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تقدیم به واالترین معلم انسان، حضرت سید المرسلین، محمد مصطفی )ص( و نیز تمامی معلمان حقیقی، مردان 
و زنان بی ادعا. آنانی که قدم در مسیِر انبیاء و رسوالن الهی گذاشته اند و همچون انبیاء الهی، با تربیت شاگردانی 

وارسته و ایثارشان در این راه، نسل های بشری را به پیش می رانند.

نویسنده: مهدی سلیمی

معلمان، رد مسیرِ رسوالن
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ســام بــه همــه شــما مخاطبــان عزیــز. 
مایلــم همیــن ابتــدای نوشــتار، برایتــان 
دو الگــو بــا دو فضــای فرهنگــی متفاوت 

را ترســیم کنــم:

وارد کالس »ســین« می شــویم. اولیــن کالم در هنــگام 
ــز  ــِن آن نی ــرام اســت و آخری شــروع، پیــش از ورود، احت
ــش  ــخصی و آرام ــاط ش ــول، انضب ــت اص ــرام. رعای احت
ــرام  ــت. احت ــن کالس اس ــته ی ای ــاف برجس درون، اوص
ــال دو  ــم، کام ــی معل ــا یعن ــدر آن ه ــاگردان و پ ــان ش می
طرفــه اســت. در ایــن کالس، انعطــاف در عیــن صالبــت، 
تواضــع در عیــن مجــد و عظمــت و رفاقت هــای عمیــق در 
عیــن احتــرام بــه یکدیگــر عجیــن اســت. این جــا کاس 
ــار،  ــی مدرســه ی زندگی ســت. مدرســه ی ایث رزمــی ، ول
مدرســه ی صبــر و همدلــی. بــه ســبب ایــن کــه تمامــی 
ایــن صفــات حســنه، در معلــِم کالس نمایــان اســت. او بــا 

تبلــور ایــن صفــات، الگوی شــاگردان خــود و محتــرم آن ها 
شــده اســت نــه بــا صــرف گفته هــا و ادعاهــا. او می دانــد 
کــه رســالِت معلمــی تربیت شــاگردانی وارســته اســت. به 
همیــن جهــت، بــا عملکــرد صحیــح و توصیه هــای مثبــت، 
فرهنگــی ســازنده را در کالس ایجــاد کــرده کــه همــه در 
فضــای آن بــه طــور مثبتــی تربیــت شــوند. او از خــودش 
می گــذرد تــا شــاگرداِن همچــون فرزنــداِن او، رشــد کننــد 
و ایــن هیــچ گاه از چشــم شــاگردان پنهــان نخواهــد مانــد و 
آن هــا تــا آخــر عمرشــان بــه نــام و روش ایــن استادشــان 

وفــادار خواهنــد مانــد.

الگوی با فرهنگ سازنده
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ــال  ــا ح ــن ج ــویم... ای ــم«، وارد آن می ش ــا کالس »می و ام
ــم و  ــی و چش ــت جوی ــت. رقاب ــور دیگریس ــش ط و هوای
ــر روح ایــن کالس حاکــم اســت. ایــن جــا  هــم چشــمی ب
دیگــر خبــری از پــدر کالس نیســت. مربــی صرفــا نقــش 
ــل  ــاگردان منتق ــه ش ــش را ب ــه مهارت ــدی را دارد ک مرش
ــه  ــش را ب ــم: مهارت ــر بگوی ــد دقیق ت ــازه دهی ــد. اج می کن
آن هــا می فروشــد! رســالت معلمــی بی معنــا! این جــا 
ــه  ــی ب ــا زمان ــت. او ت ــات رزمی س ــروش خدم ــد و ف خری
ــادی  ــی م ــش نفع ــد کــه برای ــت می ده شــاگردان اهمی
ــا جیبــش را تأمیــن  ــی ی ــوی داشــته باشــند. یعن ــا معن ی
کننــد یــا برایــش مقــام و افتخــار بیاورنــد. رفتــار اســتاد، 
فرهنــِگ مخربــی بــر فضــای کالس ایجــاد کــرده کــه در 
ــی، چشــم و هــم چشــمی، حســادت و  ــه جــای همدل آن ب

دلخــوری شــعله ور اســت. چــون اســتاد بــه کســانی توجــه 
دارد کــه برایــش نفعــی )مــادی یــا معنــوی( ایجــاد کننــد. 
ــد منافعــش را  ــه نتوانن ــادار و مســتعدی ک و شــاگردان وف
تأمیــن کننــد، از دایــره ی اهتمــاِم او خــارج می شــوند و آخــر 
ــوی  ــر هیاه ــاگردان پ ــط ش ــد. فق ــت می کنن ــر پس رف س
فرصت طلــب دور ایــن اســتاد می ماننــد. امــا نــه بــه خاطــر 
ــه خاطــر منافعــی اســت کــه برایشــان ایجــاد  خــودش، ب
ــدرک  ــای م ــد، اعط ــای جدی ــوزش مهارت ه ــد. )آم می کن
کمربنــدی، شــرکت در حلقه هــای خصوصــی اســتاد و...( و 
روزی هــم کــه همیــن شــاگردان از ایــن منافع ســیر شــوند، 
دیگــر دلیلــی بــرای مانــدن ندارنــد. کا روابــط بــر پایــه ی 

منافــع، هیــچ گاه پایــدار نخواهــد مانــد. 

الگوی با فرهنگ مخّرب
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قیاس بین دو الگو

در کالس »ســین«، اســتاد، شــاگردانش را بــه چشــم 
ــا محافظــت و  ــی مســتعد می بینــد کــه بایســتی ب نهال های
آبیــاری، تبدیــل بــه درختانــی  تنومنــد شــوند؛ و در کالس 
»میــم«، مربــی، شــاگردانش را فرصت هایــی بــرای ثــروت 
انــدوزی و کســب عنــوان و جایــگاه بــرای خــودش می بینــد.

در کالس »ســین« تربیــت و تعلیِم شــاگردان، اصالــت دارد؛ 
ولــی در کالِس »میــم« ســود و منفعــت اصالــت دارد.

ــه  ــد ک ــی می دان ــرش را میراث ــتاد، هن ــک کالس، اس در ی
از اســاتیدش بــه ارث بــرده و بــا ســخاوتمندی تمــام، آن را 
ــذارد؛ و  ــه ارث می گ ــش، ب ــو فرزندان ــاگرداِن همچ ــه ش ب
در کالس دیگــر، مربــی، هنــرش را ملــک شــخصی و ابــزاِر 
کســب و کار خــود می بینــد و از عرضــه ی خدماتــش 
بــه شــاگردان )بخوانیــد مشــتریان( کاســبی و از مهــارت و 
شــاگردانش بــرای نیــل بــه ثــروت و موقعیت هــای باالتــر 

ــد. ــتفاده می کن اس
از یــک طــرف بــا تعهــد و مســؤولیِت اســتاد، روِح احتــرام، 
ــه شــاگردان منتقــل می شــود  تعهــد و مســؤولیت پذیری ب
و تعجبــی نخواهــد داشــت اگــر شــاگردان تــا آخــر عمــر، 

ــاد  ــی ی ــه نیک ــام او را ب ــادار و ن ــان وف ــه روش استادش ب
کننــد؛ امــا از طــرف دیگــر، کــدام تربیــت؟ کــدام تعهــد؟ 
کــدام مســؤولیت؟! در کالس »میــم« معنــای وفــاداری در 
مصلحت هــا و منافــع اســت نــه در تعهــد اخالقــی! و جالــب 
ایــن جاســت کــه رفتــار مربــی ســنخیتی بــا اخــالق نــدارد 
امــا توقــع دارد شــاگردانش تعهــد اخالقــی را رعایــت کنند. 
یعنــی بــه استادشــان پشــت نکننــد و بــه او وفــادار بماننــد. 

ــا!( ــع بی ج ــی توق )زه
ــوی  ــم«، دو الگ ــین« و »می ــف دو کالِس »س ــا توصی ــا ب م
ســازنده و مخــرب را برایتــان ترســیم کردیــم. رفتــار مــا 
معلم هــا بــه کــدام یــک از ایــن دو الگــو نزدیــک اســت؟ 
ــد؟  ــار می کن ــاگردانش ایث ــد ش ــه در راه رش ــی ک معلم
یــا معلمــی کــه از شــاگردانش بــرای منافــع شــخصی اش 

ــد؟ ــتفاده می کن اس
ــن  ــت؟ ای ــمند اس ــدر ارزش ــن ق ــی ای ــرا معلم ــا چ اص
ارزشــمندی ریشــه در کجــا دارد؟ چرا در فرهنگ شــرقی 
و رشــته های آن، معلم شــأن مهمــی دارد ولــی در فرهنگ 

ــت؟ ــور نیس ــِر از آن، این ط ــته های متأث ــی و رش غرب
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معلمی و شأن آن در فرهنگ شرقی و غربی

ــد  ــم، تأکی ــراِم معل ــر احت ــرقی، ب ــی ش ــته های رزم در رش
ــی  ــه مرب ــی ک ــراوان می شــود. برخــالف رشــته های غرب ف
ــی اســت  ــا نقــش یــک مرشــد و همــراه را دارد. کاف صرف
نگاهــی بــه شــأن معلــم در کالس هــای ]مثــال[ آی کــی دو و 
شــأن مربــی در رشــته های رینگــی بیندازیــم تــا بــه ایــن 
تفــاوت فرهنگــی پــی ببریــم. رشــته های شــرقی، برخاســته 
ــه در  ــت ک ــرقی اس ــای ش ــِن تمدن ه ــای که از فرهنگ ه
ــه  ــم و تربیــت اســت. ب ــت تعلی ــر محوری ــوزش ب آن آم
همیــن ســبب، شــأن معلمــی برجســته می شــود. ولــی در 
رشــته های متأثــِر از غــرب مــدرن، محوریــت بــا ســود و 
منفعــت اســت. چــون تمــدن غربــی آمیختــه بــا فرهنــِگ 
ــد. در  ــع می باش ــود و مناف ــت س ــاالری و اصال سرمایه س
یــک چنیــن فضایــی، شــأن معلمــی دیگــر معنایــی نــدارد، 

ــزاری  ــاگردان اب ــس ش ــا! پ ــس رســالت معلمــی بی معن پ
بــرای کســب منافــع بیشــترند!

ایــن ویروســی اســت کــه حتــی دامــان رشــته های شــرقی را 
نیــز گرفتــه اســت و ما امــروزه شــاهِد برخــی مربیــان جوان 
و ناپختــه ای هســتیم کــه هنرهای شــرقی آمــوزش می دهند 
ولــی کامــال بــر پایــه اصــول غربــی عمــل می کننــد. )همانند 
الگــوی کالِس »میــم«(. هنگامــی کــه درآمدزایــی و منفعــت 
جویــی یعنــی اصالــِت ســود و منفعت، جــاِی اصالــِت تعلیم 
و تربیــت را بگیــرد بســیاری ارزش هــا تغییــر می کنــد. امــا 
ــا  ــاس ب ــل قی ــا قاب ــی، کج ــاله ی غرب ــد س ــدن چهارص تم

تمدن هــای کهــِن هــزاران ســاله ی شــرقی اســت؟!
 ولــی فــارغ از همــه ایــن صحبت هــا، چــرا شــأن معلمــی 

ایــن قــدر ارزشــمند اســت؟ 
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6 معلمی در تعالیم توحیدی
بــه جــرأت می گویــم شــأن معلمــی قداســت دارد چــون اولیــن معلــِم انســان، خداســت. آن جــا کــه خداونــد در کتــاِب قرآن 

)کتابــی کــه مخاطــِب آن تمامــی بشــریت اســت( می فرماید:

وان به انم پرورداگرت که آفرید )1( �خ  �ب
سته ای آفرید )2( خسان را از خون �ب ا�

وان که پرورداگرت )از مهه( بزرگوارتر است )3( �خ �ب
هل قمل آموخت )4( کیس که وبس�ی

خست، آموخت. )5( خسان آن چه را منی دا� به ا�
)آیات ابتدائی سوره مبارکه علق(
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و خداوند با بعثت انبیاء و رسوالن خود، بشر را تعلیم و هدایت کرد. رسالت آن ها:
- مبارزه با خرافات و جهِل جوامع )مثل پرستش سنگ و پول و مقام و...(،  

- دفع ظلم و فساد )مثل فحشاء، قتل، سرقت، کم فروشی، بی حرمتی نسبت به اولیاء و...(  
- و اقامه ی عدالت بود.  

 پس هر کسی که قدم در راه معلمی بگذارد، به نوعی قدم در مسیر رسوالن و اوصیاء گذاشته است.
انبیــاء و اوصیــاي الهــی در راه خــدا بــرای بیــداری بشــریت، خــود را فــدا کردنــد و بســیاری از آن هــا در ایــن راه کشــته 
شــدند. آن هــا بــا ایثارشــان، جوامــع بشــری را بــه پیــش رانده انــد. بنابرایــن مقــام معلمی ارزشــمند اســت چون شــبیه راِه 
رســوالن، بــا ایثــار و از خودگذشــتگی گــره خــورده اســت. معلــم حقیقــی کســی اســت که همچــون رســوالن، بــا ایثارش، 
ســایر انســان ها را شــکوفا می کنــد و جوامــع بشــری را بــه پیــش می رانــد. معلمــی یعنــی در خدمــت دیگــران بــودن. 

نــه دیگــران را در خدمــِت خــود دیــدن. معلمــی یعنــی تربیــت و تعلیــم انســان ها، نــه بهــره وری از آن هــا.
انبیــاء معلمــان بشــر  هســتند و تعالیــم حقیقــی )و غیــر تحریــف شــده ی( آن هــا انســان هایی وارســته و جامعــه ای متعالــی 
پــرورش می دهــد. بنابرایــن مــا کــه معلمــی را پیشــه ی خــود ســاخته ایم، قــدم در مســیر انبیــاء و رســوالن گذاشــته ایم 
پــس رســالت مــا مثــل آن هــا ایــن اســت کــه شــاگردان وارســته و تربیــت شــده، بــرای آینــدگان بــه ارث بگذاریــم. در 

غیــر ایــن صــورت آیــا می تــوان بــه مــا معلــم گفــت؟!
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بــرای مــا مقــام معلمــی ارزشــمند اســت نــه بــه ایــن خاطــر کــه چــون در فرهنگ هــای ژاپــن و چیــن و کــره ارزشــمند اســت. 
مــا ملتــی  بی ریشــه و مقلــد و پیــرو نیســتیم. دارای عقیــده، اندیشــه و فرهنگــی کهــن هســتیم. بــه ایــن دلیــل معلمــی برایمــان 
ارزشــمند اســت کــه معقتدیــم، معلمــی یعنــی قــدم گذاشــتن در راه رســوالن و انبیــاء الهــی. معلمــی ارزشــمند اســت چــون بــا 
ایثــار گــره خــورده اســت امــا برخــی بــا سوءاســتفاده از ایــن عنــوان بــه دنبــال منافــع شــخصی )مثــل کاســبی، جاه طلبــی و...( 
ــا از خــود گذشــتگی وجــود دارد. وجــود ذره ای انگیزه هــای خودخواهانــه  هســتند. این جــا مــرز ظریفــی میــان خودخواهــی ب

یعنــی خــروج از مرز هــای معلمــی و آیــا چنیــن کســانی شایســته ی احتــرام و تقدیرنــد؟!

سخن نهایی
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