوظ   َلْوح   ِفيشود: می که از هر جهت حفاظت

تنظایم  »باه معناای   « ساطر » 3.ما َ ْسُاُنون ن َو اْلَقَلِم َو کرده است:  کنار آن به سطرها اشاره

 .است «نوشته
 و امام صادق 4«قيدوا العلَ بالکتابة» نیم که علم را با نوشتن تثبیت کنید:خوامیدر حدیث 

 .نهادهمیشه قلم به همراه داشت و گاهى قلم را پشت گوش خود مى
 هاای کتهصید ن، سخنرانیبخشی به کالس و باال بردن جذبۀ کالس و غنا هاییکی از شیوه

. تمهم اس داشت مطالبافراد موفق و گزینش و یاد هاییا شنیدن سخنرانیناب در حین مطالعه 

ره تواند یک ذخیمی استماع سخنرانی در حال مطالعه یا مهم هایبرداری مطالب ناب و نکتهفیش

، بار  فارش شاده هرکجا به تحصیل علم سا . ما باشد هایعلمی مناسب برای تدریس و سخنرانی

شاوند و  نمای  زیرا تحصیل علم و قلم از هام جادا  برداری نیز تأکید شده است؛ نوشتن و یادداشت

 .نباید به حافظه خود تکیه کرد

در آیناده  که اگر ای به گونه؛ باشند مفهومو کلمات  انجام شود باید نوشتن با قلم خوب ضمناا

باه آن نوشاته    ا   ی کاه مشاکل چشام دارد   حتی کس ا با هر شرایطی خود نویسنده یا دوستانش

خاط و باا فاصالۀ مناساب     خوشای به گونههمچنین  5.نشوداز مطالعه آن محروم مراجعه کردند، 

بتواند از آن  ،را خواستها آن یادداشتباشد که دیگران نیز بتوانند از آن استفاده کنند و اگر کسی 

 و اسراف نکردن، خالصه نوشتن، منظّم نوشتن، نوشتنمستند ، خوانا نوشتن، زیبا نوشتن ببرد.بهره

 .از آداب نوشتن است قلم و کاغذگذاشتن به احترام 

 از:  اندعبارتبرکاتی دارد که برخی از آنها ، برداریفیش

                                                           
 .22. بروج:  1

 به را های مختلفنسل تجربه قلم است؛ زیرا بیشتر فرزند و شهرت دینار، و درهم شمشیر، زبان، نقش از قلم نقش . 2
 عزیز قلم، با توانمى را ملتى .کرد بیدار یا خواب توانمى قلم با را افراد .دهدمى رشد را فرهنگ و کندمى منتقل هم
 نشانه قلم، به سوگند .است تاریخ گزارشگر قلم .است رسمى سند قلم، .است ِساکت فریاد یک قلم .کرد ذلیل یا

 .است استدالل و سند بر تکیه قلم، بر تکیه .است تمدن و فرهنگ
 .1. قلم:  3

 .52 ص ،2 ج ،بحاراالنوار .4
 خاطر چون به ولی داشت؛ زیادی بسیارهای بود و یادداشت یک درجه علمای از که دارم سراغ را عالمی .5

 ها فراهم نشد.نوشت، امکان استفاده از آن یادداشتمی هم کنار و ریز را کلمات جویی،صرفه
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 .ثیر بیشتری داردأو در پذیرش مخاطب ت کندمیمستند را  تدریس و سخنرانی

 1.شوندمیسندها قابل بازنگری و تکمیل 

 .فیش قابل ارائه به دیگران است

طالاب ساخن   مهماراه باا نوشاته و تنظایم     و  بامطالعاه ، شدهستاد او حساببداند ااگر شاگرد 

 .شوداین روحیه و خصلت به دیگران نیز تزریق میگوید، می

 کند.جلوگیری می وقت مجدد برای آماده کردن بحث تخصیصاز فراموش شدن مطالب و 

در اثر  رد تا اگرکامپیوتری مکتوبات را در چند منبع ذخیره ک هایطریق فلشتوان از می امروز

 .دقابل بازیافت باش، سوختن یا سرقت و یا ویروس و یا هر دلیل دیگر از بین رفت

 داشتن طرح درس و ارائه از روی یادداشت. 9

رح روی یاک طا   زا، متکی بودن بر مطالعه قبلیباید عالوه بر ، کندمیمطالبی که استاد ارائه 

ع جا شروکاز درس  شود که معلم بداندباعث مینقشه راه کالس است و ، طرح درس. باشد یدرس

کاه   بچیناد  دهد و ترتیبای مطالب را به گونهباید استاد ، در طرح درس. گرددمی و در کجا تمام

ت دقیاق  رباه صاو  بدناه و نتیجاه   ، گیرند و جای مقدماه  چون پازلی سر جای خود قرار، هر کدام

 .نداشته باشدو امکان جابجایی وجود شوند مشخص 

لعه گذارند و مطامیوقت قابل توجهی  چه بسا معلمان و مبلغانی که برای کالس یا سخنرانی

ر مطالاب د  اما به علت وقت نگذاشتن برای شایوۀ ارائاه و ناریختن    کنند،می برداریو حتی فیش

 و «شگازین » مرحلاه  برداریمطالعه و فیش. شوندمی دچار مشکلتدریس در ، یقالب طرح درس

و اری کالساد یکای از شاروط مهام    . اسات  «چینش»تأمل در ارائه و دقت در نحوه سیرِ مباحث 

 .استمطالب  «چینش دقیق»و « گزینش خوب»، سخنرانی موفق

اد باشاد  همراه است باید به صورت مکتوب «طرح درس»یاد آوری این نکته ضروری است که 

در  هاای دیگار نیاز   و ارائه در مکاان از آن  گیریبهره برای، وه بر استفاده در حین تدریسعال تا

 .بایگانی قرار گیرد

                                                           
 (.394، ص4ج ،الفقیه یحضره ال من). «علمه الی الناس علم جمع من الناس اعلم» :خوانیممی حدیث . در1
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ی تختاه  رو عناوین اصالی را ، انداز بحث و درسبرای روشن شدن چشم استاد باید همچنین

  ح کند:عناوین آن را این گونه مطر ،داردای برنامه« سفر»اگر درباره  مثالا؛ بنویسد

 برکات سفر. 1

 تجاری(، تفریحی، انواع سفر )علمی و تجربی. 2

 اهداف سفر . 3

 آداب سفر. 4

 آفات سفر. 5

 سفرهای مذموم و خطرناک. 6

 اثر یا پربرکتسفرهای بی. 7

 ها و حرکات تناسب محتوا با قالب. 10

خااص   رفظهر غذایی ؛ مانند غذاست، محتوا. هر محتوا و مطلبی در ظرفی خاص جلوه دارد

عاا و  دمناسب با  نیم کهخوامیخدای تعالی را با وصف و نامی ، در دعاهای وارده. طلبدمی خود را

 خواسته ما باشد؛ مثالا:

 ،«یا خیر الرازقین»گوییم: می ،هیمخوامیآنجا که از خدا رزق ا 

 ،«یا خیر الناصرین»گوییم: می ،هیمخوامیآنجا که از خدا نصرت ا 

 ،«یا خیر الفاتحین»گوییم: می ،هیمخوامیپیروزی  آنجا که از خداا 

 «.یا ارحم الراحمین» گوییم:می ،خواهیمآنجا که رحمت میا 

 خورد.می ها به چشمدر اکثر دعاها این زیبایی قالب

، یاسیمحتوای س. ضروری است یتناسب محتوا با قالب سخن امر در کالس و سخنرانی هم

 دو گوناه داری کالسا سخنرانی و . ارائه شودهر کدام باید در قالب خودش ... خطابی و، ایموعظه

 ضاا تفاوت را اقتمبیان و دو قالب  دو نوع، بشارت و انذار. طلبندمی راخودشان لحن خاص  اجر و 

نذاری ط و مطالب انکات و مطالب شاد را با نشا باید همچنین. مراعات نمودآن را کند که باید می

 .متأثر بیان کرد هرۀبا چو غمبار را 

اینکاه معلام و   . از عوامل جاذابیت کاالس و ساخنرانی اسات     تناسب حرکات دست با محتوا
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چراکاه ایان کاار توجاه     ؛ شاکی نیسات  ، اش از حرکات دست استفاده کنددر برنامه باید سخنران

 تناساب در ، اما باه غیار از تکاان دادن دسات    ؛ نمایدمیجلب  پژوهان و مخاطبان را بیشتردانش

دست خود را باید ، اگر سخن از به چاه افتادن یوسف است، به عنوان مثال. الزم استهم حرکات 

 .کرددست خود را به آسمان بلند باید ، است به سمت زمین و اگر سخن از معراج پیامبر

 ها و ریتم واژهها تناسب جمله. 11

 خای ماوارد و  اماا در بر  ،اسات ماؤثر   چه بیان عادی و ساده در بسیاری از موارد مناسب واگر

در شاروع   باه ویاژه  ؛ باشاد  ترتواند ماؤثر می و چینش کلمات و رعایت سجعها واژه ریتم، مباحث

 .کالس و مطلع سخن

 ساوره حماد   ماثالا  ؛شده است با بیان آهنگین و مسجع ادادر برخی موارد ، قرآن کریممعارف 

، «لادین ایاوم  »، «عاالمین »، «رحایم »کلمات  با آخر کلمات سوره حمد .دارای ریتم خاصی است

 «یولد» و« لدی»، «صمد»، «احد»با کلمات ، توحیدو آخر سوره  «ضالّین»، «مستقیم»، «نستعین»

 .شودمی دیده، این هنرمندی، کریم در سراسر قرآن. دارای ریتم است

ه کهمین  ا  تحسنای خداوند متعال در آن اس که هزار نام از اسمای ا  در دعای جوشن کبیر

 ،«ا طبیبی» ،«یا حبیب» گوییم:می، است «ب»که آخر آن حرف  رسیممیبه اوصافی از خداوند 

 «.یا مثیب» ،«یا مهیب» ،«یا حسیب» ،«یا رقیب» ،«یا قریب»

یاا  » ،«یا مساهل » :کندمی تعیین «ل»ها را حرف قالب، رسیممی «ل»و همین که به حرف 

همچناین   و «یا مجزل» ،«یا مفضل» ،«یا منول» ،«منزل یا» ،«یا مدلل» ،«یا مبدل» ،«مفصل

 .حروف دیگر

لفااظ  اتوجه صارف باه آهناگ    ، ع بودننکته ضروری است که منظور از مسج یاد آوری این

وب خا ، رایط خااص شا نظر باشد و در برخی از باید مد معنا نیز  ها،بلکه در کنار ریتم واژه؛ نیست

 .ادا شودتم مطالب به صورت آهنگین و با ری کهاست 

 هاها و زمانرعایت تناسب مکان. 12

، چه کالسی و چه چه زمانی اینکه در. دو عنصر مؤثر در آموزش و تربیت است، زمان و مکان

اسالم . مهمی است مسئله، چه حرفی و چه پیامی بدهیمداشته باشیم و در چه مکانی،  ایموعظه
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ص عنصار  در قارآن کاریم در خصاو   . نموده استبه این دو عنصر توجه  خود هایعزیز در برنامه

ْیَل ِلباساً زمان و روز و شب آمده است  َو َجَعْلَنها « .و شب را پوششى ساختیم» ؛ 1َو َجَعْلَنا اللَّ
  «.و روز را وقت تالش و معاش قرار دادیم»؛  2النَّ اَر َمعاشاً 

کاه   ، همینبعد از هجرتاما ، خواندالمقدس نماز میرو به بیت، در مکه بود تا پیامبر اکرم

خاور شارایط زماانی و    باه فرا  امامان معصومهمچنین  .قبله عوض شد 3،سوژه دست یهود آمد

در تربیات فرزنادان نیاز    . خاستندبرمیجهاد  بهو در بعضی شرایط  کردندمی صلح یا تقیه، مکانی

  4اند.از جهت زمانی مراحلی را تعریف نموده پیامبر گرامی اسالم

در زندان متوجه همین که ، نیم که آن بزرگوارخوامی در داستان حضرت یوسف همچنین

ْجِن   ا صاِحَبِي کرد تبلی چنین اینو  فرصت را غنیمت شمرد، به تعبیر خواب او نیاز دارند شد  الس 
اُر  ُه اْلواِحُد اْلَق َّ ُقوَن َخْین  َأِم اللَّ د و گوناگون یار زندانى من! آیا خدایان متعد اى دو» 5؛َأ َأْرباب  ُمَتَفن 

  «بهتر است یا خداوند یکتاى مقتدر؟

َوَءاَ ه    :کارده اسات   بهار و سرسبزی زمین استفاده تذکراز  قرآن کریم نیز برای اثبات معاد
ُكُلوَن  ًا َفِمْنُه َ هْأ ْرُ  اْلَمْیَتُ  َأْحَیْیَناَیا َوَأْخَنْجَنا ِمْنَ ا َحبه

َ
ُ ُم اْْل و زمین مرده کاه ماا آن را زناده    »؛  6لَّ

                                                           
 .10. نبأ:  1

 .11. نبأ:  2

 بعد اما خواندند،نمى نماز کعبه سوى به بودند، مکه در بعثت از بعد که را سالى سیزده مسلمانان، و اکرم پیامبر . 3
: گفتند و کردند تحقیر را مسلمانان و گشودند اعتراض به زبان یهودیان که بود نگذشته ماهى چند مدینه به هجرت از
« .ندارید استقالل خود از و هستید ما رو دنباله و پیرو بنابراین خوانید،مى نماز المقدّس،بیت ما، قبله به رو شما»

 آنکه تا بود وحى نزول منتظر گویا کرد،مى نگاه آسمان به دعا هنگام و شد ناراحت اهانت این از اکرم پیامبر
 شد مأمور جبرئیل که بود خوانده المقدسبیت سوى به را ظهر نماز رکعت دو پیامبر .شد صادر قبله تغییر دستور
 اکنون و خواند قبله دو به را نماز یک پیامبر نتیجه در .بگرداند کعبه سوى به را او روى و بگیرد را پیامبر بازوى

 (.136ص 1ج ،نورالثقلین تفسیر) .است معروف «قبلتَین مسجد» به محلّ آن مدینه در نیز
 وَ الحْدَی خَالئِقَهُ رَضِیتَ فَإِنْ سِنِینَ سَبْعَ وَزِیرٌ وَ سِنِینَ سَبْعَ عَبْدٌ وَ سِنِینَ سَبْعَ سَیِّدٌ الْوَلَدُ» :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ .4

 سال هفت و( است آزاد)آقاست  و سید سال هفت تا فرزند اللَّهِ؛ إِلَی أَعْذَرْتَ فَقَدْ جَنْبَیْهِ عَلَی ضُرِبَ إاِل وَ سَنَةً عِشْرِینَ
 و بیست در . اگر(است بهره و مشورت و مورد)است  وزیر سال هفت و( نبایدها و بایدها و تربیت تحت و)است  بنده
 پیشگاه در که( کن واگذار خود به را او و)بزن  پهلویش دو بر اال و( بهتر چه)بود  رضایت مورد اخالقش سالگی یک

 (.222 ص ،االخالق مکارممعذوری. ) خداوند
 .39. یوسف:  5

 .33. یس:  6
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بار امکاان   ]اى اسات  براى آناان نشاانه  ، خورنداى از آن خارج ساختیم که از آن مىکردیم و دانه

 ،که یکی از برکات بهار آن است کاه سابز شادن گیاهاان     نیمخوامیهمچنین در حدیث  «[معاد

شوِ»فرمودند:  خدارسول. کندما آسان می برایمعاد را  پذیرش بيَع َفاكثَّوا ذكَّ الن  َ الَّح ِأيتر ؛ اذا 

 «.را بسیار یاد کنیدقیامت و زنده شدن بعد از مرگ  کردید،گاه فصل بهار را مشاهده هر

 رختاندیزش برگ ر از هر مناسبتی، از جمله؛ معلم باید به دو عنصر زمان و مکان توجه نماید

 اساتفاده کناد و  ، هاها یا شکستانسان یا پیروزی در جنگ یا سبز شدن آنها یا نزول باران یا تولد

در زمان  نهمچنی .یعنی از فضا و محیط در راستای هدف خود کمک بگیرد؛ را بزندمناسب حرف 

مکانی کاه   وهای شاد بگوید و در زمان و حرفباشد نشاط با، کندمی و مکانی که اقتضای شادی

 مناسب داشته باشد.رفتار ، اقتضای حرف غمگین یا عادی دارد

 سازی محتوای دروس مستند .13

جایگااه ساخن و   ، تر و از منابع دست اول باشاد هر چه مستندات درس و محتوا بیشتر و قوی

آن راه و روش و شاریعتی کاه بارای شاما     »نیم: خوامی در قرآن کریم .نفوذ آن بیشتر خواهد بود

 آن را توصایه  و موسای و عیسای   همان راه و روشی است که حضرت ناوح و اباراهیم  ، گفتیم

همان چیزی است ، فرماید که آنچه به تو نازل کردیممی و در جای دیگر قرآن کریم 1«.کردندمی

ولی نازل کردیم: حضرت ابراهیم و موسی هایکه در نامه
ُ
ُحِ  اْْل  * ُصُحِ   ِإنَّ یذا َلِفي الصُّ

هااى اباراهیم و   کتااب ، آسمانى پیشین نیز آماده اسات  این سخن در کتب »؛  2َو ُموسی ِإْبناِییَم 

به خااطر آن اسات کاه پیاامبر     ، به کار رفته «مصدّق»اینکه در قرآن کریم بارها کلمه  «.موسى

                                                           
1 .َأَقِیمُوا أَنْ عِیسى وَ مُوسى وَ إِبْراهِیمَ بِهِ وَصَّیْنا ما وَ إِلَیْکَ أَوْحَیْنا الَّذِی وَ نُوحاً بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَکُمْ شَرَع 

)شوری:  یُنِیبُ مَنْ إِلَیْهِ یَهْدِی وَ یَشاءُ مَنْ إِلَیْهِ یَجْتَبِی اللَّهُ إِلَیْهِ تَدْعُوهُمْ ما الْمُشْرِکِینَ عَلَى کَبُرَ فِیهِ تَتَفَرَّقُوا ال وَ الدِّینَ
 ابراهیم آنچه و کردیم وحى تو سوى به آنچه و داشت مقرر نیز شما براى کرد، سفارش نوح به را آنچه دین از»(؛ 13

 را مردم آنچه نشوید. تفرقه دچار آن در و دارید پا به را دین که بود آن نمودیم سفارش بدان را عیسى و موسى و
 به را که هر و گزیندمى بر خویش سوى به بخواهد را که هر خداوند .است سنگین مشرکان بر کنىمى دعوت بدان

 ابراهیم، نوح،: است آمده العزم اولوا پیامبر پنج هر نام آیه، این در« .کندمى هدایت خویش سوى به آورد رو او درگاه
 و توحید به را مردم بزرگواران آن همه و است بوده یکى انبیاء دعوت محور اسالم پیامبر و عیسى موسى،

 .کردندمى دعوت محرومان به رسیدگى و والدین به احسان روزه، و نماز عدالت، و تقوى معاد،
 .19-18. اعلی:  2
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 .امهماهنگبگوید: من با انبیای قبل و دستورات آنها  اسالم

باه آمادن پیاامبر     پیاامبران پیشاین  نیم که هام کتاب آسامانی    خوامی در این کتاب آسمانی

و  و هم پیامبر اسالم محتوای تحریف نشده کتب آسمانی را قباول دارد  انددادهبشارت  اسالم

ها َأْنَزْلَنها  داناد: مای  نشده را هم نورتورات و انجیل تحریف، داندمی گونه که قرآن را نورهمان ِإنَّ
ْوراَ  ِفی ا ُیدًى َو ُنور    .1التَّ

فتاوا  آن  بر اسااس خاطر آنکه علما و مراجع به آن عمل کرده و گاهی یک حدیث عادی، به 

حدیث قوی  و جایگاه یک شودمیدارد، به منزله یک حدیث قوی تلقی « شهرت عملی»و اند داده

 کند.و مستند را پیدا می

و از  شاود یمسبب جلب اعتماد مخاطبان ، بیان مستند مطالب توسط معلمین و اساتید محترم

ر کاارى و  ها چاون انجاام   ؛ حرفی بدون علم نزنناد کند که می معلم و استاد را مقیّد، جهت دیگر

افتاراء  ، هارامها و تحلیل حتحریم حالل لذا؛ خواهد یا عقلىیا دلیل شرعى مى، تحریم هر چیزى

 .بر خداست

 معرفی منابع . 14

 اسااتید  هاای یکی از شایوه  مرتبط با بحث، یکی از الزمات تدریس موفق است. معرفی منابع

ود خمحتوای  به منابع، استاد خوب کسی است که عالوه بر انتقال علم و تجربه خود. موفق است

 فراماوش  ات دیگرانزحمدر ارجاع به منابع برکاتی است؛ ازجمله: . را معرفی کندآنها  نیز اشاره و

عه به اثر مراج برزیرا گاهی ؛ شودمی ترو محتوا دقیق شودمی نسل نو با نسل قدیم آشنا، شودنمی

 االشاود و دقات را با   مای  کشاف ، ایم و آنچه در منابع استی میان آنچه ما گفتههایتفاوت، منابع

 .بردمی

 (ودبا راغش رفته سعالوه بر آنچه به انسان به مطالب جدیدی )، اثر مراجعه به منابع برگاهی 

هام  فاما اگر بارای  ، دهدمی مان را جوابه، را از امام جماعت بپرسیدای مسئلهشما اگر  .رسدمی

 .کنیدمی یداپبه نکات دیگری نیز اشراف ، سؤال خودپاسخ غیر از ، کنیدآن به رساله مراجعه 

اسات کاه   ای روش پساندیده ، معرفی منابع درس و منابع جدید برای مطالعه و تحقیق بیشتر
                                                           

 .44. مائده:  1
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 .کندمی یبترغ تراطالعات کاملپژوهان را به مطالعه بیشتر و کسب دانش

 تغافل. 15

گااهی  . اسات « تغافال »از  گیریبهره، ت معلم نقش داردکارهای مهمی که در موفقییکی از 

تغافال در ماورد    البتاه  1.را باه رخ کشاید  بایاد آنهاا   و خالف را باید ندیده گرفات و گااهی    خطا

دشامنان و  توان تغافل کرد. نمیگرنه در مسائل مهم و؛ جزئى و فردى است، هاى شخصىخالف

آرزو دارند که مسلمانان از آنان غافل شوند: ، کشندبراى براندازى نظام اسالمى نقشه مىکه کفار 

ِذ َن َكَفُنوا َلْو َتْغُفُلون   .2َودَّ الَّ

، در جامعه آبرو و کرامت ندارد هاى انجام خالف آن است که انسان احساس کندیکى از زمینه

در ایان صاورت احسااس حقاارت و     . کنده سخن او اعتنا نمىشود و کسى بعذرش پذیرفته نمى

و  گاهى باید انسان خود را به غفلت بزند فرماید:اسالم مى. کشاندآبرویى او را به هر گناهى مىبى

تا از این طریق کرامت و شخصیت افراد شکساته   نشدمدیگران من متوجه خالف که  تظاهر کند

برادرى  قبالاما »گفتند:  به او، ها سال او را دیدند و نشناختندپس از دهوقتی برادران یوسف . نشود

خود را به تغافل زد و هیچ نگفات کاه آن    حضرت یوسف. «داشتیم به نام یوسف که دزد بود

 3.دهیدبرادر من هستم و چرا به من نسبت دزدى مى

یوه از این ش گبزرعلمای . از اصل تغافل است گیریبهره، مهم در تعلیم و تربیت هایاز شیوه

 نه:به عنوان نمو؛ انداین اصل را رعایت نموده کرده،بهره برده و در مواقعی که اقتضا می

هااى  باه خاانواده  نسابت  تقلیاد،  یکی از مراجاع بازرگ   ، اصفهانى سید ابوالحسناهلل آیت

. دادتومان مى صدشد، یکمیهر یک از آنان که صاحب فرزند به اس بود و بضاعت خیلى حسبى

اعیااد   در شالوغى ، گفت که آقا سنّش زیاد شده و هوش و حواس درستى نادارد پیش خود کسی 

                                                           
 داد خبر( دیگرى به) را راز زن، آن چون پس گفت، راز به را سخنى همسرانش از بعضى به پیامبر که گاه آن و» - 1
 بیانِ از و اعالم( او به را زن آن هاىافشاگرى از) بعضى پیامبر و ساخت، ظاهر پیامبر بر را آن( افشاى) خداوند، و

: فرمود پیامبر کرد؟ خبردار این از را تو کسى چه: گفت( زن) داد، خبر زن آن به چون پس.نمود اعراض برخى
 (3/تحریم«).داد خبر من به خبیر داناى خداوند

 .102. نساء:  2

3. ْلَهُم یُبْدِهَا لَمْ وَ نَفْسِه فِى یُوسُفُ فَاسَرَّهَا قَبْلُ مِنْ لَهُ اخٌ سَرَقَ فَقَد . (:77 یوسف) 
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آقاا هام صاد    ، «اى به ما داده اسات دیشب خداوند بچه»گفت: رسید و مىخدمت آقا مى مذهبی

، ه داردآقا توج»دوستانش گفتند:  «!ه نداردنگفتم آقا توج»به دوستانش گفت: . دادتومان به او مى

آقا پاول  ، هشتم خدمت آقا رسید بارباالخره وقتى براى . «کندلى براى حفظ آبروى تو تغافل مىو

قدر خانمت را داشته باش که در یک سال هشات باار   »را به او داد و آهسته کنار گوشش فرمود: 

 1«برایت زایمان کرده است!!

 استفاده از احساسات و عواطف . 16

. استفاده از احساسات و عواطاف آناان اسات   حُسن ، مخاطبانگذاری در های تأثیریکی از راه

در این کتاب آسمانی آمده اسات:  ی از این شیوه بهره برده است؛ مثالا در موارد متعدد قرآن کریم

او که حضور . محترم است، زیرا دیگرى هم برادر توست و آبروى او؛ کسى غیبت دیگرى را نکند»

همچاون   غیبت دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ آیا کسى. ندارد تا از خود دفاع کند

باا ایان   ، قرآن کاریم  ،در واقع 2«.آن هم برادرى که از دنیا رفته است؛ برادر است خوردن گوشت

 3.به نوعی احساس و عواطف فرد را مورد خطاب قرار داده است تشبیه

چیازی نباشاد کاه اگار     ، ددهیا مای  به فقیر آنچه» :نیمخوامیاز قرآن کریم  یدر جای دیگر

                                                           
 تا داد( گلپایگانی اهلل آیت) بزرگ مراجع از یکی به مبلغی شخصی: است خواندنی نیز خاطره این خصوص این در .1

 قضایهای روزه و نماز تا داد شخصی به را پول ایشان .بگیرد اجیرای رفته دنیا از شخص قضاشدههای روزه و نماز برای
نیز در  اجیرشده فرد که آن رفتای میکوچه در گلپایگانی اهللآیت روزی گذشت.ها مدت .آورد جا به را فرد آن

 خدمت دید؛ را و در همان موقع آقا انداخت زمین به آن را ته شد، که تمام سیگار .کشیدمی حال راه رفتن بود و سیگار
« است. مرحوم آن قضای روزه آخرین امروز و دادم انجام را فالنی قضای روزه و نماز تمام»: گفت و کرد سالم آقا

 و نماز تمام گرفت تصمیم نیستی، روزه تو و دیدم را تو کشیدن سیگار من که آورد خود روی به اینکه بدون ایشان
 .نکند رسوا را خالفکار اجیر آن هم و نشود مرحوم آن مدیون هم تا آورد جا به شخصاً بود، کرده اجیر که هاییروزه

2 .َرَحِیمٌ تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ فَکَرِهْتُمُوهُ مَیْتاً أَخِیهِ لَحْمَ یَأْکُلَ أَنْ أَحَدُکُمْ یُحِبُّ أَ بَعْضاً بَعْضُکُمْ یَغْتَبْ ال و 
 خود مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از یک هیچ آیا نکند، غیبت را دیگرى شما از بعضى و»(؛ 12)حجرات:

 «.است مهربان پذیرتوبه بسیار خداوند همانا کنید، پروا خدا از و دانیدمى ناپسند را آن بلکه بخورد؟ را
 نیز آبرو شود.می پیدا زمان مرور به آید؛ بلکهنمی پدید دفعه یک بدن گوشت( الف :است نهفته نکاتی تشبیه این . در3

 از را است انسان عمر محصول که آبرویی کند،می غیبت که کسی و آیدمی دست به زمان مرور به که است چنین این
 ندارد، حضور چون نیز شودمی غیبت که کسی و کند دفاع خود از تواندنمی ندارد روح چون مرده (ب .بردمی بین
 غیبت .هرگز مرده از ولی شود؛ ترمیم است ممکن شود، جدا گوشتیای زنده از اگر (ج .کند دفاع خودش از تواندنمی

 .شودنمی ترمیم ریخته آبروی است؛ آبرو ریختن چون
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پساند  در راه خادا بدهیاد کاه مرغاوب و دل     بلکه چیزی را؛ گرفتیدنمی خودتان فقیر بودید آن را

ماید: فرمیتحریک کند  حساسات مردم را برای کمک به فقرابرای اینکه ا قرآن همچنین 1«.باشد

   ِتیمًا ذا َمْقَنَب َ 2یعنی آن یتیمی که با تو فامیل است ؛،    َأْو ِمْسِكینًا ذا َمْتَنَب 3 یا فقیری کاه  ؛

بارای  ، او توجه دادن مردم به یتیم بودن فامیال و روی خااک نشساتن   . روی خاک نشسته است

 .تحریک احساسات است

، ان ساایر انبیاا  اساتان وفاادارى پیارو   نقل د، ت و برادرىایجاد اخو، با بیعت پیامبر اسالم

، دادنددشنام مى محبت کردن به افرادى که به او، مسلمانغیر از بیمارانعیادت ، مشورت با مردم

نان را انى که آاعالم عفو عمومى و سعۀ صدر و دعا به کس، آزاد کردن اهل مکه در روز فتح مکه

ر استفاده ى از منکدر واقع از تمام عواطف مردم براى دعوت به خیر و امر به معروف و نه، دیدنمى

 .فرمودمى

که با نگااه   د به جوانیبای مثالا؛ ر امور آموزشی و فرهنگی از این شیوه بهره ببریمدباید ما نیز 

 «کند؟ به خواهر تو نگاه بد دهی جوان دیگریمی آیا اجازه»نگرد گفت: می بد به دختری

باید ، کندمی و بد حجاب خود را به دیگران عرضهاست یا به خانم و دختری که آرایش کرده 

واهاد  خ حتمااا  «؟شود مندی عالقهآیا حاضری پدر یا شوهر شما به خانم دیگر» گونه بگوییم:این

انواده خیر کانون غاگر شما راضی نیستی که دل شوهر و پدر شما به » :بعد به او بگوییم. گفت: نه

 «ن!د جلب نکبه سوی خو شانهدل دیگران را از خانواد، شما هم با این نحو آرایش، متوجه شود

 توبیخ تشویق و . 17

بار   حضارت علاى  . و تعلیم و تربیت است دو اهرم مهم در عرصۀ تبلی ، تشویق و توبیخ

ار نیکوکار و بدک !اى مالک» نویسد:آنجا که به مالک اشتر مى؛ فرمایدتأکید مى استفاده از تشویق
                                                           

1 .وَ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِیثَ تَیَمَّمُوا ال وَ الْأَرْضِ مِنَ لَکُمْ أَخْرَجْنا مِمَّا وَ کَسَبْتُمْ ما طَیِّباتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا 
 از! ایدآورده ایمان که کسانى اى»(؛ 267بقره: ) حَمِیدٌ غَنِیٌّ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ فِیهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِیهِ لَسْتُمْ

 سراغ به انفاق وبراى کنید انفاق ایم،رویانیده زمین از شما براى ما آنچه از و ایدآورده بدست که چیزهایى ترینپاکیزه
 اغماض روى از مگر بپذیرید، را آنها نیستید حاضر هم شما خود که حالى در نروید، ]وپست[ ناپاک هاىقسمت

 «.است نیاز و ستودهبى که خداوند بدانید و ]وناچارى[
 .15. بلد:  2

 .16. بلد:  3
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ار و وادار نمودن بدک انجام کارهاى نیکبه رغبت شدن نیکوکار نزد تو یکسان نباشد که سبب بى

  1«.به بدى است

باشد و چه تشویقى به یادشان او باشند تا او نیز به یاد خواهد که خداوند متعال از بندگانش مى

بر آنان که صبح و خداوند  .2فاذكنونی اذكنكم باالتر از اینکه ولى نعمت انسان به یاد او باشد:

لی علیكم و مال كتهیو اله فرستد: کنند درود مىشام به یاد او هستند و تسبیحش مى  .3ذى  صه

کاه کاار نسابتاا    ا دهنادگان    خواهد که بر زکاات ش مىااز رسول گرامی خداوند متعال همچنین

هاى شاکر است و با تشکر از انسان خداوند متعال آری! 4.درود فرستدا دهند  دشوارى را انجام مى

ه شاكنکند: خوب آنان را تشویق مى  .5انه اللَّ

 نمود:نیز افراد شایسته را تشویق مى رسول گرامى

 ؛نمود از جعفر هدیهنم، سال زجر کشید دوازدهفریقا که آبنیانگذار اسالم در  ،به جعفر طیّارا 

 ؛هیجده ساله را فرمانده نظامى کرد ۀاساما 

 6؛قرار داد عمامه مبارک خود را بر سر حضرت علىا 

زیارا باه پادر و ماادرش بیشاتر نیکاى        ؛گذاشات به خواهر رضاعى خود احترام بیشترى مىا 

 7.کردمى

شود که در روایات و تاریخ آماده  می دیده در سیره معصومیننیز موارد متعددی از تشویق 

 8.است

                                                           
 لِأَهْلِ تَدْرِیباً وَ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ لِأَهْلِ تَزْهِیداًذَلِکَ فِی فَإِنَّ سَوَاءٍ بِمَنْزِلَةٍ عِنْدَکَ ءُالْمُسِی وَ الْمُحْسِنُ یَکُونَنَ لَا وَ - 1

 430: ص ،(صالح للصبحی) البالغة نهج. الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ
 .152. بقره:  2

 .43. احزاب:  3

4  .ْعَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهُ وَ لَهُمْ سَکَنٌ صَالتَکَ إِنَّ عَلَیْهِمْ صَلِّ وَ بِها تُزَکِّیهِمْ وَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوالِهِمْ مِنْ خُذ  :توبه(
 و دهى رشدشان و سازىپاک دنیاپرستى[ و بخل ]از را آنان وسیله بدین تا بگیر( زکات) صدقه اموالشان از»(؛ 103

 «داناست. و شنوا خداوند و است آنان آرامش مایه تو، دعاى زیرا .کن[ دعا ]و فرست درود آنان بر
 .158. بقره:  5

 .251و 250ص ،16ج ،(مؤسسةالوفاء)بیروت  چاپ ،بحاراالنوار . 6
 .317ص ،2ج عمررضا کحّاله، ،النساء اعالم . 7
 پیراهن رضا امام (188ص ،2ج ،فلسفى کودک) داد.  جایزه فرزندش معلم به درهم هزار حسین امام . 8

 کفن از قسمتى کاظم امام (.رضا امام اصحاب ذکر ،االمال منتهى) .داد شاعر دِعبِل به درهم هزار سى و خود
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بلکاه  ، شاود تشویق نه تنها سبب رشد افراد خاوب و ترغیاب دیگاران باه خاوب باودن ماى       

ازجار المساى بثاواب    »ید: فرمامى حضرت على .هاى فاسد نیز هستاى براى انسانشکنجه

 «.انسان بد را زجر بده، با خوبى کردن به نیکوکار 1؛المحسن

ُ ْم َأْجَمِعهیَن  اسات:  سؤال و توبیخ، الزمه تربیت همچنین هَك َلَنْسهَئَلنَّ پاس باه   »؛  2َفهَو َرب 

در کاه  و ضروری اسات  « .بازخواست خواهیم کرد [در قیامت]ما از همۀ آنان ، پروردگارت سوگند

آن گونه ؛ م داشتمقد ش را بر تهدید و توبیخباید تشویق و پادا البته. تنبیه هم بیاید، کنار تشویق

ْیُتْم ِمهْن َقْبهُل  که در کتاب الهی آمده است: ْوا َكمها َتهَولَّ ُه َأْجنًا َحَسنًا َو ِإْن َتَتَولَّ ْن ُتِایُعوا ُ ْمِتُكُم اللَّ ِِ َف
ْبُكْم َعذابًا َأِلیماً  خداوند پاداشاى نیاک باه     [و دعوت را قبول کنید]پس اگر اطاعت کنید »؛  3ُ َعذ 

شما را به عذابى ، گونه که پیش از این نافرمانى کردیدهمان، شما خواهد داد و اگر سرپیچى کنید

َسناً » که عبارتِروشن است  «.دردناک عذاب خواهد کرد َْ ًَّا  جم
َ
ِليناً »قبل از « أ

َ
 .آمده است« َعذابًا أ

تا جایی که  ا بهتر است، تر باشدکه هر چه صریح ابر خالف تشویق که خوب است  همچنین

، با توجه به قارآن کاریم  ؛ چراکه به صورت کنایی باشد توبیخ ،به ویژه در مرحله اول ،امکان دارد

ل اصولی دارد که در فصا  تشویق و توبیخ البته 4.مستقیم استغیر توبیخ، هاى تربیتیکى از شیوه

 .اهلل تعالیشاءنا ؛گرددمی هشتم بیان

 دقت در عناوین و تیترها . 18

و عناوان درس و   دقات در انتخااب تیتار   ، پژوه و مخاطاب خوب در جذب دانش هایاز شیوه

لذا معلمان موفق بایاد بارای   ؛ کندمی مخاطب را تشنه و جذب، تیتر جذاب. تیترهای فرعی است

                                                                                                                                              
 امام (کاظم امام معجزات در ،االمال منتهى)  .فرستاد نیشابورى تقواى با شطیطه، پیرزن براى درهم چهل و خود

 و نشاندمى مجلس صدر در را او شدمى وارد که وقتى و داشتمى مقدم پیرمردها بر را ساله هفده هشام صادق
 (.295 ص ،10ج مؤسسةالوفاء،) بیروت چاپ ،بحارالنوار) .«یده و لسانه و بقلبه ناصرنا هذا» :فرمودمى
 .177 قصار، کلمه صالح، صبحى البالغه،نهج . 1
 .92. حجر:  2

 .16. فتح:  3

4. ْیَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَضْرِبُها الْأَمْثالُ تِلْکَ وَ اللَّهِ خَشْیَةِ مِنْ مُتَصَدِّعاً خاشِعاً لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلى الْقُرْآنَ هذَا أَنْزَلْنا لَو 
 پاشیده فرو و خاشع خداوند، خشیت از را کوه آن شکبى بودیم، کرده نازل کوهى بر را قرآن این ؛اگر»(؛ 21)حشر:

 «.بیندیشند شاید زنیم،مى مردم براى را هامثال این ما .دیدىمى
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تیتری ، خوب است تا با دقت در محتوای درس در این خصوص. نمایندروز انتخاب تیتر به، درس

وقتی تیتر . انتخاب شود، داردبیشتری که با مسائل و مشکالت و نیازهای جامعه و مخاطب ارتباط 

و مطالاب   دهد کاه نکاات  می به مخاطب این احساس دست، و عنوان درسی خوب انتخاب گردد

 .عه استجام همسو با نیازهای فعلی او و، درس

چاه بساا    مطاالبی را بیاان کنایم کاه    خاواهیم  میاین دقت را داشته باشیم که اگر  همچنین

ا و عنااوین  تیترها آن را در قالب ، نیستآن یا چندان مشتاق شنیدن است از آن گریزان  مخاطب

 ثالام. ماییمنو استتاری مخفی نموده و مخاطب را گام به گام به آن مطلب اصلی هدایت  پوششی

، سباس عارو ل ،از بحث لباس شروع کنیم: لباس نوزاد، خواستیم راجع به کفن سخن بگوییم اگر

 و س غصابی لباا  ،لباس دادن به برهنه ،لباس شهرت ،لباس احرام ،هدیه کردن لباس به دیگران

ود خغاز سخن آولی اگر ؛ برویم بعد از توضیح هر یک از آنان به سراغ آخرین لباس که کفن است

 .مهری شنونده قرار بگیریمممکن است مورد قهر و بی، روع کنیمرا با کفن ش

 آسان گویی . 19

و آن را شاود  آشنا  با آنهای مهمی است که معلم باید تالش کند یکی از مهارت گوییآسان

ْنَنا اْلُقهْنآَن کند: می خودش را آسان معرفی قرآن کریم. به کار گیرد  اماا در جاایی دیگار    ؛1َ سَّ

ولای سسات   ، یعنای سااده اسات    ؛2كتاب احكمت آ اتهفرماید که کتاب محکمی هستم: می

 ایان اسات کاه در کناار     وظیفه هدایتگران و معلماان  .بلکه سخنان محکم و استوار است؛ نیست

است کاه   ایرسیده هایمثل میوه حرف مستدل و آسان. کنندمتین و محکم تدریس ، ىگویآسان

 .نیست پوسیده، در عین نرم بودن

انتقااد  ، قرآن بارها از سخنی که بر مبنای علام نیسات   .باید علمی باشد زیر بنای حرف معلم

علمی را پیگیاری  است که سخن غیرو دستور داده  3ِبِه ِعْلم   َلَك  ما َلْیَس  َو ل َتْقُ   کرده است:

                                                           
1 .َمُدَّکِرٍ مِنْ فَهَلْ لِلذِّکْرِ الْقُرْآنَ یَسَّرْنَا لَقَدْ و  :ساختیم، آسان پندپذیرى، و تذکّر براى را قرآن ما همانا و»(؛ 17)قمر 

 «هست؟ پندپذیرى آیا پس
2 .خَبِیرٍ؛ حَکِیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَتْ ثُمَّ آیاتُهُ أُحْکِمَتْ کِتابٌ الر :آن آیات که است کتابى ]قرآن[ را، الم الف »(؛ 1)هود 

 «.است شده داده تفصیل و شرح آگاه حکیمى جانب از آنگاه گشته، استوار
3 .َمَسْؤُلًا عَنْهُ کانَ أُولئِکَ کُلُّ الْفُؤادَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ ما تَقْفُ ال و  :به آنچه از و»(؛ 26)اسراء 
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که بنابراین بهترین استاد کسی است . که روان بگوییماست سفارش کرده  در عین حالاما  ،نکنیم

 .به خاطر منطقی بودن بپسندندخواص به خاطر روانی بفهمند و عوام حرف او را 

 همه مردم حارف او را بفهمناد:   تابیان روانی داشته باشد  از خدا خواست حضرت موسی

 ْفَقُ وا َقْوِليِلساِني َو اْحُلْل ُعْقَدً  ِمْن َ * 1 تاا آنهاا ساخنان مارا خاوب      . باز نماو گره از زبانم »؛

 «.بفهمند

از جمله اینکه با آناان ساخنى    ؛دستورهایى دارد سخن گفتن با مردم نحوه درباره قرآن کریم

نهاً ،2  َقهْوًل َمْیُسهوراً  :معروف و رسا گفته شود، استوار، آسان، مالیم، نرم َقهْوًل ،3 َقهْوًل َلی 
  .7َقْوًل َبِلیغاً ،6 َقْوًل َمْعُنوفاً ،5 َقْوًل َسِد داً ،4 َكِن ماً 

اهلل حااج آقاا   آیات یکاى  ؛ مهم به من سافارش کردناد   شخصیتبه یاد دارم یک جمله را دو 

 معلمنگو من  قرائتى!»فرمودند: که ، اللَّه شهید دکتر بهشتىو دیگرى آیت مرتضى حائرى

سال را  نگو! به شکلى ایان ن  ولى سست ،آسان بگو .ها هستم تا سست و آبکى صحبت کنىبچه

 «.دنها را بسازنآدهند و  بتوانند بقیه راه را ادامه، بساز و براى آنها سخن بگو که اگر دیگران آمدند

 توجه به شادی. 20

و انهه فرمایاد:  می خداوند .الهی است هایانسان نیاز به شادی و خنده دارد و این از حکمت
 .گریاندمی خنداند و هممی ین خداست که همیعنی ا؛  8یو اضحک و ابكی

خاود را در  مطالب همۀ ، به خاطر مدرک یا سن یا احساس بزرگی بسیاری از اساتید و مربیان

کنناد و بعضای اگار مشااهده کنناد کاه       مای  دی و گاهی عبوسانه به مخاطاب القاا  ج هایقالب

                                                                                                                                              
 «.گرفت خواهد قرار بازخواست مورد اینها همه دل، و چشم و گوش چون مکن، پیروى ندارى علم آن
 .27و  28. طه:  1

 .28. اسراء:  2

 .44. طه:  3

 .23. اسراء:  4

 .9. نساء: 5

 .8نساء: . 6

 .63نساء:  7.

 .43. نجم:  8
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شادی از نیازهای جدی انساان  در حالی که ؛ شوندمی چه بسا عصبانی، شاگردشان لبخندی دارند

 .توانیم بسیاری از مفاهیم را همراه با شادی به دیگران منتقل کنیممی است و ما

ی باه ماردم   هاای اطالعات و آموزش ،در قالب جلسات روضه و عزاداریها گونه که قرنهمان

حالل  هایهخند حتی در مساجد باید. توان در جلسات شادی نیز اموری را منتقل کردمی ،داده شد

، شاته باشاند  هنار خندانادن دا  ، آماوزش  مسائولین اگر . کردغمکده را مطرح باشد و نباید مساجد 

اشاته  هام ند ان تدریس آنها نیاز باه امتحا   آنها نیاز به حضور و غیاب ندارد و چه بسا هایکالس

 .ماندمی در ذهنشبیامورد، چون چیزی را که انسان با خنده ؛ باشد

 ارد:ولی دالبته شادی هم اص 

 ،فرد یا گروه یا قومی تحقیر نشوندها در شادیا 

 ،مستی و غفلت نکشاندا شادی افراد را به بد

 هاای متکه بعاد از پایاان جلساه قسا    ای به گونه؛ رنگ شادی بیش از رنگ آموزش نباشدا 

 ،ولی محتوایی که هدف اصلی بود در ذهن نباشد، شادی در ذهن بماند

 ،طوالنی باشدنباید  زمان شادیا 

 ،باید حالل و حکیمانه باشد هاشادیا 

 ،شادی ایجاد نکنیم، از راه دروغ و مسخره و تهمت و ترساندن افرادا 

 ،لقک ببینداستاد نباید به قدری شادی را توسعه دهد که مخاطب او را به عنوان یک دا 

؛ یرناد از آن بهاره بگ ای هزینه و طبیعی باشد تا همه بتوانند در هار منطقاه  باید بیها شادیا 

باس و کور و لدسنگینی برای  هایی که نیاز به جمعیت و رفت و آمد و پذیرایی و بودجههایشادی

 ،شودمی فقط نصیب مناطق مرفه و ثروتمندان، داردامثال آن 

ا ی که هماراه با  برای بسیاری از مردم خاطرات جالب؛ بگیریم باید از مردم کمکها در شادیا 

، هزیناه بای  ،سااده  هاا، یا به تصویر کشایدن آن صاحنه  کردن اتفاق افتاده که نقل ، شادی است

 .جایی استعمومی و همه

 ارائۀ متوازن مباحث. 21

نداشاته  ش بازدارنده و ترماز  استاد و مربی باید توازن را بین امر و نهی حفظ کند و همیشه نق
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 .دری را هم باز کند، بنددمی باشد و اگر دری را

و ساپس او را از  را داد  از هماه چیاز   گیریدستور بهره به حضرت آدم و همسرشخداوند 

َجَن  َو ُكال ِمْن ا َرَغدًا َحْیُ  ِشْئُتما َو ل َتْقَنبا یِذهِ : کرد نهی خاصیخوردن غذای  هر ]و از ؛  1الشَّ

نشوید که از  ا به این درخت نزدیکام، خواهید به فراوانى و گوارایى بخوریدآن هر چه مى [کجاى

 « .ستمگران خواهید شد

به افرادی که برای گناه )لواط با مهمانان حضرت( در خانه او جمع  حضرت لوط همچنین

آورم و شاما از راه حاالل   می من دخترانی دارم که به ازدواج شما در» :در آغاز فرمود شده بودند،

مارا نازد مهماناانم شارمنده     »ساپس فرماود:    ؛ 2َأْطَ ُن َلُكهْم  ُیَن  َبناِتي یُملءِ  شوید:میمین تأ

 «.نکنید

باازی  ودش نیز بچه شود و با بچاه خاود هام   باید خ، هر که بچه دارد»نیم: خوامیدر روایات 

ایان   ممکن است، مین نشودأهد که اگر این نیاز توسط والدین تخوامیبازی ه همزیرا بچ 3؛«شود

 .کندمین أاز راه غلط ترا کمبود 

ن یوساف  ه برادرانوجوان و جوان نیاز به ورزش و بازی دارد و این نیاز به قدری مهم است ک 

ت تاا  ا ماا بفرسا  یوسف را با » :بازی پدر را برای بردن یوسف راضی کردند و به او گفتندبهانه به 

را  فرا آرام کارد و یوسا   حضرت یعقاوب  ،نیاز نوجوان به بازی و ورزش. «ورزش کنیم

 .ولی از راه منطقی وارد شدند، گرچه آنها خیانت کردند .ن فرستادهمراه برادرا

تاا باا کماک    دانسته است سحری خوردن را مستحب ، کردهاسالم که روزه گرفتن را واجب 

عباادت خادا را بار بنادگان     است که در اسالم سفارش شده .سحری توان برای روزه گرفتن باشد

                                                           
 . 35. بقره:  1

2 .َال وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا لَکُمْ أَطْهَرُ هُنَ بَناتِی هؤاُلءِ قَوْمِ یا قالَ السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ کانُوا قَبْلُ مِنْ وَ إِلَیْهِ یُهْرَعُونَ قَوْمُهُ جاءَهُ و 
 سراغ به سرعت به داشتند، بد کارهاى سابقه که لوط، قوم و»(؛ 78)هود: رَشِیدٌ رَجُلٌ مِنْکُمْ لَیْسَ أَ ضَیْفِی فِی تُخْزُونِ

 قوم اى: گفت آنان[ به خود دخترانِ به اشاره با فرشتگان، به مردم تعرض از جلوگیرى براى لوط ]حضرت .آمدند او
 پروا خدا از پس ترند،پاک شما براى آنها دارید[ قصدى اگر .کنید ازدواج آنان با توانیدمى ]که اندمن دختران اینها! من

 وجود( جوانمرد) رشید نفر یک شما میان در آیا مسازید، رسوا میهمانانم پیش در مرا و نزنید گناه به دست و کنید
 «بپذیرد؟[ را ازدواج گناه بجاى ]که ندارد؟

 (.311ص ،3ج ،اللئالی عوالی)« له. فلیتصاب صبی له کان من»: اللَّهِ رَسُولُ . قَالَ 3
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 قناعت کنید! تحمیل نکنید و در آموزش عبادات به واجبات 

 از داستان گیریبهره. 22

ر تربیات  ه و داستان دقص .هم به معناى نقل داستان است هم به معناى داستان و« قصص»

ت یاک ملا   زندگى یک امت و تجربه عملاى م عینى تجس، زیرا داستان؛ انسان سهم بسزایى دارد

عمر  ۀزیا به انداگو، شویمبا تاریخ و سرگذشت پیشینیان آشنا  وقتیهاست و تمل ۀتاریخ آئین. است

رزنادش  خطاب باه ف  البالغهنهجدر نامه سى و یکم  حضرت على. ایمآن مردم زندگى کرده

 ام و به آنهاا فرزندم! من در سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه کرده» فرمایند:مى امام حسن

 .«امعمر کرده آنان اندازه ام و بها با آنان زیستهکه گوی، امآگاه

. اشاد به داستان بتمایل قلبى او ، ه و داستان بر روى انسانشاید یکى از دالیل اثرگذارى قص

قابل  داشته و هاى تاریخى و آثار داستانى در طول تاریخ فرهنگ بشرى رونق خاصىکتابمعموالا 

نادکى  ا گاروه ا لى و عقالنى ردر حالى که مباحث استدال، فهم و درک براى اکثر مردم بوده است

 .اندکردهپیگیرى مى

 ساازد و مای  نرا نزد انساان ممکا  ها محال، کندمی انسان نزدیکبرای تاریخ دور را ، داستان

، شارده ف، واقعای  ،لکان مهام آن اسات کاه داساتان     ؛ کشاندمیرا نزد انسان به تصویر ها تئوری

 . باشدآموزی و متناسب با سن مخاطب بدبدون ، آموزعبرت

مختلاف از   هاای اگار اساتاد بتواناد باه مناسابت     ؛ مناد اسات  به شنیدن داستان عالقه انسان

 زااساتفاده  . شاود مای جاذبه کالس و تادریس او بیشاتر   ، کوتاه و مرتبط استفاده کند هایداستان

 وسااده   ،قیاق رهای سانگین را  درس، تعبیرهای عامیانه و معیارهای طبیعی، مانند تمثیل داستان

 .کندمیان رو

 هاست وبهترین داستان ا داستان است 26بیش از که ا های قرآنی  داستان، هادر بین داستان

احسان  »باه کالّ قارآن    ، در روایات. تربیت کردابوذر سلمان و  ها،از این داستان پیامبر اکرم

احسان  »قارآن  ، اطالق شده است و این منافااتى نادارد کاه در میاان کتاب آسامانى      « القصص

 1.باشد« احسن القصص» سوره یوسف، هاى قرآنباشد و در میان سوره« القصص
                                                           

 نکته 1300 از بیش داستان در این .است معرفی شده «القصص احسن» یوسف داستان قرآن در .کنزالدقائق تفسیر. 1
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 هایی دارد؛ از جمله:تفاوت هاهاى قرآن با سایر داستانستاندا

 1؛َنْحُن َنُقصُّ  :گو خداوند استهقص ا 

ُت ِبِه ُفماَدَك  :هدفدار است ا ُسِل ما ُنَثب   2؛َنُقصُّ َعَلْیَك ِمْن َأْنباِء النُّ

 3؛َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك َنَبَأُیْم ِباْلَحق   :حقّ است، نه خیالا 

نَّ َعَلْیِ ْم ِبِعْلم   :بر اساس علم است، نه گمان ا  4؛َفَلَنُقصَّ

ُنوَن تفکّر است، نه تخدیر.  وسیلها  ُ ْم َ َتَفكَّ  5؛َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ

 6؛َقْد كاَن ِفي َقَصِصِ ْم ِعْبَن   لَ عبرت است، نه تفریح و سرگرمى.  وسیلها 

 بع بارای نقال  از بهترین منا، آمده های روایی که در کتب معتبرها و داستانحکایت همچنین

 .باشندمی

فرماید که ما خود قصه میکه خداوند متعال چرا؛ نباید از گفتن داستان خجالت بکشند معلمان

این تصور و خیال را داشته باشاند کاه تاأثیر مطالاب     نباید  همچنین .7َنْحُن َنُقصُّ  گوییم:می

در کنار  های مناسببیان داستان، بلکه راه صحیح؛ هاستبهتر و بیشتر از داستان، علمی و سنگین

باید در مطالعه و تلخیص  ضمن آنکه برای موفقیت. دیگر است و استداللیِ مطالب و نکات علمی

به صورت زیبایی از هنر قصه گاویی  ، اندکی ممارستو چینش داستان دقت نمود تا بتوان پس از 

                                                                                                                                              
 معتبرترین (الف: زیرا است؛« احسن القصص»  یوسف حضرت داستان که گفت توانمی جهت چند از .است شده نهفته

( ج .شودمى مطرح است، جهاد ترینبزرگ که نفس با جهاد داستان، این در( ب أَوْحَیْنا بِما .است هاداستان
 عفو حکمت، امانت، عفاف، تقوا، ایمان، دارد: صبر، خود در را انسانى کماالت تمام که است نوجوانى داستان، قهرمان

 کنند،مى توبه برادران رسد،مى حکومت به یوسف شوند؛ مثالًمى عاقبتخوش داستان، هاىچهره تمام (د احسان. و
 محبت و وصال به هاحسادت و هادلتنگى و یابدمى نجات زدهقحطى کشور آورد،دست مىبه را خود بینایى پدر

، «برادران حسادت یوسف و محبت» :است آمده سبک بهترین به متضادها انواع داستان در این (ه .شودمى تبدیل
، «حکومت و بردگی»، «تواضع و غرور»، «تبرئه و تهمت»، «فراوانی و قحطی»، «شدنش بینا و یعقوب نابینایی»
 .«درها شدن باز و درها کردن قفل» ،«خالف از فرار خالف، به دعوت»، «کاخ و چاه»
 . 3یوسف:  .1

 .120هود:  .2

 .1. کهف:  3

 .7. اعراف:  4

 .176. اعراف:  5

 .111. یوسف:  6

 7. یوسف: 7
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 .شدبرخوردار 

 خواندن از روی نوشته . 23

 ،رحی مکتوبتوضیح دادیم که استاد باید مطالب خود را در قالب ط« طرح درس»ذیل عنوان 

نمای ، درس نماییم که طرحمی در اینجا به این نکته مهم اشاره؛ تنظیم و بر اساس آن ارائه نماید

ها فیش، ر آندر کنا باید استاد و معلم و است بحث و در حقیقت عناوین مهم و عصاره درسکلی 

ها صلرخی از سرفمعلم وقتی باستفاده کند؛ زیرا  به عنوان ضمائمداشته باشد که ی هایداشتو یاد

، ین جهات به هم. دبرای توضیح نیاز به خواندن از روی نوشته دار، نویسدمی را روی تابلو و تخته

 شاد و داشاته با  ا   تر اسات مفصل هایداشتو یادها که همان فیش را ا  باید ضمائم طرح درس

 .نداندگاه خواندن از روی نوشته را برای خود سبک هیچ

الم کا تاریخی یا  مانند موقع نقل آیه یا حدیث یا متن در برخی مواقع که استاد بجاستبسیار 

را تقویت  کالم خود و از روی نوشته معتبر بخواند تا دکنحرف خود را مستند  ...مهمی از بزرگان و

انادن از  خو چناین هم. گونه احتمال خطا در نقل به دور باشدعتماد شنونده را جلب کند و از هرو ا

 .هم آرامش برای گوینده است و هم آرامشی برای شنونده، روی نوشته

 ین کاار پیاامی  ابخوانند و چه بسا از روی نوشته مطالب را  کردند کهمی سعی برخی از علماء

 .تا آنان نیز از این شیوه خوب تبعیت نمایند داشتشاگردانشان  برای

 مستقیمآموزش غیر. 24

مفید  هایبلکه از شیوه؛ های خود را به طور مستقیم بگویدحرف همیشه استاد که الزم نیست

 ازتوان می در معرفی خدا هم مثالا. مستقیم مطالب خود را ارائه دهداست که انسان گاهی غیر آن

قارآن   ترین مخلوقاات. در خلق کوچک دیگران سخن گفت و هم از ضعف او هایعظمت آفریده

که اگار   دیگران؛ با این بیانعرضگی از بیوگاهی است  گاهی از خالقیت خدا صحبت کرده کریم

توانناد پاس   نمای  ،یاد توانند مگسی بیافرینند و اگر مگس چیزی از آنان بربانمی ،همه جمع شوند

  1.بگیرند

                                                           
1 .یَسْلُبْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً یَخْلُقُوا لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذِینَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَیُّهَا یا 
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 بری را که هایخداوند کمبود زیادی دارد و هایانفاق پاداش»فرماید: می در بحث انفاق گاهی

فرماید: باغ جمعی که بخل ورزیدند ومال خاود را  می و گاه 1کندمی جبران شود،میاثر انفاق پیدا 

 2.«سوخت، انفاق نکردند

خادا انساان را   شرک و پرستش غیرکند که می و گاه بیان 3گویدمی گاهی از عزت خدا سخن

  4.کندمى خوار و ذلیل

ازجار  » فرمایناد: مای  مساتقیم تنبیاه کنیاد و   کنند که خالفکار را غیرمی بیان امام علی

 5«.انسان بد را زجر بده، با خوبى کردن به نیکوکار؛ بثواب المحسن ءالمسى

 دهاد و مای  حضارت مسایح را مخاطاب قارار    ، مسیحیتتحریف شدۀ خداوند برای رد عقائد 

ِخُذوِنيفرماید که: می اِس اتَّ ي َأ َأْنَت ُقْلَت ِللنَّ هِ  َو ُأم  آیا تو به مردم گفتی  »؛  6ِإلَ ْیِن ِمْن ُدوِن اللَّ
                                                                                                                                              

 گوش آن به پس است، شده زده مثلى! مردم اى»(؛ 73)حج: الْمَطْلُوبُ وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ ال شَیْئاً الذُّبابُ
 کار این هرچند براى بیافرینند، مگسى توانندنمى هرگز خوانیدمى یکتا خداى جاى به که کسانى همانا دهید، فرا

 «.اندناتوان دو هر مطلوب و طالب بازستانند. او از توانندنمى برباید، آنان از چیزى مگس آن اگر و کنند، اجتماع
1 .ْالرَّازِقِینَ خَیْرُ هُوَ وَ یُخْلِفُهُ فَهُوَ ءٍشَیْ مِنْ أَنْفَقْتُمْ ما وَ لَهُ یَقْدِرُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ یَبْسُطُ رَبِّی إِنَّ قُل 

 او براى یا دهدمى گشایش را روزى بخواهد که بندگانش از کس هر براى پروردگارم شک، بدون: بگو»(؛ 39)سبأ:
 بهترین او و کندمى جایگزین را[ ]عوضش او پس کردید انفاق او[ راه ]در را چه هر و گرداندمى محدود[ ]و تنگ

 چرا پس کند،مى پر شده انفاق را آنچه جاى خداوند اگر»: پرسید صادق امام از شخصى «.است دهندگانروزى
 شود انفاق حالل مصرف براى و باشد حالل مال اگر»: فرمود حضرت! رسد؟نمى جایگزینش کنممى انفاق چه هر من

 بال دفع طریق از یا باشد آخرت در آن جبران است ممکن این بر عالوه (486ص ،2ج ،)کافى .«شودمى جبران حتماً
 .شود جبران غیرمال طریق از یا دنیا همین در بعدى نسل به آن عوض رسیدن یا
 را فقرا گرفتند تصمیم وارثان .رفت دنیا از کرد،مى انفاق فقرا به باغش هاىمیوه از سال هر که باغدارى مرد». 2

 گرفتند تصمیم فقرا کردن محروم براى و ورزیدند بخل آنان اکثر ولى بود؛ مخالف وارثان از یکى تنها نمایند. محروم
 گم را راه ما»: گفتند .دیدند خاکستر تخته یک را آن رفتند اما باغ بچینند. به را هامیوه و روند باغ به سحرگاهان که

 محروم را فقرا گرفتیم تصمیم و شدیم منحرف پدر درست راه از ما»: گفت دیگرى اما« نیست. ما باغ این ایم،کرده
 فکر این نگفتم شما به آیا»: گفت بود، مخالف بخل با اول روز از که فرزندى آن« شدیم. محروم خودمان لذا کنیم؛
تا  17 کریم در آیات قرآن« .کردند مالمت را یکدیگر و شدند متنبّه و دیدند را الهى قهر آنان حال هر به «است؟ غلط
 .است پرداخته داستان این به قلم سوره 33
3 .ْجَمِیعاً الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ یُرِیدُ کانَ مَن  :و اوست آن از همه عزت پس است، عزّت خواهان کس هر»(؛ 10)فاطر[ 
 .«دهد[مى بخواهد که هر به
4 .مَخْذُولًا مَذْمُوماً فَتَقْعُدَ آخَرَ إِلهاً اللَّهِ مَعَ تَجْعَلْ ال:و  نکوهیده که مده قرار دیگرى معبود خداوند با»(؛ 22؛ )اسراء

  «.نشست خواهى سرافکنده
 .501ص ،177 حکمت صالح(، )صبحى البالغه،نهج. 5
 .116. مائده:  6
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جاناب تاو باه مسایحیان القااء       که تو و مادرت را در کنار خدا قرار دهند؟! آیا این عقیده باطل از

در زباان   .دهاد مای  به افراد خاطی هشدار، گناه استدر حقیقت با خطاب به کسی که بی« شده؟!

 !گویند: به در بگو که دیوار بشنودمی المثلبه این نوع کالم در قالب ضرب، فارسی

 آموزش تدریجی)اصل تدریج(. 25

 د در کالساستا .از اصل تدریج است گیریهبهر، موفق در آموزش و تربیت هاییکی از شیوه

َو  ند:کلو هدایت جگام به گام و قدم به قدم به مخاطب را خود باید مطالب را به تدریج بگوید و 
اِس َعلی ِلَتْقَنَأهُ  ُقْنآنًا َفَنْقناهُ  ْلناُه َتْنهزِ  َعَلی النَّ قرآنى که آن را بخش بخش کردیم  و»؛  اًل ُمْك   َو َنزَّ

 «.دیمنازل کر گونه که باید به تدریجدرنگ بر مردم بخوانى و آن را آن ن را با تأنّى وتا آ

مرحله به ، کار بلکه این نفرمود؛باره خوردن شراب را حرام یکخوردن شراب را  خداوند متعال

تیاب کاه اول آن را یاک    باه ایان تر   .با ایجاد زمینه و آمادگى اجتماعى صورت گرفات  و مرحله

نیکو  ،رزق حالل ،که از درختان خرما و انگور خواستو از مسلمانان  کردنیکو معرفى غیرنوشیدنى 

ِخیِل  َو ِمْن َثَمناِت : دست آورنده ب ْعناِب  النَّ
َ
ِخُذوَن ِمْنُه َسَكنًا َو ِرْزقًا َحَسنًا ِإنَّ ِفهي ذِلهَك آلََ هً   َو اْْل َتتَّ

انگاور کاه از آن ماایع     هااى درخات خرماا و   در میاوه  [نو براى شما مؤمناا ]» ؛  1ِلَقْوم  َ ْعِقُلوَن 

و بادین وسایله باه ماا      «، آیاتی برای خردمنادان اسات.  آوریدکننده و رزق نیکو بدست مىمست

 .رزق نیکو نیست، فهماند که مایه مستىمى

به نمااز  که در حال مستى  خواستاز آنان ، بودتا حدودى فراهم شده  در مرحله بعد که زمینه

الَ  َو َأْنُتْم نزدیک نشوند:  ِذ َن آَمُنوا ل َتْقَنُبوا الصَّ َ ا الَّ ی َتْعَلُموا ما َتُقوُلون ُسكارى  ا َأ ُّ اى »؛  2َحتَّ

 «.گوییدنزدیک نشوید تا بدانید چه مى به نماز در حال مستى !ایدکسانى که ایمان آورده

هااى  ، که زیاان کردو بیان نمود مقایسه  را با ضررهایش شرابهاى پس از این مرحله، فایده

ْكَبُن ِمْن  آن بیشتر است: اِس َو ِإْثُمُ ما َأ َ ْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِن َو اْلَمْیِسِن ُقْل ِفیِ ما ِإْثم  َكِبین  َو َمناِفُع ِللنَّ
از ]کنند، بگو: در آنها گناه بزرگى است و منافعى درباره شراب و قمار از تو سؤال مى»؛  3َنْفِعِ ما

                                                           
 .67. نحل:  1

 .43نساء:  .2

 .219. بقره:  3
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 «ولى گناه آنها از نفعشان بیشتر است. ،براى مردم در بردارند [نظر مادى

از خوردن آن قاطعانه و با روشنى تمام نهى ، طور کامل آماده شده و در مرحله آخر که زمینه ب

َ ا الَّ  فرمود: ْنصهاُب  ا َأ ُّ
َ
َما اْلَخْمُن َو اْلَمْیِسُن َو اْْل ْزلمُ  ِذ َن آَمُنوا ِإنَّ

َ
هْیااِن  ِرْجهس   َو اْْل ِمهْن َعَمهِل الشَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن  هاا و ازالم )کاه   شراب و قمار و بات  !ایداى کسانى که ایمان آورده»؛  1َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ

  «. از آنها دورى کنید تا رستگار شوید.اندشیطان مایى بوده( پلید و از عملیک نوع بخت آز

 2.گونه به تدریج تحریم شدربا نیز این

دینى  مسائلا تمام جا بیان شود ییک مسئلهنباید تمام ابعاد یک  تربیت و در آموزش، بنابراین

مان زری او و هم آموزش و محتوا باید در حد مخاطب و فراگی. در یک قسمت از کتاب آورده شود

 برخاورد  لاذا ؛ گیارد مای  همیشه به تدریج و باا گاذر زماان شاکل     آموزش باشد و هم تغییر رفتار

ا دخالات  ) جاز با   هدر زمان کوتا حریصانه در انتقال مفاهیم و انتظار تحول و تغییر رفتار مخاطب

  معصومین و اولیای الهی( انتظاری نابجاست.

 )اصل استمرار( آموزش مستمر. 26

یکای دو باار    باشاگرد ممکن است . استمرار در تعلیم و تربیت است، موفق هایشیوهدیگر از 

و االاب در روح  خاو بگیارد و مط  هاا  شاگرد با آن حارف  بخواهیمولی اگر ؛ را فراگیرد مسئله، بیان

 .کنیمباید مسائل مهم را تکرار ، نهادینه شود

 در این زمینه آیات متعددی دارد؛ ازجمله: قرآن کریم

ْلنا َلُ ُم  :مایدفرمی گاهیا  ُنون اْلَقْوَل  َو َلَقْد َوصَّ ُ هْم َ َتهَذكَّ ؛ یعنای کلماات را باه هام      3َلَعلَّ
                                                           

 .90. مائده: 1

: نیست سود خدا نزد است، سود مردم نزد که سودی و رشد آن که کندمی را بیان آن اخالقى حکم اول، مرحله . در 2
عنداللَّه یربوا فال النّاس اموال فى لیربوا رباً من اتیتم ما و  :که دادید ربا عنوانبه شما که سودى آن و»(؛ 39)روم 
دانسته  یهودیان ممنوع و زشت عادات از را آن بعد مرحله در« .نیست افزایش خدا نزد بیفزاید، رباخوار مردم اموال بر

 گرفتنشان ربا خاطر به کردیم[ حرام آنان بر را هاپاکیزه ]ما»  (؛161)نساء:  عنه نهوا قد و الرّبوا اخذهم و: است
 ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یااست:  کرده نهى زیاد، و سنگین ربای از بعد مرحله در و« .بودند شده نهى آن از کهدرحالی

 هاىافزودن با را پول[ ] بهره ربا! ایدآورده ایمان که کسانى اى»(؛ 130)آل عمران:  مُضاعَفَةً أَضْعافاً الرِّبَوا تَأْکُلُوا
 مِنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ: معرفی کرده است خدا با دشمنى را رباگرفتن مرحله آخرین در و« .نخورید مکرّر

 «.ایدپرداخته جنگ به رسولش و خدا با نکشید[ دست رباخوارى از ]اگر»  (؛279)بقره:  رَسُولِهِ وَ اللَّهِ
 .51. قصص: 3
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 پیوسته گفتیم.

 .یعنی پیامبران را پی در پی فرستادیم؛  1ُثمَّ َأْرَسْلنا ُرُسَلنا َتْتنافرماید: می گاهیا 

ْفَنا اآلْ ات ِمَن اْلُقنى َو َلَقْد َأْیَلْكنا ما َحْوَلُكْم  فرماید:می گاهیا  ؛ یعنای آیاات را باا     2َو َصنَّ

 الفاظ مختلف بیان کردیم.

ي َدَعْوُت نیم: خوامیاز زبان حضرت نوح ا   من شابانه روز »؛  3َلْیاًل َو َن اراً  َقْوِمي قاَل َرب  ِإن 

 «.را دعوت کردمآنها 

 4.آموزش و تربیت و اهمیت آن استدر  و تعابیر متعدد و فراوانی که بیانگر اصل استمرار

 و («ط النستُيَاهدنا الصَّا»مثل )اسالم حتی بعضی دعاها را در هر شبانه روز واجب دانسته 

؛ زیده اسات ور تأکیدگاهی نسبت به بعضی اعمال اصرار و  .بعضی دعاها را مستحب دانسته است

، روز عید ،شب عید، قدرشب ، و زیارت او در هر شب جمعه نظیر سفارش به یاد امام حسین

، سااس خطار  حتی باا اح  زیارت از راه دور و نزدیک شب نیمه شعبان، شب نیمه رجب،، روز عرفه

 علایم تربیات و ت  این اسات کاه   آنها پیام همه .امثال آن و به هنگام نوشیدن آب گواراذکر یاد او 

 .شدو استمرار داشته باکند شود که انسان روی آن مقاومت می زمانی نهادینه

  شینماهنر از  گیریبهره. 27

 مخاطاب  ای جذاب برای جلب توجهشیوه،از نمایش گیریسازی و بهرهایجاد صحنه و تصویر

 گااهی از راه هنار افارادی را گماراه     مخالفانشود. میتأثیر و ماندگاری بیشتر بر او باعث بوده و 

                                                           
 .44. مؤمنون:  1

 .27. احقاف:  2

 .5. نوح:  3

 .است کرده وحی تو به دائما و نداشته تودیع تو با یعنی خدا ؛ربک ودعک ما :فرمایدمی . گاهی 4
 .کن پافشاری و تکرار نآ بر کردی امر نماز به را فرزندانت اینکه از بعد ؛ یعنیعلیها واصطبر: فرمایدمی گاهی
 .کنی مقاومت مأموریت طبق باید ؛ یعنی توامرت کما فاستقم: فرمایدمی گاهی
 .باشی افزایی علم فکر به همیشه باید ؛ یعنی توعلما زدنی: گویدمی گاهی
 .نباش قانع هدایت نوع یک یعنی به ؛هدی زادهم: فرمایدمی گاهی
 .نکن قناعت خود منطقه علوم به ؛االرض فی سیروا: فرمایدمی گاهی
 قرنینذوال و انبیا جرته از گاهی کند؛می انتقاداند نکرده هجرت که آنهایی از کند؛ گاهیمی ستایش مهاجرین از گاهی
 .گویدمی سخن یکدیگر توسط انبیا تصدیق از گاهی دارد؛ یهایپیام ما برای
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 .داشت پرستی واگوسالهسازی جمعی را به مانند سامری به خاطر هنر مجسمه؛ کنندمی

ضرت ده است: حتفاسیر آم در .کرد انیو مثال ب شیبا هنر و نما پاسخ سؤال را توانمی یگاه

ر آب دسمتى از آن ق، مردارى را دید که در کنار دریا افتاده. گذشتاز کنار دریایى مى ابراهیم

ا آن ر سو کیر کدام از ه، صحرایى و پرندگان و حیوانات دریایى. و قسمتى دیگر در خشکى است

بدن رات ذخ دهد و براى انسان ر قاگر این اتّفا»آن حضرت با خود گفت: . اندخود قرار داده ۀطعم

لذا  «؟شوندمى جا جمع و زندهیکدر قیامت آنها چگونه ، انسان در بین جانداران دیگر پخش شود

ه چهار ر داد کخداوند دستو. زنده شدن مردگان را مشاهده کند ۀاز خداوند درخواست کرد که نحو

ک آنان تپس تک س. پرنده را ذبح و گوشت آنها را مخلوط کند و آنها را بر سر چند کوه قرار دهد

 نیا داوناد باا ا  خ. در آمد یو به صورت قبلشد چهار پرنده جمع  نیا ۀپخش شدذرات . را نام ببرد

 .ور یقین و اطمینان رهسپار نمودرا به ن ابراهیم، سازیتصویر

 پیاامبر اکارم  . شاود می به صورت متعدد دیده استفاده از این شیوه در سیره معصومین

را بگیرد تا مباادا هار   ای عدهرا مشخص کند و جلوی سوء استفاده  برای اینکه اهل بیت خود

لر » مود:پنج نفر را زیر عبا جمع کرد و فر؛ معرفی کندکسی خودش را جز اهل بیت  هم
َ
ِء أ

َ
ال َح َهؤر هر  اللح

ِتی نام پنج نفر را ببرد و بفرماید: اینان اهل  ،بدون این صحنه، توانستمی در این مورد پیامبر1.«َبيم

اماام حسان و اماام    ، زهرا، علیحضرت و وارد کردن  اما کشیدن عبا روی سر ؛«بیت من هستند

ایجااد یاک   ، ستند زیار عباا بیایناد   خوامیکه  کسانیزیر عبا و جواب منفی دادن به  حسین

 .بود ماندنی و یک عالمت و نشانهیاد بهخاطره 

ت المال از آن حضرت تقاضاى کمک اضافى از بی برادر على ،هنگامى که عقیل همچنین

 ،تقیل برخاسوقتى فریاد ع و تفتیده و سوزانى را نزدیک دست برادرش برد حضرت آهنآن  ،کرد

سات فریااد   اتو از شعله آتش کوچکى که بسان بازیچه در دست انساانى  » د:به او فرمو على

ر پروردگاا  کشانى که شعلۀ قهر و غضبمى اما برادرت را به سوى آتشى، کنىکشى و فرار مىمى

 «آن را افروخته است!

: دیو پرسا  دیرسا  خدمت امام صادق حسن خراسانیی به نام سهل بنشخص، گرید نمونه

                                                           
 .185 ص ،احمد مسند .«بَیْتِى أَهْلُ هَؤُلَاءِ اللَّهُمَّفَقَالَ  حُسَیْناً وَ حَسَناً وَ فَاطِمَهَ وَ عَلِیّاً اللَّهِ رَسُولُ دَعَا».  1
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و حق خود را از حکومات   دیکننمی امیخراسان ق ۀدر منطق مجاهد عهیش صد هزارداشتن چرا با »

و  دیاو ترسا  «.تناور شاو   نیوارد ا»حضرت با اشاره به تنور روشن به او فرمود:  «؟گیریدنمی جور

وارد تناور   بدون کفش»امام به او فرمود: . وارد شدی به نام هارون مکی شخص نیب نیدر ا. نرفت

چناد نفار   ، ییگاو مای  کاه  یانیعیش نیاز ا»: دیپرس یامام از مرد خراسان. کار را کرد نیاو ا «.شو

 خاود را قیاام  ماا زماان   »اماام فرماود:    «!سات ینفر هام ن  کی یحت»گفت: « اند؟عیگونه مطنیا

 1«.میشناسمی

به  پنیر خوردن حرام است یا حالل؟ حضرت به جاى پاسخکه سؤال شد  از امام همچنین

  2.کننده آن را خوردندهمراه با سؤالو سپس  «پنیر بخر»غالم پول دادند و گفتند: 
از حرکات دست و چشم و ابرو و ارائه مفاهیمی که قابلیت تبلور در حرکات نمایشی  گیریبهره

خیلای در جاذب مخاطاب وتناوع     ، فیلم و یا انجام عملای ، عکس دارد یا ارائه برخی مفاهیم بارا 

از ، برخی معارف که قابلیت اجارای عملای دارد  و  تیمم، 3یاد دادن عملی وضو. است کالس مؤثر

 .باشدمی مؤثر در یادگیری هایشیوه

 بیان شیوا و رسا . 28

کاه سااده    در عین حاال . یعنى رسایى و مؤثر بودن آن، یعنى شیوایى بیان و بالغت فصاحت

و بالغات   چنانکاه فصااحت  . الزم استشیوایى و رسایى کالم نیز ، بودن سخن مورد تأکید است

 .آیدىممورد قبول دوست و دشمن بوده و یکى از ابعاد اعجاز قرآن به شمار  قرآن کریم

 تارین دائمی و ترینعمومی، ترینراحت، ترینارزان، ترینکمال است و ساده و روان بیان شیوا

َمهُ  نعمت ویژه خداست که به بشر داده شده است: ،بیان. باشدمی ابزار انتقال علم  .4اْلَبیهاَن  َعلَّ

                                                           
 قیام چرا»: گفتند معصوم امام به که خوانیممی دیگری حدیث در را ماجرا این مشابه .123، ص47. بحار، ج1

 را گوسفندها»: فرمود امام .دیدند را گوسفندی گله آنجا در« .برویم صحرا به»: فرمود جواب جای به «کنی؟نمی
، 2کافی، ج)« کردیممی قیام داشتیم، باوفا یار گوسفند گله این تعداد به اگر»: فرمود امام .بودند رأس هفده «.بشمار

 (243ص
 .152ص ،65 ج ،بحاراالنوار .2
 هم بعد و« بیاورید تشت»: فرمودند حضرت «گرفت؟می وضو چگونه پیامبر»پرسیدند:  باقر امام از روز یک .3

 «.بود گونه این پیغمبر وضوى»: فرمود سپس .گرفت وضو
 .4. رحمن:  4
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اس یذا َبیان   فرماید:می قرآن در وصف خود  .1ِللنَّ

هماین   به قدری ارزش دارد که حضرت موسای « بیان شیوا» اساس آیات قرآن کریم بر

ِلسهاِني * َ ْفَقُ هوا  ُعْقهَدً  ِمهْن  َو اْحُلْل  :خواست« بیان شیوا» از خدا، که مأمور هدایت فرعون شد
بیان شیوا  رساند کهمی و این «.تا آنها سخنان مرا خوب بفهمند. و گره از زبانم باز نما»؛  2َقْوِلي

بیان را بر خود مقدم بادارد یاا در کناار    ارد که یا باید انسان افراد صاحبقدر اهمیت دآن و فصیح

ي ِلسانًا َفَأْرِسْلُه َمِعي َو َأْفَصُ  ُی  َو َأِخي یاُروُن خود قرار دهد:   .3ِمن 

 بر اساس آیات قرآن کاریم ساخن  . رسا و بلی  بودن پیام نیز از اهمیت باالیی برخوردار است

َفَ هْل  رسا و روشن باشاند:  و مبلغان الهی باید ابالغشان  4َقْوًل َبِلیغاً . اف باشدباید رسا و شف
ُسِل ِإلَّ  و  «وظیفه دیگرى بر پیامبران است؟، پس مگر جز ابالغ روشن»؛  5اْلَبالُغ اْلُمِبینَعَلی النُّ

 .6َرُسول  ُمِبین   تبلی  دین و رسالت باید روشن و رسا باشد:

 حضرت علی. تواند انسان را قبض روح کندمی ،بیان رسا اگر از انسان وارسته صادر شود

حضارت   .او فریااد زد و از دنیاا رفات    ،ا بیان فرمودصفات متقین ر «همام»برای شخصی به نام 

 « .گذارداندرزهاى بلی  و رسا اینگونه در اهلش اثر مى 7؛هکذا تصنع النواعظ البالغه باهلها»فرمود: 

در فصاحت و بالغت چنان بود که مردم  ،غان استنیز که الگوى مبل رسول گرامى اسالم 

فرمودناد:  و حضارت در پاساخ ماى    «تر از تو نیافتیمفصیحاى رسول خدا! ما کسى را »گفتند: مى

بار زباان    ها،ترین کالمفصیح ،که قرآندر حالی ،گونه سخن گفتن باز داردچه چیزى مرا از این»

 8«.من جارى شده است

با سخنى رسا و مؤثر سخن بگوید:  از جانب خداوند مأمور بود که با مردم پیامبر همچنین

                                                           
 .138. آل عمران:  1

 .28-27. طه:  2

 .34. قصص:  3

 .63. نساء:  4

 .35. نحل: 5

 .29. زخرف:  6

 .184 خطبه ،البالغه نهج. 7
 نزل بلسانى و ذلک من یمنعنى ما و: فقال منک افصح هو الذّى راینا ما و افصحک؟ ما اللَّه رسول یا فقالوا،...» .8

 (.156ص ،17ج ،بحاراالنوار) .«مبین عربى بلسان القرآن
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 قوًل بلیغاً قل ل م فی انفس م.1 

 رعایت اختصار. 29

 ز مهاارت ا، معلماان و اسااتید   گیاری بهاره ، های با جاذبه در حاوزۀ تعلایم و آماوزش   هاز شیو

نکات  معلم اشد وعصاره مطالب مفید ب اختصاری که البته؛ گویی و پرهیز از اطاله کالم استموجز

 .ود نمایدتقدیم مخاطبان خ از بین مطالب فراوان گلچین و سپس با حوصله و عالقهناب را 

فرمایاد:  ماى  حضرت على. باشد که به اصل مطلب ضرر برساندای اختصار نباید به اندازه

لاذا بایاد   « .آوربهترین سخن آن است که نه کم باشد و نه مالل 2؛خيَّ الکالم ما الينّل و اليُرّل »

 .دقت کافی صورت گیرد تا زواید کالم حذف شود

م  محا طَّائف ْکنته بفضول كالمه فکاّننا اعا  هرواه »فرماید: مى امام کاظمهمچنین 
گویاا بار   ، شیرینى و زیبایى حکمات را محاو کناد   ، هر کس با زواید سخن خود 3؛علی هدم عُلره

 «.نابودى عقل خود اقدام کرده است

 ز اندک تو جهان شود پراک   گوى چون درّ کم گوى و گزیده

ِذ َن ُیْم َعِن است:از صفات اهل ایمان، دوری از لغو  ْغِو ُمْعِنُضوَن  َو الَّ  .4اللَّ

جاای دل   باه ، همین که خسته شاد  ؛دهدمی استاد باید بداند که مخاطب او در اول بحث دل

 ط نگااه بلکه فقا ؛ دهد و نه گوشمی نه دل، و همین که جلسه طوالنی شد، دهدمی گوش، دادن

ات باا مقادم   گااهی . دهاد مای  دریج از دسات و احساس و عطش و گیرندگی خود را به ت کندمی

ل دماه باه اصا   در حالی که اگر بدون مق ؛مگیریبهترین وقت شاگردان را بدون دلیل می، طوالنی

 .تر خواهد بوداثرش بیش، مطلب برسیم

باه ویاژه مخاطباان     ،باودن سابب جاذب افاراد     مختصار و مفیاد   تجربه نشان داده است که

باه فکار کام    ، نوشاتند می بسیاری از علمای ما همین که کتابی را 5.گرددمی حوصله امروزیکم

                                                           
 .63. نساء:  1

 .23 حدیث ،29 فصل ،1 ج دررالکلم، و غررالحکم - 2
 .17 ص /1 ج /کافىاصول - 3
 .3. مؤمنون:  4

ها خوانندگان مقاله از بیش ،هاروزنامه تیتر خوانندگان است، اخبار مشروح از بیش اخبار، خالصه شنوندگان آمار . 5
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اگر دانشامندان   لذا 1.کردندمی کتاب خودشان را خالصه افتادند و خودشانمی جامعه هایحوصله

طاوالنی را خالصاه   اماا  و کتب مفیاد  به وجود بیاورند « نهضت تلخیص»به نام  نهضتی ،دلسوز

بینیم که یازده جلد می الغدیرنمونه آنچه که در مورد کتاب  ،نداکردهبشری خدمتی به جامعه ، کنند

 .در یک جلد خالصه شده است

لام و  از ق و ردکمعقول و ممکن استفاده  هایباید برای نشر علم از همه راهکوتاه سخن آنکه 

 ییهنمات و رابیان و هنر و تاریخ و قصه و تفسیر و مسافرت و پرسش و پاسخ و تشویق و تسهیال

الیال  دیکی از . نقش مؤثری دارد گوییمفید مختصر و، هادر بین این راه .و امثال آن بهره گرفت

، ...مکاناات و ادر دسترس نبودن ، عالوه بر پرخرج بودن، بسیاری از تحصیالتافراد محروم شدن 

 .همیشه آسان و در دسترس است های کوتاهراه. استدورۀ تحصیل طوالنی بودن 

حوصاله  ، قهسلی، تالش، هر دو نیاز به زحمت، ارائه کردن« مفید»ن و هم گفت« مختصر»هم 

 ا بیاان نکااتی ر ، در فصل ششم و در بحث محتوا، بودن«مفید»در خصوص. و وقت گذاشتن دارد

 .نماییممی

 صدای مناسبتُن . 30

 هاا، مازه  .لذا جهان بر اساس تناوع اسات  ؛ طلب استتنوع انسان ،ایمطور که بیان کردههمان

، هاا قیافاه  ،هاا انساان  و حیواناات ، هاا بارگ ، هانباتات و گل ها،نوشیدنی، غذاها، هارنگ ها،شکل

از  شاد. مای کننده خسته، جور بوداگر شب و روز یک. ر استها متنوع و متغیحتى زمان ها وژست

ْیَل ِفی النَّ هاِر َو ُ هوِلُ  النَّ هاَر ِفهآیات خداوند این است که:  ْیهِل ُ وِلُ  اللَّ گااهى شاب را    .2ی اللَّ

تماام   اسات؛ گاهى هوا سرد  ،گاهى هوا گرم است ،کندگاهى روز را طوالنى مى ،کندطوالنى می

 .هاستطلبی انسانبیانگر تنوع هااین تنوع
                                                                                                                                              

 آن نشان غذاها، نوع این کنندگانعرضه زیاد تعداد و ساندویچ و میوهآب زیاد مصرف است، آن مفصلهای گزارش و
 یا حوصلهبی مردم این با نیستند! آشپزی بلد یا را آن وقت یا ندارند را خانه در پختن همت یا مردم که است

 .کرد برگزار مفصل و طوالنی علمی جلسات نباید حوصلهکم
 کنار در .نوشت اصفی و مصفی نام به دیگری کتاب بعد نوشت، صافی نام به تفسیری کتاب کاشانی فیض . مثال1ً

 نیز اینجانب شود.جلد ارائه می 5 در آن خالصه نمونه جلدی، 27 تفسیر کنار در و نوشته مختصر کتاب مطول، کتاب
 .امآورده جلد 1 در را نور تفسیر جلد 10 چکیده

 .61. حج:  2
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ناوع در آن  و توجه به تُن صادا و ضارورت ت   دقت، یکی از چیزهایی که رعایت آن الزم است

از  بهتر، پیچ در پیچ هایلذا جاده؛ شودمی نواختی خستهاز یک روشن است که انسانکه چرا؛ است

 .گرددنمی آلودخواب، منحنی و پیچ در پیچ هایو انسان در جاده صاف و مستقیم است هایاتوبان

نوع در تجاد کنند. هم تنوع ایدر تُن صدا ، تنوع محتواییرعایت عالوه بر  باید معلم و سخنران

ب هر چه هام خاو  ، یک قارى خوب .نواختی استزدودن خستگی و یکیکی از راههای  هاصوت

 ه قرائات کا اماا اگار کسای     کناد؛ میخسته را انسان ، اگر لحن و آهنگ او تکرارى باشد، بخواند

 .یابدمیمستمعان آرامش پیدا  گوش، را عوض کند صدا تُن هر چند دقیقه، کندمی

 -و بلند میانه، به صورت آهسته تغییر تُن صدا. نباید از این مهارت غافل شوند معلمان محترم

گذارد مخاطب خسته نمی است که کارهاییترین یکی از ساده -توا و متناسب با آنبا توجه به مح

وگرناه اثار    ؛صدای بلند باید متناسب با محتوا و برخاساته از عشاق و دلساوزی باشاد     البته. شود

م به جهاد باا صاداى بلناد ساخن     مردبراى ترغیب  حضرت على. مطلوب را نخواهد داشت

ه»اند: گفته َّ ناَی بأعلی صوته: الجهاَ  الجهاَ عباَ اللح  1.«ث

 بجاهیجان . 31

مؤثر و کارساز نیست و مخاطب نیاز به یک هیجان دارد که  ،در مواردی سخن و کالم عادی

، ن بگویناد خواستند از شهیدان سخهنگامى که مى حضرت على. مین کندأباید استاد آن را ت

در مقابال  ایان کاار را حضارت     2.گریساتند مای زدناد و بسایار   میدستشان را به صورت مبارک 

آموزد که می حدیث این. شودتا وجدانشان بیدار  داشتندکه نیاز به هیجان  دادمی مخاطبانی انجام

 .گذاردمی در شنونده اثر، همراه با گریه بلند و طوالنی باشدیاد شهید اگر 

 کارار تیگر دو بار د عباراتولی ، چهار بار عبارات ابتدایی اذان،نیم دلیل آنکه خوامیدر حدیث 

ذا هم ل ؛ن دارندخبرند و نیاز به یک نوع شوک و هیجامردم بی، این است که در آغاز اذان شودمی

ار با هاار  نیدن چشا ولی بعد از  .گفت« اهلل اکبر»صدای بلند و هم با صدای خوب چهار بار باید  با

 .رده استر قناعت کاسالم به دوبا ؛ لذاگیرندمی مردم در جریان ورود وقت شرعی قرار« اهلل اکبر»

                                                           
 .264ص ،182 خطبه ،(صالح للصبحی) البالغة نهج.  1
 )همان(. «البکاء فأطال الکریمة الشریفة لحیته على بیده ضرب ثمّ» .2
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 تلقین . 32

 ترغیب و تلقین، نیاز به تشویق، کارهاى دشوار. است« تلقین»ها روش دیگر در تربیت انسان

عامال تقویات روحیاه    ، تلقین. نیاز استتأیید و تأکید بیشترى ، هر کجا نگرانى زیادتر باشد دارند.

موساى در دل خاود   دیاد  کاه   وقتی در جریان مبارزه ساحران با موسی خداوند متعال. است

هَك َأْنهَت : به او فرماود  ،که مبادا مردم فریب بخورند کرده استاحساس ترس  ُقْلنها ل َتَخهْ  ِإنَّ
ْعلی

َ
 «.ما به موسى گفتیم: نترس! همانا تو خودت برترى»؛  1اْْل

هَناَ  اْلُمسهَتِقیَم *ِصهَناَ   نیم:خوامیما هر روز در نماز  هِذ َن َأْنَعْمهَت َعَلهااْیهِدَنا الص   ْیِ ْم لَّ

حیح صا خط فکرى و عملى  تعیین و تلقین ،در حقیقت ،یافتگاندرخواست راه مستقیم و راه نعمت

ها به هوس نه آمیخته؛ باشد« حق»گیرى عملى و اجتماعى ما در راستاى تا جهت در زندگى است

خودماان   قات را باه  ایان حقی ، هر روز با تکرار ماها! و نه آلوده به فسادها و نه دلبسته به طاغوت

 .کنیممی تلقین

 آماده اسات:   از امیرالماؤمنین  در روایتی مثالا؛ گاهى با لفظ است و گاهى با عمل تلقین

َم » ِلينًا َفَتَحلح َْ َم َتکر م   .«کن و آن را به خود تلقین خود را به بردبارى وادار، ار نیستىاگر بردب 2؛ِإ م َل

به فرزنادانش  ، او خواستند تا یوسف را برای بازی با آنها بفرستد از یعقوب وقتی فرزندان

كله الذ بگفت:  ی اخاف ان  أ  امام صادق .«ترسم که یوسف را گرگ بخوردمن مى»؛ انه

هماان را بهاناه   ، در خصاوص یوساف   نزدیک کرد که آنانعلت را به ذهنشان  یعقوب» فرمودند:

 .است« تلقین»این حدیث به نوعی بیانگر تأثیر ، درحقیقت 3«.کردند

وی نام نیک ر گذاشتنیکی از برکات  .تلقین صفات و بزرگی اوست، یکی از آثار مهم ذکر خدا

 .تلقین کمال به فرزند است، فرزندان

تا زماانی   و تلقین توجه دارد مسئلهبه ، مه در گوش نوزادگفتن اذان و اقا با سفارش بهاسالم 

تلقاین باه   . اسات  کردهباز هم سفارش به تلقین ، گذارندمی از مرگ او را در گور انسان را بعدکه 
                                                           

 .68. طه:  1

 .506ص ،207 حکمت ،(صالح للصبحی) البالغةنهج .2
 إِنِّی لَهُمْ قَالَ مَعَهُمْ الْخُرُوجِ فِی لِیُوسُفَ یَأْذَنَ أَنْ یَعْقُوبَ أَبَاهُمْ سَأَلُوا لَمَّا یَعْقُوبَ بَنِی إِنَّ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ» .3

 علل).« یُوسُفَ فِی بِهَا اعْتَلُّوا الْعِلَّةَ لَهُمُ یَعْقُوبُ قَرَّبَ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ غافِلُونَ عَنْهُ أَنْتُمْ وَ الذِّئْبُ یَأْکُلَهُ أَنْ أَخافُ
 (.600: ص ،2ج ،الشرائع
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! کشاندمی باطلسوی ، انسان را بهآوردهد و تلقینات باطل و یأسمی افراد را به حق گرایش ،حق

 دانید ونمی بگویند: شماهای ضعیف به علتاستعمارگران است که  از ابزار« ضعف و عجز»تلقین 

برترناد:  ، به مردم تلقین نمود که اگر مؤمن باشاند  1بر خالف دشمنان مستکبر بایدلذا ؛ توانیدنمی

 ْعَلْوَن  َو َأْنُتُم
َ
و  تلقاین شاهامت و شاهادت اسات    ، خاوانى فلسافه روضاه   .2ُكْنُتْم ُمهْمِمِنیَن  ِإْن  اْْل

 .تلقین پیروزى است، رجزخوانى در جبهه و تکبیر گفتن هنگام هجوم به دشمن

یاا   یال از افاراد  تجل، تااریخ ، در قالب داساتان ها انواع تلقین، قرآن هایدر بسیاری از داستان

 .صفات یا تمثیل نهفته است

ز ا نبایاد ، انآموزش و چه در تقویت امور تربیتی مخاطبا سطح چه در ارتقای ، معلمان محترم

 .غافل باشند« تلقین» شیوه مهم

 ها و بیان فرض مخالف بیان نعمت. 33

مهم در تعلیم و تربیت  هایو شیوهها یکی از راه، ها و بیان فرض مخالفتوجه دادن به نعمت

و رماز  شناساى  زمیناۀ خدا ، ل آنهاا ها و تصور و فارض تغییار و تحاو   تفکّر در نعمت کهچرا؛ است

ُكْم ُتْفِلُحوَن  رستگارى است: ِه َلَعلَّ باشاد  ، هاى خدا را به یادآوریدپس نعمت»؛  3َفاْذُكُنوا آلَء اللَّ

اطاعات در پاى دارد و   ، تمحبا  ؛آوردت ماى عشق و محبا ، هازیرا یاد نعمت؛ 4«.که رستگار شوید

 .اطاعت نیز رستگارى به دنبال دارد

ها هم نعمت ها،توجه مردم به ارزش نعمتبرای ، قرآن کریم که کتاب تعلیم و تربیت است لذا

عنا بدین م؛ توجه داده است، و هم در آیات متعددی مردم را به تصور فرض خالف کردهرا معرفی 
                                                           

 نصیحت و تلقین مجاهدان و رزمندگان به ترسو، و اندیش ساده مردمان از برخى و دشمن تبلیغاتى عوامل - 1
 مسلمانان امّا.نشوید جنگ درگیر است بهتر پس بشود، آنان حریف تواندنمى کسى و است قوى دشمن که کنندمى

 .گویندمى پاسخ آنان به خداوند، به توکّل با و خاطر آرامش با هراسى، و ترس هیچ بدون واقعى،
 که مباشید غمگین و نکنید سستى هستید، مؤمن اگر و ؛مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ»- 2

 (139 /عمرانآل«).برترید شما
 .69. اعراف:  3

 در چنانکه شود؛مى معنوى یا مادى باطنى، و ظاهرى نعمت هر شامل و باشدمى نعمت از ترجامع «آالء» . کلمه  4
 کلمات فى التحقیق) .شودمى نیز است الهى عدل الزمه که جهنم و عقاب شامل حتى و است آمده مکرر الرّحمن سوره
 خلقش بر خداوند نعمت ترینبزرگ الهى آالء»: فرمودند اللَّهِ آالءَ فَاذْکُرُوا مورد در صادق امام( القرآن

 .«است بیتاهل ما والیت همان که باشدمى
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اکنون زمان و مکانى را تصور کنیم که ، هاى زیادى مواجه هستیمتکه ما در اطراف خود با واقعی

افتد و ما باید چه کنیم؟ تصور چیزى اتفاق مى در آن صورت چه، ها وجود نداشته باشداین واقعیّت

و باه   کناد میو توجه مخاطب را بیشتر جلب  ترها بازچشم افراد را به دیدن نعمت، فرض مخالف

 .زندمی تلنگر ،به ویژه افراد غافل، همه افراد

 کنیم:می اشاره آن ها و فرض خالفآوری نعمتیادبه برخی از مصادیق ، ما در اینجا

، طنیهای ظاهری و باا توجه به نعمت این مسئله وبا توجه به اهمیت  ها:آوری نعمتدیا الف(

 ست: کرده ا اشاره ،مصداقی به صورت کلی یا، هایشنعمت بهخدای تعالی به صورت مکرر 

 ْرِ  َو َأْسهَبَغ
َ
ماواِت َو ما ِفي اْْل َن َلُكْم ما ِفي السَّ َه َسخَّ َعَلهْیُكْم ِنَعَمهُه ظهاِیَنً  َو َأ َلْم َتَنْوا َأنَّ اللَّ

ها و آنچه را در زمین است براى شما مساخّر  آیا ندیدید که خداوند آنچه را در آسمان»؛  1باِطَنه ً 

باه معنااى   « اساباغ « ».هاى ظاهرى و باطنى خود را بر شما سارازیر کارده اسات   و نعمت کرده

 ،نعمات ظااهرى   ؛ت اشاره شده اسات در این آیه به دو گونه نعم. گسترانیدن و توسعه دادن است

حسن ، اطمینان، معرفت، مانند: ایمان ،زیبایى و امثال اینها و نعمت باطنى، روزى، مانند: سالمتى

 ... . والیت و، فطرت، علم، امداد غیبى، خلق

 ه:به عنوان نمون؛ فرموده است های متعددی یاداز نعمت به صورت موردی همچنین

ْرَ  ِم ادًا * َو اْلِجباَل َأْوتادًا *َو َخَلْقناكُ ا َنْجَعِل  َأ َلْم ا 
َ
ا َنهْوَمُكْم ُسهباتًا * َو  * َو َجَعْلنْم َأْزواجاً ْْل

ْیَل ِلباسًا * َو َجَعْلَنا النَّ اَر َمعاشاً  هاا را همچاون   تر قرار ندادیم؟ و کوهآیا زمین را بس»؛ َجَعْلَنا اللَّ

اختیم سا پوششى  ها؟ و شما را جفت آفریدیم و خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم و شب رامیخ

 « و روز را وقت تالش و معاش قرار دادیم.

ْجَدْ ِن  َنْجَعْل  َأ َلْم ا  قرار  آیا براى او دو چشم»  ؛ 2َلُه َعْیَنْیِن * َو ِلسانًا َو َشَفَتْیِن * َو َیَدْ ناُه النَّ

 «؟را به او نمایاندیم]خیر و شر[ و یک زبان و دو لب؟ و دو راه  ندادیم

 ًَو َجَعْلنا ِفی ا َرواِسَي شاِمخات  َو َأْسَقْیناُكْم ماًء ُفناتا 3هایى استوار و بلند قارار  ؛ و در آن کوه

 « دادیم و آبى گوارا به شما نوشاندیم.

                                                           
 .20. لقمان:  1

 .10-8. بلد:  2

 .27مرسالت:  .3
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تناوع   ها،لهجه ها،شکل ها،همه رنگتوان به یم میهایی که با آن سر وکار داراز دیگر نعمت

ان دن تا جریا باز تنظیم اعضای  اشاره کرد، بسیار مهمی که در آفرینش است هایوتنظیمها میوه

ناساب تولاد   تکربن باه اکسایژن در گیاهاان و    تبادل تبادل اکسیژن به کربن در انسان و  وخون 

 .شدمی زندگی فلج، دختران و پسران که اگر نبود

کارده   اساتفاده « فرض خاالف »به صورت متعدد از شیوۀ  قرآن کریم :ب( بیان فرض خالف

 مثالا:؛ است

  ،1َلْو َنشاُء َلَجَعْلناُه ُحااماً اگر درختان سبز نشوند: ا 

 ،2َلْو َنشاُء َجَعْلناُه ُأجاجاً ها تلخ و شور شوند: اگر آبا 

 ،3ْصَبَ  ماُؤُكْم َغْوراً ِإْن أَ ها به زمین فرو روند: اگر آبا 

هُه َعَلهْیُكُم  :باشندهمیشگى  اگر شب یا روزا  ْیَل َسْنَمدًا... ِإْن َجَعَل اللَّ ُه َعَلْیُكُم اللَّ ِإْن َجَعَل اللَّ
  ،4النَّ اَر َسْنَمداً 

ُه َسْمَعُكْم َو  اگر چشم و گوش و عقل انسان از کار بیفتد: ا  ،5َأْبصاَرُكْم َو...ِإْن َأَخَذ اللَّ

والر  فنشهنایا فهنعم  اى آرام اسات: هم اکنون زمین در زیر پاى انسان، مانند گهاواره ا 
توانستند بار روى آن راه بروناد و   ت در حال حرکت بود، آیا افراد مىحال اگر با شد ،6المایدون

 ،7ب م الر  لونشاء نخس  زندگى کنند؟

 توانیم تصور کنیم:می کهها و صدها فرض خالفی و ده

 ،شدمی در آب شیرین فاسد، چشم ما که از پیه ساخته شده، اگر اشک ما شیرین بودا 

 شد،میزندگی ما مساوی با شکنجه ، اگر آب دهان ما تلخ بودا 

                                                           
 .65. واقعه:  1

الحمد هلل الذی سقانی عذبا فراتا »فرمود: می نوشید،آب می خوانیم: هرگاه رسول خدامی. در حدیث 70. واقعه  2
برحمته و لم یجعله ملحا اجاجا بذنوبی؛ خدا را شکر که به واسطه رحمتش به ما آب گوارا نوشاند و به خاطر گناهانِ 

 (.257، ص25، جوسائل)« ما، آن را شور قرار نداد.

 .30. ملک:  3

 .72-71: . قصص 4

 .46. انعام:  5

 .49. ذاریات:  6

 .9. سبأ:  7
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 ،امکان زندگی نبود، تر یا دورتر بوداگر خورشید به ما نزدیکا 

 ...اگرا 

 .بارد مای  را از ذهان ها کند و قدر نعمتمی انسان را غافل ،نواخت و در رفاهآری! زندگی یک

ْنعاِم  ُأولِئَك داند: می قرآن انسان غافل را از چهارپا بدتر
َ
 .1ُیْم َأَضلُّ ُأولِئَك ُیُم اْلغهاِفُلون َبْل  َكاْْل

، ها و تبیین فرض خالف است که این شایوه بیان نعمت آوری ویاد، های زدودن غفلتیکی از راه

نسابت باه خادا    ، نزد انسان ارزش پیدا کردها زمانی که نعمت .کندمی را برجستهها ارزش نعمت

تار  شود که انسان با خدا رفیقمی سبب ها،چرا که توجه به نعمت؛ شودمی شاکر و آماده بندگی او

 هاه فرصتجلوگیری نماید و بداند کآنها  از هدر رفتن ،بهتر و بیشتر استفاده کندها از نعمت شود،

توجه  .خوردمی در دنیا و آخرت حسرتنکند، و انسانی که از آنها استفاده  کنندمی مثل ابرها عبور

روی آن  لذا در قرآن کاریم ؛ مهمی دارد نقش در دعوت به توحید و نماز و بندگی خداها به نعمت

در ها ترین شیوهاز مهمنباید از این شیوه که یکی بسیار تکیه شده است و معلمان و اساتید محترم 

 .غافل شوند، دعوت است

 از بیان جامع و مطلوب گیریبهره. 34

ان بی، اما بیان مطلوب؛ ایمالی مباحث ذکر نمودهالبهدر  کالم و سخن را هایویژگیاز برخی 

 جاامعِ ر بیشات مناسب و متعدد برخوردار باشاد کاه البتاه هار چاه       هایجامعی است که از ویژگی

 تاأثیر ، وبجاامع و مطلا   از بیاان  گیاری با بهره معلم موفق .مؤثرتر است، مثبت باشد هایویژگی

 کند.خود را بر شاگردان بهتر و بیشتر میگذاری 

بیان » تواندها میویژگیآن که تجمیع  شیوه بیان دستوراتى داده استتبیین براى  قرآن کریم

 :از جمله را ترسیم کند؛« جامع و مطلوب

 ،2َقْوًل َسِد داً  باشد:مستدل و محکم ا 

 ،3َقْوًل َمْعُنوفاً پسندیده و به اندازه باشد: ا 

                                                           
 .179. اعراف:  1

 .9. نساء:  2

 . 235بقره:  .3
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ناً نرم و مهربانانه باشد: ا   ،1َقْوًل َلی 

 ،2َقْوًل َكِن ماً  کریمانه و بزرگوارانه باشد:ا 

اِس ُحْسناً زیبا، نیکو و مطلوب باشد: ا   ،3ُقوُلوا ِللنَّ

ِتي ِیَي َأْحَسُن ها گفته شود: بهترینا  ى مجادالت و گفتگوهاى انتقاادى باه   حت ،4َ ُقوُلوا الَّ

ِتي ِیَي َأْحَسُن  بهترین وجه باشد:   ،5جاِدْلُ ْم ِبالَّ

 ،6َقْوًل َبِلیغاً بلی  و رسا باشد: ا 

زباان   باه  این قارآن »؛  7ُمِبین   َو یذا ِلسان  َعَنِبي  باشد:  واضح و روشنبا فصاحت،  ،شیواا 

ي َو َأِخي یاُروُن ُیَو َأْفَصُ  ، «عربى روشن است و برادرم هارون را کاه در بیاان از   »؛  8ِلساناً  ِمن 

َك  «من شیواتر است. َمُه قاَل ِإنَّ ا َكلَّ پس چون با او گفتگو نمود، به »؛  9َأِمین   َلَدْ نا َمِكین   اْلَیْومَ  َفَلمَّ

 «ما داراى منزلتى بزرگ و فردى امین هستى.او گفت: همانا تو امروز نزد 

 توجه به عواطف . 35

 ؛نیاز الزم اسات   بلکه اخالق و عاطفاه  ؛تنها برخورد قانونى کافى نیست، تبلی  و برخوردها در

َو َجهزاُء به اخالق و عاطفه نیز توجه شاده اسات:   ، در کنار قانون، گونه که در احکام الهیهمان
َئ   ِمثْ  َئ   َسی  اِلِمیَن َسی  ُه ل ُ ِحبُّ الظَّ ِه ِإنَّ قاانون  « سَیِّئَۀ  مِثْلُهاا »؛ 10ُل ا َفَمْن َعفا َو َأْصَلَ  َفَأْجُنُه َعَلی اللَّ

 . و اخالق است عاطفه« عَفا وَ أَصْلَحَ»است و 

در تعاابیر متعاددی آماده    . استفاده کرد خوب است از ابزار عاطفه براى دعوت مردم همچنین

                                                           
 . 44طه:  .1

 . 23اسراء:  .2

 .83. بقره:  3

 .53. اسراء:  4

 .125. نحل:  5

 .63. نساء:  6

 .103. نحل:  7

 .34. قصص:  8

 .54. یوسف:  9

 او همانا خداست، بر او پاداش پس نماید اصالح و کند عفو که هر پس است، آن مانند ایبدی بدى جزاى و» .10
 (.40)شوری:  «.ندارد دوست را ستمکاران
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ِم »مردم خود را با  پیامبرانکه است  وم
َ
َمنا»و « يا ق وم

َ
زدند و بر پیوندهای اجتمااعی  می صدا« يا ق

های خود به توحید، آناان را  بندیبرای دعوت هم حضرت یوسفیا چنانکه . نمودندمی تکیه

ْجِن چنین خطاب کرده است:   «اى دو یار زندانى من!»؛  1 ا صاِحَبِي الس 

از زاویه عاطفاه  را ابتدا  خدای متعال پیامبر اکرم. تکیه دارد« عاطفه» بر اصل قرآن کریم

پاس پنااه داد و   ، آیا تاو را یتایم نیافات   ؛  2َ ِتیمًا َفآوى َأ َلْم َ ِجْدَك فرماید: می کند ومی خطاب

 « ؟سامانت بخشید

پاس  ، سرگشته یافات و تو را »؛  3َو َوَجَدَك َضالًّ َفَ دىبعد فکری و فرهنگی:  ازو سپس 

 «.هدایت کرد

  4َو َوَجَدَك عاِ اًل َفَأْغنیو سپس از بعد اقتصادی: 

آیا به تو شرح صدر  [اى پیامبر!]؛  5َأ َلْم َنْشَنْح َلَك َصْدَرَك سیاسی و اجتماعی:  بُعداز بعد و 

 «عطا نکردیم؟

اول . را عاوض کناد  تواند مسیر زندگی افاراد  می اکسیری است کهعاطفه و محبت، توجه به 

 َفْلَیْعُبُدوا َربَّ یَذا اْلَبْیِت  فرماید:می قرآن کریمچنانکه ؛ محبت کنیم و بعد اطاعت را بخواهیم

ِذ  َأْطَعَمُ ْم ِمهْن ُجهوع  َو فرماید: می و بعد« .این خانه را پرستش کنند پروردگارپس باید »؛ 6 الَّ
سیرشاان کارد و از    [و قحطاى نجاات داد و  ]همان که آنان را از گرسنگى »؛  7آَمَنُ ْم ِمْن َخْوف  

 «.امانشان داد [دشمن]ترس 

. شاویم از نفوذ از دریچه عواطف غافال   بنابراین نباید ؛آری! عاطفه بیش از استدالل زور دارد

که  اندبیشتر از کسانی بوده اند،که کسانی که با اخالق مسلمان شدهبا این مضمون حدیثی دیدم 

 اند.با استدالل مسلمان شده

                                                           
 .39. یوسف:  1

 .6. ضحی:  2

 .7. ضحی:  3

 .8. ضحی:  4

 .1. شرح:  5

 .3. قریش:  6

 .4. قریش:  7





 :مفصل شش 
 

 محتوا



بارای   هاا یوهشا ها و تسلط بر همه داشتن همۀ مهارت ،رعایت همۀ باید و نبایدها، بیان قوی

 یناده بیاان  آهایی که بیان شد و در فصاول  همۀ مطالب و حرف. مفاهیم و محتواستبهتر انتقال 

، ت آنروح درس و کالس اسات و ضاعف و قاو   « محتوا». برای انتقال بهتر محتواست، گرددمی

 .تأثیر چشمگیری در تعلیم و تربیت دارد

 باید خصوصیاتی داشته باشد : محتوا

بخاش شماسات   ه چیازى کاه حیاات   ب»؛  1ِإذا َدعاُكْم ِلما ُ ْحِییُكمباید حیاتبخش باشد: ا 

 « کند.دعوت می

یِ ْم  بخش باشد:ا تزکیه ُمُ ُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَ  َو ُ َزك  و به آنان کتااب و حکمات   »؛  2َو ُ َعل 

 «.یدشان نماپاکیزه [اخالقى و عملى، از مفاسد فکرى]بیاموزد و 

اَس  ِلُتْخِنَج   خارج کننده از ظلمات به نور باشد:ا  ور النَّ ُلماِت ِإَلی النُّ  ،3ِمَن الظُّ

ا ِبهِ  ِإَلی َ ْ ِد  دهنده باشد:ا رشد ْشِد َفآَمنَّ  «کند.به سوى رشد هدایت مى»؛  4النُّ

 ،5اْلَ وى َعِن  َو ما َ ْنِاُق  نباید از روی هوا باشد:ا 

ِذ  َأْنَزَل َعلینباید انحرافی در آن باشد: ا  ِه الَّ ؛  6ِعَوجاً  َعْبِدِه اْلِكتاَب َو َلْم َ ْجَعْل َلهُ  اْلَحْمُد ِللَّ

[ بر بنده خاود ناازل کارد و باراى آن     آسمانى قرآن را]ستایش مخصوص خدایى است که کتاب 

 «.گونه انحرافى قرار ندادهیچ

                                                           
 .24. انفال:  1

 .129. بقره:  2

 .1. ابراهیم:  3
 .2. جن: 4

 .3. نجم:  5

 .1. کهف:  6
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او  از زندگیی گرهباید مناسب با مخاطب و مورد نیاز او باشد و ، غذای روح است چون محتوا

این فصال   ا درم. ترین کار یک معلم استترین و دقیقمهم، ترینحساس انتخاب محتوا. بگشاید

 .کنیممی باره محتوا اشارهبه برخی از نکات در

 ارائه علوم مفید . 1

 ، نه مضر.علومى که نه مفیدند ر وعلوم مض ،علوم در دسترس بشر سه گونه است: علوم مفید

علمای  ؛ کشاند به دنبال خضر را همان علمی که موسی؛ آور استعلمی رشد، علم مفید

بخشای  پاذیری و فایاده  مسئولیت، عبودیت، تواضع، ادب، اخالق، که هر چه در انسان بیشتر شود

 1.کندمی انسان را بیشتر

چاه  . از محتوای سازنده و علام مفیاد اسات    گیریبهره، در انتخاب محتوا اولین وظیفۀ معلم 

اندازی که از غلط هایسازیسنگین و ظاهر هایمدارس زیبا و با امکانات و تجهیزات و چه هزینه

 معلمان با هدف و دلسوز که به رشد خود و رشاد مخاطباان خاود فکار    . محتوای مفید تهی است

، ثمارۀ علام مفیاد   این است که بدانیم ، موظف به شناخت علم مفیدند و راه شناخت آن، کنندمی

َِ »  :خداستبندگی 
ِعلم ة َثَنََّةر الم ََ ِعَبا و ، و نه توقع نابجا و استکبار، نه استثمار و استعمار دیگران؛ 2«الم

 .نه رفاه و تن پروری

آمده است تا بگوید ثمرۀ قرائت « باسم رب»در کنار  «اقرأ»و « قرائت»فرمان  در قرآن کریم

دستور به ، اشسوره علق، دستور به خواندن و آخرین آیهجالب اینکه اولین آیه  است وتوجه به خد

                                                           
 مردم از برخى»؛ (102 /بقره) الیَنْفَعُهُمْ وَ یَضُرُّهُمْ ما یَتَعَلَّمُونَ وَ: فرمایدمى قرآن هستند، مضر که علومى باره در .1

 تا روندمى جادو و سحر سراغ بعضى کهچنان« .رساندنمى نفعى هیچ و است زیان و ضرر مایه که آموزندمى را امورى
 امروز نسل آخرت، و دنیا جان، و جسم جامعه، و فرد براى که چیزى هر آموزش آرى! .افکنند جدایى همسران میان

 از برممى پناه خدا به الیَنْفَع؛ عِلْمٍ مِنْ بِکَ أعوذُ»: خوانیممى دعاها در .است مضر علم باشد، مضر نحو هر به فردا، و
  .ندارد ارزش علمى هر تعلم و تعلیم بنابراین (69 ص ،5 ج ،الوسائل مستدرک« ) .نیست مفید که علمى

 و کندمى پر را ذهن تنها که عمومى اطالعات و آمارها برخى از اطالع همانند مضر، نه است مفید نه که علومى اما
 و دهکر انتقاد کردند،ىم مجادله کهف اصحاب تعداد درباره که کسانى از قرآن کهندارد؛ چنان انسان براى اىفایده هیچ

 آن است، مهم هفک اصحاب درباره آنچه( 22 کهف:)« مگو. سخن آنان با امور این در»: فرمایدمى پیامبر به خطاب
 غار در زندگى هب حاضر و شسته دست شهر در رفاه از خود، راه و فکر و عقیده حفظ براى جوانمرد گروهى که است
 .شدند

 .326 ص ،الکلم درر و الحکم غرر .2
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رضا و بنادگی خادا   ، علم گیریباید جهت دهد کهاین مسئله نشان می .سجده و قرب به خداست

کساوتان و  در مقابل خدا و اولیای خدا و نسبت باه پایش  انسان ، علم مفیداز  گیریبا بهره باشد و

 .کندپیدا میادب و تواضع بیشتری  ،و اساتید و والدین ایثارگران

معرفتشاان  اسااس شاناخت و    فرماید: اشک افراد برمی قرآن. کندمی علم مفید قلب را رقیق

ْمِع  ِمَن  َتِفیُض  شود:می جاری ا َعَنُفوا الدَّ  گیارد، در مقابال  میبهره  عالمی که از علم مفید 1ِممَّ

آن گوناه  ؛ خوردنمی گول دنیا را همچنین. نیستمسئولیت و بی  لدسخت، مردمش و اجتماعش

ْ َلُكْم گفتند: می و اموال او باختگان به قارونکه اهل علم به دل هِ  َثواُب  َو   .2َخْین   اللَّ
؛ پاردازد ها میبلکه به کارهای کلیدی و زیرساخت؛ کندنمی دلخوش عالم به کارهای سطحی

َو ِإَذا »فرمودناد:   منینؤالمگونه که امیرآن؛ کندمی در جامعه ایجاد خألکه نبود او ای به گونه
َر  َعاِل ََ  َماَت الم ِل َها َشيم  ِفي ثر د   َيسر

َ
َنٌة ال لم اَلِم ثر سم ِ

َياَمِة اْلم ُِ
ِم الم و ای رخنه، زمانی که عالمی بمیرد 3؛ٌء ِإَلی َيوم

 « .شودنمیتا روز قیامت جبران  آید کهمی پدید شکافی در اسالم

 از قرآن کریم گیریبهره. 2

هااى  و ساخنرانى هاا  جامعه پر است از کالس. شفاستهمۀ دردهاى جامعه  برای قرآن کریم

در هر  هر کس. و غیر مفید فایدهها و علوم بىبندىمحتوا و شعارگونه و تحلیل سیاسى و جناحکم

قرآن تنها کتاابی اسات کاه از    . بهره ببرد باید از منبع نورانی و وحیانی قرآن کریم، باشدای رشته

هایچ گوناه   »؛  4ل َ ْأِتیِه اْلباِطُل ِمْن َبْیِن َ َدْ ِه َو ل ِمْن َخْلِفِه َتْنِز ل  ِمْن َحِكهیم  َحِمیهد   نظر محتوا:

 «  از طرف خداوند فرزانه و ستوده نازل شده است. و  باطلى از پیش رو و از پشت سر در آن راه ندارد

                                                           
1 .َمَعَ فَاکْتُبْنا آمَنَّا رَبَّنا یَقُولُونَ الْحَقِّ مِنَ عَرَفُوا مِمَّا الدَّمْعِ مِنَ تَفِیضُ أَعْیُنَهُمْ تَرى الرَّسُولِ إِلَى أُنْزِلَ ما سَمِعُوا إِذا و 

 چشمانشان که بینىمى شنوند،مى شده نازل پیامبر بر که را آیاتى هرگاه مسیحیان[ ]آن و»(؛ 83؛ )مائده: الشَّاهِدِینَ
 زمره در را ما نام پس آوردیم، ایمان ما! پروردگارا: گویندمى و شودمى لبریز اشک از اندشناخته را حقّ که این از

 «.بنویس حق به دهندگانگواهى
2 .َالصَّابِرُونَ إِلَّا یُلَقَّاها ال وَ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ لِمَنْ خَیْرٌ اللَّهِ ثَوابُ وَیْلَکُمْ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِینَ قالَ و(؛80)قصص: ؛ و 
 آورند ایمان که کسانى براى الهى پاداش! شما بر واى: گفتند بود، شده داده آنان به ]واقعى[ آگاهى و علم که کسانى»
 «.کرد نخواهند دریافت را ]پاداش[ آن صابران، جز و است، ثروت[ بهتر و مال این ]از دهند، انجام شایسته کار و
 .233ص ،1ج ،المحاسن . 3
 .42. فصلت:  4
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َو لِكهْن داناد:  ماى  ممکن تعلیم و تدریس کتاب آسمانی را از طریقشدن  ربانى کریم قرآن
یَن  اِنی  ُموَن اْلِكتاَب َو ِبما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن  ِبما ُكْنُتْم  ُكوُنوا َربَّ کتاب شما دانشمندان اهل]بنابراین » ؛ 1ُتَعل 

، طر سابقه آموزش کتاب و تدریسى کاه داریاد  به خا [بلکه باید، ى نداریدحقبه طریق اولى چنین 

 .علم نبوده است، در واقع آن علم، انى نکندانسان را رب، اگر تعلیم و تعلّم و درس« .انى باشیدرب

ناه مکاتاب شارق و     ؛قرآن شفاى هر دردى است. درمان دردها را باید از مکتب قرآن گرفت

اُس َقْد جاَءْتُكْم  غرب: َ ا النَّ هُدوِر َو ُیهدًى َو َرْحَمه    ا َأ ُّ ُكهْم َو ِشهفاء  ِلمها ِفهي الصُّ َمْوِعَظه   ِمهْن َرب 
 ستاى مردم! همانا از سوى پروردگارتان پند و اندرزى براى شما آمد که مایه شفا»؛  2ِلْلُمْمِمِنیَن 

ِِ ِشفاٌء ِلنا ِفي الص  « »هاى شماست و هدایت و رحمتى براى مؤمنان است.براى آنچه در سینه و  «در

تر از اماراض جسامى   زیرا امراض روحى سخت ؛پاکى روح و قلب از آفات روحى است یعنى مایه

 3است و هنر قرآن نیز در همین شفابخشى به امراض روحى است.

 علريکَ اذا التبَسر م »فرمودناد :   پیامبراکرم پاسخگوست؛ چنانکه  قرآن ها،در تهاجم فتنه
ظلَ  الِفت  چاون شاب تاریاک و    هاا  زمانی که فتنه 4 فعليکَ بالَُّ   فاّنه شافع مشّفع...؛كاّليل النر

است که شفاعتش پذیرفته شده ای کنندهبر شما باد به قرآن که شفاعت، ظلمانی برشما مشتبه شد

 « .است

  5.براى تمام امراض روحى و شبهات و افکار شفاست قرآن به تعبیر امام صادق

از این نکته غفلت کنند که تاا آنجاا کاه امکاان     ها نباید و دانشگاهمتولیان آموزش و پرورش 

. متون درسی را از آیات قرآن کریم غنی سازی نموده و از منبع متقن و وحیانی بهاره ببرناد  ، دارد

                                                           
 .79. آل عمران:  1

 .57. یونس:  2

 :یعنى دارد، تکامل و تربیت چهارگانه مراحل به اشاره آیه گویا .3
 «رَبِّکُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ»ظاهرى: کارهاى به نسبت موعظه، مرحله: الف
 «الصُّدُورِ فِی لِما شِفاءٌ»رذایل:  از روح پاکسازى مرحله: ب
 «هُدىً»مقصود:  سوى به راهیابىمرحله : ج
 «لِلْمُؤْمِنِینَ رَحْمَةٌ»الهى:  رحمت دریافت مرحله: د

 .17 ص ،92 ج ،بحار .4
 (نورالثقلین تفسیر) .«االمور مشبّهات و الخواطر االمراض من الصدور فى لما شفاء». 5
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 و متقن اساتفاده  برند و از تفاسیر معتبرمی معلمان و اساتیدی که از این کتاب آسمانی بیشتر بهره

ایان گوناه نباشاد کاه در     . ترناد ور بوده و در تربیات متعلماان موفاق   آنان رشدآموزش آ، کنندمی

و ماا از ایان   کناد  اصول علمی اساتخراج  از آن، از منابع وحیانی ما استفاده و  کشورهای پیشرفته

 .منابع غافل باشیم

 اسایر معتبار و  از تف، از قرآن کاریم  گیریدر بهرهباید معلمان محترم مهم این است که نکته 

تحصایل و   هاا ساال توجه به اینکه تفسیر یکی از علومی است که نیاز باه   و باگیرند مطرح بهره 

گار  مایناد و ا پرهیز ن شخصی تأیید نشدههای از هر گونه تفسیر به رأی و برداشت، ممارست دارد

جهات   از تأیید و پسکنند نظران در حوزه تفسیر مطرح آن را با صاحب ابتدا، برداشت نویی دارند

 .طرح آن اقدام نمایند

 از روایات گیریبهره. 3

که استفاده ازکتب با توجه به این .باشندمی روایات، از منابع قابل استفاده در تبیین معارف دینی

 بیاان شاده و  متعاددی  علوم حدیثی کتب رجال دارد و روایات در کتاب  آشنایی با نیاز به ، روایی

لذا  ،موضوع و تشکیل خانواده حدیثی استدیدن روایات مشابه و هم، روایتالزمه برداشت از یک 

ا از کتب معتبر   باید شویم که در این خصوص می متذکر، از روایات گیریبهرهبه ضمن سفارش 

های حدیثی که در یا با توجه به پژوهشکرد استفاده  ا  اندکه عالمان بزرگ و مطرح تدوین نموده

مانناد   ،توان از آثار این مؤسساه میاست، مانند دار الحدیث صورت گرفته  ،برخی مؤسسات معتبر

 1.و مانند آن استفاده نمود میزان الحکمهکتاب 

 ز و ساعی تحقیقی پرهیا های غیرعلمی و غیرمعلمان محترم از نقل احادیث ضعیف یا برداشت

رایط شحد مخاطب و  که دررا انتخاب و گزینش نمایند. روایاتی  روایات معتبر نیزمیان از که  کنند

 .ندنهایت حساسیت و ظرافت را به کار بر، این کارانتخاب و در ؛ علمی و سنی اوست

یک حدیث با کالس خود را  ها،در همه رشته، همه معلمان و اساتید محترمخوب است که چه 

                                                           
 ترجمه عموماً که شده چاپ متعددی روایی کتب بزرگوار عالم این از .استشهری ری اهلل آیت . این کتاب تالیف1

 دارد هم دیگری استفاده قابل حدیثی تألیفات دارالحدیث مؤسسه اینکه ضمن .است معلمان برای استفاده قابل و شده
 .ببرند بهره آن از توانندمی معلمان و اساتید که
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، اخالقای ، روایاتی در خصوص سابک زنادگی و مباانی دینای    ، و با کمک مراکز معتبرکنند آغاز 

و از شاوند  پژوهان ما باا گنجیناه غنای روایاات آشانا      تا دانش، ارائه نمایند ...سیاسی و، اجتماعی

 .بهره ببرند محاسن کالم معصومین

 تکیه بر علوم قطعی، نه حدس و گمان. 4

را  زیچیا باید  بیاستاد و معلم و مر .و گمان نه حدس، و دانش باشد گاه انسان باید علمتکیه

ی آموزشی و فرهنگا  هایاین وظیفۀ تمام کسانی است که در عرصه .شده باشدکه ثابتکنند  القا

 .کنندمی و تالش کار

 بارها قرآن از افکار و عقائد حدسی انتقاد کرده است:

وَن  ا یعنی عقاید و افکار آنان بر اساس ظان  ؛  1َو ما َلُ ْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلم  ِإْن ُیْم ِإلَّ َ ُظنُّ

 است نه علم.و گمان 

   !«؛ و از آنچه به آن علم ندارى پیروى مکن 2َو ل َتْقُ  ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم   ا

ْكَثَن َمْن ِفيا  ْرِ   َو ِإْن ُتِاْع َأ
َ
وَك  اْْل هنَّ َو ِإْن ُیهْم ِإلَّ  َسِبیِل  َعْن  ُ ِضلُّ ِبُعوَن ِإلَّ الظَّ ِه ِإْن َ تَّ اللَّ

اگر از بیشتر افراد روى زمین اطاعت کنى، تو را از راه خداوند منحرف  و»؛  3َ ْخُنُصوَن 

آنان جز باه حادس و گماان     کنند وزیرا آنان جز از گمان پیروى نمى ؛کنندو گمراه مى

 «پردازند.نمى

بخشای از عمار   . صحیح است حتماا، چاپ شدای انسان نباید خیال کند که اگر کتاب یا مقاله

یاک از آناان دروغگاو هساتند و     کادام تا بفهمند شود می صرف شناسایی راویانها در حوزه علما
                                                           

1 .َیَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذلِکَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِلَّا یُهْلِکُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِلَّا هِیَ ما قالُوا و 
 رویممى گروه یک) شویممى زنده و میریممى نیست، دیگرى زندگى دنیایى، زندگى همین جز: گفتند و»(؛ 24)جاثیه: 

 ادعا این بر علمى گونه هیچ که حالى در کند،نمى نابود روزگار و طبیعت جز چیزى را ما و( آییممى گروه یک و
 «.نیستند خیالباف گروهى جز آنان .ندارند

 توصیه آنان به و داشتندمى باز سخنى هر گفتن و شنیدن از را خود اصحاب معصوم (. امامان36)اسراء:  .2
 .کردندمى استناد «عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ ما تَقْفُ ال» آیه این به امر، این و در .باشند خود گوش و دل دربانِ که کردندمى

 تا دادمى طول آنجا در را خود توقّف دستشویى، به رفتن هنگام که شخصى کردن متنبّه براى صادق امام چنانکه
 از و دل هادیده از چشم ها،شنیده از گوش» :و فرمود کرد تالوت را آیه این بشنود، را همسایه و آواز ساز صداى

 (نورالثقلین تفسیر)« .بگوید خواهدمى هرچه ندارد حق انسان»: فرمود نیز سجاد امام« .شودمى مؤاخذه خاطرات
 . 116. انعام:  3
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لذا ضاروری   .قابل اعتمادیک ضعیف و غیرو کدامهستند مورد وثوق  یکراستگو و کدام یککدام

نقل نماییم و بدانیم ، های آنان مستند استکه حرف یاز نویسندگان موثق و متون معتبرکه است 

، باشاند آور به جاای آنکاه رشاد   ، پایههای ضعیف و بیحدسی و حرف، طغل، که محتوای مسموم

 .شوندمی سبب انحراف و گمراهی

 پایاه و نادرسات از دسات   علمی و بای رمایه بزرگی است که با سخنان غیرس، اعتماد مخاطب

َر »خوانیم: می در حدیث رودمی َل  َتعم
َ

لم َما ال ُر  َت
َ

ََ  ال َه تح َك ِبَن  َفتر ِِ َبا
َر ِفي ِإخم َل ؛ دانى نگوآنچه را نمى 1؛ا َتعم

گیارد و ماردم نسابت باه هماه      زیرا در این صورت گفتارهاى درست تو نیز مورد تهمت قرار مى

 «.نگرندسخنانت با دیده تردید مى

 تسلط بر محتوا . 5

 ُقْل یِذهِ هم تسلط داشته باشد و هم بصیرت: ، دهدمی استاد باید نسبت به محتوایی که ارائه
ِه َعلی َأْدُعوا ِإَلی َسِبیِلي َبَعِني اللَّ . بگو: این راه من اسات  [اى پیامبر! تو نیز]» ؛  2َبِصیَن   َأَنا َو َمِن اتَّ

 «.کنیمبا بینایى به سوى خدا دعوت مى، ام کردمن و هرکس پیروى

درس یاا   محتاوای  ید بهو معلم و استاد باگیرد قرار  قبل از ارائه باید مورد مداقّه هر محتوایی

صلی یا به منابع ا برخی افراد با مطالعه مختصر و بدون مراجعه. باشنداحاطه داشته خود سخنرانی 

ن اقص و بدونکه چه بسا  کنندمی بحثی را ارائه، بدون تحقیق جامع و تحقیق در فروعات موضوع

حث در نظر بوانب همه ج، قبل از طرح موضوعکه لذا الزم است  .توجه به همه اضالع بحث باشد

خگویی آماادگی پاسا   شد،سؤالی ، در خصوص زوایای موضوع بحث، گرفته شود تا اگر در کالس

 .وجود داشته باشد

هاای تسالط بار    یکی از راهنیز ممارست و تجربه ، به غیر از تحصیل و مطالعه و تحقیق البته

 خاطاب سابب جاذب م  فرد را در ارائاه مطالاب موفاق نشاان داده و     ، تسلط بر محتوا. ستمحتوا

 .گرددمی

                                                           
 .765 ص ،دررالکلم و غررالحکم .1
 . 108. یوسف:  2
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 از استدالل گیریبهره. 6

از ، در کناار معجازه   کتاب استدالل است و انبیاای الهای  ، عالوه بر موعظه بودن قرآن کریم

 خادای تعاالی   ؛شایوۀ انبیاسات  ، و منطاق  اساتدالل . بردناد می محکم و قوی بهره هایاستدالل

ناِت فرماید: می هماناا ماا پیامبرانماان را باا معجازات و دالیال آشاکار        »؛  1َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبی 

ُكم َقْد جاَءْتُكْم و « .فرستادیم َن   ِمْن َرب   دلیلاى  [معجازه و ]هماناا از طارف پروردگارتاان    »؛ 2َبی 

 «.روشن برایتان آمده است
ى آماده  در روایااتِ تااریخ  . گونه استدالل کرد که دشمن مبهوت شدآن حضرت ابراهیم

 باراهیم او باا حضارت ا  ؛ اى داشتاز پادشاهان بابل بود و حکومت مقتدرانه، که نمرود است

نده زن است که آپروردگار من » وقتى حضرت ابراهیم گفت:. دربارۀ خداوند مباحثه و مجادله کرد

ى را د دو زندانسپس دستور دا «.میرانمکنم و مىمن نیز زنده مى»او گفت: ، «میراندکند و مىمى

 .را آزاد نمود و دیگرى را دستور داد بکشنداز آنها یکى کنند که ضر حا

طلوع خورشید را از ، خداوند»فرمود:  ،این سفسطه و مغالطه را مشاهده کرد وقتى ابراهیم

که بر جهانِ هستى حکومت دارى و همه چیز در اختیار  کنیمیعا اگر تو اد ؛مشرق قرار داده است

آن موقع بود که نمارود مبهاوت ماناد و    « را از مغرب بیرون بیاور! خورشید، و تحت قدرت توست

 3.پاسخى جز سکوت نداشت

 4.برده است بهره از منطق و استدالل در خطاب به عمویش آزر نیز حضرت ابراهیم

                                                           
 .25. حدید:  1

 .85. اعراف:  2

3 .َوَ أُحْیِی أَنَا قالَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی الَّذِی رَبِّیَ إِبْراهِیمُ قالَ إِذْ الْمُلْکَ اللَّهُ آتاهُ أَنْ رَبِّهِ فِی إِبْراهِیمَ حَاجَّ الَّذِی إِلَى تَرَ لَمْ أ 
 الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهُ وَ کَفَرَ الَّذِی بُهِتَفَ الْمَغْرِبِ مِنَ بِها فَأْتِ الْمَشْرِقِ مِنَ بِالشَّمْسِ یَأْتِی اللَّهَ فَإِنَّ إِبْراهِیمُ قالَ أُمِیتُ

 درباره ابراهیم با که ندیدى بود، داده پادشاهى او به خداوند که را( نمرود) کس آن آیا»(؛ 258)بقره:  الظَّالِمِینَ
 او میراند،مى و کندمى زنده که است کسى من خداى: گفت ابراهیم که زمانى کرد؟مى گفتگو و محاجّه پروردگارش

 گویىمى ]که تو پس آورد،مى مشرق از را خورشید خداوند: گفت ابراهیم .میرانممى و کنممى زنده هم من: گفت
 قوم خداوند و.شد وامانده و مبهوت کافر مرد آن که[ بود اینجا ]در .بیاور مغرب از را خورشید هستى[ جهان بر حاکم

 «.کندنمى هدایت را ستمگر
 شود و دیگر آنکهمی و حاکم پیروز باطل بر شود، ارائه مستدل و منطقى اگر حق این است که شریفه آیه هایپیام از
 .شود هوتمب و مقهور لجوج مخالفِ تا کنید، استفاده عمومى و عقلى فطرى، هاىاستدالل از هامباحثه در

4 .َ72یَفْعَلُونَ؛ )شعراء:  کَذلِکَ آباءَنا وَجَدْنا بَلْ قالُوا*  یَضُرُّونَ أَوْ یَنْفَعُونَکُمْ أَوْ* تَدْعُونَ إِذْ یَسْمَعُونَکُمْ هَلْ قال – 
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َو َأخهاُه یهاُروَن  ُثمَّ َأْرَسْلنا ُموسهیفرماید: می قرآن در خصوص موسی و هارون همچنین
 «سپس موسى و برادرش هارون را با معجزات و دلیلى روشن فرستادیم»؛  ُسْلاان  ُمِبین  ِبآ اِتنا َو 

، ت علمى و عقلىو حج استدالل، زیرا انسان با داشتن منطق ؛مرادف حجّت است« سُلْطان» کلمۀ

خداوناد  و  باشد عقاید دینى باید همراه با برهان و استدالل. شودبر قلوب مردم مسلّط و پیروز مى

هیچ دلیلى »؛  1ِإْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلاان   کند:می دلیل مذمتمشرکان را به خاطر حرف بی، متعال

 « .نزد شما بر این گفتار نیست

اُر  کرد: نیز در دعوت کفّار استدالل یوسف ُه اْلواِحُد اْلَق َّ ُقوَن َخْین  َأِم اللَّ ؛ 2َأ َأْرباب  ُمَتَفن 

 «پراکنده بهترند یا خداى یگانه وقدرتمند؟! د وتعدآیا صاحبان م»

، عای روایات قط به جای دلیل عقلی و وحی و، شوند که در تعلیم و آموزشمی افراد پیدا برخی

 هاای ساانه از ساایت و ر  گیاری نمایناد و باا بهاره   می کاذب استناد هایبه خواب و شعر و عرفان

ان به عقل د تکیه انسدر حالی که بای؛ دهندمی ارائه مباحث خود را، و شایعات و امثال آن معتبرغیر

 یا وحی باشد.

 باال بردن قدرت تشخیص و بیان معیارها. 7

بیاان  . باید به مخاطب قادرت تشاخیص بدهاد   این است که  مناسب یمحتوا هایاز ویژگی

انی اگر مخاطباان باا مبا   . وظیفه یک معلم بیدار است، معیارها و ضوابط و ضرورت پیروی از آنها

. شاوند توانند از قادرت تشاخیص بااالتری برخاوردار     می ،دینی و توحیدی و راه حق آشنا گردند

 ،حاق را بشاناس  ؛ شاود نمی شناخته[ هاو شخصیت]حق با مردان » فرماید:می امیرالمؤمنین

 3«.اهلش را خواهی شناخت

                                                                                                                                              
 زیانى و سود شما به یا شنوند؟مى را شما سخن کنید[مى دعا ]یا خوانیدمى را آنها گاه هر آیا: گفت ابراهیم»(؛ 74
 «.کردندمى ]پرستش[ گونهاین که یافتیم را پدرانمان بلکه ]نه[: گفتند پرستانبت رسانند؟مى
1 .عَلَى تَقُولُونَ أَ بِهذا سُلْطانٍ مِنْ عِنْدَکُمْ إِنْ الْأَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لَهُ الْغَنِیُّ هُوَ سُبْحانَهُ وَلَداً اللَّهُ اتَّخَذَ قالُوا 

 آنچه .است نیازبى او است، منزّه او است؛ گرفته فرزندى خداوند: گفتند ]مشرکان[» (؛ 68)یونس:  تَعْلَمُونَ ال ما اللَّهِ
 نسبت خدا به دانیدنمى را آنچه آیا .نیست گفتار این بر شما نزد دلیلى هیچ .اوست آنِ از است زمین و هاآسمان در
 «دهید؟مى
 .39. یوسف:  2

 صحنه این دیدن با شخصى .بودند زبیر و طلحه مقابل، طرف در و على حضرت طرفیک جمل، جنگ در .3
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 از جمله: ؛د استوسیله و معیار شناخت حق از باطل متعد

 .را از باطل تشخیص داد توان حقه با عرضه امور به آن مىک؛ کتاب آسمانى ا

مَن فارق »خوانیم: یا در حدیث مى 1اندنامیدهرا فاروق  چنانکه پیامبر؛ انبیا و اولیاى الهى ا

 «.خدا را رها کرده است، را رها کند هر کس على 2؛علیّاا فقد فارق اللّه

 .قایق استمانع درک ح، تقوایىمراه با بىهاى هزیرا طوفان غرائز و حبّ و بغض؛ تقواا 

 .ى به سراغ وحى رفتتوان حتکه بدون آن نمى؛ عقل و خرد ا

حکمت و بینشى خدادادى است که به اهال تقاوا   ، از باطل فرقان و قدرت تشخیص حق البته

هَه َ ْجَعهْل  ؛شود و به علم و سواد و معلومات وابسته نیستداده مى ُقهوا اللَّ ِذ َن آَمُنوا ِإْن َتتَّ َ ا الَّ  ا َأ ُّ
خداوند برایتان فرقانى ، اید! اگر تقواى الهى پیشه کنیداى کسانى که ایمان آورده»؛ 3َلُكْم ُفْنقانًا 

 «.دهداز باطلى( قرار مى شناخت حق قوّه)

تفکار توحیادی و    ماثالا  ؛استباالبردن قدرت تشخیص  ها،راه نجات از تضادها و ناهماهنگی

نسل نو بایاد  معتقد است که  قرآن کریم. زندگی است هایترین معیاریکی از کلیدی، محوریخدا

لذا مکرر  ؛بتواند حرف بهتر را بپذیرد به حدی از قدرت تشخیص و رشد برسد که در میان تضادها

گرچه  .نباید از آنان اطاعت کند فرزند، خدا دعوت کنندبه غیرفرزند خود را ، فرموده که اگر والدین

خادا تضااد   طاعت در مواردی کاه باین خادا و غیر   ولی ا، احسان به والدین در هر حال الزم است

گرایای و دوری از اطاعات از   فرزندان را به حاق  4«فال تطعهنرا»قرآن با کلمه . جایز نیست، است

 .والدین دعوت کرده است
                                                                                                                                              

 همچون على حضرت« است؟ کدام با راستی حقبه پیامبرند، اصحاب از طرف هردو» :گفت خود با و شد متحیّر
: بود کالم این چراغ آن .نشود متحیّر احدى پس آن از تا کرد روشن تاریخ براى را چراغى خود، بیان با همیشه

 .31ص ،1ج ،الواعظینروضه .أهله تعرف الحق اعرف بالرجال، یعرف ال الحق»
 .فرقان تفسیر .1
 .26ص ،4ج ،الحقاحقاق ملحقات.  2
 .29. انفال:  3

4. َمَنْ سَبِیلَ اتَّبِعْ وَ مَعْرُوفاً الدُّنْیا فِی صاحِبْهُما وَ تُطِعْهُما فَال عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ ما بِی تُشْرِکَ أَنْ عَلى جاهَداکَ إِنْ و 
 را چیزى کردند تالش( مادر و پدر) دو آن اگر و»(؛ 15)لقمان:  تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما فَأُنَبِّئُکُمْ مَرْجِعُکُمْ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ أَنابَ

 پیروى را کسى راه و کن، رفتار نیکى به دنیا در آنان با ولى مبر، فرمان آنان از سازى، من شریک ندارى، علم بدان که
 آگاه کردیدمى عمل آنچه به را شما من است، من سوى به شما بازگشت پس است، آمده باز من سوى به که کن

 «.ساخت خواهم
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سل نو بصیرت  باالبردن قدرت تشخیص، ثبت و منفیبنابراین چاره این همه تضاد بین امور م

ب ما را اگر غر ند:مثالا با خود بگوی. دنکه به راحتی دوست و دشمن را بشناسای به گونه ؛نو است

 هاای ولای فایلم   ؛کناد نمی چرا اطالعات علمی خود را از طریق ماهواره به ما منتقل، دوست دارد

ما ناراحت  هایرفتچرا از پیش، دهد؟ اگر غرب ما را دوست داردمی انگیز را در اختیار ما قرارهوس

، دا دوسات دار اگر غارب ماا ر   کند؟می چرا دشمنان ما را یاری، اگر غرب ما را دوست دارد است؟

 و ... چرا در هر حرکتی علیه ما شریک است؟

داشت که به همراه عموی خاود   به نام قاسمای ساله پسر سیزده امام حسن مجتبی

 «بینی؟می شهادت را چگونه»از او پرسید:  همین که امام حسین .و شهید شد رفتبه کربال 

این معنای رشد سیاسی است که یک پسر سیزده ساله به قدری رشد  «تر!از عسل شیرین»گفت: 

تار  مرگ از عسل شایرین ، اهل باشددر دست ناو رژیم  یسیاسی داشته باشد که بگوید: اگر رهبر

سفم که آنان مرا أگوید: متمی گوید ونمی گیرد و حق رامی امروز رئیس سازمان ملل پولو  است

مارگ از عسال   ، اگر باطال حااکم اسات   »گوید: می یکی 1.با پول خریدند و لبم را با پول بستند

ماردم کشاورم را بکشاید و مان هایچ      ، به مان دالر بدهیاد  »گوید: می دیگری، «تر استشیرین

  «.کنمنمی اعتراضی

شاود و  مای قدرت تشخیص است که سبب مرگ عاطفه و وجدان و عقال  نبود ، مشکل امروز

 .توان پر کردنمی علمی دانشگاه هاینامهاین خألها را با پایان

 بیان سخن پاک و طیّب. 8

هاست و آنها که به راه خدا هادایت  راه پاکى، که راه خداچرا؛ پسند باشدمحتوا باید پاک و دل

فرماید که آنان به کالم طیّب می دربارۀ بهشتیان، قرآن کریم. گویندجزء سخن پاک نمى، اندشده

ِب  َو ُیُدوا ِإَلی شوند:می هدایت ی  و این سخن پااک اسات کاه ماورد رضاایت        2ِمَن اْلَقْوِل  الاَّ

ُب  ِإَلْیِه َ ْصَعُد اْلَكِلُم رود: شود و به سوى او باال مىخداوند واقع مى ی    3الاَّ
                                                           

 آنان، هولناک جنایات بر چشم سعود، آل دالرهای برابر در که ملل سازمان رئیس مون، کی بان خیانت به اشاره- 1
 .شد الل حقایق بیان در بست؛و یمن مظلوم مردم بر
 .24حج:  . 2

 .10. فاطر:  3
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دو  ،ریمکا ا باه تعبیار قارآن    ام، شودروید و به درخت تبدیل مىهمچون بذر مى سخن انسان

 :گونه

کشاد و در  هاى آن سر به آسمان ماى اى محکم دارد و شاخهگردد که ریشهدرختى پاکیزه مى

ُه َمَثاًل كَ  دهد:هر زمان به اذن خدا ثمر مى َبه   َأْصهُل ا َأ َلْم َتَن َكْیَ  َضَنَب اللَّ َبً  َكَشهَجَن   َطی  ِلَمً  َطی 
ْذِن َرب  ا ِِ ُكَل ا ُكلَّ ِحین  ِب ماِء * ُتْمِتي ُأ   1ثاِبت  َو َفْنُع ا ِفي السَّ

داشاتن،   ساایه ، پرمیوه بودن، مانند: رشد داشتن؛ دارد هاییویژگی و درخت پاک 2شجره طیّبه

موحّد نیز هرگز راکد نیست و آثار ایماانش دائمااا در    انسان. در همه وقت ثمر دادن و پایدار بودن

نه موسمى و همواره دیگران را باه ایماان و    ،است دائمیاعتقادش . گفتار و اعمالش آشکار است

 .کندمعروف دعوت مى

رویاد و هایچ قارارى    که همچون علف هرزه از روى زمین ماى شود میریشه درختى بىا یا 

ْرِ  ما َل ا ِمْن َقنار  َو َمَثُل َكِلَم   ندارد: 
َ
ْت ِمْن َفْوِق اْْل و مَثَل سخن » ؛ 3َخِبیَث   َكَشَجَن   َخِبیَث   اْجُتثَّ

است کاه از روى زماین برآماده و هایچ ثبااتى       [ریشهو بى]پلید همچون درختى پلید  [و اعتقاد]

 «.ندارد

، زیبایى وعطار نه ،گلنه ،میوهنه  نه ریشه دارد،، هاى آلوده و منحرفعقاید و کلمات و انسان

 دیگران است.بلکه خارى بر سر راه ، رشدسایه و نه نه، پایدارىنه

پساند و  دلبیشاتر  محتوا هار چاه   . دهدمی ها رشدبر محور توحید است و به دل سخن طیب

 .تر استبر ذهن و دل مخاطب تاثیرگذار، پاک باشد

، حق از باطلروشنگر ، گر، هدایتبخشنجات، دهندهرشد، مستدل، کالمی نرم، محتوای طیّب

کالمای  ، همراه با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن )بدون ناسازا( ، زدا و هشدار دهندهغفلت
                                                           

 .25ـ  24. ابراهیم:  1

 رهبران صحیح، عقاید ایمان، توحید،: است شده یاد طیّبه کلمه مصداق عنوان به چیز چند از تفاسیر و روایات در . 2
 در و «ثابِتٌ أَصْلُها»دارد:  جاى مردم جان عمق و در فطرت که است ثابتى اصل توحید،! آرى .آنان یاران و آسمانى

 از توانمى نشیبى و فراز هر در و وقت همه در و «السَّماءِ فِی فَرْعُها»گذارد: مى اثر انسان افکار و گفتار و اعمال تمام
 آن هاطاغوت و هانوش و هانیش و هاتوطئه و دارد و تهدیدها ثابت اىریشه توحید درخت .شد مندبهره ایمان میوة

 که است همین خاطر به شده، تفسیر او بیت اهل و پیامبر به درخت این روایات در اگر آورد.در نمی پاى از را
 .شد خواهد جهانگیر روزى و است گسترش به رو دشمن، همه آن برابر در بیتش اهل راه و محمّد دین

 .26. ابراهیم:  3
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(، برای گروه مخاالف  قوال لینا)نرم ، (قوال بلیغا)رسا ، (قوال معروفا / قوال کریما) معروف و کریمانه

دشمن  برایبخش و امیدها خودی (، برایعوج)غیر ذیبدون اعوجاج ، (فبهت الذی کفر) آوربهت

 عاقالناه و ، اسااس مقتضاای حاال    بر، دور از هوس، صریح و قاطع، مبارک، جامع، کنندهأیوسم

 .متناسب نیاز مردم است

 .ؤثر استمنیز و صوت  الفاظ، شیوه سخن، عالوه بر محتوا، کالم پسند بودنالبته در دل

 گویی سنجیده. 9

و  صلحت باوده مباشد و بیان آن به اقتضائات و شرائط مخاطب همسویی داشته  محتوا باید با

ه هماه آنچاه کا    نبایاد  فراتر از آن، گاهیبلکه ، نشده را گفتنباید مطالب ثابت. نباشد سازمشکل

. ا ندارندمطالب رۀ همو بعضی ظرفیت شنیدن اند زیرا افراد مختلف؛ بدان علم داریم را بیان نماییم

گازینش و   مخاطب عالقه و حوصله، سواد، سن جنسیت، و به فراخورشود بندی طبقه بباید مطال

و  یسات نمناساب مخاطباان زن    اماا ؛ چه بسا مطلبی که مناسب مخاطبان مرد اسات  .بیان گردد

مناساب  ، باما همان مطلا ؛ استیا مطلبی مناسب گروه سنی خاصی مثل افراد میانسال . بالعکس

 ...و نیستگروه سنی دیگری 

 ساؤال ، د شاد خواهاز چیزهایی که اگر بدانید برایتان سبب ناراحتی کرده است قرآن سفارش 

 ه هار ساؤالی  نا کاه  چرا؛ ها را بزندجواب دهد و همه حرفها همۀ سؤالبه استاد هم نباید  .نکنید

ناه   ب دارد وو نه هر جوابی الزم است و نه هر دانستنی مفید است و نه هر کتماانی عیا  بجاست 

 .حقیقتی واجب است نشر هر

الزم نیست همه آنها را بیان ، کند مطالبی بیان شودمی تی در برخی موارد که ضرورت اقتضاح

باید باه  ، بریممی جمالتی به کار ،تالشدانشجویی فاضل و پر شاگرد واگر در تشویق  مثالا؛ کنیم

 .ه دشمنی نگرددشده و سنجیده باشد تا احساسات دیگران تحریک نشود و تبدیل بصورت حساب

باه   لذا حضارت یعقاوب  ؛ کارى بایسته است، هاکتمان فضایل به خاطر جلوگیرى از حسادت

ِإْخَوِتهَك َفَیِكیهُدوا َلهَك  قاَل  ا ُبَنيَّ ل َتْقُصْص ُرْؤ اَك َعلهی کند:می سفارش فرزندش یوسف
ْنساِن َعُدو  ُمِبین   ْیااَن ِلْْلِ ( گفت: اى پسر کوچکم! خوابت را براى برادرانات  )یعقوب؛  1َكْیدًا ِإنَّ الشَّ

                                                           
 .5. یوسف:  1
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باراى انساان دشامنى آشاکار     ، همانا شیطان. کشندمى [خطرناک]اى بازگو مکن که برایت نقشه

 «.است

باه یکای از همسارانش     پیاامبر  بگاوییم برخی از ساخنان را   هم نباید در سرزنش کردن

نه  ،پیامبر به آن همسر بعضی از کلمات. ولی او گفت، مطالبی فرمود و دستور داد به کسی نگوید

از کجا دانستی کاه  » :همسرش پرسید. دیگر صرف نظر کرد یگوشزد کرده و از بعض همه آنها را

توجاه   «.ایاوند حکیم به من فرمود که تو رازداری نکردهخد»ایشان فرمودند:  «؟امراز تو را گفته

باید سنجیده رفتار نماید  ،ان چیزی را مطرح کندفهماند که اگر الزم شد تا انسمی به این آیه به ما

َضهر » :از آن سخنان را مطرح نماید نه همه آنها راای و گوشه َف َبعم   1«َعَّح

جوانب  هب، شده و سنجیده است و در بیان مطالبحساب، شهایو نگفتنها گفتن، معلم موفق

ن ه و بیاان آ نبود... آزاردهنده و، تحقیر کننده، کنندهتحریک، نگرد و محتوای سخنانشمی سخن

 .باشدمی به مصلحت مخاطبانش

 بخشی به نماز محوریت. 10

باه   گی رااستاد موفق کسی است کاه درس زناد  . است یسازکارخانه آدمو  تیمحور ترب نماز

 .موزدبه همراه رشد معنوی و اخالقی به مخاطب بیا و رشد علمی را، همراه درس بندگی

 در مناابع  ماین عمال مها   است.فراوان از نماز یاد شده  به صورت جدی و در آیات و روایات

مااییم و  تاالش ن  تهلذا باید در تبیین این عمل برجس؛ از جایگاه ممتازی برخوردار است وحیانی ما

اختصاص  ا  نقش چشمگیری دارد که در تربیتا به این عمل عبادی   رابخشی از متون آموزشی 

 دهیم.

اگونی از زوایای گونا  توانمیدارد و وجود نماز دربارۀ با توجه به مباحث فراوان و متعددی که 

 .نماییممی نکاتی را بیان آن،از ای در اینجا برای تبیین گوشه، به این عمل نگریست

                                                           
1 .َنَبَّأَها فَلَمَّا بَعْضٍ عَنْ أَعْرَضَ وَ بَعْضَهُ عَرَّفَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَظْهَرَهُ وَ بِهِ نَبَّأَتْ فَلَمَّا حَدِیثاً أَزْواجِهِ بَعْضِ إِلى النَّبِیُّ أَسَرَّ إِذْ و 
 به را سخنى همسرانش از بعضى به پیامبر که گاه آن و»(؛ 3)تحریم:الْخَبِیرُ الْعَلِیمُ نَبَّأَنِیَ قالَ هذا أَنْبَأَکَ مَنْ قالَتْ بِهِ

 پیامبر و ساخت، ظاهر پیامبر بر را آن ]افشاى[ خداوند، و داد خبر دیگرى[ ]به را راز زن آن چون پس گفت، راز
: گفت ]زن[ داد، خبر زن آن به چون پس.نمود اعراض برخى بیانِ از و اعالم او[ به را زن آن هاىافشاگرى ]از بعضى

 «.داد خبر من به خبیر داناى خداوند: فرمود پیامبر کرد؟ خبردار این از را تو کسى چه
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. رده اسات ادر تعبیه کا در شیر مهمه آنها را دارد و خداوند حکیم ها نیاز به انواع ویتامین نوزاد

وشیدن ار داده است و نرا در شیر قرآنها خداوند و  فسفر نیاز دارد و کلسیم، قند، چربی، آببه بدن 

 شیر یعنی تأمین همه نیازهای جسمی!

ر دباه نحاوی   ، دارددر رشد انسان اثار   آنچههمه ؛ یعنی نماز برای انسان مثل شیر مادر است

 م:کنیمی به چند نمونه آن اشاره. نماز جاسازی شده است

 است.اذان از آثار که  ،غفلت زداییا 

 .شودمی که در مسجد و نماز جماعت دیده ؛حضور در صحنها 

 .خوردمی که در انتخاب مسجد و امام جماعت به چشم ؛انتخابات آزادا 

 .که در پیشنماز شرط است ا توجه به عدالت؛

 .که در نماز محور است ؛توجه به قرآن کریما 

 .بردمی که پاداش نماز را باال ؛شانه و عطرتوجه به مسواک و ا 

 کند.نمازگذار جلوه میحالل بودن مکان و لباس در که  ؛توجه به حق الناس ا

 .که شرط قبولی نماز است ؛توجه به لقمه حالل و رسیدگی به نیازمندانا 

 .که لباس سفید سفارش شده است ؛توجه به رنگا 

 تاذکر و « هَصَّاط الذي  انعنر  علري»در  انبیاء ذکرتو « مالک يوم الدي »معاد در  ا تذکر

 الم باه چشام  سا با پیغمبر و بنادگان صاالح کاه در     و ارتباط« هد ا  ال اله اال اللرهاش»توحید در 

 .خوردمی

 کماال  وا ولم و تقا افرادی که از عشود و باید دیده میکه در نماز جماعت  ؛توجه به معیارهاا 

 یستند. بادر صف اول  ،برخوردار هستند

توجاه باه    آیاد، کاار مای  نمازها باه در شناسایی وقت که خورشید  از جمله ؛رابطه با طبیعتا 

  ..و . تیمم ورابط با خاک در سجده ، رابطه با آب در وضو و غسل، ستارگان در شناسایی قبله

 .رابطه با شهدا در تربت کربالا 

 ...امثال آنبهترین لباس و پوشیدن توجه به زینت در سفارش به  ا

چون انسان  ؛آن هم گاهی با تکرار این همه آثار را درج کرد؟ توانمی در کدام نقشه مهندسی

شود و نیاز به دعا و رابطه با خدا دارد و در میان همه دعاها بایاد هار   می موجودی است که غافل
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 .ودخارج نشمستقیم تا از خط « اهدنا الصَّاط النستُيَ» :روز بارها از خدا بخواهد

ای دفااع از  درصد جوانانی کاه بار   95توان گفت آن است که بیش از می آنچه امروز به یقین

 .هستند الصالۀتارکافراد ها درصد مجرمین و زندانی 90و حدود اند، رفتهبه جبهه کشور 

همسار  جدی سفارش شده است کاه از افاراد مسا    ؛ زیراازدواج نقش دارد مسئلهنماز حتی در 

، سات ادواج کارده  اما ثواب نماز کسی که از ،عرفانی است مسئلهبا اینکه نماز یک  .انتخاب کنید

  .هفتاد برابر کسی است که ازدواج نکرده است

در م هظر علمی و باید هم از ن، داندمی تربیت نسل نومسئول هر استادی که خود را ، بنابراین

م نمااز باا   آن ها  ؛شدپرچمدار نماز با به این عمل بپردازد و، تبیین محتوا و معارف مربوط به نماز

 جماعت و حضور قلب و اول وقت و در مسجد!

 مقرارت رعایت گرایی و تعلیم قانون. 11

ر ی که باید دو یکی از نکات است گریزیقانون برخی از جوامع، افتادگیهای عقبیکی از علت

می که شور اسالکن هم قانون آ؛ گرایی و بیان فواید آن استتشویق به قانون، محتوا مد نظر باشد

 .شده است با توجه به منابع وحیانی و با نظارت فقهای عظام تدوین

زماانی   گراییقانون البته. نسل نو نهادینه کرد آموزشیِ هایگرایی را در همه برنامهباید قانون

نون از قاا جارای  اارزش دارد که بر اساس احترام به قانون و مردم و برای رضای خدا باشد وگرنه 

رس و ه بادون تا  لذا باید نسل نو را جوری تربیت کرد کا  .روی ترس یا اجبار ارزش چندانی ندارد

 .گرا باشندارعاب قانون

َو اْلحهاِفُظوَن ِلُحهُدوِد  دانساته:  مؤمنان را حفظ قوانین الهی هایقرآن کریم یکی از ویژگی
هِ  َو َمْن َ َتَعدَّ  کرده است: انسته و از آن انتقادگریزی را ظلم دالهى و قانون و شکستن قانون 1الله

اِلُموَن  ِه َفُأولِئَك ُیُم الظَّ  .2ُحُدوَد اللَّ

روز شانبه مااهی   در کند که به آنان دساتور داده شاد   می یل نقلاسرائقرآن داستانی را از بنی

اْعَتَدْوا  :طرح شدبه عنوان متجاوز در قرآن مها آن ولی آنان قانون را شکستند و نام صید نکنند؛
                                                           

 .112. توبه: 1

 .229. بقره: 2
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ْبت  .یاد شده است« معتدین»عنوان  باگریزان قانوندر این آیه از  1ِمْنُكْم ِفي السَّ

دارد و نه نسبت به آن کوتااهی  میاز دستورات صریح و معتبر قدمی اضافه برنه  مؤمن واقعی

هُه َو  َو  ِلُمْمِمن   َو ما كاَن  تخلف از قوانین الهی ممنوع است:؛ چراکه کندمی ل ُمْمِمَنه   ِإذا َقَضهی اللَّ
َه َو َرُسوَلُه َفَقْد َضهلَّ َضهالًل مُ  و »؛  2ِبینهاً َرُسوُلُه َأْمنًا َأْن َ ُكوَن َلُ ُم اْلِخَیَنُ  ِمْن َأْمِنِیْم َو َمْن َ ْعِص اللَّ

وى خاود  از س، هیچ مرد و زن با ایمانى حقّ ندارند هنگامى که خدا و رسولش امرى را مقرّر کنند

پس بدون شک به گمراهى ، امر دیگرى را اختیار کنند و هر کس خدا و رسولش را نافرمانى نماید

 «.آشکارى گرفتار شده است

بار   محورىخادا  قاانون خداسات و   «قاانون »در نظام حکومت دیناى،   3،با توجه به این آیه شریفه

 و دارد که مخالفِ حکم خدا نباشاد مادامى ارزش  زیرا نظر مردم؛ ساالرى حاکم استدموکراسى و مردم

 باید تابع وظیفه باشد. سلیقه و ،باید تابع وحى آزادى انسان در چارچوب قوانین الهى است. عقل

د براى کساى  نبای، «ردانسان در برابر فرمان خدا و رسول اختیارى ندا»فرماید: شریفه مى ۀکه آیاین

 گویاد: تاو  ار خاود ب ت به بیمست که پزشک با قاطعیمانند این ا زیرا این کار، درست؛ ب باشدمایه تعج

 و تخااب آزاد را از ان خداوناد نیاز ماا    مصرف کنى. ام غذا یا داروچه من دستور دادهندارى غیر از آن حق

 داند.ا مىهتر از مبزیرا او راه سعادت ما را  ؛طبق میل شخصى در برابر فرامین الهى منع کرده است

 العاالمین  و رب یا عبااد اهلل اناتم کالمرضاى   »فرمود:  خدا خوانیم که رسولدر روایت مى

اى بندگان خدا! شاما همچاون بیماار و خادا      4؛اال فسلموا هلل امره تکونوا من الفائزین... کالطبیب

پس تسالیم   .نه آنچه بیمار تمایل دارد ،مصلحت مریض در نسخه طبیب است .مانند طبیب است

                                                           
 .65. بره:  1

 .36احزاب:  .2

 و ثروت و قدرت و نژاد و سواد و سنّ و است رسول و خدا برابر در تعبّد ایمان، نشانه که فهمیممی آیه این از .3
 در و شودنمى الهى قانون برابر در حقّ ایجاد سبب کدام هیچ المللى، بین هاىسازمان و طرفدار و قبیله و شهرت
 پیامبر دستورات و دارند کامل والیت مردم امور بر رسول و خدا همچنین، .ندارند تفاوتى مرد و زن تعبّد، و تسلیم

 بیاورد، قانونى پیامبر، سنّت و خدا قانون برابر در کس هر .است االجراء واجب خداوند دستورات همچون ،اکرم
 حقّ کس هیچ است، روشن الهى حکم که و آنجا است ممنوع نصّ برابر در اجتهاد که بداند کند و شک خود ایمان در

 معصیت باشد، رسول و خدا قضاوت و قانون مخالف که اىنظریّه و انتخاب هر .«الْخِیَرَةُ لَهُمُ کانَ ما»ندارد:  نظر اظهار
 .«مُبِیناً ضَاللًا... اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ»است:  آشکار انحراف و
 .545ص ،4ج ،الحکمه میزان .4
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 «.امر خدا باشید تا رستگار شوید

ه نظم در اماور سافارش نماوده اسات:     ب کنار تقوا در ،در سفارش آخر خود امیرالمؤمنین

َوي» ُم ِلي َو َم م َبَلَغهر ِكَتاِبي ِبَت هم
َ
َنا َو َجِنيَع َوَلِدي َو أ وِصيکر

ر
َِ  أ

ِه َو َنظم ًَ  اللح َِّكر مم
َ
 1.«أ

پژوهاان باا   دانش ست و آشنا کردن مخاطبان ورمز پیشرفت ا، تبعیت از قانون کشور اسالمی

 .باشدمی دینی گامی مهمی در رشد جامعه، نوشت سازبه ویژه قوانین اجتماعی مهم و سر ،قوانین

 توجه به شبهات . 12

ساخته بی دستمذاه، رایج کفار و دشمنان است و در کنار آنان هایشیوهیکی از  پراکنیشبهه

 .باشندمی نسل نودر صدد القای شبهه در بین  نیز مانند وهابیت ،استعمار

ز اپژوهاان را  که هم معلمان و اساتید و هم داناش یکی از وظایف متولیان آموزشی این است 

ن یی به ایا بخشی از محتوای متون آموزشی باید در صدد پاسخگو. این شبهات مصون نگه دارند

 .شودمی اءپاسخگوی شبهاتی باشد که به نسل نو الق دینی نسل نو هایالقائات باشد و کتاب

ند و سعی باال ببر اقدرت پاسخگویی خود ر، باید با مطالعات جانبی معلمان و اساتید محترم نیز

 ز چند گاه باه هر ا ،لبداشته باشند و بتوانند در کنار سایر مطا نگاهی به شبهات رایجنمایند تا نیم

 .صورت لطیفی به شبهات پاسخ بگویند

 با نیازها  تناسب محتوا. 13

ه بساا یاک   چا . از مشکالت زندگی او را بگشااید  گرهیمورد نیاز مخاطب باشد و  باید محتوا

 ماا  مخاطباان . اما نیازی از مخاطب را بارآورده نکناد   ،مفید باشد از جهت علمی مناسب و محتوا

 و معلم تادردی که اسلذا در موا؛ با نیازهای او باشدو در ارتباط تشنه محتوایی هستند که کاربردی 

د ماور ، ناد نمایخود را با دغدغه مخاطبان و نیازهای ضروری آنان تنظایم و تادوین    هایسرفصل

 .گیردمی پژوهان قراراقبال دانش

انبیای الهی همسو با مسائل عصرشان بود و رعایت سنخیت و تناسب معجزه، در توجه معجزات 

آن معجازه   ا  که سحر و جادو زیاد بود در زمان حضرت موسی مردم و اقبال آنان نقش داشت.

                                                           
 .421ص ،46 نامه ،(صالح للصبحی) البالغة نهج .1
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این بود که عصای او اژدها بشود و ابزار سحر و جادو را ببلعد تا همه باور کنند کاه حسااب   حضرت 

طبابت و پزشاکی   مسئلهکه  معجزه از سحر و جادو جداست. همچنین، در زمان حضرت عیسی

در  ناد. کرد. تا اهل زمان تفااوت را درک کن می به اذن خداوند مرده را زنده آن حضرترونق داشت 

 1قرآن نازل شد. ا که ادبیات عرب رونق خاصی پیدا کرده بود زمان پیامبر اسالم

عظمت علمای   ،چیزی باشد که همه مخترعین و مکتشفین و مبتکرین و شاید معجزه امام زمان

دو قسم از بیسات و   خوانیم تمام علوم کشف شده تا زمان امام زمانمی را درک کنند. در روایات آن

 2شود.می بیست و پنج قسمت دیگر کشف آن حضرتهفت قسم علم است و به دست مبارک 

  از تاریخ گیریبهره. 14

. شاود مای  النیعمر کوتاه به نوعی طو ،با تاریخ .است بهترین درس گذشتگان و تجربۀ تاریخ

گااهی  . کناد مای  گونااگون بیاان  و در فرازهای  های تاریخ را به صورت متعدددرس، قرآن کریم

 مثل فالن فرد یاا  کندمیاز فالن شخص و گروه یاد بگیرید و گاهی سفارش  کند کهمیسفارش 

اینکاه   .رس بگیریمد آنهامجسمه علوم ما هستند و ما باید از ها چون افراد و تجربه؛ گروه نباشید

، کنناد نمای سیر  نی که در زمینو بارها از کسا سینوا فی الر فرماید: می بارها قرآن کریم

 .برت درس بیاموزیمعبه خاطر آن است که ما باید از تاریخ و مراکز  افلم  سینواکند میانتقاد 

 ماا درس  بهآن،  به وسیلۀو  کندمیرا بیان  وقایع تاریخیکه وجود دارد آیاتی  در قرآن کریم

 کنیم:می را مرور ی تاریخی قرآنهابرخی پیام عنوان نمونه؛ دهدمی

، فرعون و آل فرعاون کاه نمااد قادرت و زور بودناد     ؛ شیوه کفار مانند شیوه فرعونیان استا 

 3.به مال و قدرت اندک خود ننازیدنیز شما ، مقاومت کننددر برابر قهر خداوند اى نتوانستند لحظه

                                                           
 .301، ص17، جبحاراالنوار. رک: 1
 حَتَّى النَّاسُ یَعْرِفِ فَلَمْ حَرْفَانِ الرُّسُلُ بِهِ جَاءَتْ مَا فَجَمِیعُ حَرْفاً عِشْرُونَ وَ سَبْعَةٌ الْعِلْمُ» :فرمودند صادق امام .2

 جزء 27 علم ؛«الْحَرْفَیْنِ إِلَیْهَا ضَمَّ وَ النَّاسِ فِی فَبَثَّهَا حَرْفاً الْعِشْرِینَ وَ الْخَمْسَةَ أَخْرَجَ قَائِمُنَا قَامَ فَإِذَا الْحَرْفَیْنِ غَیْرَ الْیَوْمِ
 را حرف دو این جز امروز تا مردم نیست و تربیش حرف دواند، آورده قبل انبیای که را آنچه تمام .است
 در را آن و شودمی استخراج دیگر حرف 25 مبارکش دست به کند، قیام مهدی حضرت که همین .شناسندنمی
 (.336ص ،52ج )بحار،« .کندمی ضمیمهآنها  به هم را قبلی حرف دو آن و دهدمی گسترش مردم میان

3. ِالْعِقابِ شَدِیدُ اللَّهُ وَ بِذُنُوبِهِمْ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ بِآیاتِنا کَذَّبُوا قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ وَ فِرْعَوْنَ آلِ کَدَأْب  :(؛ 11) آل عمران
 به را آنها خداوند پس کردند، تکذیب ما را آیات بودند، آنها از پیش که است کسانى و فرعونیان روش کفار[ مانند»]
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شما را در دنیا  نه تنها قدرت، اختالف و تفرقه .بگیرید درس اختالفات پیشینیان تلخ ا از تاریخ

 1.سازددر قیامت نیز گرفتار عذاب جهنّم مىشما را بلکه ، شکندمى

و  با نگاه به زندگى اولیاى خدا در طول تااریخ  .تاریخ انبیا همواره همراه با مبارزه بوده استا 

 2.که جنگ و جهادى حقّ است که زیر نظر رهبر الهى باشد بگیرید و بدانید مقاومت آنان درس

زیارا دانشامند   ؛ بخاش نیسات  به تنهاایى نجاات   که علم دهدنشان می استان بلعم باعورادا 

چون احتمال  ؛نباید مغرور شود، انسان هر چه باال رود، همچنین. شوداسیر شیطان مى، دنیاپرست

خطر سقوط برای او بیشاتر  ، جایگاه هرکس باالتر باشد. سقوط وجود دارد و عاقبتِ کار مهم است

کند و در کمین است که شیطان وسوسه مى. گرددشیطان مى طعمه، ه از خدا جدا شودآنکاست و 

شود و تا بلعم حریف عالم ربّانى نمى شیطان البته. او را دنبال کند، اى ببیندهر گاه در کسى زمینه

ََ ِمْن ها َفَأْتَبَعهُه شایطان بار او تسالّط نداشات:     ، از آیات دست نکشیده بود هْیااُن َفاْنَسهَل  .3الشَّ

 بااعورا  سرنوشت دانشمندى همچون بلعام . دهندعلما را هم فریب مى هاگاهى طاغوت، همچنین

  .عبرت باشد درس باید براى تاریخ

.  ...و نه نام افراد و قبایل و مناطق ؛آنچه مهم است عوامل عزّت و سقوط است، در بیان تاریخ

 .دهیممی محتواهایی باشد که ارائهتواند یکی از منابع مهم می تاریخ صحیح

                                                                                                                                              
 «.است کیفر سخت خدا بگرفت و گناهانشان ]کیفر[

1 .َعَظِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ أُولئِکَ وَ الْبَیِّناتُ جاءَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ اخْتَلَفُوا وَ تَفَرَّقُوا کَالَّذِینَ تَکُونُوا ال و  :و»(؛ 105)آل عمران 
 آنان براى و شدند پراکنده و کرده اختالف هم باز آمد، برایشان روشن دالیل آنکه از بعد که نباشید کسانى مانند

 «.است بزرگ عذابى
2 .َیُحِبُّ اللَّهُ وَ اسْتَکانُوا مَا وَ ضَعُفُوا ما وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی أَصابَهُمْ لِما وَهَنُوا فَما کَثِیرٌ رِبِّیُّونَ مَعَهُ قاتَلَ نَبِیٍّ مِنْ کَأَیِّنْ و 

 در آنچه براى پس جنگیدند، بسیارى خداپرستان آنان همراه که پیامبرانى بسیار چه و» (؛146)آل عمران:  الصَّابِرِینَ
 «.دارد دوست را صابران خداوند و ندادند ذلّت به تن و شدند ناتوان نه و کردند سستى نه رسید، آنان به خدا راه
3 .َالْغاوِینَ مِنَ فَکانَ الشَّیْطانُ فَأَتْبَعَهُ مِنْها فَانْسَلَخَ آیاتِنا آتَیْناهُ الَّذِی نَبَأَ عَلَیْهِمْ اتْلُ و  :آنان، بر و»(؛ 175)اعراف 

 به را کرامات[ برخى صدور و دعا اجابت و معارف به علم ]از خود آیات که بخوان را( باعورا بَلعَم) کس آن داستانِ
 از تا کشید خویشپى  در را او شیطان پس ساخت، جدا آیات آن از را خود ]ناسپاسانه[ او پس بودیم، داده او

 «.شد گمراهان
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 مخاطب 



ارتبااط   وتوجه به مخاطاب و شاناخت   . یکی از ارکان اصلی در تعلیم و تربیت است مخاطب

 .کند موفقیت معلم نقش ایفا تواند درمیبا او مناسب 

  شناخت مخاطب. 1

طالعات را اانواع ، درست بدهد که عالوه بر تحصیالت قبلیای تواند نسخهمی زمانی، پزشک

متعدد مانند  هایشپاسخ آزمای و واگیر بودن بیماری، وراثتی بودن بیماری، از قبیل سابقه بیماری

 .قند و اوره و چربی و کلیه و قلب و ریه و امثال آن داشته باشد

تفاقاات  او  م فضاا تواند شاگرد خود را خوب تعلیم و تربیت کند که از تماا می استاد نیز زمانی

 مطلع باشد. گذاردمی پیرامونی و عوامل مثبت و منفی که روی شاگرد اثر

چگوناه  ، شانود مای  چه، بیندمی چه، رفت و آمد دارد کسی اگر معلم بداند که شاگرد او با چه

و ...، آن  تبی چقدر اسرابطه او با دین و مراکز مذه کنند.می پدر و مادر به او چه القا، کندمی فکر

باه  است را پنرزنی است که سمت وگرنه مثال او مثال آمپول باشد؛تواند مرهم روی درد می زمان

 !زدمی ل را سمت چ ولی آمپو، مالیدمی الکلی

ر بین از نظا مخااط . شناس باشد و افراد و روحیات را در نظار بگیارد  باید مخاطب استاد موفق

 متفاوت هستند:، علمی و حوصله و نیاز و خانواده و محیط و مشکالت

 اند؛حوصله و بعضی پرحوصلهبعضی کم، حوصلها بعضی بی

 ؛رندپذیمی بعضی مغرور هستند و با سختی مطالب راا 

 ؛دهندمی بعضی عاشق هستند و با عالقه به درس گوشا 

 ؛و هیچ احساسی ندارند اندتفاوتا بعضی بی

ها ن برنامهبعضی فراری هستند و منتظر تعطیل شدن درس و مدرسه و دانشگاه و تمام شدا 

 ؛هستند
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 خانواده یاا  وو بعضی در فکر مشکالتی هستند که در خود  اند،بعضی بسته اند،بعضی خستها 

 اند.دیگران دیده

 توجه به سطح فکر و اندیشه مخاطب. 2

در  امیرالمؤمنین؛ از ضروریات آموزش و تربیت است، توجه به سطح فکر و عقل مخاطب

معنا کنایی و پر، این تعبیر کوتاه« .مرکب علم است، عقل 1؛العقل مرکب العلم» بیانی زیبا فرمودند:

در پذیرش علوم به توان عقل و پذیرش او توجه باید  رساند کهمی و محل علم ضمن بیان جایگاه

 نقال  از رسول گرامای اساالم  . قیقت توجه دارندحگونه که معلمان آسمانی به این آن؛ داشت

َخاِطَب »شده است:   م نر
َ
ِبَياِء أ نم

َ َنا َمَعاِشََّ اْلم ِمَّم
ر
اَس  أ َم  َعَلی النح وِلِه ُر ِِ عر

دم
َ
به اندازه ، پیامبرانما جماعت  2؛ق

 «.گوییممی های مردم با آنان سخنعقل

ه ی خاود چا  بارا  چه هدف و آرزویی دارند؟ توان شناخت:می متعددی هایعقل مردم را از راه

؟ چاه  کنناد یما  ی مطالعههای؟ چه کتابهستند؟ با چه افرادی دوست اندشخصی را الگو قرار داده

ه چا ، چاه وزیاری  ، ه راهی است؟ چه رئایس جمهاوری  در چآنها ؟ حب و بغض خوانندمی دعایی

ه و با  متاأثر ، چیاز در اولویت است؟ از نداشتن چه  آنهابرای ، چه لباسی، چه رشته علمی، مسکنی

 ساخن  ؟ در گفتگوهای خاود چگوناه  هستند؟ چه اشعاری حفظ کنندمی داشتن چه چیزی افتخار

 ؟کنندمی و از چه اصطالحاتی استفاده گویندمی

 3.پی بردآنان توان به سطح فکر می گرایش و سلیقۀ افراد به خوبیاز نگرش و

                                                           
 .53 ص ،غررالحکم. 1
 .384ص ،25ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار .2
 حدود غروب اول در چشیدم؛ زیرا را دین مزه و بودم مکه در رمضان ماه امسال»: گفت و آمد من نزد شخصی» .3

 نماز در اینکه دیگر .ایستندمی مغرب نماز به بعد و کنندمی افطار لحظه یک در مسجدالحرام در انسان میلیون یک
 گریه گاهی و دادمی دست ما به خوشی حال حمد از بعد طوالنیهای سوره خواندن با و کردممی شرکت آنان تراویح

 و! مغرب شیعه، افطار و است غروب سنت اهل افطار زیرا بوده؛ وقت از قبل شما افطار اما»: گفتم او به« .کردیممی
 نماز نباش! اما خوشحال خود افطار از شود بنابراین مراعات باید بعضی فتوای به است که دقایقی مغرب و غروب بین

 « .ایدکرده خالفی کار آگاهی بدون شما بنابراین است و حرام شیعه عقیده به تراویح
 حتماًآنها  آشپز که امکرده شرط و امگرفته نظر در فقیر جوانان عروسی برای سالنی»: گفت من به شخص دیگری نیز

 فتوایی و حدیث و آیه هیچ»: گفتم او به .دهدمی خمس حتماً که بخرد تاجری از را غذایی مواد بپزد و غذا وضو با
 نمونه این از« .است نداده ما به تجسس اجازه کس هیچ غذایی مواد خرید در باشد و وضو با آشپز که است نیامده
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هاست و ماردم در قیامات   قرب مردم به خدا به میزان عقل آنخوانیم که می در بعضی روایات

خاوانیم کاه حسااب و    مای  در حدیث دیگاری  1.هاستدرجات مختلفی دارند که بر اساس عقل آن

 2.کتاب آنان نیز به مقدار عقل آنان است

 توجه به آمادگی روحی مخاطب. 3

ا گر سنگی را .توجه به آمادگی مخاطب است، یکی از اصولی که در تدریس و تعلیم مهم است

چاه  هر، دولی اگار سایمان خشاک باشا    ؛ شودمی محکم، به دیواری که سیمان تَر دارد بچسبانیم

 .افتدمی به زمین، سنگ را بغل آن قرار دهیم

خاوانیم کاه قلاب و روح    مای  در حدیث .بسیاری از امور است شرط توفیق در، آمادگی روحی

پذیرش و پشت  هابرای قلب» فرمودند: امیرالمؤمنین؛ گاهی گرایش دارد و گاهی تنفر انسان

 نابیناا ، شاود  که زمانی که به قلب اکراهچرا؛ ها وارد شویداز طرف میل و اقبال قلب کردنی است.

 و مساتحبات ، آن است که آن لحظه که روح گارایش دارد  وظیفه ما، حتی در عبادت 3«.گرددمی

به واجبات عمل کنیم و مستحبات را به آن  راغب نیستو آن لحظه که روح  نوافل را انجام دهیم

  4.تحمیل نکنیم
شانیده و اگار   یده یاا ن استاد باید بداند که شاگرد نشاط دارد یا ندارد؟ قبل از او سخنانی را شن

حث بارای  ب در رفاه است یا در سختی؟ ؟گرسنه است یا سیر؟ است ودهشنیده چه مدت مشغول ب

در ار آن ط و مقاد شود که استاد از نشامی او تازگی دارد یا تکراری است؟ توجه به این امور سبب

 .کند تنظیماو شود و تدریس خود را براساس گرایش یا تنفر  آگاهشاگرد 

                                                                                                                                              
 .نیستند کم کنند،می دینداری خیال اساس بر که دیندارانی

 ط) األنوار بحار) .«عُقُولِهِمْ قَدْرِ عَلَى رَبِّهِمْ مِنْ الزُّلْفَى یَنَالُونَ وَ الدَّرَجَاتِ فِی غَداً الْعِبَادُ یَرْتَفِع إِنَّمَا» :النَّبِیِّ عَنِ . وَ 1
 (156 ص ،66ج بیروت(، –
 (12 ص ،1ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی)« .الْعَقْلِ قَدْرِ عَلَى الثَّوَابَ أَنَّ: » الصَّادِقِ . عَن2ِ
 أُکْرِهَ إِذَا الْقَلْبَ فَإِنَّ إِقْبَالِهَا وَ شَهْوَتِهَا قِبَلِ مِنْ فَأْتُوهَا إِدْبَاراً وَ إِقْبَاال وَ شَهْوَةً لِلْقُلُوبِ إِنَّ»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .3

 ( 193 حکمت ،البالغهنهج) «.عَمِیَ
 ص ،3 ج ،الکافی) «بِالْفَرِیضَةِ فَعَلَیْکُمْ أَدْبَرَتْ إِذَا وَ فَتَنَفَّلُوا أَقْبَلَتْ فَإِذَا إِدْبَاراً وَ إِقْبَاال لِلْقُلُوبِ إِنَّ» :النَّبِیُّ قَالَ .4

454) 
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 بررسی ذائقه مخاطب. 4

اده و در مشخصی دارد و بر اساس نیاز مخاطبان آما  هایفصلکه سربه غیر از دروس رسمی 

در  ژهبه وی ،رددر برخی از موارد که استاد در انتخاب موضوع آزادی دا، شودمی طول سال تدریس

بایاد  لکاه  بید از ذائقه روحی مخاطب غافال باود؛   نبا، محفلی های خانگی وو کالسها سخنرانی

العااتی  اط، یا نیست و نسبت به آن بحثبحث مورد نظر مطابق با نیاز او هست که کرد بررسی 

نیااز   ماورد شاتر  بیگاهی استاد باید چند موضوع را طرح کناد و آنچاه   دارد یا هیچ اطالعی ندارد. 

 .نمایدبیان  ،مخاطب است

 ایندر  ند.داراهمیت میل و گرایش به موضوعات کم، اطالعیکه بر اساس کم چه بسا افرادی

 ویازهای روحی سبت به ند و او را ننباید به اصالح ذوق و ذائقه او بپرداز استاد و معلم، گونه موارد

یااز  نمورد یممفااه ، تسالط خاود  کنند و با بیان شایرین و با قلبی خود توجیه و در او ایجاد عطش 

 .دهندمخاطبان را به آنان آموزش 

 تکریم مخاطب . 5

 ،خصوص کسانی که تحت تعلایم و تربیات انساان هساتند    به، اسالم برای تکریم همه مردم

که  2«یا قوم»و 1«اخوهم» تعبیر. برادرانه بود، با مردم برخورد انبیا. کرده استای ویژه سفارش

 .استمردم و انبیا دهندۀ رابطۀ با محبت و کرامت میان نشان، در قرآن کریم نقل شده

َبَعَك  ِلَمِن  اْخِفْض َجناَحَك َو  فرماید:می به پیامبر قرآن کریم و باراى  »؛  3ِمهَن اْلُمهْمِمِنیَن  اتَّ

سوره  54در آیه  همچنین« .[و متواضع باش]بال خود را بگستر ، اندمؤمنانى که از تو پیروى کرده

. تو به آناان ساالم کان    ،به تو سالم کنند مؤمنیندهد قبل از آنکه می دستور انعام به پیامبر

 ِذ َن ُ ْمِمُنوَن ِبآ اِتنا َفُقْل ِإذا  .4َعَلْیُكْم  َسالم   جاَءَك الَّ

یا ایهاا  »فرماید: می به مؤمنین مثالا؛ برده استکار بهبرای مخاطبانش عناوین کریمانه  قرآن

                                                           
1. ْتَتَّقُونَ ال أَ نُوحٌ أَخُوهُمْ لَهُمْ قالَ إِذ (:106 شعراء) ؛ ْتَتَّقُونَ ال أَ هُودٌ أَخُوهُمْ لَهُمْ قالَ إِذ (:124شعراء)؛ ْإِذ 

 .(161شعراء:)  تَتَّقُونَ ال أَ لُوطٌ أَخُوهُمْ لَهُمْ قالَ إِذْ ؛(142شعراء:) تَتَّقُونَ ال أَ صالِحٌ أَخُوهُمْ لَهُمْ قالَ
2 .َإِنَّکُم قَوْمِ یا لِقَوْمِهِ مُوسى قالَ إِذْ و ...  (:54بقره) ؛ْمَکانَتِکُمْ عَلى اعْمَلُوا قَوْمِ یا قُل ... (:135 أنعام). 
 .215. شعراء:  3

 .54. انعام:  4
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رعایات  بردگان را کرامت حتی اسالم . «یا اهل الکتاب»فرماید: می یا به اهل کتاب ،«الذین آمنوا

 پیامبر اسالم به کودکان ساالم  .به کار برده استدر مورد آنان )جوانمرد( را  «فتی»ه کرده و کلم

 .بردمی کرد و اسم آنان را با کنیهمی

هاایی را  سام پیامبر گاهی القب بد به یکدیگر ندهید!  کهاست در سوره حجرات سفارش شده 

دم کاه باا مار    باود ماأمور  ، دخود عقل کل بوداد. ایشان که که در آن نوعی تحقیر بود، تغییر می

 .نوعی احترام و تکریم مردم است، مشورت کند و ناگفته پیداست که این مشورت

و امثاال   فحاشای ، کردن غیبت، زخم زبان زدن، مسخره کردن، تحقیر، گونه توهینهر اسالم

اطاب را باه   قلاب مخ ، تکریم .حرام شمرده است، زندمی که به آبرو و شخصیت افراد لطمهرا آن 

 .کندمی نرم و آماده، معلم جذب و برای رشدسوی 

 خواهی از مخاطبنظر. 6

هم ، عمل این. های شخصیت دادن به آنان استیکی از راه، مشورت با شاگردان و مخاطبان

ذاشتن گچون ضمن احترام ؛ سبب رشد مخاطبان است، کننده و همعالمت تواضع و رشد مشورت

 دهیم تامی زشآمو و به صورت غیر مستقیم کنیممیکر وادار به ف آوردنشان، آنان راو به حساب 

 .دهند با دیگران اهمیت به مشورت کردن

؛ دنشاو نمای استاد هم متوجاه آن   فهمد که معلم ومی چیزى آموز و دانشجوگاهی یک دانش

ما شاگرد  ، با اینکهکردسخنرانى مى شهید مطهرىوقتی . نیست در فکری چراکه سلسله مراتب

شما  د؟ به نظرآقاى قرائتى نمرۀ منبر من چند بو»کرد: می اما سؤال. شدیمایشان هم حساب نمى

 «این بحث خوب بود؟

از مشاورت  ، ترین افراد هستیمعادل ترین وعلمی بیان کردیم که حتی اگر عاقلدر بایدهای م

ْمهن ِفهي َو شهاِوْرُیْم  :بودمأمور به مشورت  پیامبر اکرم؛ چراکه نیاز نیستیمبی
َ
و متاذکر   1اْْل

فرمان صریح در مورد آن، نه کارهایی که  ،شدیم که فرمان مشورت در مورد کارهای مردمی است

 .است از طرف خدا و پیامبر آمده

 آناان شارمنده  چون کرد و می خود مشورتغالمان با  امام رضا که خوانیممی در روایات
                                                           

 .159. آل عران:  1



فصل هفتم: مخاطب   231  

خداوند چیزی را به ذهن شما بیندازد که بارای مان حارف    آیا اشکال دارد »فرمود: می، شدندمی

 «است؟ای تازه

 تفکیک مخاطبین. 7

ر دانه هناوز  اما متأساف  شوند،افراد بر اساس سن و سال تفکیک می، چه در مراکز آموزشیاگر

ت که ر حالی اسدپرداخته نشده و این  تفکیک جنسیتیبه  ها،به ویژه دانشگاه ،برخی مراکز علمی

 .ضروری است، برای آموزش بهتر و رعایت مسائل شرعیتفکیک جنسیتی ، باال در سنین

نی سا ن از جهت در بسیاری از مواقع تفکیک مخاطبا نیز مانند مساجد ،در غیر مراکز آموزشی

و چاه   -دقادری زحمات دار  ، تفکیک مخاطبان از این جهات، چهیا معلوماتی ضروری است و اگر

اد افار باه  و د ببار دهی جلسات مذهبی را بااال  بهره، تواندمیاما  -نباشدبسا امری عادی و عرفی 

 .نداز مسائل دینی را فرا بگیر بخشی، بر اساس نیازها و معلومات خودکمک کند که 

قادر جماع    در مسجدی که امام جماعت آنجا بودم، جمعیت انبوهی در شاب ، به عنوان نمونه

 هاینیاز ،ر گرفتنسعالوه بر مراسم دعا و قرآن به شد. با خود فکر کردم که هر گروه از آنان، می

 صاه مطاالبی  قجمع کردم تا بارای آناان در قالاب    ای کودکان را در گوشه رودارند؛ از اینخاصی 

 در، ی دیگار جمعا باا  دیگر فراخوانادم و شابهاتی را جاواب دادم و    ای جوانان را در گوشه؛ بگویم

ولی ، ه هم زدبدر ظاهر عظمت مجلس را ، این کار پرداختم؛نماز قرائت اصالح به دیگر ای گوشه

 .در واقع مفید بود

 دام تادبیری کا بررسی و بارای هار   افراد نیازهای مختلف  ،اگر با تدبیر و هماهنگی مسئولین

با ، دلیل که به هر در صورتی البته .کاربرد تبلی  و تدریس بهتر و بیشتر خواهد شد، اندیشیده شود

کنایم  عی بایاد سا  ، ندارد آنان وجودعلمی  و شرایط تفکیک سنیکه  جمع متنوعی مواجه هستیم

 .مورد استفاده همگان قرار گیرد کهارائه دهیم ای بحث را به گونه

 به دنبال مخاطب رفتن. 8

 هام ز عالم ا، نگرفتیشود که چرا یاد می همان گونه که از جاهل سؤال :خوانیمدر حدیث می

 ؟ندادیشود که چرا یاد سؤال می
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مها جهاَءُكْم َرُسهول   رفتناد: پیامبران به سراغ مردم مای  که خوانیمدر آیات قرآن می  1َأ َفُكلَّ

  .2جاَءُیُم اْلَحقُّ  :بروند مردم باید به سراغ آمده است که طرفداران حقّ همچنین

طبیبی قباود کاه باه     3؛طبيب َواِ بطبه»فرماید: می در توصیف پیامبر حضرت علی

 «رفت.سراغ مردم می

تا بعد  کنندکه چرا گروهی برای فقیه شدن کوچ نمیفرموده است قرآن کریم با لحن توبیخی 

بروناد و منتظار    مردم سراغبه علما باید از منظر قرآن،  4؟از فقیه شدن به سوی قوم خود برگردند

، وی ت: یکی کوچ کردن برای فقیه شدندو هجرت سفارش شده اسبنابراین . دعوت آنان نباشند

 .بخشیه وطن برگشتن برای هشدار و آگاهیبدیگری، 

  های مخاطبگوش دادن به حرف. 9

ای به گونه ؛شنیدمی حضرت حرف مردم راآن فرماید که می در ستایش پیامبر قرآن کریم

 .5ُیَو ُأُذن   َو َ ُقوُلوَن  سراسر گوش است: گفتند پیامبرمی که

                                                           
1 .َفَکُلَّما أَ الْقُدُسِ بِرُوحِ أَیَّدْناهُ وَ الْبَیِّناتِ مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَى آتَیْنا وَ بِالرُّسُلِ بَعْدِهِ مِنْ قَفَّیْنا وَ الْکِتابَ مُوسَى آتَیْنا لَقَدْ و 

 کتاب موسى به ما همانا و»(؛ 87)بقره:  تَقْتُلُونَ فَرِیقاً وَ کَذَّبْتُمْ فَفَرِیقاً اسْتَکْبَرْتُمْ أَنْفُسُکُمُ تَهْوى ال بِما رَسُولٌ جاءَکُمْ
 روشن دالیل و[ ]معجزات مریم بنعیسى  به و فرستادیم یکدیگر سر پشت پیامبرانى او پس از و دادیم( تورات)

 بر دستورات[ و احکام ]از چیزى پیامبرى هرگاه چرا پس .نمودیم و یارى تأئید القدس روح با را او و بخشیدیم
 را جمعى و تکذیب را جمعى او[ به آوردن ایمان جاى به ]و .ورزیدید تکبّر او برابر در آورد، شما نفس هواى خالف

 «!رساندید؟ قتل به
2 .مُبِینٌ لَسِحْرٌ هذا إِنَّ قالُوا عِنْدِنا مِنْ الْحَقُّ جاءَهُمُ فَلَمَّا  :به حق ما جانب از که هنگامى پس»(؛ 76)یونس 

 «.است آشکار جادوى یک این قطعاً: گفتند آمد، سراغشان
 .108خطبه  ،البالغهنهج. 3

4 .َرَجَعُوا إِذا قَوْمَهُمْ لِیُنْذِرُوا وَ الدِّینِ فِی لِیَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ کَافَّةً لِیَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ کانَ ما و 
 هر از چرا پس شوند، رهسپار جهاد[ ]به مؤمنان ىهمه که نیست سزاوار»(؛ 122؛ )توبه: یَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ

 را آنان گشتند، باز خویش قوم سوى به که هنگامى و شوند فقیه دین تا در کنندنمى کوچ اىدسته ایشان از گروهى
 «.کنند حذر طغیان[ و گناه ]از آنان شاید تا دهند بیم
5 .َآمَنُوا لِلَّذِینَ رَحْمَةٌ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یُؤْمِنُ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لَکُمْ خَیْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هُوَ یَقُولُونَ وَ النَّبِیَّ یُؤْذُونَ الَّذِینَ مِنْهُمُ و 

: گویندو مى دهندمى آزار را پیامبر منافقان، از برخى»(؛ 61)توبه:  أَلِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ اللَّهِ رَسُولَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ وَ مِنْکُمْ
 دارد ایمان خداوند به او شماست، نفع به او دادن گوش: بگو دهد[مى گوش کس هر سخن به است ]و گوش سراپا او
و  اذیّت را خدا رسول که آنان و است رحمت مایه آورد، ایمان که شما از کس هر براى و کندمى تصدیق را مؤمنان و

 «.دارند دردناک عذابى کنند،می آزار
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 نباا آناا  شجو چشم و گوش دان، که در حین درس توقع بجا دارند گونه که استاد و معلمهمان

های فبه حرو ند کنبه او نگاه  آموز و دانشجون دانشباید در موقع سخن گفتخود آنان نیز ، باشد

بیار قارآن   باه تع  و آنها بخورد و صادایی بشانوند  به گوش صدایی نه اینکه ؛ دهندخوب گوش او 

 .«یسمعون»باشد نه ، «یستمعون القول»: کریم

 از جمله: ؛در گوش دادن برکات زیادی است

 ر:به قول شاع ی آنان.هاو نیازها و کمبودها و خصلتها شناخت افراد و روحیها 

 .عیب و هنرش نهفته باشد  تا مرد سخن نگفته باشد

 :در اختیار او گذاشات  فرماید: همین که پادشاه مصر سخنان یوسف را شنید قدرت رامی قرآن

 ََك اْلَیْوم َمُه قاَل ِإنَّ ا َكلَّ  .1َأِمین َلَدْ نا َمِكین   َفَلمَّ

 ستاد.شناخت مقدار اثرپذیری شاگرد و مقدار اخالق و ادب و محبت او نسبت به اا 

 .به شاگردگذاشتن احترام ا 

کناد و  یم آرامشکسی را گوش دهد، او احساس  زیرا همین که انسان حرفتخلیه شاگرد؛ ا 

توانیم نمیما اند تهو آن افراد گفاند با بعضی افراد گفتگو کردهای بسیار اتفاق افتاده که افراد پرناله

ی و ما ا گوش داد: همین که حرف ما راندگفته دار در جوابلی افراد نالهحل کنیم؛ و مشکل تو را

 را به حساب آوردی و ناله ما را شنیدی از شما متشکریم.

مطلاب یاا    تواند بهترینمی در تدریس و تربیت خود ،استادی که سخن شاگردش را بشنودا 

هاا و  و دردهاا  خاأل  آناان،  بهترین عبارت یا بهترین راه را ارائاه دهاد؛ زیارا باا شانیدن ساخنان      

 راهنمایی کند.آنان را تواند می و بهتر از دیگرانکند میرا درک کمبودهایشان 

ای پزشاک بار  ، انگونه که در بیمارستهمان؛ برنامۀ ویژه داشت «اد ویژهافر»گاهی باید برای 

وحای یاا   بایاد بارای افارادی کاه مشاکل ر     نیز معلم  ،کندمی هر بیماری غذای خاصی را توصیه

گری کند تواند واسطهمی د و حتی اگروقت خصوصی بگذار، اخالقی دارند یااعتقادی  یاخانوادگی 

 .آشنا و راهنمایی کند و شاگرد خودش را با متخصصین

                                                           
 .54. یوسف:  1
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 کم کردن فاصله خود با مخاطب. 10

 پیاامبر اکارم  . شاود می کالمش نافذتر، هر چه استاد فاصله خودش را با مخاطب کم کند

 شد که به مردم بگوید:می بارها مأمور

ما َأَنا َبَشن  ِمْثُلُكما   «من بشری مثل شما هستم.»؛ 1ُقْل ِإنَّ

اً قل ل املك لنفسی ا   «.من مالک نفع و ضرر خویش نیستم»؛  2نفعًا و ل ضنه

ه و ل اعلم الغیب و ل اقول لكم انهی ملهكا  مان باه   »؛  3قل ل اقول لكم عندى خزا ن اللَّ

گاویم کاه مان    و نماى ام آگااه هاى خدا نزد من است و نه آنکاه از غیاب   گویم که گنجشما نمى

 «ام.فرشته

ود و بیاان  بازرگ جلاوه دادن خا   ، انادازد مای  معلم و دانشجو فاصلهیکی از چیزهایی که بین 

یگران در دو نه غلو  دچار غلو گرددمعلم باید لذا نه ؛ کندمی تعابیری است که مخاطب را از او دور

 .ایممودهننکاتی را بیان ، در خصوص غلو و خطر آن در بحث پرهیزها. باره خود را بپذیرد

 انیتتوجه دادن به مقام انس. 11

اسابی بار   ثیری منأتا  اش،وجودیقیمت  بهکید بر ارزش مقام انسان و توجه دادن مخاطب أت

 مانند:؛ دهدمی توجهرفیعش به مقام انسان را مکرر  قرآن کریم. او دارد رفتار

ْرِ  َخِلیَف  جاِعل   ِإن ي :خدا هستى تو خلیفه ا
َ
 .4ِفي اْْل

هماواِت َو مها ِفهي  توسات: هر چه در زمین و آسمان است باراى  ا  َن َلُكهْم مها ِفهي السَّ َسهخَّ
 .5الْرِ  

ْرِ  َو اْلِجباِل َفهَأَبْیَن َأْن  تو حامل امانت الهى هستى:ا 
َ
ماواِت َو اْْل ماَنَ  َعَلی السَّ

َ
ا َعَنْضَنا اْْل ِإنَّ

ْنساُن... هاا و زماین و   را بر آسمان [الهى] همانا ما امانت»؛  6َ ْحِمْلَن ا َو َأْشَفْقَن ِمْن ا َو َحَمَلَ ا اْْلِ

                                                           
 .110. کهف:  1

 .188. اعراف:  2

 .50. انعام:  3

 . 30. بقره:  4

 . 20. لقمان:  5

 .72. احزاب:  6
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ها عرضه کردیم، پس از حمل آن سر باز زدند و از آن ترسیدند، ولاى انساان آن را بار دوش    کوه

 «گرفت...

ْ ُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي در تو از روح خدا دمیده شده است:ا  ذا َسوَّ ِِ  .1َف

ُه َأْحَسُن اْلخاِلقیَن  نشى:تو بهترین مخلوق خدا در آفریا   .2َفَتباَرَك اللَّ

ْمنا َبِني آَدمَ ما تو را گرامى داشتیم: ا   .3َو َلَقْد َكنَّ

ْن َخَلْقنا؛ ما تو را فضیلت داد ما ما تو را فضیلت دادیم:  ْلناُیْم َعلي َكِثین  ِممَّ  .4َفضَّ
 5.و تعابیر دیگر

ه حیف اسات  کنموده است  به انسان تفهیم کرده وروایات نیز به شخصیت دادن انسان توجه 

 ا یاادآور رروایات هماواره شخصایت و عظمات روح انساان     . خود را و عمرش را به ناچیز بفروشد

 در تعابیر متعددی فرمودند: امام على ،به عنوان نمونه؛ شوندمى

بدانید که وجود شما جز بهشت بهایى  6؛فالتبيعوها اال بهرا اال الجنة ثن  النفسکَ انه ليس»ا 

 «آن را با کمتر از بهشت نفروشید. ،ندارد

ٌم َصِغيٌَّ »ا  َك ِجَّم نح
َ
َسبر أ َطَوی َو ِفيَك  َو َتحم َر  انم َعاَل َبَّ الم كم

َ  7اْلم

 «.ته استبلکه در وجود تو جهان بزرگ نهف، کنى که موجود کوچکى هستىآیا تو گمان مى

ِه»ا   «هالک شد. ،کس که قدر خود را نشناختآن 8؛هلك امَّؤ لَ يعَّف قد

                                                           
 .29. حجر:  1

 .14. مؤمنون:  2

 . 70. اسراء:  3

  .70. اسراء:  4

 :انسانیت مقام به توجه . 5

 (.33 )نازعات: النْعامِکُمْ وَ لَکُمْ مَتاعاًـ 
 (.4)تین:  تَقْوِیمٍ أَحْسَنِ فِی االنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْـ 
 (.34 )بقره: لْکافِرِینَا مِنَ انَک وَ اسْتَکْبَرَ وَ أَبی إِبْلِیسَ إاِل فَسَجَدُوا الدَمَ اسْجُدُوا لِلْماَلئِکَةِ قُلْنا إِذْ وَـ 
 (.38 )توبه: االخِرَةِ مِنَ الدُّنْیا بِالْحَیاةِ رَضِیتُمْ أَـ 
 .456 حکمت ،البالغه نهج. 6
 .175ص ،المؤمنین أمیر دیوان .7
 .149 حکمت ،البالغه نهج .8
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ِه»ا  ِه و كفی بالنَّء جهاًل اال يعَّف قد دانا کسى اسات کاه قادر خاود را      1؛العالَ م  عَّف قد

 «بشناسد و براى نادانى و جهالت انسان همین بس که قدر خود را نشناسد.

ِه و ال يتجاوز ْده»ا  کاس کاه ارزش خاود را    اى اسات آن نیکو بناده  2؛نعَ العبد ا  يعَّف قد

 «بشناسد و از مرز شخصیت خود پا فرا ننهد.

 صبوری در برخوردهای غلط. 12

رفتارى تفاوت و نااهال و باد  ، افراد بىکنندخدا دعوت مى سویدر برابر کسانى که مردم را به

 تاوفیقى حاصال   ،رد نکندصدر با آنان برخو با اخالق خوش و سعه شوند که اگر مبلّ  دینپیدا مى

ا نیکى گران را بزدایى نماییم و بدى دیالى اللّه آن است که تنشهاى دعوت یکى از راه. شودنمى

در مقابال  ه بهتارین شایو  باا  برخاورد  باه  ماأمور   ،تحت تربیت خداوند پیامبر اکرم. دفع کنیم

 : بودهاى دشمنان بدى

ِتي اْدَفْع ا  َئَ  َنْحُن َأْعَلُم ِبما َ ِصُفوَن ِیَي َأْحَسُن  ِبالَّ ی  بدى را باه بهتارین    [اى پیامبر!»]؛  3السَّ

کنناد  ما به آنچه مخالفاان توصایف ماى    [در مقام انتقام و مقابله به مثل مباش]و روش دفع کن 

تو را باه ساحر وجاادو توصایف      شریک و دانیم که مشرکان مرا به گرفتن فرزند ومى]وتریم آگاه

 «[.کنندمى

َئُ  اْدَفْع  ا ی  ِتي َو ل َتْسَتِو  اْلَحَسَنُ  َو َل السَّ ُه َوِلي   ِبالَّ ِذ  َبْیَنَك َو َبْیَنُه َعداَو   َكَأنَّ َذا الَّ ِِ ِیَي َأْحَسُن َف
دفاع   [که نیکى است]با شیوه بهتر  [بدى دیگران را]و نیکى با بدى یکسان نیست؛ »؛  4َحِمیم  

و ]شاود  ن کس که میان تو و او دشمنى اسات همچاون دوسات گارم ماى     کن، که این هنگام آ

 «.[شودعداوتش نسبت به تو تمام مى

و اهل انتقاام  بدهد ها را با خوبى پاسخ که بدىاست سفارش شده  به پیامبر در این آیات

خواهد که به از خداوند مى امام زین العابدین، گونه که در دعاى مکارم االخالقهمان؛ نباشد

نیکى مردم را بگوید و از بدى آنان بگذرد و هر کس با ، در برابر غیبت مردم از او تااو توفیق دهد 
                                                           

 16 خطبه و 103 خطبه ،البالغه نهج. 1
 .777ص ،2ج ،الحکم غرر .2
 .96. مؤمنون:  3

 .34. فصلت:  4
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 بر اکرم و اهال بیات معصاوم آن حضارت    در سیره پیام. او قطع رابطه کرد با او معاشرت کند

ان را به طرفدار آنان تبدیل کرده ترین مخالفخوانیم که سرسختهایى از این برخوردها را مىنمونه

 .است

د را ى کاه دوسات خاو   کسا ؛ کناد کسى که دوست خود را حفظ مى اند:مردم چند دستهاساساا 

کساى کاه   ؛ کناد کسى که دوست خود را به دشمن تبادیل ماى  ؛ کندتفاوت مىنسبت به خود بى

 .کنددشمن را به دوست تبدیل مى

 1.د که باید با هر کدام به نحوى عمل کردشونبه چند دسته تقسیم مىنیز مخالفان 

                                                           
 و گیرندمى قرار حقّ برابر در نادانى و جهل خاطر به افرادى خیزند: گاهىاز جمله کسانی که به مخالفت برمی .1

 آمده بارهاین در نیز دیگر آیات با آنها داده شده است. در احسن برخورد و محبت دستور آیات در که کنندمى دشمنى
 إِذا وَ؛«گویند: سالم یا آمیزمسالمت سخنى سازند، مخاطب ناروا[ سخنى ]به را ایشان نادانان که هنگامى و»: است

 إِذا وَ؛ «بگذرند بزرگوارى با بگذرند، ناپسند و بیهوده بر چون و»یا ( 63فرقان:)سَالماً قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ
 (72 فرقان:)کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا

 برخورد شبهات ردنک برطرف و استدالل طریق از آنان با باید که است تردید و شک اساس بر افراد مخالفت ـ گاهى
رستاخیز:  و قیامت مورد در تردید و یا شک( 10ابراهیم:) ... شَکٌ اللَّهِ فِی أَخداوند:  مورد در شک کرد؛ مثالً

ْالْبَعْثِ مِنَ رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ إِن (:5 حج )سمانى: آ و کتب وحى نزول مورد در یا تردید ْنَزَّلْنا مَّامِ رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ إِن 
 (23 بقره:) عَبْدِنا عَلى

 خطاى و سادتح به اعتراف یوسف برادران کرد. برخورد اغماض با باید که است حسادت اساس بر مخالفت ـ گاهى
 -91یوسف:) وْمَالْیَ عَلَیْکُمُ تَثْرِیبَ ال... خاطِئِینَ کُنَّا إِنَّاشدند  روبرو یوسف حضرت آمرزش وعده کردند و با خود
 چنین به دست( زهرگ) من دارى، را من کشتن قصد تو اگر»: گفت قابیل برادرش حسادت مقابل در هابیل نیز .(92

 .(28ئده:ما)تُلَکَلِأَقْ إِلَیْکَ یَیَدِ بِباسِطٍ أَنَا ما لِتَقْتُلَنِی یَدَکَ إِلَیَّ بَسَطْتَ لَئِنْ؛ «.زنمنمى کارى
 است. کافى جّتح اتمام موارد این در .است مادى هاىکامیابى و رفاه و موقعیّت حفظ خاطر به مخالفت ـ گاهى

 و رویگردان ازآنان) «هُمْعَنْ فَأَعْرِضْ» و( 3حجر: و 91انعام: واگذار؛ خود حال به را آنان) «ذَرْهُمْ» آیات حاوی
 ( به این دسته اشاره دارند.81 و 63و نساء: 42کن؛ مائده: دورى

 قالب در ذیل یاتآ را گروه این با برخورد که است مردم ایمان تضعیف و هجو و کارشکنى قالب در مخالفت ـ گاهى
 و سختى با»(؛ 73توبه: ) عَلَیْهِمْ اغْلُظْ وَ :کندمى مشخص اعدام گاهى و دستگیرى و رابطه قطع و شدید برخورد

 حَدِیثٍ یفِ یَخُوضُوا حَتَّى مَعَهُمْ واتَقْعُدُ فَال بِها زَأُیُسْتَهْ وَ بِها یُکْفَرُ اللَّهِ آیاتِ سَمِعْتُمْ إِذا ؛«.کن برخورد کفّار با شدّت
 آنان با نباید گیرند،ىم مسخره به را آنان و ورزندمى کفر خدا آیات به که بشنوید چون و» ؛(140نساء:) غَیْرِهِ

 و دوست را نصارى و دیهو»(؛ 51)مائده:  أَوْلِیاءَ النَّصارى وَ الْیَهُودَ تَتَّخِذُوا ال بپردازند؛ دیگر گفتارى به تا بنشینید
 «.رسانید قتل به شدت به و بگیرید را کفّار»(؛ 61)احزاب: تَقْتِیلًا قُتِّلُوا وَ أُخِذُوا نسازید؛ خود سرپرست
 دىاعْتَ مَا بِمِثْلِ عَلَیْهِ وافَاعْتَدُ :فرمایدمى قرآن که است مسلحانه مبارزه و اسلحه به بردن دست با دشمنى ـ گاهى
 «.کنید مثل به مقابله آنان با باید کردند، تعدّى شما بر آنان که گونه همان»؛ (194 )بقره: عَلَیْکُمْ
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َئ   ِمْثُل ا :سوره شورى 40بعضى در تفسیر آیه  َئ   َسی  مراد ایان اسات   »اند: گفته ،َو َجزاُء َسی 

هماان ساوره    43 چنانکه در آیه، شما هم مثل او هستى دهی،که اگر بدى کسى را با بدى پاسخ 

ُمهورِ َو َلَمْن َصَبَن َو : آمده است
ُ
کسى کاه تحمّال بادى ماردم را      » ؛ َغَفَن ِإنَّ ذِلَك َلِمْن َعْزِم اْْل

 «.این از تصمیمات شایسته است، داشته باشد و از آنان بگذرد



  :تمفصل شه 
 

 سایر نکات



 ا برخای از نکاتی مساتقل یاا مارتبط با    ؛ نماییممی در این فصل برخی نکات تکمیلی را بیان

 .تعالی اهللشاءان ؛تواند مفید باشدمی مطالب گذشته که

 اصولی در مورد تشویق و توبیخ . 1

ی تعلایم و تربیات   هاا یوهتشاویق و تاوبیخ را یکای از شا     و مهارتها(ها )شیوه در فصل پنجم

د بایمعلم ، صدر شرایط خافقط و است با این توضیح که تشویق همیشه مقدم بر توبیخ  دانستیم؛

تنبیه  ل تشویق ودر این قسمت برخی از اصو، با توجه به اهمیت این موضوع. آوردمی به توبیخ رو

 .شویممی را متذکر

  برخی اصول تشویق الف(

 .سایده اسات  ره باشد تا مخاطب فکر نکند که به آخرین درجاه کماال   به اندازا تشویق باید 

 تشویق بیش از اندازه نشانه چاپلوسی است.

فرمایاد:  مای  نباید فقاط جنباۀ ماادی داشاته باشاد؛ خداوناد تعاالی باه پیاامبر         ا تشویق 

 َصهالَتَك َسهَكن  َو َصل  َعَلْیِ ْم ِإنَّ ؛ «کنندگان زکات را با دعا و صلوات خود آرامش بدهپرداخت»
 1َلُ ْم 

 ،ویق شودتشویق شوند از هر جهت بی عیب باشد؛ ممکن است از جهتی تشا الزم نیست که 

گوید و نمی وببالل حرف شین را خ»داشته باشد. به پیامبر گفتند: نقص اما از بعضی جهات هم 

 «کند.می اکماالت بالل، جبران این ر»؛ حضرت فرمود: «کندادا می «اسهد»را « اشهد»

                                                           
1 .ْعَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهُ وَ لَهُمْ سَکَنٌ صَالتَکَ إِنَّ عَلَیْهِمْ صَلِّ وَ بِها تُزَکِّیهِمْ وَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوالِهِمْ مِنْ خُذ  :(؛ 103)توبه
 آنان بر و دهى رشدشان و سازىپاک دنیاپرستى[ و بخل ]از را آنان وسیله بدین تا بگیر( زکات) صدقه اموالشان از»

 «.داناست و شنوا خداوند و است آنان آرامش مایه تو، دعاى کن[؛ زیرا دعا ]و فرست درود
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ه ر جاایی با  دکسای را   مثالا .گاهی تشویق فرد به خاطر جلوگیری از تهاجم بدخواهان استا 

جلاوگیری   اید برایر اینجا بد شود؛کامالا تحقیر میکه آن طرف ای بندند، به گونهمی رگبار انتقاد

اطر کاه باه خا   نقاط قوت و مثبت آن فرد را بیان کرد؛ ناه باه خااطر تشاویق، بل     ها،انصافیاز بی

 جلوگیری از آن همه تهاجم.

 جهت و علت تشویق باید روشن شود تا جلوی حسادت گرفته شود. قارآن در آیاات متعادد   ا 

یا به خاطر عملکارد آناان    1(لما صبروا)فرماید: این عنایت و پاداش به خاطر مقاومت آنان بود می

به خاطر  ،حکومت و حکمت و علم دادیم فرماید که اگر به داودمی و بیان 2(بما کانوا یعملون)بود 

داود که جوانى کم سن و سال، ولى مؤمن، شجاع و از یاران طاالوت  زیرا رشادت او در جبهه بود؛ 

و خداوند حکومت و حکمت به او عطا نمود و  کشت ا که فرمانده سپاه دشمن بودا بود، جالوت را 

ها َو َقَتَل داُوُد ج :خواست به او آموختاز آنچه مى َمهُه ِممَّ ُه اْلُمْلهَك َو اْلِحْكَمهَ  َو َعلَّ اُلوَت َو آتاُه اللَّ
 َ شاءُ 

 ب( برخی اصول توبیخ

م هماین کاه   در حدی باشد که توبیخ شونده به یأس کشیده شود. قارآن کاری  نباید توبیخ  .1

 ی توبه بااز برااه را رو با این کلمه « اال الذین تابوا...» فرماید:می کند،می سخنی از مجرمان نقل

 گذارد.می

باه   فرماید که لاوط می قرآن کریم مربوط به فعل افراد باشد، نه شخصیت آنها.توبیخ . 2

ي ِلَعَمِلُكْم  ؛«نه از خود شما ،من از عمل شما بیزارم» قومش گفت:  .3اْلقاِلیَن  ِمَن  قاَل ِإن 

                                                           
1 .َیُوقِنُونَ بِآیاتِنا کانُوا وَ صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنا یَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ جَعَلْنا و  :اسرائیل بنى میان از و»(؛ 24)سجده 

 «.داشتند یقین ما آیات به هم و کردند صبر هم آنان چون کنند؛ هدایت را[ ]مردم ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانى
2 . ْیَعْمَلُونَ کانُوا بِما وَلِیُّهُمْ هُوَ وَ رَبِّهِمْ عِنْدَ السَّالمِ دارُ لَهُم  :تنها پرردگارشان، نزد سالمت سراى»؛ (127)انعام 

« .است آنان دوست و پشتیبان و سرپرست دادند،مى انجام که اعمالى پاداش به او و است آنان براى
 أُخْفِیَ ما نَفْسٌ تَعْلَمُ فَال * یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ طَمَعاً وَ خَوْفاً رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الْمَضاجِعِ عَنِ جُنُوبُهُمْ تَتَجافى:همچنین

 دور بسترها از پهلوهایشان شب[ هنگام به مؤمنان،»](؛ 17ـ16)سجده:  یَعْمَلُونَ کانُوا بِما جَزاءً أَعْیُنٍ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ
 کس هیچ.کنندمى انفاق ایمداده روزى آنان به آنچه از و خوانند،مى امید و بیم روى از را پروردگارشان و ماندمى

 انجام که است کارهایى پاداش این است، نهفته آنان براى هاستچشم روشنى مایه مهمی که پاداش چه داندنمى
 «.دادندمى
 .168. شعراء:  3
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َ ْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِن َو اْلَمْیِسِن  اگر توبیخ شونده کماالتی دارد، آن کماالت فراموش نشود:. 3
ْكَبهُن ِمهْن َنْفِعِ مها ُقْل ِفیِ ما ِإْثم   هاِس َو ِإْثُمُ مها َأ از تاو دربااره شاراب و قماار     » ؛ 1َكِبین  َو َمناِفُع ِللنَّ

ولى گنااه آن   ،پرسند، بگو: در آن دو گناهى بزرگ است و منافعى )مادى( نیز براى مردم دارندمى

 .«تر استاز سود آنها بزرگدو 

ِم ر »خوانیم: می حدیثی از امیرالمؤمنینتوبیخ علنی نباشد. در . 4 ؤم نر ِم  الم ؤم نر من ؤم 2؛ِمَّم ةر الم

 3گوید.می یکی از خصوصیات آینه آن است که بی سر و صدا عیب را« ؤمن آینه است.برای م

نی که نزد تاو  سخنا»به همسرش فرمود:  . پیامبر اسالمشودبه حداقل اکتفاء . در توبیخ 5

َف َعهسپس بخشی را نقل کرد و از بخشای صارف نظار کارد:      «.امانت بود، به دیگری گفتی نَّ
 .َبْعَضُه َوَأْعَنَ  َعْن َبْعض

َناَلَمِة »تکرار نشود: . توبیخ 6 ََّاطر ِفي الم فم ِ
ب  ِنيََّاَ  اللح  َواْلم سابب   روى در سرزنش،؛ زیادهَجرا َيشر

 «.اثر معکوس دارد شود،می ور شدن آتش لجاجتهشعل

توبیخ از سندهای معتبر و کهن استفاده کنید. قرآن برای تاوبیخ  علت برای اثبات لغزش و . 7

َبوا َو َقْد ُنُ وا َعْنه حتی یهود از رباخواری نهی شده بودند:فرماید که می رباخوران  .4َو َأْخِذِیُم الن 

 آمیز استفادهحبتمهم از کلمات کفار  در مقابل عاطفه نباشد. انبیاءخالی از توبیخ لحن . 8

 .ابت، یا قومیا  ،َمَعنا اْرَكْب   ا ُبَنَي کردند: می

با نقش آنان در تخلف باشد. کسى که نقاش   و تنبیه افراد، متناسبمتناسب با جرم، توبیخ . 9

ی ِكْبَنُه ِمْنُ ْم َلُه  خواهد داشت:محورى و اصلی را داشته است، قطعاا مجازات بیشترى  ذى َتَوله َو الَّ

                                                           
 .219بقره:  .1

 .173ص ،العقول تحف . 2
 را عیب صفا روى از آئینه: جمله از دارد؛ وجود نیز دیگری لطیفی تشابه وجوه کنیم، دقت کوتاه حدیث این در . اگر3

 آئینه. نباشد زده غبار و گرد خودش که دهدمى نشان را عیب زمانى غرض. آئینه و انتقام روى از نه گوید،مى
 عیب، دادن نشان با همراه آئینه. دهدنمى نشان هست، آنچه از بزرگتر را عیب آئینه کند.نمى را مدال و مقام مراعات

 را آن هاىخرده و شکستى اگر را آئینه سر. پشت نه گویدمى روروبه را عیب آئینه. دهدمى نشان نیز را قوّت نقاط
 از دست باز شکستى، را او و کردى تحقیر اگر را مؤمن .دهدمى نشان را زیبایى و زشت هاخرده همان باز برداشتى،
 پاک او صفحه از عیب شدى، رد کنارش از که همین و داردنمى نگه خود دل در را عیب آئینه. داردنمى بر حرفش

 .بشکنم را آئینه آنکه نه کنم؛ اصالح را خودم باید گفت، مرا عیب آئینه اگر. شودمى
 .161. نساء: 4
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 «و براى کسى که بخش بزرگ آن را انجام داده، عذاب بزرگى است.» ؛ 1َعذاب  َعظیم  

واِزَر   ِوْزَر  َو ل َتهِزُر  فرماید:می سرایت نکند. قرآناو از فرد به فامیل و همشهری . توبیخ 10
 «کشد.دیگرى را بر دوش نمىو هیچ کس بار )گناه( » ُأْخنى

آیاا وجادان   »فرمایاد:  می . قرآن برای انتقاد و توبیخ از غیبتبگیریماز وجدان فرد کمک . 11

ُكهَل َلْحهَم  َأَحهُدُكْم  َأُ ِحُب ؛ «؟گوشت برادر مرده خود را بخورد که یکی از شما دوست دارد َأن َ ْأ
 .2َأِخیِه َمْیتًا َفَكِنْیُتُموه

 خدا در قرآن. مالمتش نکنیمبه خاطر کارهای گذشته  برداشتدست ز کار خود فرد ااگر . 12

قبلی احساس کنیاد کاه    هایکنندگان را دوست دارم و مبادا به خاطر خالفمن توبه»فرماید: می

َه ُ ِحُب ؛ «دیگر محبوب نیستید اِبین ِإنَّ اللَّ وَّ  .3التَّ

را به زنان مصر نشان داد و  بگیریم. زلیخا یوسفدر توبیخ شرایط خالفکار را در نظر . 13

به آنان زلیخا با این عمل  .زده به یوسف نگاه کردنددست از میوه کشیدند و بهتآنان با یک نگاه، 

چگوناه عاشاق او    ، پاس در خانه من باود ها گفت: شرایط مرا درک کنید که این جوان زیبا مدت

ِني: نشوم ِذ  ُلْمُتنَّ  .4ِفیهِ  َفذِلُكنَّ الَّ

گفتناد ماا    . هماین کاه بارادران یوساف    نکنیماگر خالفکار اقرار کرد، او را مالمت . 14

ا خاِطِئیَن *قهاَل َسهْوَف  کنم:می خطاکاریم، پدر گفت: من برای شما استغفار ا ُكنَّ  َأْسهَتْغِفُن َلُكهْم  ِإنَّ
هي با اینکه مالمت و تنبیه شد،  یونس حضرت .بنابراین مالمت نباید مانع محبت باشد .5َرب 

َفَنَبْذناُه ِباْلَعناِء َو ُیَو َسِقیم  *َو َأْنَبْتنا َعَلْیهِه َشهَجَنً   ولى باز هم مورد عنایات ویژه خداوند قرارگرفت:
* َو َأْرَسْلناُه ِإلی ماین  پس او را در حالى کاه بیماار باود باه ز    » ؛ 6ِماَ ِ  َأْل   َأْو َ ِز هُدوَن  ِمْن َ ْقِاین 

یا به سوى یکصد هزار نفر  [پس از بهبودى]اى از کدو رویاندیم و او را و بر او بته خشکى افکندیم

 «تر فرستادیم.بیش

                                                           
 .11. نور:  1

 .12. حجرات:  2

 .222. بقره:  3

 .32. یوسف:  4

 .97و98. یوسف:  5

 .147-145. صافات:  6
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، مات ه کفران نعبتوبیخات قرآنی مربوط  مثالا؛ توبیخ در مورد مسائل اساسی و مهم باشد. 15

 .امثال آن استدنیاگرایی بیش از حد و ، تکیه به ستمگران، اطاعت از طاغوت، شرک

کنایم، مگار   نمی فرماید: ما کسی را عذابمی توبیخ بعد از اتمام حجت باشد. قرآن کریم. 16

ِبیَن اینکه برایشان پیامبری را مبعوث کرده باشیم:  ا ُمَعذ  ی َو ما ُكنَّ اگر دزد در  .1َرُسوًل  َنْبَعَ   َحتَّ

 قطاع را دسات او   ،ام و راسات بگویاد  دهه سرقت و قطع دست سارق را نشانی دادگاه بگوید من آی

 کنند.نمی

حضارت  . آن ساوء اساتفاده نکناد    باید مواظب باود کاه دشامن از    هنگام توبیخ دوستان. 17

 گونه با من برخورد نکن که دشمنان مرا مالمت کنند:گفت: آن به برادرش موسی هارون

 ْعداء ِبَي  َفال ُتْشِمْت
َ
 .2اْْل

فرماید: بعضی درباره تقسیم زکات می قرآن کریم. اشدبمسائل شخصی نباید انگیزه توبیخ . 18

شدند. در حقیقات،  می راضی، شدمیداده آنها  اما اگر از همان زکات به؛ گرفتندمی به پیامبر عیب

َو ِمهْنُ ْم َمهْن َ ْلِمهُزَك ِفهي  انتقاد آنان براساس محرومیت خودشان بود و جنبه شخصای داشات:  
 ِِ َدقاِت َف  .3ُأْعُاوا ِمْن ا َرُضوا َو ِإْن َلْم ُ ْعَاْوا ِمْن ا ِإذا ُیْم َ ْسَخُاوَن  ْن الصَّ

ِسيا»  :خوانیممی در حدیث؛ مستقیم باشدباید غیرگاهی توبیخ . 19 نر َِّ الم جر ِس زم حم نر  4؛َء ِبَثَواِب الم

  «.خالفکار را توبیخ کنید، دهیدمی با پاداشی که به نیکوکار

  شوندهکننده و سؤالسؤال نکاتی در خصوص. 2

 ظر گرفت:تذکراتی وجود دارد که باید در ن نکات و کننده و سؤال شوندهدر خصوص سؤال

 زیرا: ؛ به هر سؤالی جواب ندهیم. 1

 .استنهفته  یهای فتنه انگیزگاهی در قالب سؤال انگیزها 

                                                           
 .15.سراء:  1

 .150. اعراف:  2

 داده آنان به ]اموال[ آن از چیزى اگر پس .گیرندمى عیب تو به( زکات تقسیم) صدقات در منافقان از بعضى و». 3
 شوندمى خشمگین آنان ناگاه به نشود، داده آنان به چیزى اگر ولى شمارند[،مى عادل را تو ]و شوندمى راضى شود،

 (58)توبه: « .کنند[مى متّهم عدالتىبى به را تو ]و
 .501ص ،177 حکمت ،(صالح للصبحی) البالغه نهج .4
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ل ناد و هادفش از ساؤا   داکننده جواب را مییعنی سؤال ؛ها جنبه آزمایشی دارندگاهی سؤالا 

 .آزمایش کردن افراد است

د و آن های گوناگون را بشنوتا جواب، گاهی انگیزه سؤال ایجاد تضاد بین افراد مختلف استا 

 .را دستاویز قرار دهد

 .ذلیل کند کند تا طرف را تحقیر ومی ایسؤال پیچدهفرد گاهی ا 

اصحاب کهاف   مثل اینکه پرسیدند: ؛اثری ندارد دانستن پاسخ آن،که شود میگاهی سؤالی ا 

 .چند نفر بودند

ئل فرعای  دهنده را از مسائل اصلی باه مساا  رح سؤال برای آن است که فکر جوابگاهی طا 

 .بکشاند

 .گاهی سؤال برای اظهار فضل و خودنمایی استا 

 .نسل نو توجه شود اعتقادی و در پاسخگویی باید به سؤاالت اصلی. 2

، بساتن آن مطلا  جواب بدهیم که مشکلی را از فرد یا جامعه حل کند و دانباید به سؤالی . 3

 .واجب یا مستحب باشد

، ای پرسایدند اگار ساؤالی را در جلساه   ؛ ساؤال داده شاود  طارح  پاسخ باید در همان زمان . 4

ه در جلسا  یاا پاسخش را در همان جلسه بدهیم تا مبادا این سؤال در ذهن کسی شک ایجاد کند 

 .حضور نداشته باشدل کننده بعد، فرد سئوا

یازی  چاه چ »دند: مثالا از پیغمبر پرسای . جواب دیگری داد ،سؤال گاهی باید به جای پاسخِ. 5

انفاق  ار مقداری ( پیامبر به جای اینکه بگوید چه چیزی یا چهيسئلونک ماذا ينفُو ) «انفاق کنیم؟

، دهدینم ب آنها رایعنی جوا «.باشد بستگانتاناول به والدین و کنید، میهر انفاقی »فرمود:  کنید

 .کندآنچه باعث هدایت است مطرح میبلکه 

 ،داندنمییزی را چ باید هر کجااستاد ، گونه که در گذشته درباره شهامت استاد گفتیم. همان6

 (قل إ  اَِی). دانمبا کمال شهامت بگوید: نمی

در  ا شخصای یا  نباید دامنۀ سؤاالتی کاه بارای فارد    .جنبه عمومی داشته باشدباید سؤال . 7

کاه  یم دهبلکه به سؤالی جواب  ؛به کالس و درس و مسجد کشیده نشود ،مطرح استای منطقه

 .پاسخ آن مورد نیاز همه باشد
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قت زمان قیامت چه و» پرسیدند:می بارها از پیامبر؛ به برخی از سؤاالت نباید پاسخ داد .8

 1«.علم آن مخصوص به خداست»گفت: می داد ونمی جواب حضرت« ؟است

 2)و انتم تعلمون(. بخواهیمجواب را از وجدان طرف باید گاهی . 9

شاتر  بیشوند که ما می چون باعث؛ به گردن ما حق دارند ،کنندمی افرادی که از ما سؤال. 10

 .مطالعه کنیم

 بسیج عمومی برای دعوت به مشترکات . 3

اماا   ،دعلوم بسیارند و هر استادی باید در رشته تخصاص خاود تادریس کنا     هایگرچه رشته

 .حساس باشند نسبت به برخی موضوعات باید همۀ اساتید

حتارام و  ا، بنادگی خادا  ، دقات ، عزت، المالحفظ بیت، اخالق، خدمت، بهداشت، ایمانمسئله 

خصوصای و   هاای ستادری . و از مشترکاتی است که همه باید به آن توجه کنناد ها تکریم ارزش

 .تفاوتی نسبت به مشترکات نیستتوجیه کنندۀ بی تخصصی

قرآن از یهود و نصاری خواساته  کردند. می یکدیگر را تصدیق ءفرماید که انبیامی قرآن کریم

  3.که در دعوت به مشترکات همکاری کننداست 

                                                           
1 .َالْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ثَقُلَتْ هُوَ إِلَّا لِوَقْتِها یُجَلِّیها ال رَبِّی عِنْدَ عِلْمُها إِنَّما قُلْ مُرْساها أَیَّانَ السَّاعَةِ عَنِ یَسْئَلُونَک 
(؛ 187)اعراف:  یَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ اللَّهِ عِنْدَ عِلْمُها إِنَّما قُلْ عَنْها حَفِیٌّ کَأَنَّکَ یَسْئَلُونَکَ بَغْتَةً إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال
 کسى او جز است، من پروردگار نزد تنها آن علم: بگو شود؟مى پا به وقت چه که پرسندمى قیامت درباره تو از»

 ناگهانى صورت به جز است، سنگین زمین و هاآسمان در قیامت[ رسیدن ]فرا .سازد آشکار را آن زمان تواندنمى
 ولى است، خداوند نزد تنها آن علم: بگو! دارى کامل آگاهى آن ]زمان[ از گویا که پرسندمى چنان از تو .آیدنمى پیش
 «.دانندنمى مردم بیشتر

 وَ فِراشاً الْأَرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی: است؛ مانند داده قرار سؤال مورد را هاوجدان کریم قرآن متعددی موارد . در 2
 (؛22؛ )بقره:تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ أَنْداداً لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَال لَکُمْ رِزْقاً الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ وَ بِناءً السَّماءَ

 فرو آبى آسمان، از و داد قرار ]افراشته[ بنایى را و آسمان ]گسترده[ فرشى شما براى را زمین که ]خداوندى[، آن»
 آنکه با ندهید قرار همتایى و شریک خداوند براى پس آورد، بیرون شما براى روزى هامیوه از آن به و فرستاد

، «خداست[. کار فقط اینها و دهندمى روزى نه و اندآفریده را شما نه هابت و شرکا از یک هیچ ]که دانیدمى خودتان
 و نپوشانید باطل با حق را و»(؛ 42)بقره:  تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ الْحَقَّ تَکْتُمُوا وَ بِالْباطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا ال وَ :همچنین
 «.نکنید کتمان دانید،مى کهاین با را حقیقت

3 .ْبَعْضاً بَعْضُنا یَتَّخِذَ ال وَ شَیْئاً بِهِ نُشْرِکَ ال وَ اللَّهَ إِلَّا نَعْبُدَ أَلَّا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَنا سَواءٍ کَلِمَةٍ إِلى تَعالَوْا الْکِتابِ أَهْلَ یا قُل 
 سخنى سوى به! کتاباهل  اى: بگو»(؛ 64)آل عمران:  مُسْلِمُونَ بِأَنَّا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْباباً
 ما از بعضى و ندهیم قرار او شریک را و چیزى نپرستیم را خداوند آنکه جز.است مشترک شما و ما میان که بیایید
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وق فا »آن را  و واگاذار کنایم  مسائولین تربیتای   اگر دین و اخالق را به استاد معارف دینی و 

 ربیات تماا ساکوالر    یالنالتحصفارغ، نگاه اصلی نباشدبه این مباحث، بپنداریم و نگاه ما « برنامه

پندارد و رضای خدا و می ی و فردی و جنبیجزئ شخصی ومسئله اخالق و دین را یک و د نشومی

 .ستان انحراف باالتریکه این خواهند انگاشت  ایبندگی او و اطاعت از او و اولیایش را مسئله

 بیان خاطرات ناب و تجلیل از پیشکسوتان . 4

الگوهاای   ارائاه ، موفاق در تعلایم و تربیات    هایکه یکی از شیوه کردیمبیان  در فصل پنجم

درسای   کنیم که چه خاوب اسات کاه در کتاب    می در اینجا به این نکته مهم اشاره. موفق است

وت مان پیشکسا ی از خاطرات ناب معلهایگوشه، فشرده به طور، تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان

تغییر  سبب، ابناین خاطرات  بیاید تا هم تجلیلی از پیشکسوتان عرصۀ تعلیم و تربیت باشد و هم

 .یا تکامل رویکرد معلمان و تالش مضاعف آنان گردد

ن ضم رور، ومو معلمان و عالمان موفق را  خاطرات اساتید، چه خوب است که معلمان محترم

ش و در آماوز  .کنناد معرفای   به نسال ناو نیاز    تالش و کوشش را هایاین نمونه، گیریمشقسر

 شاوری شااید  کاستثنایی و شنیدنی بسیار است که در هیچ  هاینمونه، دانشگاه و حوزه پرورش و

ه با ، ر اینجاا د .این خاطرات اسات  با آشنایی، مشابه نداشته باشد و بهترین درس اخالق و تربیت

 کنیم:می برخی از این خاطرات ناب را مرور، نمونه عنوان

کردناد کاه پانصاد نفار آناان      نفر شرکت می هزار و دویست در درس آخوند خراسانی. 1

طرح اشکال بود، در سنین جوانی که  اهلل بروجردیآیت، در مقابل چنین استادی. مجتهد بودند

آخوناد  . جردی حرف خویش را تکرار کردبرو آقای، «یک بار دیگر بگو»مرحوم آخوند گفت: . کرد

 1«.الحمد هلل نمردم و از شاگرد خود استفاده کردم»گفت: . گویدفهمید راست می

تردید داشتم ، روزى برف زیاد باریده بود»فرمود: مى تعالیاهللحفظه زاده آملىحسنآهلل . آیت2

گفتم: . اد زودتر از ما آمده استدیدم است؛ باالخره به مدرسه رفتم. است هست یا تعطیل که درس
                                                                                                                                              

 و مسلمان ما که باشید گواه: بگویید سرباز زدند، پیشنهاد[ این ]از اگر پس .نگیرد ارباب جای خدابه را دیگر بعضى
 «.خدائیم تسلیم

 
 .298 ص ،1 ج ،مطهّری ،حسینی حماسه .1
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هاا در روز برفاى کاار خاود را تعطیال      فرمود: مگر بقّال اید؟چطور شما در این برف تشریف آورده

 «کنند که ما تعطیل کنیم؟!مى

اصاحاب  . باودم  روزی در محضر آیات اهلل بروجاردی  »گوید: استاد محمود شهابی می. 3

هماه نظار   . فقهی مطرح شده بوددر آن سؤالی ای فقهی آمد که نامه. استفتاء هم تشریف داشتند

نظارم را باا   . با همه حاضران و خود آقا مخالف بود اما نظر من ؛آقا از من هم نظر خواست. دادند

پاس از چناد روز شخصای    . دلیل بیان کاردم و در پایاان خاداحافظی کارده و باه تهاران آمادم       

برایم آورد که گفته بودند شما موجب شادید ماا باه کتاب      ای از آیت اهلل بروجردیتقدیرنامه

که  لذا دیدیم خالف انصاف است، فقهی مراجعه کنیم و باالخره فهمیدیم حرف شما درست است

 1«.الع شما نرسانیمبه اط

غى در در با کردند که خدمت حاج شیخ عباس قمىنقل مى  مرواریداهلل. حضرت آیت4

 .شاتن کارد  پرسى شروع باه نو حاج شیخ عباس بعد از سالم و احوال. حوالى مشهد مهمان بودیم

اغ گفات:  با صاحب  !؟فرمود: من از سهم امام بخورم و کار نکنم .گفتند: آقا امروز روز تفریح است

ود: یعناى  فرما . شما استراحت کنیاد ، مال شخصى من است، ها سهم امام نیستآقا غذاها و میوه

 ر نکنم؟!براى موالیم کا، کنماستفاده نمى مام زمانگویید یک روز هم که از سهم امى

 که؛ درحالیکرداستفاده می های شیخ انصاریهنگام تدریس از نوشته جواهرصاحب . 5

شاد و هایچ کادام اباایی     حاضر می با شاگردان خود در درس صاحب جواهر شیخ انصاری

  2.نداشتند

 3.آموز استدارد که بسیار درسوجود حکایات و نکات متعددی عالوه بر اینها، 

                                                           
 .4ش ،فرهنگی کیهان .1
 .6 شماره ،حوزه مجله .2
 تعبیر با و شدمی بلند جا از انصاری شیخ نام شنیدن هنگام به سبزواری مالهادی حاج :دیگر نمونه چند .3
 از ایکمرهکوه اهلل آیت. (6شماره ،حوزه مجله) .کردمی احترام او از «الساّلم علیه و السّالم الیه و السّالم منه»

 را درسش ندارد، بیشتر شاگرد نفر سه دو شهرتش عدم خاطر به انصاری شیخ دید وقتی خود، زمان مشاهیر
 خلیل (.6، شمارهحوزهمجله  و 39 ص ،معنوی گفتارهای) .رفت شیخ درس پای به شاگردانش و کرد تعطیل

 از عذرخواهی جهت درنگبی شد، خود اشتباه متوجه وقتی کاشانی فیض با علمی مباحثات از بعد قزوینی
 که برگشت بالفاصله و «ءُالْمُسِی أَتَاکَ قَدْ مُحْسِنُ یَا»: گفت رسید، فیض خانه درب به وقتی شد، کاشان راهی قزوین

 .آمد بالینش به فقیهی که بود موت مرض در بیرونی ابوریحان (6، شمارهحوزه) مجله  .نشود وارد خللی اخالصش در
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 چند سفارش به محققین و نویسندگان . 5

 لکه خاود اهال  ب، به درس رسمی و تحقیقات اجباری اکتفاء نکرده معلمانو  استادانبرخی از 

وجاه داشاته   باه نکااتی ت  که این عاده  خوب است سروکار دارند. تحقیق و تألیف هستند و با قلم 

 باشند:

یگران دل مطالب عنی مطالب دیگران را به اسم خودش ثبت نکند و در نقدار باشند؛ ی. امانت1

 تصرف نکند. 

 .کنندنقل هم سخن مخالفین را . 2

 به حدث و گمان و استحسان تکیه نکند.. 3

 باشند.حب و بغض نداشته . 4

 .کننداز گزافه و تحقیر دوری . 5

 به کتابخانه نباشد. . پژوهشگرِ محدود6

 د.ناختیار دیگران بگذار پژوهش خود را در. 7

 د.نراه پژوهش را به دیگران بیاموز. 8

 د.نقدرت تشخیص احسن را داشته باش. 9

بنگر » نقل شده است: از امیرالمؤمنین 1 ستمعون القول :نه قائل ،دنبه قول بنگر. 10

 2«گفته و ننگر که چه کسی گفته است.چیزی که چه 

  3رکود، در اسالم ممنوع است.د که نرکود در پژوهش نداشته باش. 11
                                                                                                                                              

 اگر من: گفت ابوریحان «است؟ مسئله پرسیدن وقت چه حاال»: گفت او .پرسید فقیه از ارث ای درمسئله ابوریحان
 (.200ص ،تربیت و تعلیم)« .ندانم و بمیرم که است آن از بهتر بدانم و بمیرم

1 .ْالْأَلْبابِ أُولُوا هُمْ أُولئِکَ وَ اللَّهُ هَداهُمُ الَّذِینَ أُولئِکَ أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ*  عِبادِ فَبَشِّر :زمر (
 که اندآنان کنند،مى پیروى را آن بهترین و شنوندمى دقت با را سخن که آنان*ده بشارت مرا بندگان پس»(؛ 17-18
 «.خردمندان همان اندآنان و نموده هدایتشان خداوند

 الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر) .«قال من الى تنظر ال و قال ما الى انظر»: قال انه ،المؤمنین أمیر عن روی فقد .2
 (299ص ،3ج ،(و المستطرفات)
 منع خود لطف از را او خدا است، فقیر باز ولی دارد خاک و آب کس که هر خوانیممی حدیث در طبیعت: رکود .3

 .«..ترابا و ماء وجد من»  :زندنمی کشاورزی به دست است و گذاشته راکد را چراکه طبیعت کند؛می
 کنزتم ما هذا :شوندمی شکنجه اموال همان با قیامت در است که هشدار داده کنزاندوزان به قرآن ثروت: رکود 

  النفسکم
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 استقبال از مشارکت در کار . 6

شریک گرفتن در کارهاای   ها،که یکی از آن هایی کردهسفارشاسالم برای رونق دادن به کار 

ْقوى َو َتعاَوُنوا َعَلی لذا دستور داده است:؛ خیر است ها و دورى از و در انجام نیکى»؛  1اْلِبن  َو التَّ

 «.یکدیگر را یارى دهیدها ناپاکى

 شده است؛ مثالا:ها بیان در آیات قرآن کریم مصادیقی از این مشارکت

نیروی انساانی و ماواد و   ؛ ذوالقرنین برای ساختن سد به مردم گفت: ساخت و تدبیر از من. 1

  .2ُتوِني ُزَبَن اْلَحِد ِد آَفَأِعیُنوِني  مصالح الزم از شما:

او از خداوناد   ،باه ساراغ فرعاون بارود    کاه  فرماود   موسی به همین که خدای تعالی. 2

 .3َأْمِن  ِفي َو َأْشنِْكهُ او قرار دهد: برادرش را شریک و پشتیبان درخواست کرد که 

الحرام را تطهیار  باا هام مساجد    فرمود که به حضرت ابراهیم و اسماعیل خداوند متعال. 3

نا َبْیِتَي : کنند   .4َأْن َط  
 ها اشاره شده است:به این گونه مشارکتنیز در روایات 

 تر است.به استجابت نزدیکجمعی شده که دعای دسته سفارشا بارها 

                                                                                                                                              
  اهلل انزل ما یکتمون: است علمی رکود معنای به کتمان آیات تمام علم: رکود
 نفر لوال ،یهاجروا مل و امنوا الذین و :اند داده قرار راکد را خود جسم کنند،نمی هجرت که افرادی جسم: رکود

 اولم  :اندکرده دانتقا نیستند، سیاحت اهل که کسانی از و تأکید و سیاحت بر سیر متعددی آیات .فرقه کل من
 .یسیروا

 . 2. مائده:  1

2 .َبَیْنَ ساوى إِذا حَتَّى الْحَدِیدِ زُبَرَ آتُونِی*  رَدْماً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَکُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعِینُونِی خَیْرٌ رَبِّی فِیهِ مَکَّنِّی ما قال 
: گفت پاسخ[ در ]ذوالقرنین» (؛ 96-95)کهف:  قِطْراً عَلَیْهِ أُفْرِغْ آتُونِی قالَ ناراً جَعَلَهُ إِذا حَتَّى انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَیْنِ

 و شما میان تا کنید کمک نیرویى با مرا پس .است بهتر شما[ مالى کمک ]از داده، قدرت من به آن در پروردگارم آنچه
 شد، برابر آهن[ هاىپاره انباشتن ]با کوه دو میان که آنگاه بیاورید، من براى آهن هاىپاره.*بسازم محکم سدّى آنان
 « .بریزم هاآهن روى تا بیاورید شده آب و گداخته مس: گفت گرداند، آتشى ]مانند[ را آن که وقتى تا بدمید؛: گفت

3 .َوزیرى و[ ]یاور خاندانم از أَمْرِی* و فِی أَشْرِکْهُ وَ أَزْرِی* بِهِ أَخِی* اشْدُدْ أَهْلِی* هارُونَ مِنْ وَزِیراً لِی اجْعَلْ و 
 «.گردان شریک کارم در را او و .ساز استوار او با مرا پشت گونه[ این ]و .را هارون برادرم.بده قرار برایم

4 .َطَهِّرا أَنْ إِسْماعِیلَ وَ إِبْراهِیمَ إِلى عَهِدْنا وَ مُصَلًّى إِبْراهِیمَ مَقامِ مِنْ اتَّخِذُوا وَ أَمْناً وَ لِلنَّاسِ مَثابَةً الْبَیْتَ جَعَلْنَا إِذْ و 
 و رجوع محل را( کعبه ) خانه که هنگامى یادآور[ ]به و»(؛ 125)بقره:  السُّجُودِ الرُّکَّعِ وَ الْعاکِفِینَ وَ لِلطَّائِفِینَ بَیْتِیَ

و  ابراهیم به و کنید انتخاب نماز براى جایگاهى ابراهیم مقام از [:]وگفتیم دادیم قرار مردم براى امن مرکز و اجتماع
 «.کنید پاکیزه و پاک ساجدان و و راکعان معتکفان و کنندگانطواف براى مرا خانه که کردیم تکلیف اسماعیل
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ک ند نفار شاری  چ ،که اگر امکان مالی نداریداست برای قربانی در عید قربان، سفارش شده ا 

 شوید و با هم حیوانی را ذبح کنید.

  1آفرینی کند.معجزه کار خیردر هر امر اجتماعی و  تواندمی مشارکتا 

 هاا شاده و  هاا و قاوّت  افزایی تجارب و رشد توانسبب هم مشارکت، در زمینۀ تعلیم و تربیت

و کاالس یاا   های ناسالم بین دجای رقابتکه بهخوب است  چه. ثیر چشمگیری بگذاردأتواند تمی

فرهنگی و  ن آموزشی ومتولیا فکری و تشریک مساعیبا هم، دو هیئت یادو مسجد  یادو مدرسه 

ای جا و به ود شاستفاده بهتر  پژوهان و مخاطباندانش هایامکانات و تجارب و انرژی از، مذهبی

شود، می وریهها و کاهش بهرذهن گیریدر، هااز بین رفتن توان، رقابت ناسالم که سبب اختالف

 ریتیجه بهتا ن، امکانات دلی و تجمیعدهند و با هم تجربۀ کارهای جمعی را به مخاطبان آموزش

 .بگیرند

چه خوب است  هستند. سالمند امام جماعت برخی از مساجداین است که  از مسائل مورد ابتال

کنناد  ود همکار خ را شریک و جوان و فاضل و خوش سلیقهای طلبه، که این ائمه جماعات مسن

 لای عیاادت  و ،ساالمند  اقامه جماعت با امام جماعت، در این صورت؛ تا سبب رونق مساجد بشوند

خی از سل نو و برنو ارتباط با ها برگزاری کالس ها،تفقد از فراموش شده، بیماران محله و منطقه

 شود.م میانجاتوسط طلبه جوان ، کارهای آموزشی و فرهنگی که نیاز به انرژی و تحرک دارد

 اصالت دادن به تعلیم و تربیت. 7

نگارد و تماام   مای  به همه چیز از این منظر معلم موفق .تعلیم و تربیت است، معلم اساس کار

                                                           
 یک باشند. داشته باهوشی و متعدد فرزندان بضاعتیبی افراد ولی باشد، نداشته فرزندی ثروتمندی است . ممکن1

 فرهیخته و نخبه افرادی سال چند از تواند پسمی ثروت یک ثروتمند و بضاعتبی بین نیروی انسانی مشارکتی برنامه
 .دهد تحویل جامعه به

 خاطر به ازاریب یک بدهکار، دیگر هیچ دین پرداخت برای شوند بسیج و همه گیرد صورت مشارکتی بازار در اگر
 و کنند هجرت سیرسرد مناطق به تابستان در گرمسیر ساکنین مناطق اگر .گیردنمی قرار اضطراب و تنگنا در بدهی

 عمرها اتالف از توانمی کنند، مسافرت مناطق گرمیسر خود به مناطق از زمستان ساکنین مناطق سردسیر در
 .کرد جوییصرفه توانمی شودمی که آنجا تا ولی باشد، داشته مشکالتی کار این است ممکن البته .کرد جلوگیری

 چند سال در که لیحا در دارند؛ اجتماعاتی سالن خود برای کدام هرها سازمان و ادارات کوچک منطقه یک در گاهی
 .شد خواهد جوییرفهص بسیار باشد، مشارکتی و نوبتیها سالن این از برداریبهره شود. اگرنمی استفاده آن از نوبت
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بر اسااس ایان اصال تنظایم     خود را ... و سکوت و گفتن رفتار و گفتار و پوشش و لبخند و اخم و

 کند.می

سازند می یهایو برای خود قالبکنند میتوجه  اصل و اساسیبه چیزهای بیمعلمان برخی از 

 :نوان مثالعبه ؛ دن و زندگی یک معلم را درگیر نمایذهکه نباید  کنندمی و اصولی را ترسیم

ی ا مسائل علما همه مسائل فطری را نیز بباید کنند می افرادی هستند که فکر :العلنيره ةاصال

ناه  ؛ ستامهم فهم مخاطب که درحالی. دهندمی مطرح کنند و حتی به مسائل ساده رنگ فلسفی

 .به رخ کشیدن اصطالحات علمی و پز دادن

کنند می یسع ،: بعضی به خاطر مدرک یا تحصیالت و مطالعات خاصی که دارندالعنوا  ةلاصا

یسات کاه   نها مهم نآو برای مهم جلوه دهند خود را و عنوان خود را ها و گفتار هابا برخی از رفتار

 .بلکه ضرر هم دارد؛ نداردای فایده این رفتار و گفتار برای متعلمین

 وشائونات   ودانند و به خاطر حفظ رسام و رساوم   می فه خود را اصل: بعضی قیاالُيافه ةاصال

داشاتن  . ونداز قالب رسامی خاود خاارج شا     برای فهم بهتر و بیشتر مردمکه نیستند  حاضر قیافه

ر کا، به خود اصالت دادن به مسائل ظاهری و توجه بیش از حد اما؛ استپسندیده  ،پوشش مناسب

 .تربیت صحیح استغلطی است که بر خالف آموزش و 

فهمیدن و فهماندن بهتر و بیشتر  ،بلکه اصل؛ اصل نیست، هیچ یک از این اصول و مانند آن

 هایچ گااه گرفتاار   ، خود را تعلیم و تربیت بداند وظیفۀ اگر معلمی .در راستای تربیت صحیح است

هَه  اید:فرممی خداوند متعالچنانکه ؛ شود که به این اصل اساسی ضربه بزندنمیای مسئله ِإنَّ اللَّ
یا  [یا فروتر]اى همانا خداوند از اینکه به پشه»؛  1َأْن َ ْضِنَب َمَثاًل ما َبُعوَضً  َفما َفْوَق ها ل َ ْسَتْحِیي

 خضار یاا   منافاتی با شأنیت خدای متعال ندارد کارو این « .باالتر از آن مثال بزند شرم ندارد

 تعمیار  ،که در حال خراب شادن باود  را و دیواری کرد  مجانی کارگری موسیآموزش برای 

                                                           
1 .َّالَّذِینَ أَمَّا وَ رَبِّهِمْ مِنْ الْحَقُّ أَنَّهُ فَیَعْلَمُونَ آمَنُوا الَّذِینَ فَأَمَّا فَوْقَها فَما بَعُوضَةً ما مَثَلًا یَضْرِبَ أَنْ یَسْتَحْیِی ال اللَّهَ إِن 

 همانا»(؛ 26)بقره: الْفاسِقِینَ إِلَّا بِهِ یُضِلُّ ما وَ کَثِیراً بِهِ یَهْدِی وَ کَثِیراً بِهِ یُضِلُّ مَثَلًا بِهذا اللَّهُ أَرادَ ذا ما فَیَقُولُونَ کَفَرُوا
 آن که دانندمى دارند ایمان که آنهایى پس ندارد، شرم بزند مثال آن از باالتر یا فروتر[ ]یا اىپشه به اینکه از خداوند
 داشته منظورى چه مثل این از خداوند: گویند کفر ورزیدند که کسانى ولى است، حقّ به پروردگارشان طرف از ]مثال[
 خداوند که[ باشید آگاه ]امّا .فرمایدمى هدایت بدان را بسیارى و گمراه ]مثال[ بدان را بسیارى خداوند ]آرى[ است؟

 «.کندنمى گمراه بدان را فاسق افراد جز
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 1 .نمود

ت لایم و تربیا  تا به وظیفاه مهام تع   پرستیژ و بعضی چیزها گذشت، آری! گاهی باید از عنوان

 باراى  ناطقبه یکى از م خبربی» فرمود:یکی از مدیران سابق آموزش و پرورش تهران مى. رسید

کر ز آنهاا تشا  اکار و نقاش بودند و مان  م که گویى رنگاى را دیدعده ایدر مدرسه. بازدید رفتم

 «.مدرسه بودند بعد متوجه شدم که اینها مدیر و ناظم و معلم. کردم

  نگاه معلمی به همه چیز و در همه جا. 8

، هار کجاا   لذا در؛ نگاهی آموزشی و تعلیمی است، و نگاهش شاگرد است همیشه، معلم موفق

 .گیردمی از آن بهره ،دارد استفاده آموزشیهر چیزی را ببیند که قابلیت 

کارهاای  الی الباه در تاا اگار   باید همیشه قلم و کاغذی داشاته باشاد   ، کسی که معلم است

ستفاده ادر کالس  از آنبرخورد که بتوان  و خاطراتیها به تابلوها و صحنه ،معمولی و روزانه خود

ر شارایط  اگار د ، دیگاهی یک جمله ناب و کلی .داشت نماید و از آن استفاده الزم را ببردیاد، کرد

 .تواند در زندگی مخاطبان تغییر اساسی به وجود بیاوردمی ،شودمناسب بیان 

 ه روی آن ازبه تابلویی در خیابان برخاورد کاردم کا   نویسم می راسطور همین ایامی که این 

 :بودیک جوان شهید هفده ساله نوشته قول 

ناماه از یاک   وصایت ایان   «.سپارممی خدا و راهم را به شما روحم را به، جسمم را به خاک»

ی را تعلیم جاهالن، کندغافالنی را هوشیار  ،ی را بلرزاندهایتواند مثل بمبی دلمی ،سالهشهید هفده

 .دهد و افکاری را از مسائل جزیی به اوج برساند

 کارهای ویژه در زمان و مکان ویژه. 9

اگار  . داردای ثیر ویاژه أتا ، جام کارهای ویژه در شرایط خااص ان و هاها و مکاندقت در زمان

ولی ؛ بسا پول خوبی دریافت کندچه، تقاضای کمک کندبایستد و تاالر عروسی در ورودی فقیری 

                                                           
1 .لَوْ قالَ فَأَقامَهُ یَنْقَضَّ أَنْ یُرِیدُ جِداراً فِیها فَوَجَدا یُضَیِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْیَةٍ أَهْلَ أَتَیا إِذا حَتَّى فَانْطَلَقا 

 آنجا اهل از رسیدند، آبادى یک اهل به تا دادند ادامه خود راه به دو آن پس»(؛ 77)کهف:  أَجْراً عَلَیْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ
 .بود ریزش حال در که یافتند را دیوارى آنجا در دو آن پس .زدند سرباز دو آن کردن مهمان از آنان خواستند، غذا

 « !گرفتىمى مزد کار این براى خواستىمى اگر: تعجّب[ گفت با ]موسى .کرد برپا را دیوار خضر
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چاه بساا   ، چون در آنجا نشااطی نیسات  ، کنار دفتر طالق از مردم کمک بخواهد، اگر همین فقیر

 1.وجود داردها شناسی در بسیاری از شغلمکانشناسی و زمان. کسی به او کمکی نکند

 ؛وعی لطافتنآن هم با ، در نظر گرفته شده استخاص  هایبرنامه، در اسالم برای ایام خاص

 اسات ناوت و درخو پنج ق ا که انسان از جان و مالش گذشتها در نماز عید قربان و عید فطر مثالا 

ط باه  مربوکه ا   ولی در نماز آیات؛ کردن استزیرا روز جایزه و عیدی گرفتن و سؤال ؛ وارد شده

 وو تسالیم   پنج رکوع آمده که نشانه ذلات ، به جای پنج قنوت ا  آور استمسائل خوفناک و ترس

 . بندگی است

اشاره کرده است. ا  استای که کار ویژه در وقت ویژها استغفار در سحر به دو بار  قرآن کریم

َدعها  ُیناِلهَك : نام برده اسات ، شرایط خاصی دعا کردکه در یک  از حضرت زکریا همچنین
ه ا َربَّ  .2َزَكِن َّ

به ،  3اْلَمْوت ِإذا َحَضَن َأَحَدُكُم  :لحظه مرگ مطرح کردهبرای بینیم قرآن وصیت را می اگر

بلکه باه خااطر آن اسات کاه در آن     ؛ زمان مرگ استه وقت وصیت، فقط در خاطر آن نیست ک

 .اثر خاص دارد هاوصیت، زمان خاص
م اماا  ثالا؛ ما هاای ویاژه شاده اسات    ها و مکاان توجه به کارهای ویژه در زمان در روایات نیز

بارای  ا    که همه مسلمین یک جا جمع هستندا وصیت کردند ده سال در سرزمین منا   باقر

شمرده  وز اربعینردرک زیارت کربال در  ،شیعه هاییکی از نشانه ،در روایات. ایشان عزاداری شود

قوا سفارش تاو را به  ،جدایی از همسر که به هنگام سفر واست سفارش شده  همچنینشده است. 

یا . شودمییجاد ااست که وقت جدایی مسافر از خانواده خاصی به خاطر حاالت روانی  و این، کنید

، کسای  اگار  ود وشا حد جاری بر او که نباید به احترام م ،اگر خالفکاری به مسجد الحرام پناه برد

 .دیه او بیشتر خواهد شد، های حرام بکشدانسانی را در ماه

                                                           
 مهر، ماه آستانه در کنند، امامی عرضه ...و و قلم دفتر ،هافروشی التحریرلوازم مدرسه، فصل طول در . اگرچه1

 واکسآنها  شغل که افرادی بسیارند اینکه یا کنندمی عرضه بیشتری کار زمان در را و بیشتری متنوع اقالم فروشندگان
 بر و شودمی حمام وارد کفش صاحب تا که دهندمی قرار عمومی و محل کار خود را کنار حمام است کفش زدن
 باشد. آماده کفشش گردد،می
 .38. آل عمران:  2

 .180بقره:   .3
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ی اشاند و بارا  بزمانی و مکانی توجاه داشاته    هاینیز باید به ویژگی و مربیان محترم معلمان

ایطی ردر چه شا  چه روزی وو بدانند که شاگرد در بیشتر در کمین شرایط ویژه باشند  گذاریثیرأت

 واگرد بدهد شبه بحق نمره خوب و ، اگر معلم هنگام تصحیح اوراق شاگرد .آمادگی بیشتری دارد

وجهی تا شاگرد روز تولد در سالاگر این پند اثر خواهد کرد یا پندآموز بنویسد، ای در کنارش کلمه

ازان طلاوبی باه سارب   ماگر در پادگاان غاذای   یا در او تأثیر بگذارد ای تواند با نکتهمی ،بکنداو به 

، در ریمعقیدتی بب ولی آنان را به صف کنیم و به کالس، باشندو سربازان از تغذیه ناراحت ندهیم 

 .را نداردای مسئلهآمادگی پذیرش هیچ ، سرباز عصبانیاین حالت، 

کاه   اگر شبی مثالا؛ کارگشاستو شرایط زمانی و مکانی در بسیاری از امور ها توجه به ویژگی

خواهاد  ای هاثار ویاژ   ،او را نصایحت کناد  ، خردمی پدر برای دختر گوشواره یا برای پسر دوچرخه

 .داشت

 «یا رب» و «یا اهلل»تکرار کلمه  و ریختن اشک همچون ذلیل، سائلهمچون باالبردن دست 

و  کلماات ، یدهاتهدها، سراییحماسه، گونه که در برابر دشمنهمان ؛دهدمی به دعا رنگ بیشتری

 .باشدجنگ باید مناسب ها آهنگ

مل به عم دین و ههمین است که همیشه مردم در ف، دلیل اینکه جامعه نیاز به فقیه زنده دارد

 .شناسان عادل و بصیر هستندآن نیازمند اسالم

هار   ،خااص  هاای شیوه و شرایط خاص، خاص هایزمان، خاص هایکوتاه سخن آنکه مکان

 دارند.ای کدام حکم ویژه

 توجه به مسائل جانبی تحصیل. 10

زشی مراکز آموز امسائل بیرون دربارۀ یا  مدرسهمعلم در خارج از وقت ، اگر چه از جهت اداری

پذیر باشد رد، مسئولیتداکه در توان جایی تا باید معلم  دین،و  از منظر وجداناما  ،نداردمسئولیتی 

 .داشته باشدتدریس هی هم به مسائل جانبی نگانیم، رسمی آموزشیوظایف و در کنار 

اما شرایط و  ،کندمی افرادی را تربیتدر بهترین شرایط، کشد و می گاهی استاد زحمت خود را

بعد از گذشاتن از   پیروان حضرت موسی .بردمی را از بیناوئ زحمات ، مدرسهفضای بعد از 

رسایدند  ای به منطقاه که دیده بودند، همینبا چشم خود غرق شدن فرعون را رود نیل و با اینکه 
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درخواسات بات    از حضارت موسای  و ثیر قرار گرفتند أتحت ت ،پرست بودندآن، بتکه مردم 

را بار   پرستی زحمات موسای در این ماجرا محیط بت1َلنا ِإل ًا َكما َلُ ْم آِلَ     اْجَعْل  کردند:

 .باد داد

ا سارک  دخالات یا  قصد دلسوزی و بدون اینکه  و با محبت مربیان محترمکه لذا خوب است 

 تعلمانتربیان و ممبه صورت پدرانه و دوستانه در هدایت ، داشته باشندرا  کشیدن در زندگی افراد

و  مدرساه از ن بیرودر ، با شاگردان خود، به هر نوعی که شده خود کوشش کنند و سعی نمایند تا

 .داشته باشندارتباط دانشگاه هم 

  کردن آرامش برای تحصیلفراهم . 11

 ؛ 2َلُ م َو َصل  َعَلْیِ ْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكن   :فرمایدمی خداوند تعالی در قرآن کریم به پیامبرش

 «بر مردم درود بفرست ]بر ایشان دعا کن[؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنان است.»

، ردتشویی داه رفتن به دسدر اسالم سفارش شده که اگر کفش قاضی تنگ است یا اگر نیاز ب

 .زندمی زیرا فشار ادرار یا فشار کفش به آرامش او در قضاوت لطمه؛ قضاوت نکند
کاه رو باه   ای فرمود پارده  به حضرت زهرا پیامبر اکرمروزی خوانیم که می در روایات

 زهراحضرت  و کندمی در نماز پرتایشان را حواس  ،عکس گل استو روی آن، قبله آویخته 

 .پرده را عوض کردهم 

ل ل برای نسدر تحصی آرامش ،اگر امنیت در عبادت و قضاوت برای پیامبر و قاضی الزم است

اض ی و امار که ما نسبت به امنیات شااگرد از سارما و گرماا و بیماار      طورهمان .تر استنو الزم

فضاای   اگار . گیریمبرا نیز باید در نظر او امنیت روحی و فکری و ایمانی  ،کنیممی واگیردار توجه

ز از فکار را  تمرکا ، شاد آلوده چرانی پسران وباری آنان و چشمتحصیل با آرایش دختران و بی بند

 .زندمی آنان خواهد گرفت و این به تحصیل آنان لطمه

                                                           
1 .َقالَ آلِهَةٌ لَهُمْ کَما إِلهاً لَنا اجْعَلْ مُوسَى یا قالُوا لَهُمْ أَصْنامٍ عَلى یَعْکُفُونَ قَوْمٍ عَلى فَأَتَوْا الْبَحْرَ إِسْرائِیلَ بِبَنِی جاوَزْنا و 

 هاىبت پرستش بر که برخوردند قومى به تا گذراندیم، دریا از را اسرائیلبنى و»(؛ 138)اعراف:  تَجْهَلُونَ قَوْمٌ إِنَّکُمْ
 اینان براى که گونه همان بده، قرار خدایى ما براى! موسى اى: گفتند صحنه[ این دیدن ]با بودند، پایبند خویش
 «.هستید پیشه[جهالت ]و نادان گروهى شما به راستی،: گفت موسى .است هایى[بت ]و معبودها

 .103. توبه:  2
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 آموزشی و فرهنگی  هایتوجه به هزینه. 12

؛ بناایی اسات  زیر امور، امور آموزشی و فرهنگی، و هم در محیط اجتماع هم در محیط خانواده

امار فرهنگای و   ، هاای اجتمااعی  و هم در بسیاری از محایط ها اما متأسفانه هم در بیشتر خانواده

کنناد کاه اماور    مای  و چه بسا برخای تصاور   هاستر هزینهبعد از سای آنها هایآموزشی و هزینه

امکانات و تسهیالت این در حالی است که تأمین  ؛آموزشی و فرهنگی نیاز چندانی به هزینه ندارد

فرماید کاه چاون   می در سوره قریشقرآن کریم . برای دعوت به حق استای مقدمه، و رفاهیات

َفْلَیْعُبهُدوا َربَّ را عبادت کنید: او پس به شکرانه آن ، امنیت و تغذیه شما را حل نمودخدا مسئلۀ 
ِذ  َأْطَعَمُ ْم   .1ْم ِمْن َخْوف  َو آَمَن ُ  ُجوع   ِمْن  یَذا اْلَبْیِت * الَّ

 ا   فرهنگای اسات  ا  که یک کار مهم تربیتیا فرماید که اقامه نماز  می قرآن کریم همچنین

ِذ َن  :نیاز به داشتن امکانات دارد اُیْم  ِإْن  الَّ نَّ ال َ  َمكَّ ْرِ  َأقاُموا الصَّ
َ
 .2ِفي اْْل

، رداری کم بگذاهزینه هر کدر است که اگر ای خانواده و جامعه، خانواده موفق و جامعه موفق

و متولیاان و  هاا  خاانواده کاه  چه خاوب اسات   . کندنمی گاه از بودجه آموزشی و فرهنگی کمهیچ

، گیرناد یما  در نظار افاراد  که برای سالمت جسام  ای در کنار بودجه، های بودجهمدیران سازمان

 تمتوجاه ایان حقیقا    هاا با مقایسه بودجه. نظر بگیرنددر برای سالمت روح نیز بودجۀ مناسبی را 

ه کا در حاالی   دارناد؛ پاایینی قارار   ساطح  فرهنگای در چاه    آموزشای و  هایکه بودجهشویم می

 .هستندگذاری بلکه سرمایه نیستند؛هزینه  ،در حقیقت، آموزشی و فرهنگی هایهزینه

 استفاده از تعطیالت . 13

روز جمعه دستور تعطیلی  قرآن که در .تعطیالت حوزه و دانشگاه و مدارس زیاد است سفانهأمت

 وگرنه برای بعد از اتمام نمااز جمعاه، بااز   ؛ فقط برای شرکت در نماز جمعه است، دهدمی بازار را

  3.داده است دستور کار و تالش

                                                           
 .3و4. قریش:  1

 .41. حج:  2

3  .تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ کَثِیراً اللَّهَ اذْکُرُوا وَ اللَّهِ فَضْلِ مِنْ ابْتَغُوا وَ الْأَرْضِ فِی فَانْتَشِرُوا الصَّالةُ قُضِیَتِ فَإِذا :(؛ 10)جمعه
 باشد کنید، یاد بسیار را خدا و کنید طلب الهى فضل از و شوید پراکنده زمین در یافت، پایان نماز که هنگامى پس»

 «.شوید رستگار که
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 1اناد. باه جاایی رسایده   ، بسیاری از افراد برجسته با استفاده دقیق از عمر و کار در تعطایالت 

کاه آن   کارد مینقل  طباطبایی مهاز استاد بزرگوارش عال اهلل احمدی میانجییتحضرت آ

؛ تنها دوازده روز درس را تعطیل کردمها بودم و در این سال دوزاده سال نجف» فرمود:می بزرگوار

یک سال روز . جز روز عاشورا، کردمدر طول سال هیچ روزی را تعطیل نمی .یک روز یعنی سالی

از عظمات  . مکه نزدیک بود کاور شاو   طوری ؛شدیدی گرفتمچشم درد ، عاشورا را تعطیل نکردم

  2«.روز عاشورا را تعطیل کنمهر سال  تصمیم گرفتم و ترسیدم امام حسین

در توان می بلکه ؛دنسه ماه تعطیل شو ما نباید به بهانه گرما هایو حوزهها مدارس و دانشگاه

 آن ایاام،  درتغییر داد کاه تعطایالت باه حاداقل برساد یاا       ای ساعات درس را به گونه، تابستان

تماام   طایالت ایاام تع  ما باید در. به نسل نو تعلیم داد، هایی را که نیاز به فکر بیشتر نداردمهارت

. ده روح خوبهم به جسم خود برسیم و هم  ؛کمبودهاى فردى و اجتماعى خودمان را جبران کنیم

ن تعطیلاى  در زماا ، آن را ناداریم آموختن ار و تحصیل فرصت را که در ایام کمهمی هاى آموزش

 ؛ویمغافل نش، شوددر آینده سبب نجات ما از فقر و بیکارى میکه هایی حرفاز هنر یا  .فراگیریم

 .تىصنایع دس دوزندگى و، انواع بافندگىبازدهی اقتصادی دارند، مثل به خصوص از هنرهایى که 

کشاور ماا    ،فراگیارد ، مهارتی که مورد عالقه اوسات ، پرورشالتحصیل آموزش و اگر هر فارغ

، ندهارت ندارمولی چون ، زیادند هاالتحصیلامروزه فارغ. شودنمی گرفتار این همه مشکل اشتغال

 .تواند این مشکل را حل کندنمی بیکارند و هیچ دولتی

 امید همیشگی به تحول و اصالح. 14

 در روایاات بایاد از عمال باد انتقااد کارد، ناه از فارد.        گفتیم، گونه که در اصول توبیخ همان

                                                           
 نوشته»فرمود:  .رسیدم خدمتشان است، فارسى تفسیر یک فکر به )دامظله(مکارم العظمی اهللآیت فهمیدم وقتى .1

 ملحق ما به شما» گفت: ایشان و دادم ایشان خدمت بودم، نوشته آن در تفسیر هایبحث که را دفترم من «دارى؟
 از توانیممى ما که هاطلبه براى است این عبرتی .نوشتیم را «نمونه تفسیر» ایشان در تعطیالت کنار در ما و« .شوید

 از بعد شد،مى تعطیل حوزه که شب چهارشنبه بود و ما تعطیل هاجمعه و شنبهپنج قم حوزه .کنیم استفاده هم تعطیالت
رفتیم؛ مى شیفتى رفت،که ایشان مى جا مشغول به کار بودیم و هر هاتابستان یا صبح هاشنبهپنج عشاء یا و مغرب نماز
 بار شصت حدود را ـ که نمونه تفسیر جلد 27 به مهاباد، وقتی که ایشان در زمان شاه به آنجا تبعید شد. یعنى حتى
 .نوشتیم تعطیالت در ما ـ شده است ترجمه دنیا زبان چند به و شده چاپ

 .146ص ،میانجی اهلل احمدیآیت اخالقی فقیه خاطرات.  2
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 .ولی عملشان را دوست ندارد و بالعکس، را دوست دارد برخی از افرادخوانیم که خداوند می

 ؛ت ناه ذاتای  عارضای اسا   مسئلهگاهی یک ، معلمان و مربیان محترم باید بدانند که رفتار بد

سارزدن  طر ما نباید به خاا . است نه عمدیسهوی  ؛موسمی است نه دائمی ؛جرقه است نه جریان

ص بااطن باه   را نشاانه نقا  او بنامیم و نقص ظاهر ای او را خالفکار حرفه، یک خالف از یک فرد

خاور  اد باه فرا افار  تغییرپاذیری  البتاه  .کنندمیبسیارند افرادی که به سرعت تغییر . حساب آوریم

تاوجهی  ماان قابال  زی با اندکی تأخیر یا رخبرخی زود و ب؛ متغیّر است، اختالف روحیاتی که دارند

 .ید شوداز خود ناامباشد که فرد ای نباید به گونه رفتار و گفتار معلمکنند. تغییر می

به دعوت فرعون جماع شاده بودناد و باه      ساحرانی که برای رسوا کردن حضرت موسی

باه ایماان و   ، درا دیدنا  معجزۀ موسی آنکهبعد از  ،پیروزی خود و جایزه فرعون چشم داشتند

 1.شدهیچ برایشان رسیدند که تمام تهدیدات فرعون یقینی 

یک کار جزئی به طور کلی فردی را منحرف دانست و محکوم کرد و با به خاطر بنابراین نباید 

شوند و امر دیگران نا امید نمى از اصالح مردان خدا. رفتار و گفتار خود او را از اصالح محروم نمود

ُه ُمْ ِلُكُ هْم َأْو  کنند:نهى از منکر را ترک نمىبه معروف و  َو ِإْذ قاَلْت ُأمَّ   ِمْنُ ْم ِلَم َتِعُظوَن َقْومًا اللَّ
ُبُ ْم َعذابًا َشِد دًا قاُلوا َمْعِذَرً  ِإلی ُقوَن  ُمَعذ  ُ ْم َ تَّ ُكْم َو َلَعلَّ زمانى که گروهى از  [به یاد آور]و »؛  2َرب 

کنید که خادا  مى را موعظه مىگفتند: چرا شما قو [کردندگر که نهى از منکر مىبه گروه دی]آنان 

کننده آنان بر عذابى سخت است؟ گفتند: براى آنکه عذرى باشد یا عذاب ایشان است کنندههالک

 «.نزد پروردگارتان و شاید آنها نیز تقوا پیشه کنند

 هاارائۀ مطالعات و پژوهش. 15

و ماا  کنند از آنها اشیائی جدید تولید میبازیافت و  را هادنیا زبالهدر وز که امرپذیرفتنی نیست 

معلماان   چاه  .کنایم مای بدون تولید و بازیافت باه ساادگی عباور     از عصارۀ عمر و تحقیقات خود

هاای آناان در   اما حاصل پاژوهش ؛ اندکردهدر برخی موضوعات تحقیق  سالیان سال تالشی کهپر

                                                           
1 .َهارُونَ وَ مُوسى رَبِ*  الْعالَمِینَ بِرَبِّ آمَنَّا قالُوا*  ساجِدِینَ السَّحَرَةُ فَأُلْقِی  :ساحران آنگاه»(؛ 48ـ46)شعراء 

 «.هارون و موسى آوردیم، پروردگار ایمان جهانیان پروردگار به ما: درافتادند و گفتند سجده به اختیاربى
 .164. اعراف:  2
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چه خوب است که ایان   .هدر دادن عمر و علم است ها،کردن یادداشترها نیست.  دسترس عموم

 .چاپ گردد، پس ازتنقیح و تکمیل ها،و نوشتهها یادداشت

ان اگار انسا  . شودمی بعد جبران هایدر چاپها زیرا ضعف؛ نباید نگران ضعف آنها باشیم البته

ن لکا  .ببارد  دست به قلمواند توقت نمیهیچ ، عیب بنویسدفکر این باشد که کتاب کامل و بی به

 آن است که: ،آنچه در کتاب نوشتن مهم است

 جامعه را حل کند.ا مشکلی از مشکالت 

 بیفزاید.ها به بصیرت انسانا 

 نظری هدیه کند.ایمان و جسارت و وحدت و بلند ،به افرادا 

چااپ شاده   آن  که آیا مشاابه شود قبل از چاپ کتاب بررسی باید تکرار مکررات نباشد؛ لذا ا 

آن گار  و اریم از آن ناام ببا  اسات،   یم که مشابه کتاب خودمان. اگر به کتابی برخوردیا خیر است

 کنیم.، از چاپ کتاب خود صرفنظر ماستکتاب بهتر از کتاب 

 ا طوالنی نباشد.

در  ،شاود مای  طوالنی علمی مطارح  هایبحث ،و مجالتها کاربردی باشد. گاهی در کتابا 

 .نیستندآنها در زمان ما کاربردی  حالی که هیچ یک از

 از اصطالحات فنی و پیچیده دور باشد.ا 

اپ هزینه چپربی هزینه و برای طبقه ثروتمند نباشد و اگر کتاپرکه شود در چاپ کتاب دقت ا 

 .کنیمثروتمند چاپ طبقه غیرتری برای غذ و جلد ارزانهمان کتاب را با کا شد،

حوصاله یاا   بارای افاراد کام   ، چکیاده آن  اسات حوصاله  پر و برای افراد اگر کتابی طوالنیا 

 .مند شونداز آن بهرهتا تمام اقشار جامعه شود چاپ ای جزوهقالب حوصله در بی

نباشد و اگار  شود میامت و  رهبر، مطالبی که سبب تضعیف مکتب ،یعنی در آن؛ سالم باشدا 

 .بیایدجواب مستند و روشن و قاطع در کنار آن ، را القا کردای شبهه

 شد.ا سست نباروان باشد تا مخاطبین بیشتری از آن استفاده کنند؛ یعنی ساده باشد؛ اما 

ا ایمان او، ی و، یا بهیا به علم ا ،سودمند باشد؛ یعنی مطالعه آن کتاب چیزی بر انسان بیفزایدا 

به ادب  ه دین او، یاو، یا بابه اخالق او، یا به امید او، یا به انصاف او، یا به دوستان او، یا به عزت 

 یا به مقاومت و صبر و تحمل او.و تواضع او، 
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اسای گااهی   و اشاعار حم هاا  کتابی ارزش دارد که هم انسان را داغ کند و هم پخته؛ کتااب ا 

شود؛ یم غی سردتفاوت پخته و داغ آن است که هر دا .کنندنمی کنند، ولی پختهمی سان را داغان

 شود.نمی خامای ولی هیچ پخته

 بیان تجارب خود و دیگران . 16

. مده استآمتعددی در خصوص تجارب  هایاهمیت فراوانی دارد و در روایات سفارش، تجربه

 فرموده است: م کسب تجربهیت و لزودر مورد اهم امیرالمؤمنین

  1«گیرد.سامان می کارها به تجربه»ا 

  2«دهد.ها میتجربه روزگار»ا 

 3«خوردنش کمتر است.فریب اش بیشتر باشد، هر کس تجربه»ا 

 4«است.ای ای موعظهدر هر تجربه»ا 

 5«شود.می تجارب را حفظ کند، در کارهایش موفقکس هر »ا 

 6«هاست.حفظ تجربهسرچشمه عقل و اندیشه، »ا 

 7«به او پند بدهد.ها کسی است که تجربه عاقل»ا 

  8«آید.می علم جدید به دست هادر تجربه»ا 

  9«تجربه زمان مصرف ندارد و برکات آن دائمی است.»ا 

کند می انتخاب انسان را بهتر تجربهمثالا: ؛ استوارد شده روایات متعددی  در خصوص تجربه

 انساان را از تاوبیخ ایان و آن   ، محکام انجاام بگیارد    هایکاری که با تجربه ؛کاهدمی و از غرور

                                                           
 (444 ص )غررالحکم،« بالتجربة. االمور»: الْمُومنِینَ أَمِیرُ قَالَ .1
 )همان(« التجارب. تفید االیام»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .2
 )همان( «غرته. قلت تجربته کثرت من»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .3
 )همان(« موعظة. تجربة کل فی»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .4
 )همان( «أفعاله. أصابت التجارب حفظ من»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .5
 )همان( «العقل. رأس التجارب حفظ»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .6
 (388ص ،4ج الفقیه،الیحضره)من «التَّجَارِبُ. وَعَظَتْهُ مَنْ الْعَاقِلُ»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .7
 (.22 ص ،8 ج ،کافی) «مُسْتَأْنَف. عِلْمٌ التَّجَارِبِ فِی»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .8
 (444 ص ،غررالحکم) «زیادة. فی منها العاقل و تنقضی ال التجارب»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .9
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سی کاه خاود را از تجرباه دیگاران     ک ؛آنان است هایبه مقدار تجربه ارزش رأی مردم ؛رهاندمی

عاقل آن است که تجربیاات دیگاران را در نظار     ؛نسبت به عواقب کارش نابیناست، نیاز بداندبی

 .داشته باشد

، اماا انتقاال تجاارب   ؛ گیارد می کار مناسبی است که هر عاقلی از آن بهره، ده از تجارباستفا

گیرد و این در حالی است که هر استادی از خود یا اساتید قبل از می کاری است که کمتر صورت

چه زیباست که هر  1.نکات و تجاربی سراغ دارد که بازگو کردن آن برای دیگران مفید است، خود

چکیدۀ تجربیات خودش را در چند صفحه بنویسد و با امکاناتی که امروز در ، ر اواخر عمراستادی د

 .کندبه دیگران منتقل ها دی و فیلم و فضای مجازی و سایتاز طریق سی دسترس است،

توانناد باا   مای  ،ندبسیاری از کسانی که در ابتدای راه یا میاناه راه هسات  ، افزایی تجارببا هم

ه در نام حضرت على .شوندتر یم و تربیت را ادامه دهند و موفقکار مهم تعلپختگی بیشتری 

رگذشات  سفرزندم! من در »فرمایند: مى البالغه خطاب به فرزندش امام حسنویکم نهجسى

زه آنهاا عمار   ام و باه انادا  که گویا با آنان زیساته  امام و به آنها آگاهن مطالعه کردهگذشتگان چنا

 «.امکرده

 اندیشیزادمنشی و آزادآ. 17

ه بود کاز هر کس  م حقی راهر کال باشند وانصاف ، آزاداندیش و بامنشآزاد ،اگر استاد و مربی

 اند.رشد خود و مخاطبین خود کمک کرده به، کنندو نقل  فراگیرند

نظر فقاط نظریاه    :گویندمی سف بعضی در نظریۀ خود استبداد دارند و مثل فرعونأبا کمال ت

باه شاما ارائاه     ،دهام چاه را کاه تشاخیص ماى    من جز آن»؛  2ِإلَّ ما َأرى ما ُأِر ُكْم  :من است

                                                           
 شخص آن .بخوانیم را عقد خطبه و شویم داماد و عروس وکیل بود بنا دیگر روحانی یک و من عقدی، جلسه . در1
خواندن  در»: گفتم او به من کند. جاری را خطبه تا گرفت اجازه تک تک فامیل افراد تمام از داشت، زیادی تجربه که

 جلسه افراد همه از شما چرا .دهد اجازه( باشد باکره عروس اگر) عروس پدر باید فقط داماد و عروس از غیر صیغه
 که شودمی باعث افراد تک تک از من اجازه است، ولی کافی عروس پدر اجازه شرعاً»: گفت او «د؟گیریمی اجازه
 درست عروس جهیزیه و بیاورند عروس برایای هدیه کدام هر و شد خوانده عقد ما اجازه با کنند احساسآنها 
 «.شماست تجربه این نیست،ها کتاب در این»: گفتم« .شود

 .29. غافر:  2
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؛  1َوَجْدنا آباَءنا َل ا عاِبهِد َن  :گویندمیپرستان اند و مثل بتغرقیا در افکار نیاکان « .دهمنمى

 دهند.و راه گذشتگان را ادامه می «ایم!ما پدرانمان را بر پرستش آنها یافته»

پندارناد کاه   می علم را فقط نظریۀ دانشمندان شرقی یا غربی، افراد خودباختهاز بعضی  هامروز

دیاروز در  ، و تعصاب نابجاا   این جماود  .علم است و گرنه علم نیست، اگر چیزی از آنها صادر شد

 جذبکه به این عده پرستان و امروز در میان بعضی از روشنفکران وجود دارد و جوانانی میان بت

به عنوان . کنندمی کور کورانه تقلیداز آنها دهند و می هویت و استقالل خود را از دست ،شوندیم

آن هم در کناار   ولی وجود سگ رادانند، میغیر بهداشتی ، وجود گوسفند و مرغ را در خانه، نمونه

گیرند و به همراه می سگ را در آغوش چون در غرب؛ پذیرندمی به راحتی، محیط منزلدر خود و 

باه  ، کنند کاه ادرار و مادفوع ساگ   نمی این افراد حتی برای یک دقیقه فکر. برندمیجا همهخود 

را آنها  است و حاضر نیستند حتی برای یک بارکثیف و مدفوع گوسفند و مرغ ادرار مراتب بیش از 

جاهالنه فراوان  یتقلیدها گونهاست. از اینبه آزمایشگاه بدهند تا بفهمند زندگی آنها چقدر آلوده 

کنناد  مای  پندارند و فکرمی این به خاطر آن است که رشد صنعتی را دلیل بر رشد انسانی 2.است

 .دلیل بر رشد علمی و اخالقی و اجتماعی آنان استپیشرفت صنعتی 

مانعی  ،ه از شرقچچه از غرب و  ،از دانش و تجارب گیریما باید بدانیم که تقلید مثبت و بهره

ی و هم غربا  اشیمما باید هم شرقی ب، در آموزش و رشد علمی .اسالم مخالف علم نیست و ندارد

ه ه شارق و نا  باختا ناه خود این است که ؛ «نه شرقی و نه غربی»مراد از شعار  باشیم و هم بومی.

گاوییم  مای  نظیار اینکاه  ؛ از شرق و غرب استفاده علمای نکنایم  نه اینکه  ،باخته غرب باشیمخود

زدگای و  ! شارق آری .ولی اساتفاده از یاخ و گرماا جاایز اسات     ؛ و گرمازدگی آفت استزدگی یخ

 .اما استفاده علمی از شرق و غرب کمال است؛ زدگی آفت استغرب

                                                           
 .53. انبیاء:  1

 به اصالحی نوع چه که کنندنمی فکر حتی و ندارندای اراده خود از خود، صورت و سر اصالح در آنان از . بعضی2
 طرح یک مجازی فضای یا جامعه در است کافی بلکه کند؛می زشت راآنها  اصالحی نوع چه و افزایدآنها می زیبایی

 نسبتها عرب به را بلند لباس اگر یا .کنند دنبال آن را منطق، و زیبایی و زشت به توجه بدون ببینند و را اصالحی
 ترکیب و مزه به کاری تغذیه در حتی یا .پذیرندمی را آن باشد غرب از لباس این از بلندتر اگر و تحقیر را آن بدهند

 دانند.می بهترین را آن است، کشور فالن سبک غذا یا بستنی یا شیرینی این بگویند که همین ندارند؛ غذا
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ه تی خداوندی کح؛ استفاده کنیمسخنان خوب دیگران از آموزد که می آیه به ماها قرآن در ده

 پیاامبر اساالم   .کندمی بازگو را برای بشر اخالقی لقمان به فرزندش هایتوصیه، خالق است

ادند فرستنطقه ده نفر را به آن م، جنگندمی با شیوه خاصیای همین که متوجه شدند مردم منطقه

 ر جنگ پیروزدلمانان گاه مسیا در صدر اسالم هر .تا آن شیوه را بیاموزند و به مسلمانان یاد بدهند

سواد را ان بیر یک اسیر با سواد چند مسلماگفرمود که میآن حضرت ، گرفتندمی شدند و اسیرمی

زرگان تاریخ را بو خاطرات  سخنان انبیای قبل پیغمبر اسالم .کنیممی او را آزاد، آموزش دهد

 .کردندمی بازگو، برای عبرت دیگران

 سنجش خود با ترازوی قرآن کریم. 18

هی ه آیات البگاهی خود را ، کنندمی چه خوب است آنهایی که در عرصۀ تعلیم و تربیت تالش

ا رانسان خود  باالترین و بهترین راه شناخت آن است که کهچرا؛ و خویش را بسنجندکنند عرضه 

 را ق فقراآیا حت؟ آیا نمازش با خشوع اسکند و فاصله خود را با آن بسنجد؛ اینکه  به قرآن عرضه

ت یاا از  ق کار اسا ست؟ ترسو یا شجاع است؟ عاشآیا ایثار دارد؟ آیا کارهای او خالصانه ا دهد؟می

؟ یرارد یا خبر خود کنترل دکار فراری است؟ تسلیم حق است یا لجوج؟ به هنگام شهوت و غضب 

او چاه   هاای شاز مفسدین و مسرفین و ظالمین؟ از تالکند یا پیروی میاز معصوم و فقیه عادل 

 ؟ «َ و العدوا تعاونوا علی االث»است یا « َّتعاونوا علی الب»برند؟ آیا در راه می افرادی بهره

 عرضاه . برندمی لنگند و به ضعف عقل و دین خود پیمی همه، اگر حفظ و هدایت خدا نباشد

رآن عرضاه  قا را باه   روایات اهل بیات وظیفه داریم گونه که همان؛ بهترین راه است، به قرآن

باا   ،ق قارآن باود  ولی اگر طبا ، جعلی است یروایتبزنیم، چراکه بر دیوار ، اگر ضد قرآن بود کنیم،

 آغوش باز آن را بپذیریم.

 از آنپرهیز توجه به آفات علم و . 19

ورد ار مهم و ما از مباحث بسی این بحث. آفاتی دارد که در روایات به آن اشاره شده است علم

 خواهیم پرداخت. به صورت ویژه به بررسی آن، که در قسمت پایانی کتابابتالست 

هر  .تری استعلم مهم ،مهمى و در علوم اخالقى علم، در علوم طبیعى« شناسىآفت»مسئله 
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برم به پروردگار سپیده بگو: پناه مى»؛  1َشن  ما َخَلَق  ُقْل َأُعوُذ ِبَنب  اْلَفَلِق * ِمْن  آفتى دارد: خوبى

چرا که هر چه خدا ؛ ببریم به خداوند پناه، از شر هر چه آفریده شده باید «.هایشاز شرّ آفریده. دم

باود و  آن شرّ دارند که باید مراقب  ها هم آفت وخوبی .در کنارش شرى باشد ممکن است آفریده

. دهدرا خدا به انسان مى شناسى در علوم اخالقى آفتهنر  .از خداوند استمداد طلبیددر مقابل آن، 

ََّهر »کند: می بینانفسش  او را به عیوب، بداردهر کسى را دوست خدا روایت داریم که  روَب  َو َبصح ير  عر
ِسه داناد عیاب خاود    چون گاهى آدم نماى  .کند که عیبش چیستهایش را باز مىیعنى چشم2.«َنفم

 .چیست
ز خادای  آن بزرگاوار ا ؛ از آفتش نیز هراساان اسات  ، در کنار هر طلب خیری امام سجاد

 خواهد:می کریم

 ؛گرفتار نشودولی به تکبر ، به او عزت بدهد ا

 ؛ولی گرفتار عُجب نشود، به او توفیق عبادت بدهدا 

 ؛ولی بر مردم منت ننهد، توفیق خدمت به مردم بدهدا 

 ولی گرفتار افتخار و پز نشود.، اخالق عالی داشته باشدا 

تواناد حجااب   مای ، نور اسات  ی کهعلم همچین لذا اگر دقت نکنیم؛ کار علمی نیز آفاتی دارد

 دنیا نع دماا  اماا  ،ناور اسات   نکهیبا ا شود ومیکه شب هنگام در حیاط روشن  یپالم مثل. شود

 .بینیممی را بهترها ستاره، و اگر آن را خاموش کنیم شودها میستاره

به  به دقت و، هاکه با توجه به اهمیت آنشده است علم اشاره های آفتدر روایات به برخی از 

 :پردازیممی از آنهاصورت ویژه به برخی 

 نسیان و فراموشی. 1

 رامی اسالمپیامبر گ. نسیان و فراموشی است شده،یکی از آفات علم که در روایات اشاره 

َِ » فرمودند:
ِعلم َيا   َفةر الم سم  ،تدریسطالعه و بر مارست عالوه بر ممتواند می هر استاد و معلمی .«الن 

 . رزه کندبا این آفت مبانویسی برداری و فیشیادداشت با

مرور امکان هم برای حفظ علوم و هم برای انتقال آن و هم برای  ،با توجه به اهمیت این کار
                                                           

 .2-1. فلق:  1

 .101 ص ،1 ج ،إرشادالقلوب. 2
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: کاه فرمودناد  اسات  روایت  از پیامبر اکرم. علوم را بنویسیماست که به ما سفارش شده ، آن

 باه نوشاتن  » فرمودناد: « اسات؟ به بند کشیدن علم چگوناه  » :گفته شد «علم را به بند بکشید!»

ایم و در اینجا از پیش از این بیان کردهنکاتی را  داشت کردنبرداری و یاددر خصوص فیش 1«.آن

 .نماییممی تکرار مطالب پرهیز

 رک عملت. 2

لم و ذیل در صفات مع. شخص به دانش خود عمل نکنداین است که ، یکی دیگر از آفات علم

یان  اهتماام باه   ایم و به عنوان تکمیل و ابیان کرده نکاتی را« اهل هدایت و عمل باشد» عنوان

 :که در قرآن کریم آمده است کنیممی بیان بحث

 اَس ِباْلِبن  َو َتْنَسْوَن َأْنُفَسهُكْم آیا مردم را به نیکى دعوت کارده و خودتاان را   »؛  2َأ َتْأُمُنوَن النه

َِ » ه است:آفت علم را ترک عمل دانست، در روایتی المؤمنینامیر «کنید؟میفراموش 
ِعلم   َفةر الم

َعَنِل ِبِه  كر الم از اهمیت این آفت و خطر و ضرر آن وارده در این موضوع، کثرت روایات و نکات  3«َتَّم

و آن  بارم مای  فایده به خدا پناهاز علم بی» فرمودند: لذا رسول گرامی اسالم؛ کندمی حکایت

 4«.که در تضاد با عمل باشداست علمی 

دانشمندى که دیگران را به بهشت دعوت کند، ولاى خاودش اهال    »در روایات آمده است: ا 

 5ها را خواهد داشت.ترین حسرتترین و سختجهنّم باشد، بزرگ

باا اعماال    6؛كونوا َعاة الّناس باعنالکَ و التکونوا َعراًة بالسرنتکَ»فرمود:  امام صادقا 

 «ار.خودتان مردم را دعوت کنید، نه تنها با گفت

سوگند که من شما را باه کاارى دعاوت    »نقل شده است: نیز  از حضرت امیرالمؤمنینا 

کنم، مگر آنکه خودم قبل از شاما آن  کنم، مگر آنکه خودم پیشگام باشم و از کارى نهى نمىنمى

                                                           
 (151 ص ،2 ج ،بحاراالنوار) «.کتابته»: قال تقییده؟ ما و: قیل« العلم قیدوا» :قال أنه النبی عن . روی 1
 .44. بقره:  2

 .45 ص ،الحکم غرر.  3
 (13ص الشریعة، )مصباح« .العمل یضاد الذی العلم هو و ینفع ال علم من باهلل نعوذ»: اللَّهِ رَسُولُ . قَال4َ
 .37 ص ،2ج ،بحار .5
 .57 ص ،1 ج ،نورالثقلین .6
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ابتدا باید به ، هر کس خود را امام دیگران قرار داد»فرمود:  آن حضرت 1«را ترک کرده باشم.

 باه علام خاود   ، هرکس دانسات ؛ مقرون به عمل است علم» فرمودند:و نیز  2«.خود بپردازد تعلیم

 و اال از عرصاۀ وجاودش  ، ماندمی پس اگر جوابش داد با او، زندمی عمل را صدا، علم .عمل کرد

 3«.کندمی کوچ

درود بر عالماانى   4؛طوبی للعلناء بالفعل و ويل للعلناء بالُول»اند: فرموده نیز امام کاظما 

 «زنند.کنند و واى بر عالمانى که فقط حرف مىکه به گفته خود عمل مى

ولى خود از ، کندبه االغى تشبیه شده است که بار کتاب حمل مى در قرآن کریم عملعالم بى

از جملاه رساول    6؛متعددی صاورت گرفتاه اسات    هایتشبیه در روایات هم 5.برداى نمىآن بهره

ولاى ناورش باه ماردم     ، سوزدمثل چراغى است که خودش مى عملعالم بى»ند: فرمود خدا

 «.رسدمى

 حسد .3

ثبات و  اماری م ، غبطاه ؛ است« غبطه»غیر از  حسد .است« حسد»، از آفات دیگر عرصۀ علم

لای در  و؛ فرد خواهان مال و کمال اسات کاه دیگاری دارد   ، در غبطه. امری منفی است، حسادت

لاى حساد   و، کماال  ،لذا غبطاه خاوردن  ؛ نعمت طرف مقابل از بین برود فرد دوست دارد تا، حسد

 .نقص است ،ورزیدن

                                                           
 .175 خطبه ،البالغهنهج .1
 .73 حکمت ،البالغهنهج .2
 ص ،البالغةنهج) «.عَنْهُ ارْتَحَلَ إاِل وَ أَجَابَهُ فَإِنْ بِالْعَمَلِ یَهْتِفُ الْعِلْمُ وَ عَمِلَ عَلِمَ فَمَنْ بِالْعَمَلِ مَقْرُونٌ الْعِلْمُ» قَالَ وَ .3

539) 
 .299 ص ،78ج ،بحار .4
 .5. جمعه: 5

(؛ 100ص ،10ج ،بحار)« .است کمان بدون تیرانداز چون عملبى عالم»فرمود:  خدا . به عنوان مثال: رسول6
(؛ 309 ص ،14ج ،بحار)« .اندتاریک هااتاق که بام پشت بر است چراغى مثل عمل،بى عالم»فرمود:  عیسى

 صادق (؛ امامغررالحکم) .نشود انفاق که است و گنجى ثمربى درخت چون عملبى عالم»: فرمود على
( .39ص ،2ج ،بحار)« .کندنمى نفوذ هادل در که است سنگ روى بر باران چون عملبى عالم موعظه»: فرمود

 بر اىتشنه خوابیده، گنج اى که روىگرسنه :است شده تشبیه چیزهایی به عملبى عالم نیز دانشمندان کالم در همچنین
 منافقى کند،نمى عمل ولى خواند،مى را درمان نسخه دائماً که بیمارى نالد،مى درد از خود که طبیبى دریا، و آب کنار

 .روحبى پیکرى نیست، یکى عملش و سخن که
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 ُیناِلَك غبطه خورد و دست به دعا برداشت:  به حال اول با دیدن مقام مریم زکریّا
هُ  ا َربَّ دیاد و  خااک و گال باودن آدم را     ؛بین او را بستچشم حقیقت، اما حسد ابلیس .1َدعا َزَكِن َّ

روح  .2َقاَل َءَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطینا  ؛«می که از خاک خلق شده را سجده کنم؟آیا آد»گفت: 

قاَل َأَنا َخْین  ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نار  َو َخَلْقَتُه ِمهْن  و گفت:  3نفخت فیه من روحی الهى او را ندید:
 «.آفریدىمرا از آتش و او را از گِل ، من از او بهترم»؛  4ِطین  

اسرائیل آرزو داشتند تا پیاامبر  بنى. مایۀ کفر است همین بس که گاهى حسد در خطر حسادت

در روایات  . حسادت ورزیده و کافر شادند ، از نژاد آنان باشد و چون به آرزوى خود نرسیدند موعود

حساد  »فرمودناد:   امام صادق 5.«حسد و تکبّر، کفر سه چیز است: حرص ریشه»آمده است: 

 6 «.سوزاندگونه که آتش هیزم را مىهمان، کندها را نابود مىکىنی

به گفتاه روایاات    .است« حسادت»، از رذائلی که شیوع بیشتری در عرصه علم دارد سفانهأمت

َِ »فرمودند:  پیامبر گرامی اسالم. میان دانشمندان بیشتر است« حسد»
ِعلم َحَسد َو  َفةر الم   7«.الم

 تعریاف ساود،  حجلوی انسان اگر است، یا بیان کماالت خود. عالمات حسد، یا نفی کماالت مردم 

 ی ندارم یا بهید من اطالعکند یا می گوکند یا اگر ریاکار باشد، سکوت میاو یا رد می بکنند،را او رفیق 

 کننده خود به خود به بطالن حرف خود پی ببرد.کند که تعریفنکار میطور کلی ا

شاهید  . تواند درس عبرتای باشاد  می متعددی پیش آمده است که هاینمونه در بین اهل علم
                                                           

1. قالَ رِزْقاً عِنْدَها وَجَدَ الْمِحْرابَ زَکَرِیَّا عَلَیْها دَخَلَ کُلَّما زَکَرِیَّا کَفَّلَها وَ حَسَناً نَباتاً أَنْبَتَها وَ حَسَنٍ بِقَبُولٍ رَبُّها فَتَقَبَّلَها 
 هَبْ رَبِّ قالَ رَبَّهُ زَکَرِیَّا دَعا هُنالِکَ* حِسابٍ بِغَیْرِ یَشاءُ مَنْ یَرْزُقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ قالَتْ هذا لَکِ أَنَّى مَرْیَمُ یا

 پذیرفت نیکو پذیرشى به را او پروردگارش پس» (؛38-37)آل عمران:  الدُّعاءِ سَمِیعُ إِنَّکَ طَیِّبَةً ذُرِّیَّةً لَدُنْکَ مِنْ لِی
 شد،مى وارد مریم بر عبادت محراب در زکریّا هرگاه.سپرد زکریّا به را او سرپرستى و رویاند نیکو رویشى به و

 پاسخ در مریم! کجاست؟ از تو[ خوراک ]غذا و این مریم اى: پرسیدمى .یافتمى او نزد آورى[]شگفت خوراکى
 این ]که زکریا هنگام این در.*دهدمى روزى شماربى بخواهد که هرکس به خداوند همانا.خداست نزد از آن: گفتمى

 به پسندیده و پاک نسلى خود جانب از! پروردگارا: گفت و خواند را پروردگارش دید[ را آسمانى مائده و کرامت همه
 «دعائى. شنونده تو همانا که کن عطا من
 . 61. اسراء:  2

 . 29. حجر:  3

 .12. اعراف:  4

 .الکفر اصول باب ،2 ج ،کافى .5
 (.306 ص ،2 ج ،کافى) «الحطب. النار تأکل کما االیمان یأکل الحسد انّ» .6
 .373ص ،4ج ،الفقیه یحضره ال من.  7
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یکای از دانشامندان ناامی    . داشات  مریادان بسایاری  قرن هشاتم باود و   برجستۀ اول از علمای 

العماوم  مادعی  و دیوان کشوررئیس ، دادگستری رئیسیعنی ) بود قاضی القضاة کهمذهب شافعی

باه   خاود  با همه درجات و مقامات (های حساس ارتش وقت را نیز داشتبود و پستدیوان کشور 

ای که بعضی مطالبش خالف اسالم بود نوشت و به شهید نسبت داد و رساله. شهید اول حسد برد

به حتی ولی ؛ خیلی شکنجه دادند شهید را، در زندان. شواهدی نیز گرفت و او را به زندان انداخت

  1با حکم ارتداد، او را شهید ساختند.و  ندتشکیل داد ایجلسهنکردند، بلکه  اکتفا این مقدار

بعاد از  چون مورد احترام شیعیان بود، توقع داشات کاه   «. شلمغانی»شخصی به نام  همچنین

نایب اماام  حسین بن روح  متوجه شد کهولی ، شود نایب خاص امام زمان ،محمد بن عثمان

 ،حکم بر جواز ازدواج با محارم داد ؛تا منحرف شدحسد بُرد. روح بر حسین بن  قدرآن«. شده است

ای را گمراه کرد و به مریدان خود گفت: حاضرم با حسین بن روح عده ،وجوب عبادات را منکر شد

در  .و جسادش را آتاش زدناد   دار آویختناد  خالصه بعد از چند روز او را گرفتند و به . مباهله کنم

ْنیا َو الِخَنَ   است:نصیبش آخرت هم آتش  ، ای کاش به جاای حساد بار حساین     .2َخِسَن الدُّ

 .دنبال تهذیب نفس خود بود

سابب غیبات و تهمات و از     حسادت. داردمنافات حکمت خدا پذیرش با حسد باید بدانیم که 

محسود بنابراین چیزی از  شود؛میبین رفتن گناهان محسود و افتادن آن گناهان به دوش حسود 

هر کسای  ؛ و امتیازاتی داده است هاخدای تعالی به هر کسی نعمت !بار گناهشجز ، شودنمیکم 

اگر کسی . رودمی حسادت در انسان از بین، با نگاه توحیدی. نعمتی دارد که چه بسا دیگری ندارد

این  به فکر پیشگری یا درمان 3؛شودمی چقدر سبب محبوبیت و رشد او، بداند که نداشتن حسادت

                                                           
 است. آمده 90ص حسد، کتاب در مفصل صورت داستان به .1
 .11. حج:  2

 مردم« وارد خواهد شد. بهشت اهل از کسی االن»: فرمود .بودند مسجد در ایعده با خدا رسول :گوید . غزالی3
 همان مرد دیدند باز فرمودند، چنین مردم به مسجد در حضرت باز بعد مردی از انصار وارد شد. روز .شدند در متوجه

از او  ایرفت و به بهانه مرد انصاری نزد عمرو بن عبداهلل .کردند تعجب خیلی طور، همین سوم روز .است انصاری
 کندمی عباداتی چه که بود انصاری حاالت متوجه عمرو بن خواست که سه شب مهمانش باشد. مرد پذیرفت. عبداهلل

و سوم هم  دوم شب .کرد تعجب خواند. نماز رکعت دو است؛ اما دید که شب تا صبح را خوابید و فقط بهشت اهل که
 است این برای اهلل رسول خبر داد مرد جواب .را داد اهللرسول او خبر به .کرد تعجب گونه گذشت. خیلیهمان

 .هستم خدا هاینعمت شاکر و ندارم حسد احدی به که



 مهارت معلمی    270

 1.افتدمی یلهرذ

 عُجب و تکبر. 4

 . اگار فاردی  خاود و بای جهات   بیچه  ،با حساب و دلیل؛ چه بزرگ شمردن خود است عُجب

؛ در صدق عُجاب کاافی اسات   ، خود را بزرگوار بداندو باشد مغرور به کمال واقعی یا کمال خیالی 

 عُجاب  ببیناد، خود را بزرگ ، کِبر است و اگر فقط پیش خودفخر بفروشد، نیز دیگران حال اگر بر 

 2.است

 رساول گرامای اساالم   . تکبار اسات  بینای و  خودپسندی و خاودبزرگ ، یکی از آفات علم

                                                           
 : ودرمان گیریهای پیشراه .1

 رَسُولُ )قَالَ .بداند «اهلل عیال» روایت تعبیر به را همه و باشد قرآنیها انسان و جهان به نسبت فرد بینش ـ اگر
 ،2ج ،کافی) «رُوراً.سُ بَیْتٍ أَهْلِ یعَلَ دْخَلَأَ وَ اللَّهِ یَالَعِ نَفَعَ مَنْ اللَّهِ إِلَی الْخَلْقِ فَأَحَبُّ اللَّهِ عِیَالُ الْخَلْقُ: اللَّهِ
 به نظری چنین گاهآورد، هیچ شمار به برادر دیگران به نسبت را خویشتن و خود به نسبت را دیگران ( و164ص

 خود از را او چون ورزند،نمی حسادت خود فرزند به نسبت وقت هیچ مادر و ندارد؛ چنانکه پدرآنان  هاینعمت
 قال .ندارند دل در ایکینه وی به نسبت بنابراین .آورندمی حساب به خود بختیخوش را وی سعادت و دانندمی

 ای...یدنکن قطع یکدیگر را ارتباط و نورزید اخوانا؛ حسادت اهلل عباد کونوا و... تقاطعوا ال و تحاسدوا ال»: النبی
 .150ص ،2ج ،السعادات جامع« .باشید هم برادر !خدا بندگان
 .بخورد غصه آن برای تا ندارد ارزش و است قلیل دنیا متاع اینکه به ـ ایمان
  .اندآزمایش مایهها نعمت و خیرها اینکه به ـ اعتقاد
 بِهِ اللّهُ فَضَّلَ ما تَمَنَّوْاتَ ال وَ :است فرموده تقسیم مردم میان حکمت روی از راها نعمت خداوند اینکه به ـ اعتقاد
 یَضُرُّ ذَا امَ وَ لْحَاسِدَا الْحَسَدُ یَنْفَعُ ذَا افَمَ مَقْسُومٌ الرِّزْقُ»اند: فرموده ( امام صادق32نساء: )  بَعْضٍ عَلی بَعْضَکُمْ

 محسود برای ضرری و ندارد حسود برای نفعی حسد و است شده خداوند تقسیم طرف الْحَسَدُ؛ رزق از الْمَحْسُودَ
 ( 104ص ،الشریعة مصباح)« .ندارد

  .دارد بیشتری مسئولیت باشد، داشته بیشتری نعمت کس هر اینکه به داشتن ـ باور
 .خود به نسبت الهی الطاف به ـ توجه
 مضر الحاسد: »فرمود ندارد؛ چنانکه امام صادق نعمت زوال در نقشی ورزیدن حسادت اینکه به داشتن ـ توجه

 ،الریبة کشف)« .زندمی ضرر خودش به بزند، ضرر محسود به اینکه از قبل بالمحسود؛ حسود یضر أن قبل بنفسه
 ( 53ص

 رَسُولُ )قَالَ .کندنمی رها مرگ دم تا را انسان و گیردمی ریشه حسادت از که شروری و مفاسد به داشتن ـ توجه
 ( 50 ص ،العقولتحف) «!نکن ظلم شدی، حسادت دچار ؛وقتیتبغ فال حسدت إذا»: اللَّهِ

 .شاگردان و فرزندان میان نشدن قائل ـ تبعیض
  .نزنند حسادت از برخواسته کارهای به و دست نکنند حقارت احساس تا دادن بها دیگران ـ به

 .کردن توجیه را کمالیبی دیگران کمال ـ برای
 .عُجب خالف به مطرح است، نفر دو کبر شد؛ در معلوم عُجب و کبر میان فرق. 2
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َِ »فرمودند: 
ِعلم رَياَلءر   َفةر الم خر یکای از ثمارات   باید این در حالی است که « .تکبر است، آفت علم 1؛الم

َ»تواضع باشد: ، علم ِعلم عر َثَنََّةر الم َواضر برخای شارایط علمای یاا پژوهشای یاا       خاطر بهبعضی  2«.التح

 .شوندمی بینیگرفتار آفت عُجب و تکبر و خودبزرگ... علمی و هایتجربه

با توجاه باه ارتبااط ایان     کردیم؛ اما نکاتی گذرا بیان « تواضع» در صفات معلم و ذیل عنوان

وایتای از رساول گرامای    با توجه باه ر  .کنیممی تکمیلی را اینجا بیانای نکته، بحث با آن صفت

 حضرت یوسف 3.این است که انسان خود را از دیگران برتر بداند یکی از مهلکات، اسالم

 بلکاه ، کاریاد گناهم و شما گنااه گفت من بینمیولی به دوستان زندانی خود ، گناه زندان رفتبی

ولی  ؛در راه باطلو کفار بود در راه حق  پیامبراکرم همچنین .«...یا صاحبی السجن»گفت: می

ا   فرمود:می به هنگام گفتگو اُكْم  َاْو ِانَّ  یاا درسات   شاما و ماا  »؛ 4 َضهاَلل   ِفهي َأْو  ُیهًدىَلَعَلی  ِإَ ه

 .بردنمی به کار ،و هرگز کالمی که نشانه برتری و امتیاز باشد «رویم یا کج!می

در تعاابیر متعادد از    امیرالمؤمنین. باید ریشه عُجب را سوزاند، کن کردن تکبربرای ریشه

: آن بزرگاوار فرماوده اسات   . نماوده اسات  مناع و نهای    ا   کاه منشاأ کبار اسات    ا   رذیله عُجب

                                                           
  :عجب هاىنشانه .1

  .است عقل ضعف عجب که دلیل داریم ـ روایت
از من  این بگو دىدی را کس هر داریم حدیث .هستم برتر همه از من گویدمى داند.نمى خودش از بهتر را کس ـ هیچ

 از بهتر بگو ستا بیشتر سنش اگر .است بهتر من از پس است، کمتر گناهش این بگو است کمتر سنش است. اگر بهتر
 اشتباهاتم از نم چون است. من از بهتر او بگو هم باز است سنهم اگر .است بیشتر و خدماتش سنش است، چون من

 .ندارم ایشان اشتباهات از خبر اما دارم خبر
 .پذیردنمى ـ موعظه

 کند.نمى ـ مشورت
 طول در گفت:مى ،دیدم را سفیدى ریش روحانى یک اهل تشکر نیستند: من هاآدم از بعضى .کندنمى تشکر مردم از ـ

  .بوسممى را خانمم دست صبح روز هر عمرم
 .گذاردمى ـ منت
  .بیندمى کم را دیگران ـ کار
 اللٍضَ فى أَوْ هُدىً یَّاکُمْ لَعَلىإِ أَوْ إِنَّا وَ :گفتو مى نداشت اصرار خودش رأى به پیغمبر .دارد اصرار خود رأى ـ به
  .است انصاف اوج در آیه این .(24سباء:) مُبینٍ

 .شود مستجاب دعایش که دارد توقع ـ
 .42ص ،(للیثی) المواعظ و الحکم عیون .2
 (.84 ص ،1 ج ،صدوق خصال) «.بِنَفْسِهِ الْمَرْءِ إِعْجَابُ وَ مُتَّبَعٌ هَوًی وَ مُطَاعٌ شُحٌّ مُهْلِکَاتٌ ثاَلثٌ»: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ .3
 .24. سبأ:  4
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عُجاب  ، آفات مغاز  »،  2«.عُجب است، سرچشمه جهل ، 1«.عُجب است ،ترین تنهاییکوحشتنا»

  4.«کینه است، ثمره و نتیجه عُجب»و  3«.است

دانسات کاه گنااه    می خدا» فرمودند: که امام صادقخطرناک است  آن قدر رذیله عُجب

  5«.گردیدنمی مؤمنی به گناه مبتال، از عُجب است و اگر غیر از این بود بهتر برای مؤمن

 دنیا گرایی. 5

ی آنها در زنادگ  منش و روش وبندند نمی ولی به آن دل، کنندمی از دنیا استفاده عالم و معلم

نکاه  به جاای ای ، دنیا گرددبندۀ ، باید عبودیت شود که ثمرۀ علمش اگر عالمی. گرایی نیستبردنیا

ی و فاراد معرفا  ادر قرآن کریم برخی از این گوناه  . نماد غفلت و انحراف است، چراغ هدایت باشد

 اند.مذمت شده

فرماید کاه  مى ا خداوند؛ امدانستعلم خود مى کسب ثروت را به واسطه خود را عالم و قارون

ِه َخْین  ِلَمْن آَمَن  اندوزى سازگار نیست:مالعلم حقیقى با  ْ َلُكْم َثواُب اللَّ ِذ َن ُأوُتوا اْلِعْلَم َو َو قاَل الَّ
اِبُنوَن  ایا ِإلَّ الصَّ ، کسانى که علم و آگاهى به آناان داده شاده باود   »و ؛  6َو َعِمَل صاِلحًا َو ل ُ َلقَّ

از ایان  ]ایمان آورند و کار شایسته انجام دهناد   گفتند: واى بر شما! پاداش الهى براى کسانى که

 «.را دریافت نخواهند کرد آن پاداش، ه جز صابرانالبتو ، بهتر است، [مال و ثروت

 ن دنیاا ا دلباختگاا با خاطر برخورد  اسرائیل بهاز فرزانگان بنى متعال در این آیه شریفه خداوند

ساازد و  نق و بارق دنیاا او را مجاذوب    کسى اسات کاه زر  ، آگاه که عالمکند می ستایش و بیان

 . دارددنیاگرایان را تحقیر کند و مردم را از عشق به دنیا برحذر 

در . و سوء عاقبت شاد  گرفتار انحراف دانشمندی است که دل به دنیا سپرد و نیز بلعم باعوراء

هْیااُن  آمده است: باره اودر قرآن کریم ََ ِمْن ها َفَأْتَبَعهُه الشَّ ِذ  آَتْیناُه آ اِتنا َفاْنَسهَل َو اْتُل َعَلْیِ ْم َنَبَأ الَّ

                                                           
 (. 111ص )همان،« .الْعُجْبُ الْوَحْشَةِ أَوْحَشُ» .1
 (.39 )همان، ص« .الْجَهْلِ رَأْسُ الْعُجْبُ». 2
 (. 181)همان، ص« .الْعُجْبُ اللُّبِّ آفَةُ» .3
 (.208 )همان، ص« .الْبَغْضَاءُ الْعُجْبِ ثَمَرَةُ» .4
« .أَبَداً بِذَنْبٍ مُؤْمِنٌ ابْتُلِیَ مَا ذَلِکَ لَا لَوْ وَ الْعُجْبِ مِنَ لِلْمُؤْمِنِ خَیْرٌ الذَّنْبَ أَنَّ عَلِمَ اللَّهَ إِنَّ»: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی . عَن5ْ
 (.313 ص ،2ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی)
 .80. قصص:  6
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از علم به ]داستانِ آن کس )بَلعَم باعورا( را بخوان که آیات خود ، و بر آنان»؛  1َفكاَن ِمَن اْلغاِو َن 

خاود را از آن   [ناسپاسانه]پس او  ،را به او داده بودیم [معارف و اجابت دعا و صدور برخى کرامات

 «.خویش کشید تا از گمراهان شدپس شیطان او را در پى، آیات جدا ساخت

به معناى کندنِ پوست است و در جایى که چیزى به چیزى چسبیده باشد به کاار   «انسرال »

َبَعرهر » جملاه  همچنین. در اینجا کنایه از فاصله گرفتن از علوم الهى است .رودمى تم
َ
نگر آن بیاا  «َفأ

، به چنان مقامى رسیده بود که شیطان از او قطع امید کرده بود است که آن شخص در مسیر حق

در صاف  او را شایطان باه سارعت او را تعقیاب کارد و سارانجام       ، هاى انحرافا با بروز نشانهام

  2.دادمندان قرار گمراهان و شقاوت

دانسات و دعاایش مساتجاب    اعظم الهى را مىاسم ، بَلعَم فرزند باعور»فرمود:  امام رضا

 ولاى سارانجام  ، بود   حضرت موسىمبل ولى به دربار فرعون رفت و با آنکه در ابتدا، شدمى

عامال ساقوط   ، زرق و برق دنیا و دربار، آرى 3«.و بد عاقبت شد علیه موسى و یاران او اقدام کرد

 .و دانشمندان است علما

 بار  تا به فرمودۀ اماام بااقر   کندولى کارش را بازگو مى ،بردنام این شخص را نمى قرآن

چناین کساانى در هار زماانى یافات       4.منطبق شود ،کس که هواى نفس را بر حقّ غالب کندهر

در تاورات کناونى هام     باعوراماجراى بَلعم . ى نداردشوند و اختصاص به زمان و شخص خاصمى

 5.آمده است

هرگاه »: فرمودند از جمله امام صادقذمت شده است؛ در احادیث بسیار م عالم شیفتۀ دنیا

او را ) او را بر دین خودتان متهم بدانید، دار و شیفته دنیای خودش استعالمی را دیدید که دوست

 حفاظ ، آنچه را که دوسات دارد ، در قول و فعلش متهم بدانید( که هر کس چیزی را دوست بدارد

دنیا قرار نده که تو را از را محبت من  ۀعالم شیفت خودت بین من و ای داود!» :و فرمود« .کندمی

تارین کااری   کم. باشندمی قرب و ثواب هستند اینان راهزنان بندگانِ من که خواهان؛ داردمی باز
                                                           

 .175. اعراف:  1

 .نمونه فسیر.ت 2
 .کنزالدقائق و نورالثقلین تفاسیر. 3
 .نورالثقلین تفسیر. 4
 .22 باب اعداد، سِفر ،تورات. 5
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 1«.کنممی بر هایشانشیرینی مناجات را از دلاین است که کنم می که من با آنان

 مراء و جدال . 6

 دو نوع است: جدال

 ؛است و نوعى گفتگو و تالش باراى ارشااد ماردم اسات     جدال نیکو که سیره انبیاالف( 

؛ 2 «کناى تو براى ارشاد ما بسیار جدل و تاالش ماى  »گفتند: مى چنانکه کفّار به حضرت نوح

ْكَثْنَت ِجداَلنا  . ا ُنوُح َقْد جاَدْلَتنا َفَأ

هاى انحرافى و باطل را طرح انواع، ب( جدال باطل که به منظور محو یا کم رنگ کردن حقّ

 جدال باطل با تحریک شیطان اسات:  .3َو جاَدُلوا ِباْلباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ  :آوردبه میان مى

یاِطیَن َلُیوُحوَن ِإلی  .4َأْوِلیاِ ِ ْم ِلُیجاِدُلوُكْم  ِإنَّ الشَّ

 ن شاکل و باه صاورت   باید باه نیکاوتری  ، است که براى روشن شدن حقای بحث و مجادله

ِتي ِیَي َأْحَسهُن  باشد: «جدال احسن» ِتي ِیهَي ،5 َو ل ُتجاِدُلوا َأْیَل اْلِكتاِب ِإلَّ ِبالَّ جهاِدْلُ ْم ِبهالَّ
 .6َأْحَسُن 

 ؛ناسزا و اهانت نباشاد ، استهزا، طعنه، شود که همراه آنبه گفتگویى گفته مى« جدال احسن»

بعد از سافارش  « قُولُوا» از کلمۀ. هاى اصالحى باشدبا انگیزهبلکه بر اساس استدالل و محبّت و 

 8.خود نمونۀ جدال احسن است 7،شود که این لحن آیهاستفاده مى به جدال احسن
                                                           

 وَ «أَحَبَ مَا یَحُوطُ ءٍلِشَیْ مُحِبٍّ کُلَّ فَإِنَّ دِینِکُمْ عَلَى فَاتَّهِمُوهُ لِدُنْیَاهُ مُحِبّاً الْعَالِمَ رَأَیْتُمُ إِذَا»: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ .1
 أُولَئِکَ فَإِنَّ مَحَبَّتِی طَرِیقِ عَنْ فَیَصُدَّکَ بِالدُّنْیَا مَفْتُوناً عَالِماً بَیْنَکَ وَ بَیْنِی تَجْعَلْ لَا دَاوُدَ إِلَى اللَّهُ أَوْحَى: » قَالَ

 ،(اإلسالمیة - ط) الکافی)« .قُلُوبِهِمْ عَنْ مُنَاجَاتِی حَلَاوَةَ أَنْزِعَ أَنْ بِهِمْ صَانِعٌ أَنَا مَا أَدْنَى إِنَّ الْمُرِیدِینَ عِبَادِیَ طَرِیقِ قُطَّاعُ
 (.46 ص ،1ج
 .32. هود:2

 .56. کهف:  3

 .121. انعام:  4

 .46. عنکبوت:  5

 .125. نحل:  6

7 .َوَ إِلَیْکُمْ أُنْزِلَ وَ إِلَیْنا أُنْزِلَ بِالَّذِی آمَنَّا قُولُوا وَ مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَّا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی إِلَّا الْکِتابِ أَهْلَ تُجادِلُوا ال و 
 مگر نکنید، مجادله شیوه بهترین با جز کتاب اهل با و»(؛ 46)عنکبوت:  مُسْلِمُونَ لَهُ نَحْنُ وَ واحِدٌ إِلهُکُمْ وَ إِلهُنا

 و ما خداى و داریم، ایمان شده نازل شما و ما بر خدا سوى از آنچه به ما: بگویید آنان[ ]به و آنان، از ستمگران
 «.هستیم او تسلیم ما و است یکى شما خداى

 کن پرستش را خدایى»: فرمود و کرد دعوت خداپرستى به را نمرود ابراهیم حضرت: نیکو جدال ازای . نمونه8
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به »در لغت به معناى « جدال». مراء و جدال است ،یکی از گناهان زبان که از آفات علم است

کنند تا بر یکدیگر پیروز هم درگیرى لفظى پیدا مىبه گفتگوهاى دو نفر که با . است «هم تابیدن

 1.گویند که مفاسدی داردمى جدال، شوند

 مطرود است و آن اقسامى دارد:، و گفتگویى که براى انکار حقّ باشد جدال

َن گاهى پس از روشن شدن حقّ است: ا   ،2ُ جاِدُلوَنَك ِفي اْلَحق  َبْعَد ما َتَبیَّ

وَن ِفیما َلْیَس َلُكْم ِبِه ِعْلم  گاهى از روى علم و آگاهى نیست: ا  ،3َفِلَم ُتَحاجُّ

ِذ َن َكَفُنوا ِباْلباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ گاهى براى از بین بردن حقّ است: ا   .4َو ُ جاِدُل الَّ

فرمودناد:   امیرالماؤمنین . بحث بیهوده نهی شده اسات  از مراء و جدال و جر و در روایات

بلکه در محیط خاانواده  ، نه تنها در محیط علمی و طلبگی «تخم شرّ است مراء 5؛النَّاء بذِ الشَّ»

دنبال بهآورد و کینه مى چرا که جر و بحث؛ و اجتماع نیز جدال بیهوده و جر و بحث بذر شرّ است

دع المراء و إن کنت » آمده است:لذا در روایتی  .شودسوءظن و فحش و غیبت هم ایجاد مى، کینه

در روایتی برای  پیامبر گرامی اسالم «.جر و بحث را رها کن، اگر هم حق با تو هست 6؛محقّا

، تارک کناد   ا اگر چه بر حق باشدا  را هر کسی که مراء» تشویق به ترک جدال و مراء فرمودند:

هاای  بااغ در ای وسط بهشت و خانه را درای در باالترین نقطه بهشت و خانهای من برای او خانه

                                                                                                                                              
 دهم اعدام دستور توانممى .هست نیز من دست در حیات و مرگ»: گفت نمرود« .اوست دست به حیات و مرگ که
 است، مشرق از خورشید طلوع که کرده طراحى گونه آن را نظام خداوند»: فرمود ابراهیم« .کنم آزاد را اعدامى یک یا
 بقره(. 258 آیه مضمون) .شد مبهوت نمرود «کن. ظاهر مغرب از را خورشید تو
  :اند ازعبارت جدال مفاسد از برخی .1

 نشدند، منحرف اىشده هدایت گروه هیچ الجدل؛ اوتوا اال علیه کانوا هدى بعد قوم ضل ما»است:  گمراهى ـ سبب
 . (2648 حدیث ،الفصاحه نهج)«. ناروا هاىجدال خاطر به مگر

 در آگاهى ونبد کس ینزع؛ هر حتى اهلل سخط فى یزل لم علم بغیر خصومة فى جادل من»است:  الهى قهر ـ سبب
 . (2865 یثحد ،همان)« .دارد بر دست جدال از آنکه مگر است، الهى قهر در بپردازد، جدل به نزاع موارد
 هک کن دورى است جدال زمینه که لجاجت از الندامة؛ آخرها و جهل اولها فان اللجاجة و ایاک»است:  پشیمانى ـ مایه

 (1008 حدیث ، همان) .است پشیمانى پایانش و نادانى آغازش

 .6. انفال:  2

 .66. آل عمران:  3

 .56. کهف:  4

 .463 ص ،غررالحکم. 5

 .139 ص ،10 ج الحدید(،ابى)ابن البالغهنهجشرح .6
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 1«.کنممی بهشت ضمانت

روش گفتگو و جدال ما که چه خوب است ، و جدال احسن با توجه به اهمیت گفتگو و مباحثه

 2.نیکو و بر مبنای قرآن کریم باشد

 برخی دیگر از آفات علم. 20

 شود:می اشاره در ادامه به برخی دیگر از آفات علم به صورت گذرا

ق ی فهام عمیا  لذا قرآن کلمه فقه را به کار برده که باه معناا   ؛قناعت به اطالعات سطحیا 

 است.

 نمایی.خودخدا؛ یعنی برای مباهات ولی برای غیراطالعات عمیق ا 

 ی کسب معاش.ا علم برا

 علم برای پرکردن وقت.ا 

 هدف.ا علم بی

 علم برای تقویت طاغوت.ا 

 فروشی.سازی و دینا دین

 مردم. استحمارا 

 3طلبی.ا  شهرت
                                                           

 الْمِرَاءَ تَرَکَ لِمَنْ الْجَنَّةِ رِیَاضِ فِی بَیْتٍ وَ الْجَنَّةِ وَسَطِ فِی بَیْتٍ وَ الْجَنَّةِ أَعْلَی فِی بِبَیْتٍ زَعِیمٌ أَنَا»: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ .1
 (.461ص ،صدوق توحید) «.مُحِقّاً کَانَ إِنْ وَ
 :باشدمی ذیل نکات رعایت کریم قرآن منظر از احسن نیکو، . جدال2

 .(111بقره:)  بُرْهانَکُمْ هاتُوا قُلْبخواهد:  دلیل رقیب، ـ از
 .(24 سباء:) بِینٍمُ ضَاللٍ فِی أَوْ هُدىً لَعَلى إِیَّاکُمْ أَوْ إِنَّانبیند:  برتر را خود اول ـ از

 رُأَکْبَ مُهُماإِثْ وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ کَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِماکند:  رد را آن مصلحت دلیل به گرچه بپذیرد، است حقّ را ـ آنچه
 .( 219بقره:)

 .(6 توبه:) رْهُفَأَجِ اسْتَجارَکَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ أَحَدٌ إِنْ وَبدهد:  کردن فکر فرصت رقیب ـ به
 .(108 ام:انع) واًعَدْ اللَّهَ یَسُبُّوافَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَدْعُونَ الَّذِینَ تَسُبُّوا الکند:  رعایت را متانت و ـ ادب

 .(23عمران: آل) مِنْهُمْ فَرِیقٌنبیند:  چشم یک به را همه و باشد ـ منصف
 .(70 احزاب:) سَدِیداً قَوْلًابگوید:  منطقى ـ سخن
 .(44طه:) لَیِّناً قَوْلًابگوید:  نرم ـ سخن

 .است حرام هم شهرت لباس پوشیدن حتی که است منفور قدری به طلبیشهرت که است آن . وجالب3
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  1.طلبیگی و تکاثرزدا آمار

 برخی از تذکرات و نکات کوتاه. 21

 رصاار متاذک  مطالب دیگاری وجاود دارد کاه باه اخت     ،ایمالوه بر همه نکاتی که بیان نمودهع

 شویم:می

کنند می لطی را القاغمفهومی غلط یا برنامه  ،افرادبرخی از گاهی ؛ سازی نباید هراسید. از جو1

ز باید هراسای ا ن، شرایط در این گونه .مناسبی ببرندکنند یا او را به راه غیرتا در معلم تردید ایجاد 

هاسات کاه حضارت    از این جوسازیای نمونه، با او داستان برادران یوسف .جوسازی داشت

 .آلود قرار نگرفتر گریه دروغین آنان و پیراهن خونتأثیتحت یعقوب

ز از افراط م و پرهیاعتدال در کال، نظر باشدکه در ارائه مفاهیم دینی باید مدکاتی یکی از ن .2

خواهاد و  مای  هم بشارت مخاطبو امید دادن، هر دو غلط است.  ترساندن محض. و تفریط است

م مساائل  ه ؛ز دنیااهم  هم از آخرت بداند و ؛هاها باید بداند و هم از نعمتهم از عذاب ؛هم انذار

 . ... هم مباحث سیاسی و اجتماعی ورا احتیاج دارد، شخصی 

 ئیرای امور جزب... و سیاسی، اجتماعی، اسالم دین جامعی است و عالوه بر دستورات اعتقادی

اه نگا ، ه مطالاب در ارائا  وکارد  پرهیاز   لذا باید از نگاه یک سویه باه مباحاث  ؛ نیز دستوراتی دارد

 .شوندالم بیشتر آشنا جانبه داشت تا مخاطبان با جامعیت اسهمه

 .از مصادیق اعتدال در کالم است و دیدن جوانب یک سخنها نگاه منصفانه به واژه، همچنین

 همچناین  3.و هم به ماری که سام دارد  2است به آب شور تشبیه شدههم  « دنیا»در متون دینی 
                                                           

 یهودیان: غذا در تکاثر (2؛ )همزه:عدده و ماال جمع: مال در تکاثر: دارد؛ مانند هم دیگری مصادیق تکاثر .1
 :عمر در (؛ تکاثر61)بقره:  بصلها و عدسها و فومها و قثائها: خواستندمی موسی حضرت از مختلفی غذاهای
سنه الف یعمر لو احدهم یود  :در کنند؛ تکاثر عمر سال هزار داشتند دوست یهودیان از (، برخی96)بقره 

 از بلند قصرى و بنا اىتپه هر بر آیا [:گفت مردم به هود»](؛ 128)شعراء:  تَعْبَثُون آیَةً رِیعٍ بِکُلِ تَبْنُونَ أَ: ساختمان
 «سازید؟مى هوس و هوا روى

 امام یَقْتُلَهُ؛ حَتَّی عَطَشاً ازْدَادَ الْعَطْشَانُ مِنْهُ شَرِبَ کُلَّمَا الْبَحْرِ مَاءِ کَمَثَلِ الدُّنْیَا مَثَلُ»: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی . عَن2ْ
 بیشتر اشتشنگی بنوشد، آن از چه هر تشنه که ست دریا (شور) آب داستان مانند دنیا، داستان :فرمودند صادق

 (.136ص ،2ج ،کافی)« .بکشد را او که آنجا تا شود

 النَّاقِعُ السَّمُّ جَوْفِهَا فِی وَ مَسَّهَا أَلْیَنَ مَا الْحَیَّةِ کَمَثَلِ الدُّنْیَا مَثَلُ إِنَّمَا عَلِیٍّ کِتَابِ فِی إِنَّ»: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی . عَن3ْ
 ماری داستان مانند دنیا داستان که است آمده علی کتاب الْجَاهِلُ؛ در الصَّبِیُّ إِلَیْهَا یَهْوِی وَ الْعَاقِلُ الرَّجُلُ یَحْذَرُهَا
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 شده است.توصیف ... و 2محل تجارت اولیاء اهلل1، زینت، فضل، به خیر دنیا

صاورت کاه   باه ایان  ؛ ارائاه شاود  مباحث به صورت دو طرفه  باید تا جایی که شدنی است. 3

هم نشااط   این کار کند.بندی آن را جمعو در ادامه معلم شود موضوعی طرح و سپس نظرخواهی 

 وضاوع مپژوهان در بحاث و ارتبااط جادی باا     ، هم سبب مشارکت دانشکالس را به همراه دارد

ادی کاه  افار از ، در این گونه ماوارد بهتر است . گرددمی نکات جدیدیو هم سبب کشف شود می

ث شاارکت در بحا  تاا انگیازه م  کرد تشکر  تقدیر و ،لو زبانیو ایبه گونه؛ کنندمی نکات تازه بیان

 .شودبیشتر 

باا  ، مساتقیم باه صاورت غیر  ، قرآن کریم در موارد متعدد .مستقیم غافل نباشیمتأثیر غیراز . 4

از انتسااب مساتقیم افاراد باه      در قرآن کریم آمده که یوسف 3.استکرده صحبت ها انسان
                                                                                                                                              

 کودک و کندمی پرهیز آن از عاقل است؛ مرد کشنده سم او درون ولی در خوشایند است آن به زدن دست که است
 (.136ص ،2ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافی)« .رودمی آن سوی به نادان

 از بعد ؛اللَّهِ فَضْلِ مِنْ ابْتَغُوا وَ: فرمایدمى جمعه سوره 10 آیه در لذا است؛ الهى فضل دنیا مالِ قرآن، فرهنگ در .1
 و شمرده «خیر» را آن دیگر، جاى در چنانکه« .بروید تجارت و درآمد یعنى خدا فضل سراغ به جمعه نماز پایان

 زینت در جای دیگری، دنیا .دنیاست مال خیر، از مراد اینجا در (180بقره:) الْوَصِیَّةُ خَیْراً تَرَکَ إِنْ: فرمایدمى
 و داندمى زینت و فضل خیر، را دنیا مال کریم، قرآن گرچه( 46کهف:) الدنیا الحیوة زینة البنون و المال :شد دانسته

 یک مثل دنیا زندگى کند؛ چراکهمى مذمّت را آن به شدید دلبستگى لیکن شمارد،مى مجاز و حالل را آن از مندىبهره
 مِنْهُمْ أَزْواجاً بِهِ مَتَّعْنا ما إِلى عَیْنَیْکَ تَمُدَّنَّ ال وَ :فرمود رود؛ لذامى بین از نسیم یک با و دارد کوتاه عمرى غنچه
 آنها از گروهى به ما که متاعى به هرگز و»(؛ 131)طه:  أَبْقى وَ خَیْرٌ رَبِّکَ رِزْقُ وَ فِیهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْیا الْحَیاةِ زَهْرَةَ
یقین[  ]به و بیازمائیم آن در را آنها تا خواهیم[مى ما ]و دنیاست زندگى جلوه و شکوفه این که مدوز چشم ایم،داده

 «.است پایدارتر و بهتر پروردگارت روزىِ

 حضرت آنکه جالب .(131 حکمت البالغه، نهج) «اهلل اولیاء متجر الدنیا»: است الهى اولیاى خانه. دنیا تجارت2
 او خود از را سرمایه ما خداوند، با تجارت در .کردمى بدگویى دنیا از که فرمود کسى به را سخن این على
 .فروشیممى خودش به گزاف قیمت با و گیریممى

 آنها تسبیح شما»: است فرموده و کرده بیان صراحت با را آنها نماز و سجده و موجودات تسبیح مسئله بارها . قرآن3
 بعضى گرچه .نیست هاانسان مخصوص شعور و علم که آیدمى دست به آیات این ( از44)اسراء: « .فهمیدنمى را

 مطلب این خالف آیات ظاهر ولى اند،دانسته آفرینش حال زبان و تکوینى تسبیح را هستى موجودات تسبیح مفسّران
 است. داده هشدار انسان به مستقیم غیر صورت به مرتبه چند آیه این در خداوند .است

 !است؟ غافل انسان هستند؛ چرا تسبیح حال در پرندگان و زمین و آسمان ـ موجودات
 !ندارد؟ قلب حضور نماز در انسان است؛ چرا موجودات آگاهانه تسبیح ـ

 و غفلت حال در نآسما در پرواز هنگام هاانسان برخى نمازند؛ و تسبیح حال در هوا در پرواز هنگام ـ پرندگان
 !برندمى سر به مستى

 و دعا مشغول پرنده این»: فرمود شنید را گنجشکى صداى که هنگامى صادق امام خوانیم کهمى روایات در
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او در خطاب به دو یار زندانی که گرفتار . کردمیتبلی   مستقیمبا روش غیرو داشت انحراف پرهیز 

ي َتَنْكهُت ؛ «من راه کفر را رها کردم»بلکه فرمود: ، «از کفر دست بکشید»نفرمود:  ،بودندکفر  ِإن 
  َ  .1َقْوم  ل ُ ْمِمُنوَن ِملَّ

، اهل استدر نماز ک کسیاگر  مثالا؛ توانیم از این شیوه بهره بگیریممی ما در بسیاری از موارد

ایان   .ودماز آشانا بشا  ناهمیت و فواید داد تا با باره نماز درای به او پیشنهاد نوشتن مقالهتوان می

 .رد استفاده قرار گیردمو تواندمی نیز... مانند حجاب و روش در مسائل دیگر

و  ه مردانگای نشان، خود ، اقرار به اشتباه«حرف مرد یکی است»بر خالف مثال معروف که  .5

رس فرمودناد:  روزی در د آیه اهلل العظمای گلپایگاانی   .از کارهای مهم و مؤثر در تربیت است

 «.کنممی امروز ردّ، آنچه که دیروز گفتم»

ع شاود و  با نکات کلیدی و کاربردی و ساخنان کوتااه شارو    اگر جلسات و محافل مذهبی. 6

از  برخای . ناد توفیق بیشتری در استمرار دار ،شده توسعه بیابدمباحث به صورت تدریجی و حساب

گونه اینو پردازند به تفسیر میو در ادامه به ترجمه و در نهایت کنند میاز روخوانی شروع معلمان 

 دهند.نمید را از دست مخاطبان خو، با حرکت گام به گام

سته آن را د، در بحث ظلم مثالا. ماندمی بهتر در ذهن مخاطب، بندی شود. اگر مطالب دسته7

بار  گاهى به ره ،کندگاهى انسان به مکتب ظلم مىبگوییم:  «هاانواع ظلم»کنیم و در بیان  بندی

 .کندگاهى به مردم ظلم مى ،کندگاهى به خود ظلم مى ،کندظلم مى

ه با جاه دادن  تو؛ ها باید متربیّان را بر مبنای منطق توحیادی تربیات بکنایم   در همه بحث .8

 اخاالق و  که سبب اصاالح  ستهااصالح ریشه و تقویت باورهای اعتقادی ،معرفت الهی و توحید

 .شودمیرفتار 

 ماورد ، ترسیممی از مرگ این بحث که چرا مثالا؛ موضوعات کاربردی را بگوییم در مباحث. 9

 .نیست لی حرام بودن نبش قبر مورد ابتالو؛ نیاز است

به ویژه کارهایی که در نگاه مخاطب ؛ دستورات دین را آسان جلوه بدهیم، در تعلیم احکام. 10

هِذ َن آَمُنهوا فرماید: قرآن کریم در کنار دستور روزه به مسلمانان می. قدری سختی دارد َ ها الَّ  ا َأ ُّ
                                                                                                                                              

 (.البیان روح)« .است تسبیح

 .37. یوسف:  1
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ُقهوَن  َعَلهی یاُم َكما ُكِتَب ُكِتَب َعَلْیُكُم الص   ُكهْم َتتَّ هِذ َن ِمهْن َقهْبِلُكْم َلَعلَّ  فقاط شاما روزه  ، یعنای  1الَّ

امهًا : اسات  و در اداماه فرماوده  اناد  ی روزه گرفتاه هاای بلکه پیش از شما نیز امات  ،گیریدنمی َأ َّ
 ِمْنُكْم َمِن ضًا َأْو َعلهیَفَمْن كاَن کرده است: و سپس بیان « چند روز بیشتر نیست» ؛َمْعُدودات  

ام  ُأَخن...  2َسَفن  َفِعدَّ   ِمْن َأ َّ

 ،که ظرفیات دارد  قرآن کریم به پیامبر .نگه داشت میان خوف و رجامخاطب را باید . 11

 «لعلکم»ولی نسبت به دیگران با  ،3ِصنا   ُمْسَتِقیم   َعلی فرماید تو بر راه راست قرار داری:می

ُكْم فرماید: میکند؛ مثالا می بیاننکات را  ُكُم... َلَعلَّ ُقوَن  اْعُبُدوا َربَّ ُكهْم  یا  4َتتَّ َه... َلَعلَّ ُقوا اللَّ  َفاتَّ
 .5ُتْفِلُحوَن 

که عالقه به شاگردان چرا؛ محبت با مخاطبان خیلی خوب است. رابطه صمیمی و برخورد با12

نباید آن قدر خودمانی شوند که اساراری را بارای    شاگردالبته استاد و  6.یکی از شروط نفوذ است

 .یکدیگر نقل کنند

ب لاذا انتخاا  ؛ باشند نسل نو در اولویت خطاب، شودمی اگر جلسه با سنین مختلف برگزار. 13

 .باید با این نگاه باشد، نکات و ارائه مباحث

رم و نا د باا بیاان   دها بایا نقا  .و بعد نقادها را کنیم ها را بیان اول خوبی گذاری. برای تأثیر14

 .دلسوزانه باشد
                                                           

 شده مقرّر بودند شما از پیش که کسانى بر که گونههمان گردید، مقرّر شما بر روزه! ایدآورده ایمان که کسانى اى. »1
 (183)بقره:  «.شوید پرهیزگار که باشد بود،

 همان[ ]به پس باشد، سفر در یا بیمار شما از کس هر ولى است[، شده مقرّر شما بر ]روزه معدود روزى چند» .2
 (184)بقره:  «بگیرد[. روزه ]را دیگر روزهاى از تعداد

 .4. یس:  3

 .21. بقره:  4

 .100. مائده:  5

 یحیى شیخ اهللنام آیت علما به از یکی دیدن به کردم آنهاتدریس می ایدئولوژى سال چهار هاجوان برای من .6
 سال چهار من دیدید؟ چه شما حاال خوب»: گفتیم« .است او آقا»: گفتند برگشتند، وقتی و رفتند شیرازی انصاری

دارم  قبول هم داشتید و من ایشان با ربعى یک مالقات یک کردم؛ حاال شما دارىکالس مجانى و مفت شما براى است
 دید رفتیم، ایشان ایشان خانه ما وقتی»: گفتند« دیدید؟ چه ربعى یک مالقات این در شما است؛ اما خوبى آقاى که
 کفش است و روى کرده ترگونى یک فهمیدیم بعد .برگشت و بیرون نگفت، رفت چیزى ما به .است آفتاب در پشت که
 او تر گونى.کرد تر گونى یک هم ایشان گفتم، ایدئولوژى چهارسال من« .نتابد هاکفش به است تا آفتاب انداخته ما

 برداشت! را ما ایدئولوژى
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ه    دارد:انسان را از خودستایى باز مى، و ذلت سابق به ناچیزى و ضعف ه. توج15 ِإْذ َأْنُتْم َأِجنَّ
وا َأْنُفَسُكْم  پس خود ، و آنگاه که شما در شکم مادرانتان جنین بودید»؛ ِفي ُبُاوِن ُأمَّ اِتُكْم َفال ُتَزكُّ

اش انسان باید به گذشاته  1.در روایات هم به این نکته توجه داده شده است «.ماریدعیب نشرا بى

ش توجاه بنمایاد تاا    هایها و نداریو به ضعف 2َأ َلْم َ ِجْدَك َ ِتیمًا َفآو  نیم نگاهی داشته باشد:

 .شودرفتارش تنظیم 

از و باا دیاد   نگااه با  کنیم و ساپس باا   بررسی آن را جوانب  حتماا، قبل از بیان هر بحثی. 16

رد ماو  ،موضاوع  بلکه احاطاه باه  ؛ نیستها البته منظور بیان همه یافته؛ تر وارد بحث بشویموسیع

 .بحث است

دیگار  اغاراق و مبالغاه و   ، هاای دروغ گاه از راههیچ، برای پیشبرد کار و رسیدن به هدف. 17

فرزند ، روز وفات ابراهیم. کندینم که هدف وسیله را توجیهچرا؛ های غیر مشروع استفاده نکنیمراه

باا   پیاامبر  .اسات  اباراهیم  گروهى خیال کردند که این به خاطر مرگ خورشید گرفت، پیامبر

در مجرایى که خداوند مقارر   عجلۀ تمام باالى منبر رفت و به مردم هشدار داد که خورشید و ماه

گااه  و هر یابندیات کسى تغییر نمىو ح و هرگز به خاطر مرگاند مشغولفرموده است به کار خود 

 امیرالماؤمنین  همچنین 3.سپس از منبر پایین آمد خواند.نماز آیات بگیرد، باید  خورشید و ماه

لاذا عاالوه بار قداسات      4«؟دهید تا من با ظلم به پیروزی برسام می آیا به من دستور» فرمودند:

 .در وسیله و ابزار هم باید دقت کرد، هدف

سایار  ب بلکاه علام  ؛ اناد ها را رفتهو همه راهاند ها را دیگران زدهکه همه حرف فکر نکنیم. 18

 روزی، گرذهن هر عاالم تالشا  . آوری داشته باشدتواند نومی گسترده است و هر کس تالش کند

دیدی نوشته و که هر دو سال تفسیر جشده است باید  نقل از عالمه طباطبایی. خودش را دارد

 .شودهای نویی عرضه حرف

در  ممکن است کسی روزی شاگرد ما بوده است و امروز؛ عناوین دست و پای ما را نبندند. 19
                                                           

 وسائل)« یَتَکَبَّرُ ثُمَّ لِلْغَائِطِ وِعَاءً بَیْنَهُمَا قَائِمٌ هُوَ وَ جِیفَةٌ آخِرُهُ وَ نُطْفَةٌ أَوَّلُهُ آدَمَ البْنِ عَجِبْتُ»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .1
 (.334ص ،1ج ،الشیعة

 .6. ضحی:  2

 .313ص ،برقى محاسن.  3
 (126خطبه ،البالغهنهج)«. بِالْجَوْرِ النَّصْرَ أَطْلُبَ أَنْ تَأْمُرُونِّی أَ»: الْمُومِنِینَ أَمِیرُ قَالَ .4



 مهارت معلمی    282

 .جایگاه استادی ما قرار گیرد

کشته شدن یا ، خدا باشد اگر هدف ؛«نتیجه»است نه « وظیفه»اصل  هاو برنامهها در کار. 20

ِه کند: تفاوتى نمى کشتن در مسایر   اماام حساین   .1َفَیْقُتُلوَن َو ُ ْقَتُلوَن ُ قاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَّ

أما و اللّه إنی ألرجو أن یکون خیرا ما أراد »و در دیدار با حر و لشکریانش فرمودند:  مکه به کربال

اسات  من امید دارم که آنچه خدا برای ما اراده کرده ، آگاه باش که به خدا 2؛اللّه بنا قتلنا أم ظفرنا

 «.ویم یا پیروز گردیمکشته ش؛ خیر باشد

خداوناد   3.ت نیز از اوسات محب، ها از اوستآنکه دل. ت یکى از الطاف الهى استوبیمحب .21

به دریاا امار   ، .را به دریا بینداز کند که فرزندشبه مادرش الهام مى براى حفظ موسى متعال

بگیرد و فرماید که او را به قلب دشمن القاء مى، ببردصندوق حامل کودک را به ساحل کند که می

ي دهد:ت کودک را نیز در دل او قرار مىمحب ً  ِمن  فرماود:   امام باقر .4َو َأْلَقْیُت َعَلْیَك َمَحبَّ

دیاد باه او   را ماى  خداوند چنان محبّتى از موسى در دل مردم انداخت که هر کس موساى »

 5«.شدمند مىعالقه

باه   شوند کاه اصاالا  می گاهی افراد لجوجی پیدا. ها مهم استو ظرفیتها مینهتوجه به ز .22

ر واقاع  نیاز ماؤث   دعاوت انبیااء  ، مناساب نباشاد   لذا اگر زمینۀ مسااعد و ؛ دنبال حقیقت نیستند

  6.شودنمى

 خَس، زاراغ الله روید و در شورهادر ب  نیست خالف باران که در لطافت طبعش

ِإنَّ فرمایاد:  مای  در معرفی کفّاار ، در اوائل سوره بقره متّقین هایویژگیبعد از معرفی  قرآن
ِذ َن َكَفُنوا َسواء  َعَلْیِ ْم  ، اناد همانا کسانى که کفر ورزیده»؛  7َأ َأْنَذْرَتُ ْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُیْم ل ُ ْمِمُنوَن  الَّ

                                                           
 .111. توبه:  1

 .174ص ،الطف وقعة .2
3. ُوُدًّا الرَّحْمنُ لَهُمُ سَیَجْعَل :(96)مریم 

ْإِلَیْهِمْ تَهْوِی النّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَل :(37)ابراهیم 
 .39. طه:  4

 ، ذیل آیه.نمونه تفسیر. 5
 گروهى، مورد در اینکه با .جداست مردم تأثیرپذیرى و تأثیرگذاری سخن حساب از حجّت، اتمام حساب . البته 6

 .دهد هشدار و کند حجت اتمام آنان با پیامبر باید ولى نیست، تأثیر احتمال
 .6. بقره:  7
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« .نهاا ایماان نخواهناد آورد   آ. براى آنها یکسان است که هشدارشان دهى یا هشدارشاان نادهى  

که حاضر به پذیرش آیات الهى نیساتند و  اند سرسختچنان  کفاری که در گمراهى و کتمان حقّ

َسهواء  َعَلْینها َأ َوَعْظهَت َأْم َلهْم َتُكهْن ِمهَن زبان قال و حالشان ایان باود:    در برابر دعوت پیامبران
فرقى ندارد که پند دهاى یاا از نصایحت    ، نداردبراى ما وعظ و نصیحت تو اثرى » ؛ 1اْلواِعِظیَن 

 «.دهندگان نباشى

 نگانین در سایخ آهارود مان    بر سیه دل چه سود خواندن وعظ

ِذ  فرماید:می قرآن کریم  [زارو شاوره ]ى کاه خبیاث   زمین»؛ ل َ ْخُنُج ِإلَّ َنِكداً  َخُبَ   َو الَّ

 «.ددهفایده بیرون نمىجز محصولى اندک و بى، است

حرکت ای به گونه م.نکنی... امکانات و، و تعلیم و تربیت را منوط به بودجهنباشیم وابسته . 23

 ارکهم ی شرایط برخ حتی با نبود امکانات و خأل معلم خوب. را عزل کندما که کسی نتواند کنیم 

؛ فارد اسات  شود که اسم می «رامین»، نباشد« واو»اگر ؛ باشندمی «ورامین»برخی مانند . کندمی

 «ماین »، رددحذف گا « الف»اگر ؛ باز معنا داردو وصف است شود که می« امین» نباشد«راء»اگر 

اگار   پول اسات و  شود که واحدمی «ین»، حذف شود« میم»اگر  ،شود که وسیلۀ جنگی استمی

 ز کاار ارا « وراماین » هایچ حاذفی   !شود که اسم خوردنی استمی)نون(  «ن»، حذف شود« یاء»

 .افتدنمی معلم خوب نیز در همه شرایط از کار .دازداننمی

فعال و  مخاطاب من  دهایم. مخاطب را در اداره کاالس شارکت   ، تا جایی که امکان دارد .24

، کندمی ولی مخاطب فعال که در بحث مشارکت؛ کندمی آلودهنشاط و خوابکالس را بی، ساکت

شعر و ، یثحد، برخی کلمات معروف از آیه مثالا. دهدمی نشاطی به کالس شور و اشبا همراهی

ن اجاازه  یا به آنا مبخواهیو بقیه را از مخاطب بگوییم به صورت ابتر و ناتمام  را... ضرب المثل و

. کنایم ساش  آناان را ترغیاب باه پر   ، اگار ساؤالی نکردناد   ، و یا در برخی از مباحثبدهیم سؤال 

ر هاد هیاز از  پر ضامن تادبیر و   تجربهعلم باالبته م؛ دوسویه و دو طرفه است ،های با نشاطکالس

 .دهدیم ها و سؤاالت را در مسیر آموزشِ موضوعِ مد نظر قرارهمۀ حرف، رفتن وقت کالس

 گاویی البتاه کوتااه  ؛ موفق است هایاز شیوه« گوییکوتاه»بیان نموده ایم که ها در شیوه. 25

                                                           
 .136. شعراء:  1
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کش دادن مباحث پرهیز کنیم که گاهی این از اطناب و باید  جداا .به ارائه مفاهیم ضربه بزندنباید 

. کناد مای  او را برای همیشه از مجاالس دینای دور  چه بسا زند و می کار ضربه شدید به مخاطب

َ   دهد:می تخفیف، بیندمی حوصلگی مردم راخدواند متعال وقتی بی هُ  اآلَْن َخفَّ َعْنُكْم َو َعِلهَم  اللَّ
معلاوم داشات کاه در شاما      بر شما تخفیاف داد و  [در امر جهاد] ونداکنون خدا؛ َأنَّ ِفیُكْم َضْعفاً 

 «.ضعف راه یافته است

ز بیاان هماه   ا همچناین . کنایم  ذکر اقول مشهور اکتفاا از نقل اقوال مختلف پرهیز و به . 26

 موفاق  ی و معلام روحان. الزم پرهیز نماییمکردیم و از بیان برخی فروعات غیرمطالبی که مطالعه 

ه ماا بایاد عصاار    .دهاد مای  ولی شیر را به فرزندش، خوردمی مادر همه غذاها را؛ مثل مادر است

 .مطالعه خود را در قالبی که ظرفیت مخاطب کشش دارد بریزیم و به او بدهیم

ی مطالعه ویانش برامعلم باید بیش از دانشج؛ گونه نباشد که ما در مطالعه کم بگذاریم. این27

جلو  به گران رالذا برای آنکه دی بکشد.تواند یک کامیون را نمی یک ماشین کوچک. وقت بگذارید

 .بکشیم باید قدرت علمی ما بیشتر و بهتر باشد

ا    گونه نباشد که یک آیه یا حادیث بخاوانیم و چهال   این؛ جلسات دینی باید غنی باشد. 28 

ر هر موضوعی به معارف را به صورت کوتاه بیان و دقرآن کریم . پنجاه دقیقه خودمان حرف بزنیم

باره آئین همسرداری چند جمله کوتاه و کلیادی بیاان   در مثالا. نقطه اصلی بحث اشاره کرده است

 :نداشتن غم و دیگرى رضایت قلبى ؛شودچشم همسر به دو چیز روشن مى؛ مثل آنکه استکرده 

 َتَقنَّ َأْعُیُنُ نَّ َو ل َ ْحَزنَّ َو َ ْنَضهْیَن 1  ؛ «رفتاارى کارد  ناان بایاد خاوش   باا ز »فرماود:   همچناین

 ِباْلَمْعُنوِف  عاِشُنوُیَن 2 و تعابیری مشابه... 

َو  ِشهْلُتْم فَ یا اینکه در خصوص شکست مسلمانان در جنگ احد سه تعبیر کوتاه آورده اسات:  
ْمِن َو َعَصْیُتم

َ
به نزاع پرداختید و از  [نائمجنگ و تقسیم غ]سست شدید و در کار »؛ َتناَزْعُتْم ِفي اْْل

 «.نافرمانى کردید [دستور پیامبر]

البتاه  ؛ آوردمای  کاالس را از خشاکی در  ، شاوخی ساالم  . از خنده و مزاح غافال نشاویم   .29

 .یا فردی نباشد و به افراط هم کشیده نشود هایی که در آن تحقیر قوممزاح
                                                           

 .51احزاب: .  1

 .19. نساء:  2
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بایاد توجاه داشات کاه      ،است ها بسیار مؤثردر عین حال که عمل مبلّ  در هدایت انسان .30

ولی بدانیم ، در کارها آخرین تالش را به کار ببریم .مؤثر واقعى خداست و مبلّ  ابزارى بیش نیست

دیگری  همچنین در آیه 1َما اْسَتَاْعُت َو ما َتْوِفیِقي ِإلَّ ِبالله :به دست خداوند استموفقیت که 

و باه مقصاد   ]توانی هر کاه را دوسات داری هادایت کنای     همانا تو نمی [ای پیامبر!] خوانیم:می

هَك ؛ «کناد بلکه این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت مای  [،برسانی  َمهْن  َتْ هد  ل ِإنَّ
توفیق هادایت ماردم از   که شده  با صراحت بیان . در این آیهَو لِكنَّ الله َ ْ ِد  َمْن َ شاء َأْحَبْبت

 آمده است:  272 آیه ،یا در سوره بقره. آن خداست

 َُلْیَس َعَلْیَك ُیداُیْم َو لِكنَّ الله َ ْ ِد  َمْن َ شاء پذیری مردم بر عهده تو نیسات و  هدایت»؛

 «.فرمایدهدایت می، هر که را بخواهد خداوند

  َتْمهُنْن َو ل :یکى از شرایط موفقیّت مبلّغان اسات ، شمارى. دورى گزیدن از منّت و زیاده31
، کندمعلم و مبلغی که به خاطر خدا کار مى« .بزرگ مشمار [کارت را]و  و منّت مگذار؛ 2َتْسَتْكِثُن 

ما  جاید لنفسهه : زیرا ؛گذارد زحماتش بر مردم و بلکه بر خدا منّتخاطر بهنباید  و من جاید فانه
ه لغنیه عن العالمین زیارا خداوناد از   ، کوشاد خود ماى هرکس تالش کند پس براى  و»؛  3انه اللَّ

 «.نیاز استجهانیان بى

برابر باا حیاات یاک    ، در ارزش تعلیم و تربیت همین بس که ارزش کار بر روی یک نفر .32

اَس َجِمیعاً  َو َمْن فرماید: می قرآن کریم. جامعه است ما َأْحَیا النَّ و هر که انسانى »؛  4َأْحیایا َفَكَأنَّ

طبق آیاات و  « .مردم را زنده کرده است گویا همه [رگ یا انحراف نجات دهدو از م]را زنده کند 

ناوعى قتال   ، باشد و گمراه کاردن ماردم  مى نوعى احیا، ارشاد مردم به راه حقّ هدایت و، روایات

. َدعهاُكْم ِلمها ُ ْحِیهیُكْم خواند: دعوت پیامبر را مایۀ حیات مردم مى، 24آیه ، سوره انفال. است

َم  أخَّجها م  ضالل الی هدی فکاّننرا أْياهرا و مر  أخَّجهرا مر  »نیز فرمودند:  صادقامام 
هرکس نفس منحرفى را هدایت کند او را زناده کارده و هار کاس      5؛هدی الی الّضالل فُد قتلها

                                                           
 .88. هود:  1

 .6. مدثر:  2

 .6. عنکبوت:  3

 .32. مائده:  4

 .210ص ،2ج ،کافى. 5
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 «.دیگرى را منحرف کند او را کشته است

ش فراهم شود و سپس به در مواردی باید با مردم مماشات کرد و همراه شد تا زمینۀ پذیر .33

و ساتاره را در تادبیر   باود  پرساتی رایاج   ستاره در زمان ابراهیم. طور قاطع اعالم موضع کرد

باطل و ساپس   ۀاظهار همراهی با عقید، های احتجاجیکی از شیوهچون  .پنداشتندهستی مؤثّر می

ا َجنَّ َعَلْیهِه  کرد: آنها را ردمماشات و سپس منطق  در ابتدا ابراهیم ،ردّ کردن آن است َفَلمَّ
ْیُل َرأ  ا َأَفَل قاَل ل ُأِحبُّ اآلِْفِلیَن  اللَّ ي َفَلمَّ )حضارت   پس چاون شاب بار او   »؛  1َكْوَكبًا قاَل یذا َرب 

گفت: من ، پس چون غروب کرد. گفت: این پروردگار من است، ای دیدپرده افکند ستاره ابراهیم(

 2«.زوال پذیران را دوست ندارم

بایاد  ؛ نه رکود و جمود، کارهای آموزشی و فرهنگی باید موجب حرکت و قیام جامعه شود .34

اُس ِباْلِقْسِط : قیام مردم باشد اْلمیزان َو  اْلِكتاَب  َمَعُ ُم  َأْنَزْلناثمرۀ:   .3ِلَیُقوَم النَّ

 به این آیات نگاه کنید:. قیام و حرکت نهفته است «دین»در سیمای 

 «.برخیز و انذار کن» ؛ 4َفَأْنِذر ُقْم ا 

اس ِقیاماً ا  بخشی و قوام مردم قرار ی سامانوسیله [ی بیت الحرام راکعبه، خداوند»] ؛ 5ِللنَّ

 « .است داده

ال َ ا   «.پاداریدهنماز را ب» ؛ 6َأقیُموا الصَّ

امین ا   «.عدالت باشید بر پا دارنده»؛  7ِباْلِقْسطَقوَّ

  «.همواره به عدل و قسط قیام دارد [وندخدا»]؛ 8ِباْلِقْسِط قاِ مًا ا 
                                                           

 .76. انعام:  1

بپرستد؟  را خورشید یا ماه یا ستاره تواندمی لحظه یک برای حتّی ابراهیم حضرت همچون بزرگی پیامبر آیا: سؤال .2
 عقیده رد برای بحث در نرمش دادن نشان و مماشات باب از مشرکان با ابراهیم حضرت گفتگوی و مجادله: پاسخ
 .دارد منافات عصمت با شرک زیرا باشد؛ او قلبی عقیده اینکه نه است، طرف

 شریعت قوانین یا است عدالت و قسط نماد که ستدهاست و داد در استفاده مورد ترازوی همین یا «میزان» از مراد .3
 (المیزان تفسیر). است بد از نیک شناخت میزان که بشر عقلِ یا است باطل از حق سنجش معیار که
 .2. مدثر:  4

 .97. مائده:  5

 .43. بقره:  6

 .135نساء:  .7

 .18. آل عمران:  8
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 .«پس خداوند در روز قیامت در بین آنان داوری خواهد نمود»؛  1َ ْوَم اْلِقیاَم ِ ا 

 .قیام و پایداری نهفته استمسئله در همۀ این آیات 

خادای   .بیاان نمااییم  سخن را  هم مطالب خوب و مناسب دیگران را بگوییم و هم منابع. 35

 [یاد کن]و »؛  2ِلْبِنِه َو ُیَو َ ِعُظُه... ُلْقماُن  َو ِإْذ قاَل کند: می لقمان مخلوق کالمی را نقل خالق از

 ...«.: زمانى که لقمان به پسرش در حال موعظه گفت

قارآن   .ناپذیری داردلذا نیاز به مجاهدت و خستگی؛ خواهداستمرار می کار تعلیم و تربیت. 36

باه مادت   ، بیان نموده که آن بزرگوار با طول عماری کاه داشات    کریم از قول حضرت نوح

ي َدَعْو پرداخت: می به تبلی  دین خدا روزیطوالنی و به صورت شبانه َلهْیاًل َو  َقْوِمي ُت قاَل َرب  ِإن 
 مرز کار انبیاء «.گفت: پروردگارا همانا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم [نوح»]؛  3َن اراً 

آن گوناه کاه قارآن کاریم از زباان حضارت       ؛ سال ماه و، روز، نه ساعت، قدرت آنهاست توان و

ْصالَح َما اْسَتَاْعُت  فرماید:می نقل شعیب من به جز اصالح باه مقادار   » ؛ 4ِإْن ُأِر ُد ِإلَّ اْْلِ

 « .ى دیگرى ندارمخواسته، توانم

ر برخی د .ر استافزایی تجارب در پیشبرد کارها بسیار مؤث. مشارکت در امور آموزشی و هم37

داوند در خواست از خ موسی .انسان نیاز به همکار و یار دارد، موارد به ویژه در شرایط سخت

پشت مرا با او » ؛ِفي َأْمِن  َأْشنِْكهُ َو  کند تا در کارش مشارکت نماید:می وزیر و همکار و کمک

در خصاوص   نیاز  ساوره یاس   14آیه آن گونه که در  «.و او را در کارم شریک گردان استوار ساز

ْلنا ِإَلهْیِ ُم اْثَنهْیِن ِإْذ َأْرَسهتقویات نیروهاای قبلای آماده اسات:       بارای ، اعزام نیروهای تازه نفس
ْزنا ِبثاِل    ُبوُیما َفَعزَّ ا ِإَلْیُكْم ُمْنَسُلوَن فَ  َفَكذَّ را باه   [از پیاامبران خاود  ]اه که دو نفار  گآن »؛ قاُلوا ِإنَّ

پس ، ردیمکتأیید  [آن دو را]سپس با شخص سوّمى ، پس تکذیبشان کردند، سوى آنان فرستادیم

 «.ایمبه سوى شما فرستاده شده [از طرف خدا]گفتند: همانا ما 

باه حضارت    .هر مالی و هر کمکی را نباید پاذیرفت  ،فرهنگیدر پیشبرد امور آموزشی و  البته

معاویه را بر امارت ثابت نگهدار و پس از قدرت ، گفته شد که تا استقرار یافتن حکومتت على
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ِخهَذ  :او را کنار بگذار! حضرت در جواب آنان به این کالم الهی استناد جست، یافتن ما ُكْنهُت ُمتَّ
یَن َعُضداً   «.گیرمومن گمراه گنندگان را دستیار خود نمى»؛  1اْلُمِضل 

در نوجواناان بیشاتر    زمینۀ تحوّل فکرى و گارایش باه حاق،    از نسل نو غافل نشویم که. 38

 ِإلَّ ُذر  َّ   ِمْن  َفما آَمَن ِلُموسی مقام کمتر است: تعلّقاتشان به مال و چون قلبى پاک دارند و ؛است
جز گروهى اندک از فرزنادان قاوم    [در آغاز»]؛  2ْنَعْوَن َو َماَلِ ِ ْم َأْن َ ْفِتَنُ ْم َخْوف  ِمْن فِ  َعلی َقْوِمهِ 

ترس اینکه آنان ، در حالى که از فرعون و اشرافیان آنان ترس داشتند، موسى به او ایمان نیاوردند

 «.را شکنجه کنند

اما به این حقیقت باید باور داشاته  آخرین کالم اینکه ما باید تمام تالش خود را به کار بگیریم؛ . 40

باشیم که ما مأمور به انجام وظیفه هستیم؛ نه نتیجه. آن کس که باید تیر را به هادف برسااند، خادای    

َه َقَتَلُ ْم َو ما َرَمْیَت  تعالی است: هَه َرمهی َفَلْم َتْقُتُلوُیْم َو لِكنَّ اللَّ باا  ]شاما  »؛ 3ِإْذ َرَمْیَت َو لِكنَّ اللَّ

اى ]. آنها را به قتال رسااند   [با امدادهاى غیبى]بلکه خداوند ، آنان )کفّار( را نکشتید، [خود نیروى

 «بلکه خدا افکند.، تو نیفکندى، آنگاه که تیر افکندى [پیامبر!

ِفَئه   َقِلیَله    ِمهْن  َكهْم  اوسات: ، و ما را موفق و پیروز کند آن کس که باید کم ما را زیاد نماید
اِبِن َن َغَلَبْت ِفئَ  ُه َمَع الصَّ ِه َو اللَّ ْذِن اللَّ ِِ چه بسا گروهى اندک که با اذن خدا بر گروهى »؛  4ً  َكِثیَنً  ِب

 «.است [و استقامت کنندگان]بسیار پیروز شدند و خداوند با صابران 

و در نهایت اینکه همه توفیقات را از خدا بدانیم و زبان قاال و حاال ماا ایان کاالم حضارت       

ْصالَح َما اْسَتَاْعُت َو مها َتهْوِفیِقي باشد: شعیب ْلهُت َو ِإَلْیهِه  ِإْن ُأِر ُد ِإلَّ اْْلِ هِه َعَلْیهِه َتَوكَّ ِإلَّ ِباللَّ
دیگرى ندارم و جز به لطف خداوند، تاوفیقى   خواستهمن به جز اصالح به مقدار توانم، »؛  5ُأِنیُب 

 «ام.ام و به سوى او بازگشتههبر او توکّل کرد [از این روى]براى من نیست، 

 الحمد هلل اوال و آخرا
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