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 "فضلی

 هادی له. إّن احلمدهلل حنمده و نستعینه و نستغفره، و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا، من یهده هللا فالمضل له، و من یضلل فال
 عبده و رسوله. (لی هللا علیه وسلم)صو أشهد أن الاله إالّ وحده الشریک له، و أشهد أّن حممدا  

آموزان را برر شکی نیست که وظیفه مربی بسیار بزرگ است و اگر آن را خالصانه و به بهترین وجه در راه خدا انجام دهد و دانش
 او یکی از ارزشمندترین کارها خواهد بود.  وظیفهاساس تربیت اسالمی تربیت کند، 

 دار پرورش و سرپرستی فرزندان هستند. د که عهدهلفظ مربی، شامل مدرسان، معلمان، پدران، مادران و تمام کسانی خواهد بو
ها است و صالح و فساد جامعه به او بستگی دارد، و هر گاه وظیفه خود را در امر آموزش با  دهنده نسلبنابراین، مدرس، پرورش

ن، در دنیرا و آخرر ، آمروزااخالص انجام دهد و شاگردانش را به راه دین و اخالق و تربیت نیک راهنمایی کند، هم او هرم دانش
 «متفد  علیده » «1»فوهللا ألن یهدی هللا بک رجال  واحددا  رید ل لدک مدن لدر الدنعم( ) :فرموند ؛به پسرعمویش علی خوشبخت خواهند بود پیامبر

 «.ز شتران گرانبها و ارزشمند استبه خدا سوگند! اگر خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت کند برای تو بهتر ا »
  «صحیح رواه الطربانی و غ ه »معّلم اخل  یستغفر له کّل شیء، حّتی احلیتان فی البحر(  ) :اندفرموده همچنین، پیامبر

 « کنند.های دریا برای او طلب آمرزش میآموزد همه چیز حتی ماهیکسی که خیر و نیکی را به دیگران می »
های ویرانگر و رفترار زشرت سروق انگاری کند و شاگردانش را به سوی انحراف، ایدئولوژیاش سهلاما اگر معلّم در ادای وظیفه

کشرد در دادگراه شوند و روز قیامت در حالی که بار سنگین گنراه را برر دوش میهم شاگردانش دچار بدبختی میو دهد، هم او 
 «متف  علیه »و کّلکم مسؤولل عن رعّیته(  کّلکم راع    ) :فرمایندمی یرا پیامبرگیرد؛ زقیامت مورد محاسبه قرار می

 «شوید.زیر دستانتان بازخواست میدارید و در قبال  همه شما مسؤولیت »
 آموزان باید پاسخگو باشد.ل دانشمعلّم در مدرسه مسؤول است و در قبا

ده دهی در نظرشاگردانت زیبرا و پسرندیاصالح کنی. هر کاری که تو انجام میای مربی، ای معلّم، قبل از هر چیز باید خود  را 
رین روش است؛ و از انجام هر کاری که خودداری کنی در نظر آنان زشت و ناپسند است. و رفتار نیک مربّی، معلّم و پدر و مادر بهت

 تربیت برای فرزندان است.
خواهران و برادران معلّم در کار تعلیم و تربیت از آن سود برده و به این نکته در امر آموزش به نگارش درآوردم تا  موضوع رااین 
 ند که چگونه معلّمان موفقی شوند.پی ببر

 رراقخشنودی خود  خودم  و برای عزیز مینمایم منشأ خیربحثی راکه پیشکش خواننده های خواهم که این از خداوند متعال می
 .بدهد

 :درقبال دانش آموزانولویت های یک معلم مسلمان ا
آل و نمونه است. این شخصیت بایرد برا پروردگرارش در ارتبرا  یکی از اهداف تعلیم و تربیت، به وجود آوردن شخصیتی ایده

مستحکم و راست  فاهیم حاکم بر جامعه را بر بنیاناش اقدام نماید و ماش را از او بگیرد، برای اصالح جامعهباشد، برنامه ی زندگی
 معلّم و هدف از تعلیم وتربیت.. این است رسالت بنا نهد

های تربیرت در جوامر  انرد. اگرر پایرهای به جامعه دیگرر متفاو هایی استوار است که از جامعهروشن است که تربیت بر پایه
ن تربیرت در جوامر  آموز با پروردگارش استوار است؛ و اگر ارکاکمونیستی، بر اساس مادّیا ، نفی معنویّا  و قط  رابطه ی دانش

های تربیرت در جوامر  بند و باری شکل گرفته است، بردون تردیرد پایرهکشی، خودخواهی و بیغربی، بر پایه سودجویی و بهره
آمروز برا پروردگرار، اسالمی بر اساس ایجاد عقیده سالم، احساسا  و عواطف پاک و اخالق واال استوار است که در رابطه ی دانش

 کند.اش  نمود پیدا میوادهمدیر مدرسه و خان ،صنفیان معلم، هم
ینه تعلیم و تربیرت اقردام زندگی ببخشیم، بر ما الزم است که برای پرورش مربّیان موفّق، در زم گر ما بخواهیم این رنگ و بو راا

 نماییم.
 ایفا کند.ربّی شایسته و مفید را این مربّی باید حایز شرایط الزم باشد، تا بتواند نقش یک معلّم و م

 :موفّق در امر تعلیم و تربیتخصوصیات معلم 



های آموزشی دست به ابتکار و نوآوری بزند؛ تمام تالش خویش را مربّی موفّق باید در زمینه شغلی خود ماهر باشد؛ در روش -1
سودمند در اختیار آنان قرار دهد؛ ادب و اخالق برجسته را به آنان بیاموزد  ه شاگردانش به کار گیرد؛ اطالعا برای تربیت شایست

 ر آنِ واحد هم مربی است هم معلم.های زشت و ناپسند تالش نماید. بنابراین، او دو برای دور کردن آنان از عاد 

مّت اسالمی و شاگردانش، برا گفترار و خالصانه، واجبا  و تکالیفی را که پروردگار بر دوشش نهاده است، انجام دهد و برای ا -2
دارد، بررای شراگردانش نیرز، دوسرت بردارد و از کردار و رفتار، الگوی خوبی باشد. آنچه را که برای خود و فرزندانش دوست می

 اشتباها  آنان درگذرد، و هر گاه کسی را مورد کیفرر قررار داد، در اوم مهربرانی و دلسروزی او را مجرازا  کنرد. رسرول خردا
 «متف  علیه » الیؤمن أحدکم حّتی حیّب الرییه ماحیّب لنفسه( ) فرمایند:یم

 «هیچ یک از شما ایمان ندارد مگر، آنچه برای خود دوست دارد برای برادرش نیز، دوست بدارد. »
و کرردارش  آموزد، عمل کنرد و گفترارآموزان مییکی از خصوصیا  معلّم موفّق این است که به علم و اخالقی که به دانش -3

 :ده ی خداوند را با گوش جان بشنودمتعارض نباشند و این فرمو
 ٣ - ٢الصف:  چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است کره چیرزی را بگوییرد و گویید که انجام نمیاید، چرا چیزی میای کسانی که ایمان آورده »

 «را انجام ندهید. خود، آن
انرد. رسرول خردا سرزنش قررار گرفتهکنند، مورد گویند اما به آن عمل نمیدر این فرموده ی خداوند، کسانی که سخنی رامی

  «رواه مسلم »اللهّم انّی أعوذبک من علم  الینفع(  ) :فرمایندمی
 «رساند.نمیبه آدمی[ برم به تو از ]شرّ[ دانشی که نفعی ]خدایا، پناه می »
معلّم باید بداند که وظیفه ی او شبیه به وظیفه ی پیامبرانی است که خداوند آنان را برای هدایت و آمروزش بشرر فرسرتاده  -3

او در ابراز محبت و دلسوزی نسبت به شاگردان باید نقش پدر را ایفا کند. همچنرین،  ،پروردگار وخالق خویش را بشناسند است تا
آمروزان را در حرلّ مشرکال  و سرایر هایشان مسؤول است. او باید دانشآموزان و توجّه به درساو در قبال حضور و غیاب دانش

همه شرما مسرؤول  » «متفد  علیده » مسؤولل عن رعّیته( کّلکم راع  و کّلکم  ) :فرمایندمییاری رساند. پیامبرشود، مواردی که به او مربو  می
 «شوید.زیر دستانتان بازخواست میهستید و در قبال 

گیرد که چه چیزی را به شاگردان آموختره اسرت؟ قرار می سوال و جوابمعلّم باید متوجه باشد که در حضور خداوند مورد  -4
إّن هللا  ): فرمایندمیهایی برآمده است تا ارشاد و راهنمایی درست آنها را میسّر سازد؟ پیامبرآیا خالصانه در صدد پیدا کردن راه

  «حسن رواه النسائی عن انس » سائلل کّل راع  عّما اسرتاعاه، أحفظ ذلک أم ضّیعه؟ حّتی یسأل الّرجل عن أهل بیته(
دهد؛ آیا آن را حفظ کرده یا ضای  نموده است؟ خداوند هر کسی را که بر دیگران سرپرست کرده است  مورد محاسبه قرار می »

 «  گیرد.قرار می بازپرساش مورد باره ی خانواده تا جایی که، مرد در
آموز به انردازه درک و فهرم سخن بگوید که سخنانش را بفهمند و با هر دانشای با آنان عالوه بر این، بر او الزم است که به گونه

 «2»حّدثوا الّناس مبا یعرفون، أحتّبون أن یکّذب هللا و رسوله؟(. ) :فرمایندمی ؛علی وی سخن بگوید.
 «فهمند، آیا دوست دارید خدا و رسولش تکذیب شوند؟با زبانی با مردم سخن بگویید که می »

هم سرط  اخرالق، تربیرت و هروش آنهرا برا برد کهآموزانی به سر میاش در میان دانشمعلّم، بنابر موقعیت شغلی بدون تردید
ای عمل کند که همه آنها را مدنظر داشته باشد، و در برخورد با آنان دلسوز باشد و به فرموده متفاو  است، از این رو، باید به گونه

 «صحیح رواه الد و ابوداود » إمنّا أان لکم مبنزلة الوالد أعّلمکم( ) :فرمایندیمعمل کند که  ی مربّی بزرگ، پیامبر
 « دهم.همانا من برای شما به منزله پدر هستم و شما را آموزش می »
آموزان برا معلم موفّق، باید با سایر همکارانش تعاون و همکاری و قصد خیرخواهی داشته باشد و برای تأمین مصلحت دانش -5

را  دیگر، همه معلّمان باید رسرول خرداهمکارانش به مشور  و تبادل نظر بپردازد تا الگوی خوبی برای شاگردانش باشد. از سوی 
 چی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ی   وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئچ  ، میفرماید:ر این بارهالگوی خود بدانند؛ زیرا خداوند د

 ٢١األحزاب: 
 «نیکوست. سرمشق »به رسول خدا قطعاً برای شما در اقتدا »
پس حق آید، معلم موفّق کسی است که از نظر علمی، تواض  داشته باشد. اعتراف به حق و حقیقت یک فضیلت به شمار می -6

للفِ صرال  را باید پذیرفت تا همواره در اشتباها  به سر نبرد و بر آن اصرار نورزد. معلّم در حق جویی و اعتراف به آن، باید به سرل
، پذیرفتند. برای اثبا شدند که حقیقت چیزی بر خالف اعتقاد و نظراتشان است، آن را میتأسی کند؛ زیرا آنان هر گاه متوجّه می



و  استناد کرد؛ آنجا که بره ککرر داسرتان مالرک« مقدمه جرح و تعدیل »در کتاب« حاتمابن أبی »توان به گفتاررا میاین مدّعا 
 ن مسأله را این گونه ، آورده است:پردازد. وی ایمی منصرف شدن وی از فتوایش پس از شنیدن حدیث پیامبر

نقرل  خالف نظرش برای او از پیامبرفتوایش، هنگامی که حدیثی برن از و منصرف شدباب مربو  به پیروی مالک از پیامبر ]
 کردند[

ار، سرنت : ایرن کرالک سؤال کردند و او در پاسخ گفرت: شنیدیم که درباره ی خالل کردن انگشتان پا از مگویدابن وهب می »
ر، سرنت : به اعتقاد ما ایرن کرابه وی گفتمتنها گذاشتند، آنگاه  : من چیزی نگفتم تا این که مردم، او راافزایدنیست. ابن وهب می

بن عسد و ابن لهیعه و عمروبن حرار  از یزیرد برن عمررو معرافری از : لیث است و دلیل هم داریم. گفت: دلیلتان چیست؟ گفتم
 را دیدم که با انگشت کروچکش انگشرتان من رسول خدا’: اند که گفتدّاد قرشی روایت کردهعبدالرحمن حبلی از مستورد بن ش

: بعد گویدرا نشنیده بودم. ابن وهب می: این حدیث، حلسلن است و من تا این لحظه آن آنگاه مالک گفت‘ کرد.را خالل میپاهایش 
  «3»«نمود.گرفت، به خالل کردن انگشتان پا توصیه میباره این موضوع، مورد سؤال قرار می از این واقعه، هنگامی که مالک در

زندگی سلللفِ صال  به عمل آوریم، این کتاب مختصر، گنجایش آن را نردارد، هایی از باره نمونه جامعی دراگر ما بخواهیم تحقیق 
اش موفّق باشد، باید حق و حقیقت را گردن نهد و اگر دچار اشتباه شد به آن اعتراف کند خواهد در انجام وظیفهلذا معلّمی که می

بیاموزد و ارزش و اهمیت تواض  و پذیرش حق را برایشان بیان کند. او باید این کار  و این خُلق و خوی بزرگ را به شاگردانش نیز،
آموزان را به سؤاال ، بهتر از پاسخ خود دید، آن را اعالم کنرد و را عمالً در کالس درس انجام دهد، و هر گاه پاسخ برخی از دانش

آمروزان را جلرب کنرد و شرود اطمینران و اعتمراد دانشعرث میآموز اعتراف نماید؛ زیرا این کرار بابه برتری پاسخ فالن دانش
 ت بدارند.شاگردانش او را دوس

کنم؛ هیچگاه آن معلّمی را که در خواندن یک حدیث دچرار معلّم و مربّی ایفای نقش می نزدیک به چهل سال است که در سمت
ه وی گوشزد کرد؛ ایشان بر اشتباه خویش اصرار ورزیدنرد آموزان اشتباهش را ببرم؛ آنگاه که یکی از دانشاشتباه شد، از یاد نمی

 اد و دیگر به او اعتماد نداشتند.آموزان افتو به ناحق شروع به مجادله کردند. سرانجام، این معلّم از چشم دانش
همرین خراطر  پذیرفتنرد. برهنمودند و آن را میکنم که به اشتباها  خود اعتراف میهمچنین، معلّمان راستگو را فراموش نمی

 مورد تحسین و تمجید قرار گرفتند.آموزان، آنان را دوست داشتند و اعتماد و اطمینانشان به آنها بیشتر شد و دانش
 کردند.قت، راه آنان را دنبال میچه خوب بود اگر همه معلّمان در مسیر این معلّمان راستگو حرکت می نمودند و در پذیرش حقی

در همره حرال به عهد داشته باشد. وی باید در گفتارش صادق باشد، زیرا صرداقت  ه صداقت و وفامعلّم موفّق کسی است ک -7
 منشأ خیر و برکت است.

و مدایزال الّرجدل یصدد  و یتحدّری الّصدد  حتّدی یکتدب عنددهللا صدّدی ا ، و مدا یدزال الّرجدل یکدذب و یتحدّری الکدذب حتّدی یکتدب  ) :فرمایندمیپیامبر
 «متف  علیه »عندهللا کّذااب ( 

شرود، و هسرتند کسرانی کره گوید و خواهان راستی است تا این که نزد خداوند، راستگو ثبرت میآدمی پیوسته راست می »
 «شوند.زد خداوند، دروغگو ثبت میروند تا این که نگویند و دنبال دروغ میپیوسته دروغ می

آموزان بکارد و برا شایسته است که معلّم، نهالِ آن را در درون دانشاین، صداقت و راستگویی، خلق و خویی بزرگ است و  بنابر
داشتنی جلوه دهد و حتی در شوخی کرردن برا عاد  دادنشان بر راستگویی، این صفت ارزشمند را در نظرشان محبوب و دوست

لّم حتی به قصد شوخی هم نبایرد آورند. معکردند؛ اما جز حق بر زبان نمیشوخی می صداقت پیشه کند؛ زیرا رسول خدا آنان نیز،
بند باشد تا راستگویی و وفای به عهد را از گفترار و کرردار وی ای داد باید به آن پاآنان وعده آموزان دروغ بگوید. اگر بهبه دانش

 دهند.لم نمی توانند پاسخ او را بدهند، گرچه به خاطر شرم از معآموزان، سخنان دروغ را تشخیص میبیاموزند؛ زیرا دانش
آموزان و مسایل آموزشی باید صربور های معلّم موفّق، صبر و استقامت است. معلم در رویارویی با مشکال  دانشاز ویژگی یکی

ۓ  ۓ  چ  :فرماینردمی اسرت. خداونرد متعرال میباشد، زیرا صبر و پایداری، بزرگ ترین یار و یاور او در شغل شریف معلّ

 ٤٥ الب رة: چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ     ڭڭ
 «و از شکیبایی و نماز یاری جویید. »

 «صحیح رواه الد »املؤمن الّذی خیالط الّناس و یصرب علی أذاهم ری ل من املؤمن الّذی الخیالط الّناس و الیصرب علی أذاهنم( ) :فرمایندنیز، می پیامبر
کند، بهتر از مؤمنی است کره برا مرردم را تحمّل میمؤمنی که با مردم معاشر  و نشست و برخاست دارد و آزار و اکیت آنها  »

 «کند.نمیار و اکیتشان را تحمل نشست و برخاست ندارد و آز
 :وظیفه معلّم



آموزان را از آنچه، ، بلکه باید عقاید و رفتار دانشرا جابجا نمایدکهن دانش آموزان اطالعا  در این نیست که  وظیفه معلّم،
آموزان را از نظر گفتار و رفتار بر اساس هدایت پاکسازی نماید. معلّم موفّق باید در کالس، دانش مخالف دین مبین اسالم است،

 ٣١آل عمران:  چچچ چ  ڃڃڦ ڄ ڄڄ ڄڃڃ    ڦڦ ڦچ:فرمایندد، زیرا خداوند متعال میصحی  نبوی تربیت کن
 «د.گناهان شما را ببخشتان بدارد و : اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستبگو »

داشتنی و مخلص بیانگر این مطلب است که وی یک مربّی کاردان، یک معلّم و راهنمای دلسوز، مهربان، دوست سیره پیامبر
 بود. 

پس، معلّم باید خود را به این اوصاف، به ویژه صفت اخالص بیاراید و در کارش اخالص پیشه کند و به مال و ثرو  چشم ندوزد. 
ول اندکی به او دادند، خدا را شکر گوید؛ اگر هم چیزی به او ندادند، صبر و استقامت کند؛ زیرا خداوند متعال او را در دنیا اگر پ

 ادامه دارد... روی را برای او منظور خواهد کرد.روزی خواهد داد و پاداش و اجر اُخ
 مآخذ:

آریرین مدل جایگزین های ماشنی شدند. در عصر کنونی،در گذشته هبرتین سرمایه مردم عربستان تل ی می شرتان گرانبهایی است که« لر النعم »در این جا منظور از -1
 اند.آهنا شده

 دهد و قوم دیگر را از آن حمروم کند. آورده است؛ ابب کسی که دانش را در اریتیار قومی قرار می« علم »ر مبحثخباری آن را د -2
 .30، ص «لاجلرح و التعدی »: م دمه ر. ک -3


