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 جایگاه معلم در تربیت نسل بشری     

والصبة  والسبةع یلبع معلبم الةشبریی البذی نب ر   بب   الحمدهلل الذی شرف االنسان بالعلم واالدب ال بالمال والنسب 

هذه المعم ره وهدع ب  کیان الجهل والظلم والطغیان ویلع آل  الطیةین وصحابت  الکراع الذین کالنج ع السماء بأیهم 

 اقتدینا اهتدینا.

ُر أُْولُ ا اْْلَْلةَاِب )وبعد قال   تةارک وتعالع:قُْل َهْل یَْستَِ ي الَِّذیَن یَْعلَُم َن َوالَِّذیَن   (الزمر.9اَل یَْعلَُم َن إِنََّما یَتََذكَّ

 ترجم :بگ  آیا برابر میش ند آنانک  میدانند وآنانک  نمیدانند،جزاین نیست ک  پند پذیرمیش ند صاحةان خرد.

ُ الَّببِذیَن آَمنُبب ا ِمببنُيْم َوالَّببِذیَن أُوتُبب ُ بَِمببا تَْعَملُبب َن َخةِیببر  در جببای دیگببری خداوندمییرمایببد:یَْرهَِ   َّ َّللَا َو َّ  ا اْلِعْلببَم َدَرَجببا

 (المجادل .11)

ترجم :تا بلند کند خداوند مرتة  ها برای آنانک  ایمان آورده اند از شما وآنانک  یطا کبرده شبده ا بت ایشبانرا یلبم 

 وخداوند ب  آنچ  میکنید خةردارد ا ت.

ع   یلی  و لم روایت میکند  ک  مییرمایند:)وان العبالم لیسبتغیرل  در روایتع حضرَ ابع درداء از ر  ل   صل

من هع السماواَ والرض حتع الحیتان هع الماء وهضل العالم یلع العابد کیضل القمر یلع  ائرالک اب وان العلماء 

 حظ واهر(.ورثی االنةیاء وان االنةیاء لم ی رث ا دینارا  وال درهماً وانما ورث ا العلم همن اخذه اخذ ب

ترجمبب :ازابع درداء ر ببع   ینبب  روایببت شببده ا ببت کبب  صیببت از ر بب ل   صببلع   یلیبب  و ببلم شببنیدع کبب  

مییرم د،برای یالم هرچ   درآ مانها وزمین ا ت حتع ماهیان درآب برای او طل  مغیرَ میکند وبرتری شخص 

میبرا  داران وجبای نشبینان انةیباء میةاشبند  یالم برشخص یابد مانند برتبری  مباه ا بت بر ائر بتاره صبان یلمباء

وانةیاء دینار ودرهمع باقع نگذاشتن هقط یلم را از خ د ب  ار  صذاشتن وهر کس آنرا صرهت وبب  د بت آورد ص یبا 

 ب   همع بزرصع ر یده ا ت.

  تاد.از همینجا ت ک  خداوند برای رهنمائع بشر تماع انةیاء یلیهم الصة  والسةع را منحیث معلمین هر

ْحَمُن)اولبببین معلبببم حضبببرَ پروردصارجبببل جةلببب  ا بببت،ط ریک  قبببران کبببریم مییرمایبببد: (َخلَبببَ  2(َیلَّبببَم اْلقُبببْرآَن)1الرَّ

نَساَن)  (رحمن.4(َیلََّم ُ اْلةَیَاَن)3اْْلِ

 ترجم :خداوندج آم خت قران را،وآهرید آدمع را ،ام ختش  خن صیتن را.

ع ا بت،ط ریک  قرانکبریم در رابطب  اشباره مینمایبد:وَیلََّم آَدَع اْلَْ بَماء دومین معلم حضرَ آدع یلی  الصة  والسة

 ُكلََّها(بقره.

و ائر انةیاء را معلمین هر تاده ازجمل :حضرَ داود یلی  الصة  والسةع را منحیبث معلبم دریلبم صبنعت هر بتاد 

ن بَأِْ ُيْم هََهْل أَنتُْم َشاِكُروَن)چنانچ  خداوند مییرماید:َوَیلَّْمنَاهُ َصْنَعیَ لَةُ سَّللا لَُّيْم لِتُْحصِ   (االنةیاء.08نَُيم مِّ

 ترجم :وبیام ختیم اورا  اختن لةاس برای شماک  نگهدارد شمارا از  رر کارزارشما پس آیا هستید شکرکننده.

اْلِيتَاَب  وهمچنان حضرَ ییسع را بحیث معلم در یلم حکمت معرهع میکند،ط ریک  درقرآن کریم مییرماید:َویَُعلُِّم ُ 

 (آل یمران.40َواْلِحْيَمیَ َوالتَّْ َرا َ َواِْلنِجیَل )

 ترجم :وبدوخط وکتابت،ودانش را تین و  دمند،ت راَ وانجیل مع آم زد.

وآخرین معلم بشریت حضرَ محمد مصبطیع صبلع   یلیب  و بلم رابحیبث معلبم  ومنجبع بشبر ا برار نظباع جهبان 

 ُ ِ َیلَْیَك َیِظیًما )معرهع مینماید:َوأَنَزَل  ه  (النساء.113َیلَْیَك اْلِيتَاَب َواْلِحْيَمیَ َوَیلََّمَك َما لَْم تَُيْن تَْعلَُم َوَكاَن هَْضُل  ه
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 ترجم :وهرود آورده ا ت برت  کتاب ودانش  وام خت  ا ت ترا آنچ  نمیدانستع وا ت هضل خدا برت برزک.

علببببم بشببببریت معرهببببع نم ده:)انمببببا بعکببببت معلمبببباً التمببببم مکببببارع ونیببببز نةببببع یلیبببب  السببببةع خبببب د را منحیببببث م

 االخةق(کنزالعمال.

 تا ک  پ ره کنم تماع محا ن اخةقع را.معلم ترجم :بدر تع ک  هر تاده شدع من 

 خداوند در قرانکریم بزرکترین اهداف بعکت انةیاء یلیهم الصة  والسةع را معلمع دانست  مییرماید:

یِهْم َویَُعلُِّمُهبُم اْلِيتَباَب َواْلِحْيَمبیَ َوإِ ُهَ الَِّذي بََعَث  ْنُهْم یَْتلُ  َیلَْیِهْم آیَاتِِ  َویُبَزكِّ یِّیَن َرُ  اًل مِّ ن َكبانُ ا ِمبن قَْةبُل لَیِبي هِي اْْلُمِّ

ةِینَّللا )  (الجمع .2َ َةلَّللا مُّ

ایباَ اورا وپباک میکنبد  ترجم :او ت آنک  برانگیخبت در ناخ انبدصان پیغمةبری از قب ع ایشبان میخ انبد برایشبان

 ایشانرا ومع آم زد ایشانرا کتاب ودانش وهرآئین  ایشان ب دند پیش ازاین در صمراهع ظاهر.

 شایرمیگ ید:

 ملیارمعلم دیرشـــــــتنع ن  تربیت کع صل د       لمرنع معمارمعلم دی     پ  تعمیر دمعرهت کع

 دجهالت کع دری ی واکدار معلم دیپ  تیاره         ئع خپل منزل ت   درنده دالس امساده ر  ی 

از این ایاَ قرانکریم مقباع وجایگباه معلبم وانمب ده میگردد،امبا بایبد خباطر نشبان نمب د کب  همبان انبدازه کب  مقباع 

علمبین در ادای مسبت لیت خب یش وجایگاه معلبم ببزرا ا بت مسبت لیت ووظییب  آن نیبز   خطیبر ا بت پبس بایبد م

 را کبب  آینببده  ببازان هسببتند در ببت تعلببیم وتربیبب   ببالم نماینببد،ازهمین رودرجامعبب    ببب ده اوالد ایببن وطببنمت جبب

تعلیم وتربیت ا ت کسیک  این ر الت را ببدو  میکشبد)معلم ا بت(کارمعلمع بب  همانا انسانع ا ا ع ترین کار 

کب  ا باس هرص ن  تةشع ک  برای هدایت،تکامل،تعلیم وآم ز  انسان ص رَ میگیرد اطةق مع ش د،ب  همین 

  .پیامةران معلم بشرخ انده مع ش ند

دیبن مقببدس ا ببةع منحیببث یببل دیببن کامببل ببب  منظبب ر نجبباَاهةب  ور ببانیدن  انسببان ببب  مببدارج  یببالع  انسببانیت 

تربی    الم مکلف  نم ده  تا  در  تاکید  نم ده ا ت ووالدین را   ا ةمع عادَ دنی ی  واخروی وی ابرتربی  و

وپبرور   اخةق ویقاید  ا بةمع  تربیب   خ د را از اوان  ک دکع  ب هرزندان خ د ت ج  خاص نم ده  وهرزندان 

وبب  خب بع  کب   بب   ک دکبان  خب د احتبراع  بگذاریبد    یلی  و لم  هرمب ده اند:نماید ط ریک   ر  ل    صلع 

ف  والبببدین  ببببرای ک دکبببان  کببب   هبببیه  هدیببب   از طبببره  ا بببت :ت  دیگبببری  امبببدودر  روایبببانهببارا  تربیبببت  کنیبببد.

ر  زمینب   ارائب   تربیت خ ب  نیست  ا بةع  بب  تربیبت  اخةقبع  ت جب   بیشبتر  نمب ده  وهبدایای زیبادی  دبهتراز

ن  را  م ظبف   باخت  تبا ا بةع  از ابتبدا والبدینم ده ا ت درحقیقت  دین و اخةق  جز الینیل یکدیگر انبد ادیبن 

ااحتراع  بب   بزرصبان اشبیقت  دکان را بب  روحیب   را بت صیتناامانبت داری اصةروا بتقامت در براببر مشبکةَک 

حبدود شبریعت  پبرور   خب رد  االنااحسبان بب  همسبای  اهرمبانةرداری  ازپبدرومادر وبزرصبان در ومهربانع ب  

 با ختبار شخصبیت انسبان مهبم وببا نمایند.ط ریک  درنظاع معارف تعلیم وتر بی  مبع باشبد در حقیقبت تبر بیب  در 

ارز  مع باشد ک  تر بی  تنها وابست  ب  مکت  نةب ده بلکب  پبدر مبادر خبان اده هبر یکبع در براببر ایبن امبر مهبم 

ومبادر را ع  پبدر مس  لیت دارند نقش ومست لیت والدین  نسةت بب   همب   بیشبتر  ا بت  ط ریکب   تعلیمباَ  دینب

تربیبب   نمایببد تربیبب   اوالد  ببب    ببل ک  نیببل  وپسببندیده اخةقببع در ببت   تشبب ی  وتربیبب   مببع  نمایببد  کبب   در 

احة الصبةیان  وارحمب هم  هباوا ویبدتم هم  ه هب ا  لهبم  هبانهم  )چنانچ   پیبامةر صبلع    یلیب   و بلم هرم دنبد:

 .(الیرون  اال انکم  ترزق نهم

دیبد بب   ویبده  وهبا  کنیبد  زیبرا  ک دکبان  جبز داشت   باشید وقتیک   ب  انهبا ویبده  دام :ک دکان  را  دو ت ترج

 خ د  نمیدانند .ما کسع  دیگری  را  روز ی دهنده ش

 تبا  یندبزرا  برای  والدین  ا ت  ک  چگ ن   با  اطیال  خ یش  رهتار  نماحدیث شریف یل درس در حقیقت در

صیتند  ،مایند  اصررا بتتقلید  ن  آناناز وکردار خ یش را ومادر  خ یش  را قدوه  قراربدهند ودر رهتار  اوالد  پدر

دچبار ا بت  شکةَ  امروزه  ک   جهان  ببا ان بیر ان همین  مانسانةاوها  در،واصر ب   ویده  وها نم دند،را تگ 

 صرهتار  خ اهند شد.،هت  وکیان خان اده ها  وجامع   از بین ر

ریکب   در  حبدیث واوالد  خب یش   بنگین  تبر  ا بت  ط پس  مست لیت  والدین  در قةال  تعلیم  وتربیب   اطیبال  

رییتب   والمبرا  رآییبی هبع بیبت  زوجهبا  ومسبت لی یبن  الرجل  راع هع اهل   ومسبت ل یبن )شریف وکر ا ت  : 

 . (رییتها
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خب یش مسبت ل وپا بخگ ی مبع باشبد  اهل  خب د حیکیبت  چ پبان  را دارد در برابریملکردمرد  در خان   وترجم  :

 وج ابگ  میةاشد .خ یش  حیکیت نگهةان  را دارند  مچنان زن  ها  هم  در خان  های ش هره

ن ا بتنةاط  کبرده هبم  از ان  مسبتل   تعلبیم  وتربیب   اوالد حدیث  شریف میه ع  بزرصع را  در ببر دارد  میتب االةت  

والد  بهتبر از صبدق   ا بت  ط ریکب   ش د  تعلیم  وتربیب   اوالد  مراحبل  مختلبف  دارد  حتبع  امب ختن ادب ببرای ا

ترجم  ادب  امب ختن بصباع.لرجل ولده خیر مبن  ان  یتصبدق : الن  ی دب  اصلع   یلی   و لم  مییرمایند پیامةر 

ولع در  َراس  تربی  خدا صدق   دهد نک   ب   مقدار  یل  صاع در راه هرزندانش بهتر ا ت  برای  او  ازایمرد ب  

 ایمانع ا ت.   های  اوالد تربی

 تربی   ایمانع:
چ نک  صزینش  یقیده ازمسبائل هطبرَ بشبری بب ده وانسبان ببدون  یقیبده  واز یةبادَ خب اه حب  باشبد یبا  باطبل  

چاره  نبدارد پبس ا بةع بب   تربیبت ایمبانع ک دکبان  تاکیبد  مینمایبد  کب   ببدون ان هبیه  چیبزی  در زنبدصع  انسبان 

ل جةلب   وصبیاَ او وایمبان  ویقبین داشبتن بب  ارزشع نخ اهد  داشتا ةمت یقیده  ک   همانا  ایمبان  بب     جب

پیامةران وکت  ا مانعابهشت ودوزخ ایمان بب  زنبدصع  بعبد  از مرااحسباب  وکتباباروز حشبر ایمبان بب   قضباء 

وقدرهمگع درتربی   ایمان  شامل ا ت  بر والدین الزع  ا ت ک  م   یاَ ه ق راب  زبان  اده ویا دالئل  یقلع 

 تربی  ایمانع  انسان را از پر تش  مخل ق واز قید بندصع بندصان نجاَ میدهد  ،بیام زندب  ک دکان 

 تربی  یةادتع:
ازمقتضبیاَ  هطبرَ  انسبان  ا بت  ویةبادَ  واقعبع همانبا  یةبادَ  حب   یعنبع  یةبادَ  خبدای  واحبد   یةادَ یل

نبَس إاِلَّ لِیَْعةُبُدوِن( ایب   الشریل  ا ت  کب   انسبان  بخباطر ان  خلب   شبده  ا بت )َوَمبا َخلَْقبُت اْلِجبنَّ وَ   ب ره   65اْْلِ

 .زاریاَ

یبببب   و ببببلم هرمبببب ده ر بببب ل   صببببلع    یل،نها  وجنیبببباَ را  نیاهریببببدیم  مگببببر بببببرای یةادَما انسبببباترجمبببب :

 مشک  .بلغ ا یشراً مرواصةیانکم  بالصل   اوا بلغ ا  ةعا وا رب هم اوااند:

 ا ت ر  ل   صلع   ال   یلی   و لم هرم ده اند:جاری  شمرده   صدقصالح  ازجمل  اوالد 

 او ولد صالح"رواه مسلم.ینتی  ب  ثة :صدقی جاریی او یلم  االنسان انقط   یمل   اال من "اواماَ 

 تربی  هکری:
تیکروتعقل از جمل   نعماَ  الهع  ب ده وازجمل   صیاَ  ممیزه  ا ت  ک   انسان  را از یالم  حی ان تیکیل مبع 

نماید یقل  ب   مکاب   ابزاردانش  ومعرهت االزم   مکلف ب دن میةاشدایقل  ق ه تحلیل  تجزی  تمیز دهنبده  خب ب  

 با یلم  ویمل   رمای   صرانةهاء  ا ت از بد  عادَ  ازشقاوَ  ا ت  تیکر وتدبروتعقل  ت اع  

کبب   م قببف یببالع انسببان  را  درجامعبب   تکةیببت مببع کنببد دیببن  ا ببةع  درتربیبب   وپببرور   قبب ه هکببری انببان اهتمبباع  

 داشت   حتع اندیشیدن را  واج   وهریض   ا ا ع  میداند  .

ن  مت جب   میکنبد چناجب      تةبارک  در قرانکریم دراین م رد ایاَ زیادی ا بت کب  انسبان  را بب  تیکبر واندیشبد

ُْولِي اْلْلةَاِب)مییرماید: وتعالع َّللَا ْلِّ َِ َواْلَْرِض َواْختِةَِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر آلیَا َماَوا  (ال یمران.198إِنَّ هِي َخْلِ  السَّ

 ترجم :ب  تحقی  در اهرینش ا مانهاوزمین واختةف ش  وروزدالئلع ا ت برای صاحةان یقل . 

 هم طنان یزیز!
چ ن اوالد نعمت بیکران خداوند متعال میةاشند وبمکاب  امانت بما وشما هدی  شده اند کب  بایبد درم ردتربیب   بالم 

ن نهاالن صرانةها مت ج  باشیم چ ن آینده کش ر بد ت آنها قبرار میگیرنبد، اصرخب ب  ،تعلیم وتک ین شخصیت این

ربی  وها د شبدند،جامع  ها بد ویباری از اخبةق وکرامبت انسبانع،رهاه باشند،جامع   الم واصر خداناخ ا ت  بع ت

 و عادَ را ب  ارمغان خ اهند آورد .

،مدر ب ،مکت ،محیط،جامع  وتمباع مسبیلین ووالَ معلبم ومربع ودرتربی  آنها هقط والبدین مسبیلیت ندارند،بلکب 

 د .ام ر باید درتعمیر این مخل ق پراهمیت  هم هعال وبا رز را داشت  باشن

  ةع واحتراع ب  مقاع شامخ معلم این مربع بشریت!

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


