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 چکیده
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Abstract 
  
The purpose of this study is to investigate and 
infer the components of teachers’ professional 
ethics with emphasis on teacher interaction with 
himself from the perspective of Nahj al-Balagha. 
To achieve this goal, a qualitative method and the 
type of document review or library method was 
used. In order to collect and analyze data, since 

this is qualitative research, the three steps advised 

by Bardin (1996) were followed. In this study, the 
research population was equal to the sample; So 
that the whole book of Nahj al-Balagha was 
analyzed as the population and sample of 
research. In the findings section, a set of 
components of teacher professional ethics with 
emphasis on teacher interaction with himself was 
extracted from Nahj al-Balagha. Being thoughtful, 
welcoming change, believing in the supernatural 
force and mentioning it, believing in death, 
purposefulness, order and planning, self-esteem 
and avoiding selfishness, self-calculation, 
perseverance and continuity of work, welcoming 
the continuous learning, pragmatism and 
consulting with others were the components 
which were extracted and discussed from the 
teachings of Imam Ali (AS) in this article.  
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 مقدمه

معلم در توسعه  انگیزه و کارآمد نیاز دارد. نقشتعلیم و تربیت فرزندان امروز و فردا به معلمانی با

آوردن شرایط مناسب، منزلت اجتماعی باالیی را برای این حرفه خوبی مشخص و با فراهمپایدار به

باید در نظر گرفت. نیل به یک معلم اثربخش که بتواند تدریس و در نتیجه آموزش و پرورشی 

مله این شرایط و هایی است. از جاثربخش را عاید سازد، پیشتر خود مستلزم تحقق شرایط و زمینه

شود معلم تمامی ها، رعایت استانداردهای اخالق حرفه معلمی است که حضور آنها موجب میزمینه

 همت و توان خویش را به میدان عمل مدرسه و کالس درس وارد سازد. 

ای از فلسفه است که در ماهیت خوبی ابتدا درباره بحث اخالق الزم به ذکر است که اخالق شعبه

پردازد گو و کاوش و پژوهش میوها به بحث و گفتها و حقا به قول فالسفه، در باب خوبیو حق، ی

سازد که انسان چگونه باید باشد یا در زندگی چگونه باید رفتارکند تا به خوشی کوشد تا روشنو می

ی شناسی که حاالت و رفتار انسان را چنانکه هست بررسیابد. درست برخالف روانو سعادت دست

هایی برای رفتار انسان در زندگی معینکند. به بیان دیگر، هدف اخالق آن است که دستورالعملمی

« علمی دستوری»کردن را به انسان بیاموزد. به همین جهت آن را وسیله هنر زندگیکند و بدین

به بررسی ای از دانش اخالق منزله شاخهای نیز به(. اخالق حرفه189: 1386اند )دادبه، نامیده

ای عبارت است از مجموعهپردازد. اخالق حرفهتکالیف اخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آن می

دست آمده است )فرامرز قراملکی، ای از قوانین اخالقی که در وهله اول، از ماهیت حرفه یا شغل به

اقسام اخالق کاربردی ای همانند اخالق خانواده و اخالق شهروندی از (. در واقع اخالق حرفه1388

ای، یابد و یکی از اقسام اخالق حرفهها، تنوع میاست و خود بر حسب گوناگونی مشاغل و حرفه

 (. 71: 1395اخالق تعلیم و تربیت است )فرامرز قراملکی، برخورداری و موحدی، 

باط ای بر حسب طرف ارتباط و رابطه، چهارگونه قدسی، درون شخصی )تعامل و ارتاخالق حرفه

(. 68: 1395با خود(، بین شخصی و برون شخصی است )فرامرز قراملکی، برخورداری و موحدی، 

، یکی از مفاهیم اساسی سند تحول بنیادین برنامه«تعامل»یا « رابطه»(، 1398طبق گفته ذوعلم )

د، های چهارگانه رابطه با خوهای درسی و تربیتی، عرصهگذاری برنامهدرسی است. در الگوی هدف

هایی هستند که پنج عنصر تفکر و تعقل، رابطه با خدا، رابطه با خلق خدا و رابطه با خلقت عرصه

 یابند. گیرند و ارتقا میها شکل میایمان و باور، علم و معرفت، و عمل و اخالق در بستر این رابطه

های سی مؤلفهپژوهشگران در این مقاله از بین چهار نوع ارتباط و تعامل معرفی شده، به برر

پردازند. در باب اهمیت و ضرورت ارتباط و اخالق حرفه معلمی در بحث ارتباط و تعامل با خود می

ای معلمی باید اذعان داشت نفس و روح انسان های اخالق حرفهتعامل با خود به عنوان یکی از مؤلفه

نیست. همچنان همواره خواهان حرکت و پویش است و حقیقت انسان چیزی جز کوشش و پویش 

فرماید: ای انسان، حقّاً که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تالشی و او را که خداوند می

دهی به این حرکت جبرى، امری اختیاری است که در آیه فوق دو نوع مالقات خواهی کرد. جهت
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انسان، به شود و طور طبیعی انجام می. هدف اصلِ حرکت که به1هدف برای آن ذکر شده است: 

. کیفیت مالقات؛ اگر برای این حرکت، جهت درستی را 2مالقات پروردگار خود نائل خواهد شد. 

انتخاب نموده باشد، مالقاتش با سربلندی و اگر در انتخاب جهت صحیح برای حرکت درست عمل 

تعالی( )حقرو، میان نفس و مبدأ هستی نکرده باشد، این مالقات، تلخ و ناگوار خواهد بود. از این

رابطه کشش و جذب دائمی وجود دارد که ابتدا ناآگاهانه است، اما با تکامل و آگاهی نفس، تدریجاً 

خواهد آمد. انسان به عنوان موجودی آگاه و مختار برای جهت صحیح بخشیدن  به صورت آگاهانه در

تعامل با خود  به این حرکت نفس به سوی پروردگار، الزم است به خود بازگردد؛ به ارتباط و

هایی را در تعامل با خود کسب کند؛ خود را بیاندیشد اینکه با خود چگونه رفتار کند؛ چه مهارت

های فطری به امانت ها و گرایشگاه با توجه به آگاهیببرد. آنبیابد و به ارزش و کرامت خود پی

: 1388بویه، ردارد )آلگذاشته شده در وجودش، به بهترین نحو، به سوی هدف واالی خلقتش گام ب

( تعامل اخالقی فرد با خویشتن اولین و نزدیکترین تعامل هر فرد 1389( یا طبق تحقیق سعدی )3

است و نقش زیرساختی در تعامالت انسان دارد. در حقیقت، اگر انسان در تعامل با خود، موفق 

با خود، به خویشتن احترام نباشد، در تعامل با غیر، هرگز موفق نخواهد بود. شخصی که در ارتباط 

 دارد، در ارتباط با دیگران نیز این مسائل را رعایت نخواهدگذارد و عزّت نفس خود را پاس نمینمی

کرد. بنابراین، توجه به نقش مهم اخالق درون شخصی، در آموزش و تربیت بسیار مهم است و تبیین 

واده و جوامع بشری خواهد داشت. به صحیح این حوزه از اخالق، نقش مهمی در سازندگی فرد، خان

ترین نیازهای پژوهشی همین جهت، نیاز به تحقیق و پژوهش در این حوزه از اخالق، از ضروری

 است.

های خود، در نتیجه موضوع تعامل و ارتباط با خود در امر معلمی جهت شناخت و تقویت قابلیت

رد توجه محققان قرار گرفته است؛ برای شود و به این خاطر این موضوع موموضوع مهمی قلمداد می

( در پژوهشی با عنوان دیدگاه ارتباطی شخصیت با تکیه بر منابع اسالمی 1394مثال، معتمدی )

های چهارگانه برای موضوع ارتباط با خود را توضیح و در نهایت جدول متقاطعی از تعامل ارتباط

( در بحث ارتباطات درون1391طقی )داد. مساعد و منهای مختلف شخصیت ارائهشناخت مؤلفه

( در 1389گیری و شرایط آن پرداختند. سعدی )فردی از منظر اسالم به بررسی کارکردها، جهت

تحقیقی با عنوان تعامل اخالقی فرد با خویشتن از دیدگاه استاد مطهری، اذعان داشت که حسن 

ک ارتباط با خویش، تعادل قواست. شود. همچنین مالرابطه با غیر، از حسن رابطه با خود، ناشی می

( در پژوهش خود با عنوان قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان، ضمن 1388سجادی )

رسد که ارتباط با خود به بررسی چهار نوع ارتباط انسان در بحث تعامل با خود به این نتیجه می

نماید. در پژوهش بینی میقابل پیش نهایت راشدن پذیرفته شده است که تکامل بیمعنای خداگونه

نفس که صالبت و اقتدار در برابر دشمنان را به همراه دارد و ( نیز عزت1388نوروزی و بدیعیان )
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همچنین تواضع در برابر دوستان و بندگان خدا از جمله آثار نقش تربیت دینی در ارتباط انسان با 

 شود. خود تلقی می

توان اذعان داشت که در برخی از تحقیقات شده در باال میاشارهبنابراین، بر اساس تحقیقات 

های اسالمی مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس موضوع تعامل و ارتباط فرد با خود از نگاه آموزه

های اسالمی پیشنهاداتی در زمینه تقویت و شناخت خود ارائه شده است. اما همچنان مطالعه آموزه

دهد کشور ایران به رغم دورنمای از کشورها همچون کشور ایران، نشان می وضع موجود در برخی

روشن تاریخی و تمدنی گرانبار و میراث زرین فرهنگی و دینی، در افق کنونی خود نسبت به 

کشورهای صنعتی و حتی برخی جوامع شرقی پیشرو، از وضعیتی مناسب شأن تاریخی خود در 

بعد تعامل معلم با خود برخوردار نیست. این در حالی است که ای به ویژه در توسعه اخالق حرفه

های گرانباری از میراث غنی خود در این مورد است، تاریخ فرهنگی و دینی این سرزمین حامل گنج

محوری رسالت خود را تکمیل سجایای اخالقی در روح و جان و تا آنجا که پیامبر اکرم )ص( هدف

ای که اخالق در آن محور آموزش، عمل، با وجود چنین پشتوانه و گذشتهداند. اما ها میرفتار انسان

جوشان نیروی پویایی جامعه اسالمی و ایرانی بوده است. جامعه  اشتغال افراد و اجتماع و نقطه

برد )فرامرز های اخالقی در حِرَف کارکردی خود رنج میکنونی ایران از فقدان یا نقصان دغدغه

(. طبق مطالعه شیخی، ادیب، حبیبی و محمودی 4: 1395قل از الماسیانی، به ن 1386قراملکی، 

ای کمگیری اخالق حرفه( نیز در ارتباط با وضع موجود، به نقش عوامل مختلف در شکل1398)

ای به عنوان یکی از ارکان های مختلف در جهت توجه عمیق به اخالق حرفهتوجهی خاصی در بخش

اندرکاران تعلیم و تربیت به این شود و الزم است مسئولین و دستمیاصلی رشد و تعالی مشاهده 

های بلندی ها گامهای آینده برای آموزش و پرورش و دانشگاهریزیامر مهم توجه کرده و در برنامه

( در محیط مدرسه مواردی از فساد اخالقی معلمان در 1395گزارش روزنامه ایران )بردارند. یا طبق

خورد. از این رو، تحقیق حاضر جهت غلبه بر مسائل فوق، به آموزان به چشم میتعامل با دانش

های امام پردازد تا مشخص شود با استنباط از آموزهمی -السالمعلیه-های امام علیبررسی آموزه

در بحث اخالق حرفه معلمی به ویژه در راستای توجه به اخالق درون فردی  -السالمعلیه-علی

کند، چه شاگرد( ایفا می–تعامل با خود( که نقش زیرساختی را در تعامالت انسان )معلم )ارتباط و 

 شود. فردی معلمان استخراج میها و استانداردهایی جهت بهبود اخالق دروندستورالعمل

جهت دست  -السالمعلیه-ها و سخنان امام علیهمچنین الزم به ذکر است انتخاب آثار و دیدگاه

ای معلمی در بحث تعامل با خود بدان جهت بود که تانداردها و منشور اخالق حرفهیابی به اس

های ها و دیدگاهگیریتوان جهتترین منابع اسالمی است که میسخنان امام پس از قرآن از غنی

این ( 1392تر اینکه طبق نظر باقری، کیایی و آذربایجانی )اسالم را از آن استخراج نمود و از آن مهم

های مختلف فردی، سخنان برگرفته از کالم انسانی است که احکام اسالم را به غایت در حوزه
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های اخالق حرفه معلمی از این اجتماعی و حکومتی اجرا کرده است و به نوعی استخراج مؤلفه

 نماید. اتکاتر میتر و قابلتر، کاربردیسخنان عینی

های کهن و ن امر ایراد بگیرند که مطالعه افکار و اندیشهلذا شاید امروزه برخی از افراد به ای

های ها و اقتضائات زمان حال نباشد، اما باید یادآور شد که مطالعه افکار و اندیشهقدیمی مطابق نیاز

های متنوع است. گیری افکار و ایدهبخش و عامل و مبدأ شکلکهن در بسیاری از مواقع خود الهام

های معارف بشری است که با پیشینه تاریخی خود تربیت از آن دسته از حوزه تعلیم و»که طوریبه

شناسانی همچون امیل دورکیم، شرط فهم مشکالت ارتباطی ناگسستنی دارد. از دیدگاه جامعه

های تربیتی هر فرهنگ یا تمدن است؛ ها و نظریهتربیتی و حل آنها، مطالعه تاریخ ظهور و تطور نهاد

«توان آن را تبیین کردشی هر جامعه، محصول تاریخ است و تنها به کمک تاریخ میزیرا نظام آموز

شود به سؤال ذیل پاسخ داده (. در نتیجه با انجام این پژوهش تاریخی تالش می4: 1392)کاردان، 

 شود:

ویژه در راستای ای معلم بهدر بحث اخالق حرفه -السالمعلیه-های امام علیبا بررسی آموزه -

-هایی در جهت بهبود اخالق درونفردی )ارتباط و تعامل با خود(، چه مؤلفهوجه به اخالق درونت

 شود؟ فردی معلمان استخراج می

 

 شناسیروش

برای 1آوری اطالعات در این پژوهش، از بین چهار روش اصلی که مارشال و راسمنروش جمع

ای ررسی اسناد و مدارک و یا روش کتابخانهاند، شیوه بآوری اطالعات در تحقیق کیفی نام بردهجمع

ها و های هر کار تحقیقی رجوع به منابع موجود در کتابخانهترین بخشاست. در واقع یکی از مهم

خواهد تحقیق کند، همچون های اطالعاتی است. اگر محقق با استفاده از مدارک و اسناد میپایگاه

های اطالعاتی ها و پایگاهتواند در کتابخانها میباید بداند که بیشتر منابع رپژوهش حاضر، 

ای نیز روست که روش استفاده از اسناد و مدارک را روش کتابخانهبرخط)آنالین( پیدا کند. ازاین

دانند زیرا این شیوه نوعی استراتژی ترین روش مینظران روش مزبور را جامعنامند. صاحبمی

 (. 119: 1377)مارشال و راسمن، « تر استهای کیفی، عینیتحلیلی بوده و این روش از سایر روش

های ذیل ها و اطالعات، به لحاظ کیفی بودن پژوهش گامآوری و تجزیه و تحلیل دادهبرای جمع

 برداشته شد:

دهی اختصاص دارد. در واقع، مرحله الف( مرحله تحلیل ابتدایی: این مرحله فقط به سازمان

شوند و به مرحله عمل درآیند، به  های اولیه منظماین است که اندیشهمکاشفات است. ولی هدف آن 

درپی به طرح نهایی تحلیل نحوی که از یک طرح ابتدایی مشخص درباره چگونگی انجام عملیات پی

بیانجامد. معموالً این مرحله تحلیل ابتدایی سه مأموریت دارد: تنظیم فرضیات و اهداف، انتخاب 
                                                           
1. Marshall & Rossman 
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هایی که تفسیر نهایی بر مبنای آنها خواهد بود. این سه یل شوند، تعیین معرفمدارکی که باید تحل

فعالیت لزوماً از نظر زمانی پشت سرهم قرار ندارند ولی با یکدیگر بسیار مرتبط هستند )باردن، 

(. برای اینکه محقق مرحله ابتدایی را با موفقیت پشت سر بگذارد، طبق دیدگاه 107-114: 1374

ی در این مرحله در قرائت آزاد، انتخاب مدارک، تنظیم فرضیات و اهداف یا سؤاالت، باردن بایست

های مورد ها و یا تهیه مواد قبل از شروع تحلیل اصلی، به تمام مؤلفهها و معرفگذاری نشانهعالمت

 نیاز جهت اجرای صحیح آن توجه جامع و کامل داشته باشد. 

محتوا: در این مرحله، با توجه به سؤاالت تحقیق،  1کاویی استخراج از اسناد و معناب( مرحله

هایی از محتوا که باید تأویل و صورت اطالعات گردآوری شوند و جنبهها یا طبقاتی که باید بهمقوله

اگر کارهای مختلف مربوط به تحلیل ابتدایی (. »2001 2شوند )مارینگ،تفسیر گردند، مشخص می

کردن منظم تصمیمات اخذ شده مرحله تحلیل چیزی جز اداره با دقت انجام شده باشند، خود

وسیله کامپیوتر شده دستی باشند یا عمل بهکار گرفتههای بهنخواهد بود. چه در مواردی که روش

 (. 114: 1374)باردن، « انجام شود، ادامه جریان برنامه خود به خود و پشت سرهم خواهد بود

شوند که ده و تفسیر آن: نتایج خام به نحوی استخراج میآمدستج( مرحلۀ بررسی نتایج به

دست آمد، دار و مطمئنی بهمحتوا، نتایج معنیدار، گویا و معتبر باشند. زمانی که از تحلیلمعنی

بینی شده )باردن، های خود را در مورد سؤاالت و اهداف پیشتواند استنباط و تفسیرگر میتحلیل

های ها و معرفگر بر اساس توصیف اولیۀ نشانهر واقع محقق یا تحلیل( داشته باشد. د115: 1374

پردازد. در واقع اگر آمده میدستهای بهبدست آمده از طریق مراحل قبل، با استنباط به تفسیر داده

ای است که توصیف اولین مرحله و الزم است و اگر تفسیر مرحله بعدی است، استنباط راه واسطه

(. در نتیجه 40-39: 1374سازد )باردن، یکی را به دیگری ممکن می شدهرسیگذر صریح و باز

ها و محتوایی که از طریق توصیف و طبقه تفسیر اطالعات بدست آمده از طریق استنباط از روی داده

 یابد. آید، تحقق میبندی اطالعات در مراحل قبل بدست می

ش یکسان است. در واقع، جامعه و نمونه در این الزم به ذکر است که جامعه و نمونه در این پژوه

که از آنجایی -صورت کامل بررسی شد و برای دستیابی به اهدافالبالغه است و بهتحقیق کتاب نهج

ای معلم در صورت مستقیم به مباحث مربوط به اخالق حرفهالبالغه بهدر نهج -السالمعلیه-امام علی

البالغه، به های نهجنتیجه در این پژوهش از طریق استنباط از آموزهدر  -ارتباط فرد با خود نپرداخت

ای تفسیر آنها در راستای دستیابی به مفاهیم و نکات سودمند و تأثیرگذار برای توسعه اخالق حرفه

 معلم اقدام گردید. 

 

 

                                                           
 كاويمضمون .1

2. Myring 
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 هایافته

 ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خودهای اخالق حرفهمؤلفه

 فکور بودن

عبارت هایی انسان، قدرت شناخت واقعیات است؛ شناخت خود و جهان پیرامون و بهاز توانایی یکی

دیگر خودآگاهی و دیگرآگاهی. قوة عاقله انسان هرچه در درک حقایق تواناتر باشد، مقصد و مسیر و 

. یکی کندشناسد و امکان رسیدن به کمال را بیشتر فراهم میسوی مقصد را بهتر میموانع حرکت به

کند شناخت غایت و نتیجه اعمال است. از معیارهایی که در انتخاب راه صحیح معلم را یاری می

غایت عمل هر انسانی جلب منفعت و دفع زیان است. عقل، انسان را در شناخت غایت اعمال یاری 

دیده  پس آنکه با چشم دل بنگرد و با»فرماید: السالم در این خصوص میدهد. امام علی علیهمی

درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیاندیشد آیا عمل او به سود اوست یا به زیان او؟ اگر به سود 

ای است کننده بدون آگاهی همچون روندهبار است توقف کند؛ زیرا عملاوست ادامه دهد و اگر زیان

کننده از روی عمل ماند ورود پس هر چه در رفتن شتاب کند از هدفش دورتر میکه به بیراهه می

آگاهی چون رونده بر راه راست است. پس بیننده باید به درستی بنگرد آیا رونده راه مستقیم است یا 

  1«گرا؟واپس

گرفتن از ها و درسکردن تجربهعقل به نگهداری»فرمایند: السالم میدر جای دیگر امام علی علیه

های تعقل در زندگی و چه بسا امر یکی از نشانه مندی از تجربه و سرگذشت دیگرانبهره 2«آنهاست.

گشای بسیاری از تواند راهای دارد که میهای آموزندهآموزش است. چراکه، تجربیات دیگران، درس

کند که از سود بخت را کسی معرفی میمسائل و مشکالت باشد. لذا امام در سخنی دیگر شقی و تیره

جعفری گونه که عالمهالبته همان 3ست، محروم بوده باشد.ای که به او داده شده اعقل و تجربه

اصل ضرورت و ارزش تجربه فقط در فراگیری و سازندگی حیات مادّی و معنوی انسان »گوید: می

، 17: ج 1376)جعفری، « کننده آنهای ضدّ حیات و عوامل پوچباید استخدام شود، نه در پدیده

135 .) 

السالم تعقل ی در شغل معلمی، کنترل زبان است. امام علی علیهگراییکی دیگر از نمودهای عقل

شمارد؛ لذا بنا بر سخنان امام در گون زبان میگوناو تکمیل عقل را عامل در امان ماندن از آفات 

البالغه در صورتی که مدیریت و مهار زبان و زمام کالم در اختیار قوه عاقله انسان قرار گیرد نهج

کند صاحب خویش را از ابتالئات و آفات آن بسیاری که نصیب افراد و اجتماعات میعالوه بر فواید 

                                                           
ائِِر  َعاِمُل بِاْلَبَصِر َيُكوُن ُمْبَتَدأُ َعَمِلِه َأْن يَ ْعَلَم َأَعَمُلُه َعَلْيِه َأْم َلُه؟ فَِإْن َكاَن َلُه َمَضى ِفيِه وَ فَالنَّاِظُر بِاْلَقْلِب الْ  .1 ِإْن َكاَن َعَلْيِه َوَقَف َعْنُه فَِإنَّ اْلَعاِمَل ِبَغْْيِ ِعْلٍم َكالسَّ

ائِِر َعَلى الطَّرِيِق اْلَواِضِح؛َعَلى َغْْيِ طَرِيٍق، َفََل يَزِيُدُه بُ ْعُدُه  -فَ ْليَ ْنظُْر نَاِظٌر َأَسائٌِر ُهَو أَْم رَاِجٌع  َعِن الطَّرِيِق اْلَواِضِح ِإَّلَّ بُ ْعدًا ِمْن َحاَجِتِه، َو اْلَعاِمُل بِاْلِعْلِم َكالسَّ
  154خطبه 

  31نامه  -والعقُل ِحفُظ التَّجاُرِب  .2
ِقيَّ َمْن ُحرِ  .3   78نامه  – َم نَ ْفَع َما أُوِتَ ِمَن اْلَعْقِل َو التَّْجرِبَةِ فَِإنَّ الشَّ
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گفتن او به کاستی هرگاه عقل یک انسان به نهایت مراتب آن برسد، سخن»دهد: پرهیز می

زبان شخص عاقل در پسِ پرده قوه فهم او قرار دارد؛ اما قوه فهم فرد احمق در پس »1«.گرایدمی

آورد مقصود این کالم گهربار این است که: عاقل بدون اندیشه سخنی بر زبان نمی 2«پرده زبان وی.

گویی بیانگر کمال عقل است و گویی و گزیدهگشاید. کملکن نادان بدون اندیشه لب به سخن می

دهد که تا چه اندازه از میزان انسانیت یعنی عقل بهره برده است: گو باشد نشان میکسی که گزیده

که درباره چیزی که نسبت به معلم باید برحذر باشد از این 3وسیله سنجش عقل اوست.سخن مرد 

السالم، داند، سخن بگوید چرا که از دیدگاه امام علی علیهآن آگاهی ندارد یا حقیقت آن را نمی

 سخن انسان بیانگر میزان عقل اوست.

رشد و ترقی معلم در ارتباط یا  ، در بحث -السالمعلیه-های امام علیپس با استنباط از آموزه

تعامل با خود، روشن شد که قوه عقل و اندیشه معلم باید بر افکار و اعمال او حاکم باشد. با حاکمیت 

تعقل و اندیشه بر زندگانی فرد معلم، او با درایت، عملی را انجام و درباره عواقب کار خویش پیش از 

همچنین به موجب تعقل و اندیشه، معلم الزم است بر  نماید.بروز هرگونه ابراز پشیمانی تأمل می

د. یا معلمی که بر های مختلف درس عبرت بگیرشده تأمل و از آنها در موقعیتروی تجارب کسب

دگانی او در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، شغلی و.... تعقل و اندیشه حاکم باشد، مدیریت و مهار نز

کند تا موجب د و بدون تعقل حرفی را بر زبان جاری نمیگیرزبان و زمام کالم را در دست می

کننده دارشدن نقش الگویی و هادی او در بین فراگیران شود. در نقش معلمی معلم فکور تقلیدخدشه

نظران و تجارب دیگران این خود محض نیست، بلکه ضمن توجه به دستاورهای علم و نظر صاحب

نوع واکنش با فراگیران و روش تدریس و ... با در نظر گرفتن  معلم هست که در گام آخر در ارتباط با

شود که در نماید. یعنی به برکت فکوربودن فرد دارای فلسفه شخصی میتمام جوانب کار، اقدام می

 کند.صورت سنجیده تصمیم و اقدام میشرایط مختلف مطابق با اقتضائات مختلف به

 

 ر و تحولیاستقبال از تغی

ها( ین مباحث که در طول تاریخ مورد بحث متفکران بوده مسئله تغییرات )دگرگونیتریکی از مهم

ای نیست که در گذر زمان در معرض در جوامع انسانی است؛ زیرا بدون تردید هیچ فرد و جامعه

و بهتغییر قرار نگیرد و دچار تحول نگردد. تغییرات از نیازهای اساسی هر فرد و جوامع است. افراد 

آموزان و درک نیازها و دنیای نسازند، در تعامل با دانشعلمان اگر خود را با تغییرات هماهنگویژه م

نیز بحث تغییر و  -السالمعلیه-های امام علیشوند. در آموزهآنها و... با مشکالت جدی مواجه می

                                                           
  71حکمت  –ِإَذا ََتَّ اْلَعْقُل، نَ َقَص اْلَكََلُم  .1
  40حکمت  –ِلَساُن اْلَعاِقِل َورَاَء قَ ْلِبِه َو قَ ْلُب اْْلَْْحَِق َورَاَء ِلَسانِِه  .2
  ۵۷۳ص  غرراحلکم،-َکَلُم الرَُّجِل ميزاُن َعقِلِه   .3
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یافت که در توان مطالبی را تحوالت مورد توجه بوده و درباره عوامل به وجود آورنده تحوالت می

توان ادعا کرد؛ یکی از عوامل تغییر شود. با مراجعه به متون، میاینجا به برخی از موارد اشاره می

السالم، ادیان بخصوص دین مبینفردی و اجتماعی ایمان دینی است. در کلمات امیرالمؤمنین علیه

شان سامان یافت، در سایه به برکت دین، زندگی»اسالم، به عنوان عامل کلی تغییر معرفی شده است. 

دولتی قوی به عزت رسیدند و کارهاشان استوار گردید و دولتشان نیرومند شد. چنان که بر جهانیان 

و پادشاهان زمین در این کرانه و آن کران حاکم شدند. کار کسانی را به دست گرفتند که بر آنان 

از این رو، با تمسک به 1«ان بودند.کردند و بر کسانی فرمان راندند که فرمانبردار آنحکومت می

تواند در خود تحول و دگرگونی به وجود و از جمود فکری و رفتاری خارج های دینی معلم میآموزه

 گردد. 

آفرینی رفتار معلم مورد از دیگر عوامل مؤثر در تحول جهاد -السالمعلیه-های امام علیدر آموزه

آن حضرت  2«هاد در راه خدا موجب اعتالی اسالم است.ج»شود. توجه قرار گرفته و مهم تلقی می

دهم که محمد )ص( گواهی می»خواند: جهاد را سبب پیروزی پیامبر اکرم )ص( بر دشمنان دین می

بنده او و فرستاده اوست. مردم را به طاعت خدا خواند و دشمنان او را با جهاد در دین مقهور 

 (. 23-22: 1376)هاشمی، « گرداند

امر به معروف و نهی از منکر را »ر عوامل تغییر امر به معروف و نهی از منکر است. از دیگ

عامل  3«دست نگیرند، آنگاه دعا کنید و پذیرفته نشود.تان را بهوامگذارید تا بدترین شما حکمرانی

( 1376های فردی و اجتماعی در بر شمرده شده طبق نظر هاشمی )دیگری که برای دگرگونی

ها فراهم بودند و همگان راه نمودندآنگاه که گروهپس بنگرید چه سان می»تماعی است. انسجام اج

ها یکدیگر را مددکار بود. شمشیرها به یاری هم پیمودند و راست و با هم سازوار و دستیک آرزو می

ند و ها درپی یک چیز تاخته، آیا مهتران سراسر زمین نبودها به یک سو دوخته و ارادهآخته و دیده

نمودند؟ پس بنگرید که پایان کارشان به کجا کشید، چون میانشان جدایی بر جهانیان پادشاهی نمی

گون گردید. از هم جدا شدند و به هاشان گونهها در دلافتاد و الفت به پراکندگی انجامید و سختی

خویش را از ها گراییدند و خدا لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد و نعمت فراخ حزب

در 4«در کرد و داستان آنان میان شما ماند و آن را برای پندگیرندگان عبرت گردانید.دستشان به

نتیجه برای از قوه به فعل درآمدن قوای انسانی و ایجاد تحول و دگرگونی، اولین گام حرکت است. 

                                                           
نی و قد تربعت اَّلمور هبم فی ظل سلطان قاهر و آوهتم احلال الی کنف عز غالب و تعطعفت اَّلمور عليهم فی ذوی ملک ثابت، فهم حکام علی العامل .1

 ملوک فی اطراف اَّلرضنی میلکون اَّلمور علی من کان میلکها عليهم و میضون اَّلحکام فی من کان میضيها فيهم 
 110يله، فانه ذروة اَّلسَلم خطبه اجلهاد فی سب .2
  47نامه  192َّل ترتکوا اَّلمر باملعروف و النهی عن املنکر فيولی عليکم شرارکم مث تدعون فَليستجاب لکم خطبه  .3
ائر نافذة و العزائم واحدة، فانظروا کيف کانوا حيث کانت اَّلمَلء جمتمعة و اَّلهواء مؤتلفة و القلوب معتدلة و اَّليدی مرتادفة و السيوف متناصرة و البص .4

َّللفة و اختلفت الکلمة امل يکونوا اربابا فی اقطار اَّلرضنی و ملوکا علی رقاب العاملنی؟ فانظروا الی ما صاروااليه فی آخر امورهم حنی وقعت الفرقة و تشثت ا
  192غضارة نعمته و بقی قصص اخبارهم فيکم عربا للمعتربين خطبه و اَّلفئدة و تشعبوا خمتلفنی و تفرقوا متحاربنی قد خلع اهلل عنهم لباس کرامته و سلبهم 
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رسید. به ت به نور میشود و با تفکر و انتخاب درست مسیر از ظلماکرد، زنده میوقتی انسان حرکت

های دینی، های متفکر جامد و خمود نیستند، بلکه از طریق فراگیری آموزههمین جهت، انسان

جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تالش برای انسجام اجتماعی پویا و در حال حرکت هستند و 

 نتیجه این حرکت چیزی جز خالقیت نخواهد بود.

در مقام انسان حی متعالی، همواره انسان را به کار و تالش و  -مالسالعلیه-حتی امام علی 

چون تالش 1«گشتنکوشی و مهیا شدن و آمادهبر شما باد به تالش و سخت»اند؛ پویایی دعوت کرده

و کار عامل به وجود آورنده تحوالت و تغییرات است. ایشان میزان ارزشمندی هر فرد را مقدار کار و 

و تنبلی و کسالت را سد راه موفقیت و 2«اندازه هر کس به اندازه همت او است»دانند؛ تالش او می

کسی که »3،«آفت موفقیت تنبلی است»کنند؛ مانع رسیدن به اهداف و آرزوها و تحوالت معرفی می

 4«.پیوسته تنبلی کند، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند

-شود. در نگاه امام علیلمداد میدر بحث تحوالت و تغییرات، ترس به عنوان مانع بزرگ ق

یک معلم نباید به خاطر ترس از سختی کار از انجام آن سرباز زند بلکه باید با شجاعت  -السالمعلیه

هرگاه از کاری ترسیدی، خود را بـه کام آن »به آن عمل نماید و با شکیبایی آن را به اتمام رساند؛ 

کار کنید و آن را »5«.بارتر از اقدام به آن کار استو زیان بینداز، زیرا ترس شدید از آن کار، دشوارتر

گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید. همانا شما را پایانی آن به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید؛

تواند با تالش و طورکلی معلم در تعامل با خود میپس به6«است پس، خود را به آن پایان رسانید.

های دینی در خود و در مرحله بعد در بر ترس، از طریق فراگیری بیشتر آموزه کوشش و با غلبه

تواند با اقداماتی همچون تالش در وجود آورد و همچنین معلم میآموزان تغییر و تحوالت بهدانش

مسیر ایجاد انسجام اجتماعی، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در خود و دیگران تغییراتی را 

 ماید.ایجاد ن

 

 باور به نیروی فراطبیعی و ذکر او

حقیقت ذکر، توجه قلبى و باطنى انسان به ساحت قدس پروردگار است. ذکر خدا، عبارت است از 

اى که آدمى، خدا را حاضر و ناظر یک حالت خدابینى روحانى و توجه باطنى به خداى جهان به گونه

نین به یاد خدا باشد به دستورات خدا عمل چخویش در محضر پروردگار جهان بداند. کسى که این

فرمایند: می -السالمعلیه-امام علی  .کنددهد و محرّمات را ترک مىکند، واجبات را انجام مىمى

                                                           
ب واَّلسِتعداد .1  217، ح  92، ص  1وسايل الشيعه ج  -َعَليُکم باجِلّد واَّلجِتهاد والَتأهُّ
  47حکمت  –َقدُر الرَُّجِل على َقدرِِِهَِّتِه  .2
 آَفه النُّْجِح اْلَکَسُل  .3
  10627، ح  463غرراحلکم و دررالکلم ص  -َمُله َمْن َداَم َکَسُلُه َخاَب أَ  .4
  175حکمت  –إذا هبت أمراً فقع فيه، فإّن شّده توقّيه أعظم ممّا ختاف منه  .5
رب، والَورَع، ِإنَّ َلُکم ََنايَه فَان .6 رب الصَّ   176خطبه  -ََنايَِتُکم تهوا اِلیالَعَمل الَعمل، مُثَّ النَّهايه النَّهايه، واَّلسِتقامه اَّلسِتقاَمه، مُثَّ الصَّ



 39                                البالغهنهج منظر از خود با معلم تعامل بر تأکید با معلم ایحرفه اخالق هایمؤلفه 

-خداى سبحان را از روى سهو و غفلت ذکر نگو و او را فراموش مکن، خداى را ذکر کامل بگو به»

کنى هماهنگ باشند. خدا را به حقیقت ذکر یاد نمىطورى که قلب و زبانت همراه و باطن و ظاهرت 

که در حال ذکر، نفس خودت را فراموش کنى و در انجام کار، خودت را جز در صورتى

برد و همواره به یاد (. هنگامى که یک معلم، نام خدا را به عظمت مى189، ص1366)آمدی، 1«نیابى

رت و سمع و بصر و مقام رحمانیّت و پروردگار است و اوصاف جمال و جاللش را از علم و قد

رود و حق را به هاى غفلت از مقابل چشم او کنار مىشمارد پردهرحیمیت و مراقبت او را بر مى

ها قرار داده که بر اثر آن گوش، پس از خداى سبحان یاد خود را مایه جالى قلب»بیند. خوبى مى

ى بینا گردد و از لجاجت و عناد به اطاعت و سویسنگینى )بر اثر غفلت( شنوا شود و چشم پس از کم

 2«.انقیاد بازگردد و رام شود

کند و به منزلۀ معلمی که اهل ذکر و همواره به یاد پروردگار است، قوای دیگران را نورانی می

را که راه هایند. آنهای روشن خدا در بیابانآنان ) اهل ذکر( نشانه»راهنما و نشانۀ خداوند است؛ 

دادند و آن را که به جانب چپ یا راست ستودند و به رستگاری بشارت میر پیش گرفت میمیانه د

ها و دادند. همچنان چراغ تاریکیشمردند و از نابودی هشدار میشد، روش او را زشت میکشانده می

و 4و در مقابل معلمی که از یاد خداوند غفلت ورزیده دیدةبصیرتش کور 3«ها بودندراهنمای پرتگاه

شود. پس ذکر باعث فروزان شدن قوه ادراک معلم و جوشش فکر و اندیشه او می5میرد.قلبش می

کننده حقایق غیبى در خود گردد و خداوند به کند که منعکسجان او شایستگى این را پیدا می

در هر  -هایش بزرگ است که نعمت-و همواره براى خداى تعالى »اندیشه و عقل او مدد رساند 

اند که خداوند هاى نبودن پیامبران و سستى دین، بندگانى بودهاى بعد از برهه دیگر و در دورانبرهه

گفته است. اینان چراغ هدایت هایشان با آنان سخن مىهایشان با آنان راز گفته و در عقلدر اندیشه

-های امام علیآموزهدر نتیجه، طبق 6«.ها افروختندها و دلها و گوشرا به روشنایى بیدارى در دیده

معلمی در تعامل با خود و در جهت سازندگی خویش از طریق ذکر و یاد خدا، به  -السالمعلیه

شود به خود مغرور نشده و در برد و همین منجر میعظمت و قدرت ماورطبیعی خداوند پی می

ی که راستای ارتقای قوه ادراکی و روحانی خویش جهت قرب الهی حرکت کند. همچنین معلم

                                                           
حقيقة الذکر حتی تنسی  َّلتذکر الّله ُسْبَحانَُه ساهياً و َّلتنسه َّلهيا واذکره ذکراً کامًَل يوافق فيه قَلُبک و لسانک و يطابق اضمارک و اعَلنک ولن تذکره .1

 نفسک فی ذکرک و تنفقدها فی امرک 
َقاُد ِبِه بَ ْعَد اْلُمَعاَنَدةِ  إنَّ اهللَ ُسْبَحانَُه َجَعَل الذِّْکَر ِجَلَءً  .2   222خطبه -لِْلُقُلوِب، َتْسَمُع ِبِه بَ ْعَد اْلَوقْ رَِة، َوتُ ْبِصُر ِبِه بَ ْعَد اْلَعْشَوِة، َوتَ ن ْ
ُروُه بِالنََّجاِة، ِ .3 ُدوا ِإلَْيِه َطرِيَقُه، َوَبشَّ ، َمْن َأَخَذ اْلَقْصَد ْحَِ ِِ ُروُه ِمَن اْْلََلَکِةوََکانَوا َکذِلَک  َمْنزَِلِة اْْلَِدلَِّة ِِ اْلَفَلَوا وا ِإلَْيِه الطَّرِيَق، َوَحذَّ َوَمْن َأَخَذ مَیِينًا َوِِشَاًَّل َذمُّ

 ِِ بُ َها ، َوأَِدلََّة تِْلَک الشُّ ِِ   222خطبه  -َمَصابِيَح تِْلَک الظُُّلَما
  5146ح  غرر احلكم، -َدَواُم اْلَغْفَلِة يُ ْعِمي اْلَبِصْيَةَ  .4
َِ قَلُبهمَ  .5   293،ص 5غرر احلکم،ج  -ن َغَلَبت َعَلِيه الِغفَلُة ما
ِِ ِعَباٌد نَاَجاُهْم ِِ  .6 ِْ آََّلُؤُه ِِ اْلبُ ْرَهِة بَ ْعَد اْلبُ ْرَهِة َو ِِ أَْزَماِن اْلَفتَ رَا ِِ ُعُقوْلِِْم، فَاْسَتْصَبُحواَو َما بَرَِح لِلَِّه َعزَّ بُِنوِر يَ َقَظٍة ِِ ]اْْلَْْسَاِع َو   ِفْكرِِهْم َو َكلََّمُهْم ِِ َذا

  222خطبه-اْْلَْبَصاِر[ اْْلَْبَصاِر َو اْْلَْْسَاِع َو اْْلَْفِئَدةِ 
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شود بیند و همین امر منجر میهمیشه به یاد پروردگار هست، در همه حال او را ناظر اعمال خود می

در تعامل با فراگیران یا سایر همکاران عادالنه برخورد نماید و موجب ضرر و زیان به اطرافیان نشده 

 های معلمی خویش را به نحو احسن ایفا نماید. و وظایف و مسئولیت

 

 ی هدفمند

معنایی گریزان است. معلمی که هدف و گرا و هدفمند بوده و از بیهودگی و بیانسان موجودی کمال

کند از مسیر مسیری را انتخاب کرده است، اگر با برنامه باشد پیوسته به هدف توجه داشته، سعی می

اصلی رسیدن مقصد »داند رسیدن به آن منحرف نگردد تا زودتر به مقصد برسد. معلم مؤمنی که می

ای است برای توجه دارد که دنیا تنها وسیله1«به قرب الهی و مسیر مستقیم آن بندگی خداوند است

کند و سازد و از مسیر دور نمیهای مادی او را فریفته نمیرسیدن به آخرت، به همین دلیل جاذبه

 رود.ای سرشار بسوی خداوند میفرا رسد، با دستی پر و توشه اگر مرگ او

طور کلی، داشتن هدف در زندگی از لوازم اصلی حیات سعادتمندانه و معنادار است. معلم هب

زمانی امنیت خاطر و آرامش دارد که افق روشنی برای آینده خود ترسیم کند و با انگیزه و رضایت 

درونی برای رسیدن به آنچه در آن افق مد نظر دارد، تالش کند. بدترین حالت، زمانی است که 

اس سرگردانی کند و بالتکلیف بماند. لذا در این عمر کوتاه زندگی، رسیدن به همه اهداف و احس

آرزوها ممکن نیست؛ بنابراین باید هدفی را که ارزشمندتر است انتخاب نمود. اگر اهداف متفاوت و 

باره در این -السالمعلیه-ای جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. امام علی متعدد دنبال شود نتیجه

و اگر به جایی هم 2«گرددکسى که به کارهاى گوناگون پردازد، خوار شده، پیروز نمى»فرمایند: می

هر کس به آنچه مهم نیست بپردازد، کار مهمتر را از دست »تر را از دست خواهد داد. برسد امور مهم

 3«.بدهد

ی را بر عهده دارد باید عنوان یک انسانی که مهمترین وظیفه آموزش و پرورش نسل آدممعلم به

هدف خود را مشخص کند و بعد از اینکه مهمترین هدف را شناسایی کرد، با تمام توان جهت 

رسیدن به آن تالش نماید. چرا که موفقیت انسان در کارهایی است که فکر و اندیشه را در همان کار 

آن را برای امور مهم فارغ فکر تو وسعتی که همه امور را فرا بگیرد ندارد، پس »گیرد. بکار می

البته به این نکته نیز باید توجه کرد که انسان برای رسیدن به هدف مجاز نیست از هر 4«.بگذار

 -السالمعلیه-کند. علی وقت هدف، وسیله را توجیه نمیدیگر سخن، هیچای استفاده کند. بهوسیله

                                                           
  61يس –َو َأِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقيٌم  .1
ٍِ َخَذلَْتُه احْلَِيُل  .2   403حکمت-َمْن أَْوَمأَ ِإََل ُمتَ َفاِو
ِهمِّ  .3

ُ
  8607غرراحلکم  -َضّيَع اْلَهمَّ  َمِن اشَتغَل بَغِْي امل

  10944غرراحلکم -ِانَّ َرأَيَك َّل يَ تَِّسُع ِلُكلِّ َشٍئ فَ َفرِّْغُه لِْلُمِهمَّ  .4
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ود، پیروز نیست و کسی که با بدی غلبه کسی که گناه به وسیله او پیروز ش»در این زمینه فرمودند: 

 1«.کند، شکست خورده است

پس معلمی که به آخرت و حیات پس از مرگ معتقد شد و دانست که هدف نهایی زندگی 

-دهی میاش را به درستی و در همین راستا سامانآمادگی برای سفر آخرت است آنگاه تمام زندگی

یابد. چنین معلمی شغل و کار و تالش و تمام میکند و از حیرت و گمراهی و سرگشتگی نجات 

اش در این راستا خواهد بود. البته نه اینکه دنیا را فراموش کند، نه بلکه های اجتماعی و فردیفعالیت

پردازد که به آخرتش آسیب نرساند و در راستای رشد معنوی و دهد و میای بها میبه دنیا به گونه

ین معلم در ارتباط با خود و در جهت ارتقای خویشتن باید هدفمند اش باشد. بنابراحیات آخرتی

باشد. لذا هدفمندی برای یک معلم کارکردهای متنوعی دارد. برای مثال، هدف به زندگی معلم معنا 

شود یا هدفمندی انگیزگی و ناامیدی و مشکالت متنوع میبخشد و نبود آن منجر به پوچی، بیمی

بخشد. اگر در زندگی معلم هدفی وجود ار و انرژی معلم وحدت و نظم میها، افکبه تمام فعالیت

اش بالفعل نخواهد شد. معلم های وجودیدهد و ظرفیتنداشته باشد او از خود تالشی نشان نمی

کند و مانع هدر رفتن منابع و هدفمند، از زمان، امکانات و منابع به بهترین شکل ممکن استفاده می

های علم هدفمند از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است چون زمانی که در فعالیتشود. یا م... می

رسد( احساس خوشایند، آرامش کرده و رسد )یعنی به اهداف آموزشی میآموزشی به موفقیتی می

 این موجب ارتقای اعتماد به نفس او شود. 

 

 ریزینظم و برنامه

یابد. نظم در لغت ست که بدون آن، هیچ کاری سامان نمیریزی، از مسائل بسیار مهم انظم و برنامه

(. جـهـان مـادّى، 1388پور شیرازی، دادن کار است )صفیداشتن، ترتیب به معنای آراستن، بر پا

جهانى منظم و مرتّب است و هیچ موجودى بدون حساب و بیهوده آفریده نشده است و انـسـان نـیز 

است، طبیعى است که نظم و ترتیب را در زندگى خویش مراعات هاى این جهان که یکى از پدیده

ریزی دقیق و منطقی برای استفاده بهینه از کند. یک معلم برای رسیدن به موفقیت باید با یک برنامه

نظمی در زندگی که عامل ها، تمام کارهای روزانه خود را انجام دهد و از درهم ریختگی و بیفرصت

در اولین جملۀ وصیتنامۀ خود به فرزندان  -علیه السالم-کند. امام علی رکود است، به شدت دوری

رسد، به ام به او میشما و همه فرزندان و کسانم و هرکسی را که نوشته»فرمایند: گونه میخویش این

 2«کنم.داشتن در کارتان سفارش میتقوای خدا و نظم

وان فردی که رسالت مهمی را در جوامع عن، معلم به -السالمعلیه-های امام علیطبق آموزه

ها و های خود را سامان دهد و جایگاه زمان همه خواستهکند، باید کارها و فعالیتبشری ایفا می

                                                           
رِّ َمْغُلوبٌ  .1 مْثُ ِبِه، َو اْلَغاِلُب بِالشَّ ِِ   327حکمت -َما َظِفَر َمْن َظِفَر اَّْل
يَع َوَلِدی َو َأْهِلی َو َمنْ  .2 ْقَوى اللَِّه َو َنْظِم أَْمرُِکم بَ َلَغُه ِکَتاِبی أُوِصيُکَما َو َجَِ   47نامه  -بِت َ
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ها و های خویش را معین کند. فرد منظم و با برنامه در تار و پود زمان و مکان فعالیتنیازمندی

آورد. ای زیبا و لطیف پدید میدهد که در نهایت بافتهاعمال خود را چنان به جا و به اندازه قرار می

انسان با ایمان ساعات »نویسد: می -السالمعلیه-های امام علی( با تکیه بر آموزه1382سبحانی )

کند و کند: قسمتى را صرف مناجات با پروردگارش مىروز خود را به سه بخش تقسیم مىشبانه

دهد و قسمت سوم را براى کسب و کار زندگى قرار مى قسمت دیگرى را براى ترمیم معاش و

گذارد و سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش جز در سه گیرى از لذات حالل و دلپسند مىبهره

 1«.چیز باشد: مرمت معاش، گامى در راه معاد و لذت در غیر حرام

پرهیزد و از آن می ساختن زمان و فرسودن خویش در گذرریزی از پراکندهیک معلم با برنامه

تواند با رفتار و عملکرد منظم و می بردها را میترین سرمایه اوست، بهترین بهرهعمر خود ـ که اصلی

نظمی ریزی را آموزش دهد. بیآموزان خود بوده و به آنان نظم و برنامهخود بهترین الگو برای دانش

از »مانند. معلم باید افراد در عمل ناکام می شود وهای گرانبها و طالیی میمایه از دست رفتن فرصت

نظم به دلیل سستی و تنبلی در بهرهانسان بی2«فرصت خود پیش از آنکه غصّه شود، استفاده کند.

نظمی موجب پشیمانی و حسرت دهد و بیها عمر خود را به بطالت از دست میجستن از فرصت

هرکس که وقتش به پایان رسیده، »فرمایند: باره میدر این -السالمعلیه-المؤمنین خواهد شد. امیر

بنابراین  3«.!کند که وقت کم دارمخواهد و آن کسی که فرصت دارد، بهانه جوئی میمهلت می

معلمی کـه زنـدگـی، رفتار و حتی فکرش را با نظم تنظیم کند و به این ویژگی پسندیده، آراسته 

ریزی(، د بود. در نتیجه معلم از همین راه )نظم و برنامهآموزان خواهباشد الگـوی مؤثری برای دانش

گیری بیشتر از زندگی، آموزان را به اجرای نظم و انضباط در کارها سوق خواهد داد. بهرهدانش

بخشی کارها، تنظیم افکار و جلوگیری از اتالف عمر دیگران از دیگر پیامدهای نظم و نتیجه

در واقع معلمی که در زندگی خود و در تعامل با خود، منظّم و ریزی در کارهای معلم است. برنامه

آموزان بخشد در بـرخـورد بـا دانشریزی حساب شده تحقق میکارهایش را بر اساس یک برنامه

نماید. چون با تحقق نظم نـیـز نـظـم را رعـایـت و از به هدر رفتن وقت و عمر آنان جـلوگـیری می

آموزان در طول مدّت زمانی که با او هستند، بیشترین شود تا دانشیو سامان دادن امور، سبب م

 بهره را کسب و عمرشان پربارتر گردد.
 

 عزت نفس و پرهیز از خودپسندی

گاه ای عزّت نفس است. انسان مؤمن هیچترین صفات بازر هر مؤمن و انسان وارستهیکی از برجسته

شمارد و از گاه دیگران را نسبت به خود پست نمییچداند و از عُجب بری است. هخود را برتر نمی
                                                           

ََُْمُل َولَْيسَ لِْلُمْؤِمِن َثََلُث َساَعاِ: َفَساَعٌة يُ َناِجي ِفيَها َربَُّه، َوَساَعٌة يَ ُرمُّ َمَعاَشُه، َوَساَعٌة ُُيَلِّي بَ نْیَ نَ ْفسِ  .1 ََِلُّ َو  هِتا ِفَيما  لِْلَعاِقِل َأْن َيُكوَن َشاِخصاً  ِه َو بَ نْیَ َلذَّ
ة ِِ َغْْيِ ُُمَرَّم ة ِلَمَعاش، أَْو ُخْطَوة ِِ َمَعاد، أَْو َلذَّ   390حکمت -ِإَّلَّ ِِ َثََلث: َمَرمَّ

ةً  .2   31نامه  -بَاِدِر اْلُفْرَصَة قَ ْبَل َأْن َتُكوَن ُغصَّ
  285حکمت  -ٌل يَ تَ َعلَُّل بِالتَّْسِويفِ ُكلٌّ ُمَعاَجٌل َيْسَأُل اَّْلْنظَاَر، وَُكلٌّ ُمَؤجَّ   .3
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کبر به دور است، ولی حاضر نیست خود را ملعبه دست دیگران قرار دهد و در مقابل هر کسی دست 

دراز کرده و خود را خرد کند. آئین مقدس اسالم مسئله عزت و ذلت را در تعالیم خود مورد کمال 

وده است که در حفظ عز و احترام خود کوشا باشند؛ توجه قرار داده و مسلمانان را موظف نم

که به ذلت و خوارى آنان بزرگوارى و شرافت خویش را از آسیب مصون دارند و از گفتار و رفتاری

 انجامد اجتناب نمایند.مى

هر کس را نفس کریم و بزرگوار شد )خود را ارجمند »فرمایند: می -السالمعلیه-امام علی 

 .1«ذلّت و خوارى نیفتد(گردد )از آن پیروى ننماید تا بهنزد او خوار مى هایشدانست( شهوت

شود؛ خود را به اهمیت میمعلمی که از کرامت نفس برخوردار است، انواع شهوات در نظرش بی

سازد ارزش نمیگناه آلوده نساخته و در بحث آموزش حقی را ضایع نخواهدکرد و نفس خویش را بی

بنابراین یک 2«. سازدارزش نمىهر کس براى خویش ارزش قائل باشد، آن را با معصیت، بى»چرا که: 

معلم عزتمند و مؤمن حتی اگر خدا هم او را از تجاوز به حقوق کسی نهی نفرموده باشد باز حق 

-علیه-سازد، زیرا برای نفس خویش ارزش و کرامت قائل است. امیرالمومنین کسی را ضایع نمی

کرد، بر خردمند الزم [ از نارواها نهى نمىاگر خداى سبحان ]هم»فرمایند: در این باره می -السالم

(. معلمی که خود دارای عزت نفس سالم باشد، 7595: ح1366)آمدی، 3«بود که از آنها دورى کند

 شودطورکلی اینکه امروزه گاهی شنیده میآموزان خود عزت نفس بدهد. بهتواند به دانشبهتر می

دهد، گیرد و در قبال آن سؤاالت آزمون را در اختیار آنها قرار میآموزان پول میمعلمی از دانش

دهد که آن معلم در تعامل با خود از عزت نفس برخوردار نیست و نفس خویش را تحقیر نشان می

 نماید.کند و خود همین اخالق ناپسند را در بین تماشاگران ترویج میمی

ت که خودپسندی و عُجب متفاوت از عزت نفس است. خودپسندی آن است که الزم به ذکر اس

آدمی به سبب عمل، کمال، مال، زیبایی، منصب و مقام و اموری از این دست، خود را بزرگ بشمارد. 

های ممتاز و برجسته و اعمال مهمی دارد؛ کند ویژگیانسان خودپسند، کسی است که گمان می

داشته باشد و خواه توهمی بیش نباشد. از کسی که بر اثر عُجب، تنها خود  خواه این گمان او واقعیت

رود که خدا را ببیند تا در برابر بزرگی او فروتنی اختیار کند. در نگاه امام علی بیند، انتظار نمیرا می

گیری خودپسندی معرفی شده است. ها و عوامل شکلقدرت، پست و مقام، از زمینه -السالمعلیه-

های او زمینه خودستایی را در براین، معلم در هر جایگاهی که باشد، باید دقت کند که شایستگیبنا

 ایشان فراهم نسازد. 

                                                           
نيا .1   278حتف العقول ص  -َمن َكُرَمت َعَليه نَفُسُه هاَنت َعَليِه الدُّ
  449حکمت  -هاَنت َعَليِه َشهَوتُهُ  نَفُسهُ  َعَليهِ  َكُرَمت  َمن .2
َتِنَبه .3 ََ   ا العاِقلُ َلو مَل يَنَه الّلُه ُسبحانَُه َعن َُمارِِمِه َلوَجَب أْن 
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. اگر معلم 1«برای نادانی تو همین بس که به دانش خود بنازی»فرماید: باره میحضرت در این

دانم گفتن نمی»کند چرا که  داند نباید از روی عجب و خودپسندی از گفتن نمیدانم اباچیزی را نمی

رود که خدا را . از معلمی که بر اثر عُجب، تنها خود را می بیند، انتظار نمی2«نیمی از دانش است

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایى رسد، »ببیند تا در برابر بزرگی او فروتنی اختیار کند چرا که 

دهای خود هنگام مالقات، مصاحبت و جدایی، با معلم باید به حرکات و برخور 3«.شودمتواضع مى

اخالق نیک اسالمی هماهنگ بوده، و از هرگونه تکبر و خودپسندی، و برخوردهای خصمانه و 

باالترین درجه »آموزان گردد. چرا که بیمارگونه دور باشد، تا موجب صفا و صمیمیت بین او و دانش

 4«خالق پسندیده و سرکوب اخالق ناپسند است.دانایى، تشخیص اخالق از یکدیگر و آشکار کردن ا

پس الزم است معلم ضمن حفظ عزت نفس، گرفتار خودپسندی و عجب نگردد. چون طبق گفته 

خودپسندی و عجب  5«.خودپسندی و غرور، مانع پیشرفت و کمال است»،  -السالمعلیه-امام علی 

 کنند.زان دور او را خالی میآموبرد و اطرافیان و دانشمعلم، عزت نفس وی را از بین می

 

 گریخودمحاسبه

در تعامل با خود معلم باید از نفس خویش مراقبت کند. مراقبه به این معناست که انسان هر روز که 

کند که هر عملی که پیش آید رضای خدا را در آن مراعات کند و شود، قصد جدیاز خواب بیدار می

هایش نفع آخرتی داشته باشد. معلم بایستی در پایان روز تا وقت خواب همچنان مراقب باشد تا کار

کدام را که مطابق رضای خدا انجام داده شکرکند و هر کند تا هرکارهایی را که انجام داده محاسبه

بوده استغفارکند و این رویه را هر روز ادامه دهد. معلم در مقام فردی که وظیفۀ کدام را که تخلف

کند تا از مسیر درست منحرف نگردد. دارد باید همواره نفس خود را بررسیسازی را بر عهده انسان

اگر همت واالی اصالح مردم را در سر داری، از خودت »فرمایند: می -السالمعلیه–امیرالمؤمنین علی 

در 6«آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصالح دیگران در حالی که خود فاسد باشی بزرگترین عیب است.

جا ناظر و حاضر ببیند و دائم در حال مراقبت باشد و آنی از نفس خود باید خداوند را همه واقع معلم

 نشود. مسلماً هر کس با خلوص نیت و با کمال کوشش با نفس و شیطان و هوای نفس مجاهدهغافل

ب و و بر احوال نفسش مراقبت نماید و به همان طریقی که پیشوایان ما رفتند گام بردارد کامیانماید 

بندگان خدا، خود را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید؛ پیش از » سعادتمند خواهد شد.

شود نفس راحت بکشید و آنکه حسابتان را برسند حساب خود را برسید و پیش از آنکه راه گلو گرفته

                                                           
 حسبک من اجلهل ان تعجب بعلمک  .1
 قول " َّل اعلم " نصف العلم  .2
َه الرَّفيُع َتواَضَع؛ .3   285غرراحلكم، ص -ِإذا تَ َفقَّ
  378غرراحلکم و دررالکلم، ص -َرْأُس اْلِعْلِم التَّْمييُز بَ نْیَ اَّْلْخَلِق َو ِاْظهاُر َُمْموِدها َو َقْمُع َمْذموِمها .4
  ۱۶۷إلعجاُب مَیَنُع اَّلزِدياَد حکمت ا .5
 إنَّ َْسَت ِِهَّتَک إلصَلِح الّناس فَابَدء بَِنفِسک، فَإن تُعاِطيک صَلح َغْيِک و أنَت فاِسٌد أکرَب الَعيب  .6
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کس که خود را یاری  پیش از آنکه با زور شما را به اطاعت وادارند فرمانبردار باشید. بدانید همانا آن

 1«.نکند و پنددهنده و هشداردهنده خویش نباشد، دیگری هشداردهنده و پنددهنده او نخواهد بود

معلم بایستی ارزش و وزن اعمال خویش را بلکه وزن خودش را از نظر ایمان و اخالق معین کند 

آید و قام جبران برو به حساب آن برسد تا اگر ضرر و کاستی در اعمال اوست هر چه زودتر در م

نوبت به وزن و حساب آخرت نرسد که آنجا راهی برای جبران نیست. در واقع محاسبه دقیق، وقتی 

معلم سودمند، معلمی است که از نفس خود شود که به یاد محاسبه دقیق قیامت باشیم. ممکن می

مال حقیقی برساند. رسی کند. خداوند را شاهد و ناظر خود ببیند و در نهایت خود را به کحساب

بیند و کسى که از که از خود غفلت کند زیان مىبرد و آنکسى که از خود حساب کشد، سود مى»

که فهمد و آنیابد مىکه آگاهى خدا بترسد ایمن باشد و کسى که عبرت آموزد آگاهى یابد و آن

صورت عادت درآید هگری برای معلم بپس الزم است عمل خود محاسبه2«.بفهمد دانش آموخته است

تا هر روز قبل از شروع روز جدید اعمال، رفتار و سخنان خود را در طول آن روز بسنجد و خود را در 

کند که چنین اعمالی را شاهد بوده و یا چنین سخنانی را شنیده است. بعد جایگاه دیگران تصور 

او خوشایند است یا نه؟ اگر خوشایند کند که آیا چنین اعمال و سخنانی برای درباره آنها تفکر و تأمل

شود در گذر زمان ای باعث میکند در روزهای دیگر به اصالح آن بپردازد. چنین رویهنباشد سعی

-تمام اعمال و سخنان معلم حساب شده و از روی تأمل و تفکر باشد. در نتیجه محصول خودمحاسبه

 شود.میآموزان معلم و دانش گیری روابط گرم و صمیمی بینگری منجر به ایجاد و شکل

 

 پشتکار و تداوم کارها 

یکی از مؤثرترین عوامل بالندگی انسان تالش و پشتکار در امور مثبت مادی و معنوی است. تمرکز 

ساز رشد مادی و معنوی او های گوناگون، زمینهمعلم بر یک کار و استمرار بر آن در شرایط و حالت

تمام راه با پشتکار و تداوم باشد بهتر از کارهای زیادی است که نیمهشود. انجام کار اندک که هممی

کار )خیر( اندک، که بر آن مداومت ورزی، از کار بسیار که از آن خسته شوی »رها شده باشند. 

معلم باید تالش خود را صرف اموری کند الزم و ضروری است و در انجام آنها 3«.تر استامیدوارکننده

همّت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز »از انجام کارهای بیهوده پرهیز کند. قدم بوده وثابت

 4 «گیری مکن.آید پیداری و آنچه را به کارت نمی

                                                           
َياِق، َواْعَلُموا أَنَُّه َمْن ملَْ يُ َعْن (  ِعَباَد اهلِل، زِنُوا أَنْ ُفَسُکْم ِمْن قَ ْبِل َأْن تُوَزنُوا، َوَحاِسُبوَها ِمْن قَ ْبِل َأْن حُتَاَسُبوا، .1 ُسوا قَ ْبَل ِضيِق اْْلَِناِق، َوانْ َقاُدوا قَ ْبَل ُعْنِف السِّ َوتَ نَ فَّ

َها َواِعٌظ َوَزاِجٌر، ملَْ َيُکْن َلُه ِمْن َغْْيَِها زَاِجٌر َوَّلَ َواِعٌظ خطبه    90َعَلي نَ ْفِسِه َحَّتَّ َيُکوَن َلُه ِمن ْ
َها َخِسرَ َمْن َحاسَ  .2  208َو َمْن أَْبَصَر َفِهَم َو َمْن َفِهَم َعِلَم حکمت  -َو َمْن َخاَف أَِمَن َو َمِن اْعَتبَ َر أَْبَصرَ  -َب نَ ْفَسُه َرِبَح َو َمْن َغَفَل َعن ْ
  278حکمت  –قَليل َتُدوم َعليه، أرَجی ِمن َکِثْي مَمُلوٍل ِمنه  .3
 10936، ح  477غرراحلکم و دررالکلم ص  -َّل خُتض ِفيما َّليعِنيکاقِصر ِِهََّتک َعلی َما يلزُمک و  .4
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دور کند و با تمام توان خود، به تالش پروری بهمعلمی که طالب موفقیت است باید خود را از تن

پس کمربندها را محکم ببندید و دامن همت »اید: فرممی -السالمعلیه-و کوشش بپردازد. موال علی 

همچنین یک معلم باید 1«.های واال با خوشگذرانی میسر نیستآوردن ارزشدستبر کمر زنید که به

های دون همت و بدون پشتکار پرهیز کند و بر آنها تکیه نزند. آن حضرت توصیه از همراهی با انسان

پس یک معلم همواره باید بلندهمت و کوشا بوده 2«.یه مکنبر آنکس که پشت کار ندارد تک»کردند: 

هرگاه در »آموزان بیاموزد؛ و هرگاه به مقصد و جایگاه علمی رسید کریمانه دانش خود را به دانش

در اهمیت 3«گاه که چیره شدى، در پیروزى کریم باشچیزى هستى، بلندْ همّت باش و آنپى

یابد سریعاً توجهی دستای اگر فردی به دستاورد قابلامعهپشتکار الزم به ذکر است؛ امروزه در ج

تصویر کشیده زنند. افراد موفق اغلب به شکل اَبَرانسانی بهروی او می« بااستعداد»یک برچسب 

از بقیه هستند. اما باید  که انگار متفاوتطوریشوند بههای ویژه متولد میشوند که با تواناییمی

و پشتکار واقعاً بر استعداد ارجحیت دارد. زمانی که برای اولین بار با فرد کوشی اذعان داشت سخت

انگیز کنیم که او قطعاً با آن استعداد شگفتشنویم، فکر میاش میکنیم یا دربارهموفقی مالقات می

های معروف زیادی هستند که در راه تحقق اهداف و متولد شده است. اما حقیقت این است که آدم

اند. از این رو، معلم موفق هم در جهت نیل به اهداف و کوشی و پشتکار تکیه کردهبر سخت پیشرفت،

-موفقیت باید بر تالش و پشتکار اتکا کند که حاصل آن این است که او به اهداف آموزشی دست می

 تواند باشد. آموزان مییابد و در کنار آن الگوی خوبی برای دانش

 

 دانش و یادگیری استقبال از فراگیری مستمر

اندوزی مستمر است. یادگیری علم و دانش آموزی و دانشهایی شکوفایی عقل، علمیکی از شیوه

شود. از این رو یک معلم همواره برای ارتقای عقالنیت و موجب باروری و رشد عقل فطری می

در »فرمایند: می -مالسالعلیه-آموزی و مشتاق یادگیری باشد. امام علی پیشرفت خود باید آماده علم

کنند و اگر به آنان نسبت داده شرافت علم همین بس که افرادى که از آن آگاه نیستند آن را ادعا مى

 4«.جویندشوند و در مذمت جهل همین بس که حتى دارندگانش از آن تبرى مىشود خوشحال مى

آن نیست که مال  خوبی»پرسیدند خیر چیست؟ ایشان فرمودند:  -السالمعلیه-از امام علی

فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد و 

 در پرستش پروردگار در میان مردم سرافراز باشی. پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا به جا

                                                           
وا ُعَقَد اْلَمآزِِر، َو اْطُووا ُفُضوَل اْْلََواِصِر؛ ََّل ََتَْتِمُع َعزمیٌَة َو َولِيَمةٌ  .1  241خطبه  –َفُشدُّ
 211حکمت  –َو ََّل تَْأَمَننَّ َمُلوًَّل  .2
 10276، ح  448غرراحلکم و دررالکلم ص  -الظََّفِر إذا َغَلبتَ  ن بَعيَداِْلَمِم إذا طََلبَت، َکرمَ  ُ .3
َُِْسُنُه َو يَ ْفرََح ِإَذا ُنِسَب ِإلَْيِه َو َكَفى بِاجلَْْهِل َذّماً   .4 ِعَيُه َمْن ََّل  َرأُ ِمْنُه َمْن ُهَو ِفيه َكَفى بِاْلِعْلِم َشَرفاً َأْن َيدَّ  يَ ب ْ
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با بیانی بسیار شیوا در این حکمت آن حضرت 1«آوری و اگر کار بدی کردی از خدا آمرزش خواهی

خواهد که بجای افزایش مال دنیوی و فرزند کند و از فرد مورد نظر میخیر واقعی را به فرد بیان می

شود و اش باشد که باعث افزایش مقام اجتماعی و معنوی فرد میخود، به دنبال افزایش علم و آگاهی

 کند.شناسد و او را ستایش مییبا افزایش علم و آگاهی، فرد بیشتر و بهتر معبود خود را م

کند. های پرهیزکاران را حریص در کسب دانش معرفی مییکی از نشانه -السالمعلیه-امام علی

هاى آنان این است: در دین نیرومند، دور اندیش در عین نرمی، ایمانى مملوّ از یقین، از نشانه»

نگاه حضرت، دانشمند کسی است که  در هستند.2«حریص در کسب دانش و داراى علم توام با حلم

شود و همواره در پی یادگیری و افزودن بر علم خود است. گاه از آموزش و یادگیری خسته نمیهیچ

 3«.آیددانشمند کسی است که از فراگیری دانش به ستوه نمی»

وقتی انسان نسبت به چیزی حریص است که خود را نیازمند آن بداند و هر قدر احساس نیاز 

کند. اساساً یک معلم در مسیر تحصیل شتر باشد حرص انسان هم به همان میزان کثرت پیدا میبی

داند و همین رضای پروردگار و نیل به مقام عبودیّت، به شدّت خود را نیازمند علم و دانش می

آوردن دانش حریص شود تا در راه به دستاحساس نیاز شدید و عشق و عالقه وافر ایشان سبب می

کس شرم نکند هنگامی که چیزی را هیچ»چیز ابایی نداشته باشد؛ شد و در راه یادگیری از هیچبا

های آموزشی بنابراین باید اذعان داشت؛ دستیابی به تمام اهداف و آرمان4«.داند، آن را بیاموزدنمی

داف و در آموزش و پرورش، وابسته به نیروی انسانی آن؛ یعنی معلمان است که عامل اجرایی اه

ها در محیط عملی هستند و هیچ اصالحی بدون همکاری و مشارکت فعال آنان انجام نخواهد آرمان

ویژه علوم ها، بههای سریع علوم در همه زمینهها و نوآوریشد. در دنیای امروزه به خاطر پیشرفت

طور مداوم و به تربیتی، روانشناسى و تکنولوژى آموزشى، الزم است که معلمانِ تمام مقاطع تحصیلى

هاى الزم در راستای انتقال عناصر فرهنگى افزائی، خودسازى و کسب مهارتمستمر به دنبال دانش

-سازان کشور باشند تا در این امر موفق باشند. اما اگر معلم به دنبال دانشبه نسل جدید و آینده

ز نخواهد شد و همین امر اندوزی مستمر نباشد بخاطر تحوالت سریع جوامع، دانش و علم او به رو

آموزان با آموزان و امر آموزش محتوای دروس به دانششود تا در روند تعامل با دانشمنجر می

 ای مواجه شود. مشکالت عدیده

 

 

                                                           
ُر َأْن َيْكثُ َر مَ . 1 َر َأْن َيْكثُ َر ِعْلُمَك َو َأْن يَ ْعُظَم ِحْلُمَك َو َأْن تُ َباِهَي النَّاَس ِبِعَبادَ لَْيَس اْْلَي ْ َِ اللََّه َو ِإْن اُلَك َو َوَلُدَك، َو َلِكنَّ اْْلَي ْ ْد ِة َربَِّك؛ فَِإْن َأْحَسْنَت ْحَِ

نْ َيا ِإَّلَّ لَِرُجلَ  َر ِِ الدُّ َِ اللََّه؛ َو ََّل َخي ْ َِ اْستَ ْغَفْر ِِ َأَسْأ رَا ْوبَِة، َو َرُجٍل ُيَسارُِع ِِ اْْلَي ْ ، َرُجٍل أَْذَنَب ُذنُوباً فَ ُهَو يَ َتَدارَُكَها بِالت َّ  حکمت -نْیِ
 خطبه –ِِ ِحْلم  ِعْلٍم َو ِعْلماً فِمْن َعََلَمِة َأَحِدِهْم أَنََّك تَ َرى َلُه قُ وًَّة ِِ ِديٍن َو َحْزماً ِِ ِلنٍی َو ِإمیَاناً ِِ يَِقنٍی َو ِحْرصاً ِِ  .2
  ۷۰، صفحه۱غرر احلکم و درر الکلم، جلد -العامِلُ الَِّذی َّلمَیُلُّ ِمْن تَ َعلُِّم اْلِعْلمِ  .3
يْ  .4   82َُء َأْن يَ تَ َعلََّمه حکمت َو ََّل َيْسَتِحنَیَّ َأَحٌد ِإَذا ملَْ يَ ْعَلِم الشَّ
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 گراییعمل

کند. علم علم حقیقى با عمل توأم است و کسى که از عمق جان خود چیزى را بداند به آن عمل مى

را تأثیر علم، عمل است اما اگر بر طبق آن عمل نشود علم به تدریج تبدیل کند زیدعوت به عمل مى

گردد. معلم نمونه، معلمی است که علم و عمل او با هم و در یک راستا باشد و بر اساس به شک مى

علم با عمل همراه است و هرکس )به »فرماید: می -السالمعلیه-دانش خود عمل کند. امام علی 

ماند و االّ خواند اگر اجابت کرد و آمد، علم مىکند. علم، عمل را فرا مىد عمل مىراستى( عالم باش

 . 1«کندکوچ مى

رود. آموزان یک الگوی تربیتی به شمار میتر است و برای دانشعمل معلم از علم او تأثیرگذار

علیه–مؤمنین الکه امیربنابراین هماهنگی علم و عمل او از اهمیت بسیاری برخوردار است. چنان

کسى که خود را پیشواى مردم قرار داده، باید پیش از آموزش »در این باره فرمودند:  -السالم

که دیگران را با زبان، ادب بیاموزد، با کردارش ادب آموزد و دهد و پیش از آندیگران، خود را آموزش

 2«شایسته تجلیل است. آموز مردم،آموز خود بیش از آموزگار و ادبدهنده و ادبالبته آموزش

خبر شمرده است و عمل را به منزله جاهل بى، عالم بى110در خطبه  -السالمعلیه-امام علی

کند، همچون جاهل سرگردانى است که به یقین، عالمى که به غیر علمش عمل مى»فرماید: مى

ر و سرزنش او در تر، حسرتش پایدارتآید، بلکه حجّت بر او عظیمهرگز از جهل خویش بیرون نمى

علم اگر به مرحله یقین قطعى که در درون جان انسان نفوذ دارد برسد  3«پیشگاه خدا سزاوارتر است.

توأم با عمل است. اگر معلم در علمی که آموخته به یقین و باور قلبی رسیده باشد آن علم در رفتار و 

ترین پست»فرماید: مى -السالمعلیه-ى عمل او نیز نمود پیدا خواهد کرد. از همین رو امیرمؤمنان، عل

مرحله علم آن است که تنها بر زبان باشد و برترین آن، آن است که در اعضا و ارکان وجود انسان 

از فالسفه بزرگ قرن بیستم در زمینه علم و عمل  5جالب است بدانید ویتگنشتاین4«آشکار گردد.

ح کرده و به تأیید سخنان او پرداخته است مطر -السالمعلیه-نظر مشابهی را همچون امام علی

؛ نصرتی، بختیارنصرآبادی، باقری و رادمرد، 61؛ 1398؛ نصرتی و حسینی، 129: 1390)کالگ، 

1396 :5-26 .) 

ها( فرا کس که مردم را )به نیکىآن: » -السالمعلیه-طورکلی طبق این گفته امام علیپس به

خواهد مانند کماندارى است که با کمان بدون زه مىکند خواند ولى خود به آن عمل نمىمى

                                                           
هُبا َاَحقُّ بِاَِّلْجَلِل ِمْن ُمَعلِِّم  ْعليِم نَ ْفِسِه قَ ْبَل تَ ْعليِم َغْْيِِه وَ ْلَيُكْن تَْاديُبُه ِبسْيَتِِه قَ ْبَل َتْأديِبِه بِِلساِنِه َو ُمَعلُِّم نَ ْفِسهِ َمْن َنَصَب نَ ْفَسُه لِلّناِس ِاماما فَلَيْبَدأ بِت َ  .1 َو ُمَؤدِّ

هِبِْم    73حکمت  -الّناِس و ُمَؤدِّ
ُة َعَليِه أْعَظُم، َو احَلْسرَُة َلُه أَْلَزُم َو ُهوَ َو ِإنَّ اْلَعامِلَ ِبَغِْي ِعْلِمِه َكاجلَْ  .2   110خطبه  -ِعْنَد اللَِّه أَْلَومُ  اِهِل احْلَائِِر الَِّذى َّلَ يْسَتِفيُق ِمْن َجْهِلِه؛ َبِل احلُْجَّ
ُة َعَليِه أْعَظُم، َو احَلْسرَُة َلُه أَْلَزُم َو ُهَو ِعْنَد اللَِّه أَْلَومُ َو ِإنَّ اْلَعامِلَ ِبَغِْي ِعْلِمِه َكاجْلَاِهِل احْلَائِِر الَِّذى َّلَ يْسَتِفيُق ِمْن جَ  .3   110خطبه  -ْهِلِه; َبِل احلُْجَّ
  92حکمت  –أَْوَضُع اْلِعْلِم َما ُوِقَف َعَلى اللَِّساِن َو أَْرفَ ُعُه َما َظَهَر ِِف اجلََْوارِِح َو ااَّلرَْكاِن  .4

5 .Wittgenstein 
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باید اذعان داشت؛ علمى که با آن عمل نباشد سودمند نیست و کثرت علم در 1«.تیراندازى کند

کنندة به سوی علم بدون عمل افزاید و دعوتصورتى که خالى از عمل باشد چیزى جز جهل نمى

و معلم بدون عمل نیز در آموزش خود به خورد همچون تیراندازی است که تیرش به هدف نمی

 کرد.آموزان نفوذ نخواهدها و تعالیم او در جان و دل دانشنتیجۀ مطلوب نخواهد رسید و گفته

 

 پذیری مشورت

کریم جا که یک سوره به این عنوان در قرآناصل مشورت، یک ضرورت عقلی و شرعی است تا بدان

عنوان شاخص برجسته و رایج جامعه اهل ایمان در تدبیر  آمده است و در آن امر به مشورت را به

کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به و آنان که امر خدایشان را اجابت»کند: امورشان معرفی می

یک معلم  2«کنند.دهند و از آنچه روزی آنها کردیم )به فقیران( انفاق میمشورت یکدیگر انجام می

نگرد و ابعاد یرومند باشد نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بعد مىهر قدر از نظر فکرى ن

ها و تجارب و ماند، اما هنگامى که مسائل در شورا مطرح گردد و از عقلدیگر برای او ناشناخته مى

گردد و در نتیجه او از هاى مختلف بهره گیرد، مسائل کامالً پخته و کم عیب و نقص مىدیدگاه

 شود.ر میلغزش دورت

انسان عاقل از »فرماید: می -السالمعلیه-در اهمیت مشورت همین بس که امیرمؤمنان علی  

 4«تر از مشورت نیست.بخشهیچ پشتیبانی اطمینان»و همچنین فرمودند: 3«نیاز نیستمشورت بی

به های خود گیریمشورت امری همگانی است. هر معلم یا رهبر و مدیر گروهی نیز برای تصمیم

مشورت با دیگران و نظرخواهی از آنان نیاز دارد و اگر از مشورت روی بگرداند بنا به فرمودة 

کسى که )ترک مشورت کند و( استبداد به رأى »هالک خواهد شد؛  -السالمعلیه-امیرالمؤمنین علی 

 کس که با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و خرد آنها شریکشود و آنداشته باشد هالک مى

بر هر عاقلى الزم است که رأى عاقالن دیگر را )از طریق مشورت( به رأى خود »در نتیجه  5«شود.مى

های یک معلم بنابراین از جمله ویژگی6«اضافه کند و علوم دانشمندان را به علم خویش بیافزاید.

از خطا و کمترین  گیری از رای و نظر دیگران و مشورت با آنهاست تا بتواند بدورتوانمند و موفق بهره

 اشتباه وظیفۀ خطیر خویش را انجام دهد. 

کند که مشورت موجب ( ادعا می1391، ساالری طرزقی ) -السالمعلیه-های امام علیطبق آموزه

شود، شرکت در عقل مشاوران، شناخت سرشت افراد مورد مشورت، شناخت موانع و خطاها می

                                                           
اعِ  .1   337حکمت  -ي ِبَلَ َعَمٍل َكالرَّاِمي ِبَلَ َوتَرٍ الدَّ
َلوَة َو أَْمُرُهْم ُشوَرى .2 ْم َو أَقَاُمواْ الصَّ   38شوری  -بَ ْينُهْم َو ممَّا َرَزقْ َناُهْم يُنِفُقون َو الَِّذيَن اْسَتَجابُواْ لَِرهبِِّ
شاَورة  .3

ُ
 َّل َيستغين العاقُل َعن امل

شاَورَة  َّل ُمظاَهرََة أوَثقُ  .4
ُ

  113حکمت  -ِمَن امل
 َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِيِه َهَلَک، َوَمْن َشاَوَر الرَِّجاَل َشارََکَها ِفی ُعُقوِْلَا  .5
  496، حکمت 55غرراحلکم، ص  -َحقٌّ َعَلى اْلعاِقِل أْن ُيضيَف إَل َرأِيِه َرْأَى اْلُعَقَلِء َوَيُضمَّ إَل ِعْلِمِه ُعُلوَم احلَُْکماء .6
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ها به عنوان کردن است و مشورت برای انسانترسیدن به رستگاری هم از دیگر فواید مشور

شود. پس از آنجایی که کار و رسالت معلم از اهمیت و حساسیت مهمترین پشتیبانی قلمداد می

باالیی برخوردار است، بر معلمان الزم است در فرایند تحقق رسالت خودشان در تمامی مراحل، 

آوردهای آنها و همچنین استفاده از دستجهت شناخت کمبود و کاستی و خطاهای خود و غلبه بر 

عالوه با تأکید بر همکاران و استفاده از آنها در راستای تحققق اهداف بر مشورت تأکید نمایند. به

دهند و در گذر زمان به مرور همه مشورت، معلمان این عمل نیک را به فراگیران نیز آموزش می

 کنند.می افراد جامعه کارهای خویش را مطابق شور هدایت

 

 گیریبحث و نتیجه

آمده باید اذعان داشت که انسان از آن جهت که موجودی خودآگاه دستهای بهبا توجه به یافته

است، قدرت ایجاد ارتباط با خویشتن را داراست. این ارتباط به معنای پیوند و رابطه او با حقیقت و 

باشد و معلم در تعامل با های خویش میاییها و توانجایگاه و منزلت خود در نظام هستی و قابلیت

کند. در این مقاله، با تأمل در بیانات خود در راستای تقویت استعدادهای وجودی خویش حرکت می

توانند ها استخراج گردید که معلمان با تکیه بر آنها میای از مؤلفهمجموعه -السالمعلیه-امام علی

. اولین مؤلفه تأکید بر فکور بودن معلمان بود؛ چرا که معلم ای خود باشندموجب تعالی اخالق حرفه

فکور در تعامل با خود با توجه به روح و بعد معنوی وجود خود، حقیقتی به نام من یا خود را ادراک 

کند که هویت و شخصیت او برخاسته از آن است و در طی دوران زندگی با وجود تغییرات می

کند. بنابراین چنین هد. این حقیقت واحد در وجود او تغییر نمیدفراوانی که در جسم او رخ می

شخصی با داشتن فلسفه شخصی که ماحصل فکر و اندیشه است، از وحدت هویت و شخصیت 

اختیار است که در شود. اما معلمی که فکور نیست، ناآگاه از خویشتن، همچون آلتی بیبرخوردار می

حیران و سر در گم بوده و این امواج او را به این سو و آن  امواج محیط و جامعه و قدرت همنوعانش

آموزان را از دست کشاند و چنین شخصی قدرت تشخیص مصالح و مفاسد خویشتن و دانشسو می

 خواهد داد. 

السالم، استقبال از تغییر و تحوالت علیه-شده در بیانات امام علیهای مستخرجاز دیگر مؤلفه

آید و علم و دانش ای به ارمغان میرشد سریع علم و فناوری دستاوردهای تازه خاطراست. امروزه، به

یابد. از این رو، در بحث تعامل معلم با خود بایستی معلمان افرادی پویا و در به سرعت افزایش می

های ضمن خدمت و افزایی و مهارت از طریق برگزاری دورهحال تالش و تحول باشند و با دانش

های در حال تحول خود و دانشتوانند پاسخگوی نیازدر دوره تحصیلی باالتر، می تحصیل رسمی

 طورکلی جامعه شوند. آموزان و به

دست آمده، به دنبال این های بهطبیعی و ذکر و یاد خدا از دیگر مؤلفهباور به نیروی ماورای

یق ذکر و یاد خدا به فهم تبیین است که معلمان در تعامل با خود و در جهت سازندگی خویش از طر
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تک شود معلمان قدر تکعظمت و قدرت ماوراطبیعی خداوند نایل شوند و این خود موجب می

بییند همیشه مراقب بین قدرت متعالی میلحظات عمر خویش را دریابند و چون خود را زیر ذره

نند در همه حال در کنمایند و سعی میاعمال و کردار خود بوده و در راستای تقویت آن حرکت می

تعامل با فراگیران یا سایر همکاران عادالنه برخورد و عامل ضرر و زیان به اطرافیان نشده و وظایف و 

 های معلمی خویش را به نحو احسن ایفا نمایند.مسئولیت

ای معلمی در بحث تعامل معلم با خود، هدفمندی و های مستخرج اخالق حرفهاز دیگر مؤلفه

برنامه ریزی در کارهاست. اشاره شد که داشتن هدف نه تنها برای معلم بلکه برای داشتن نظم و 

بخشی (، معنا1395های مثبت است. طبق نظر مرزوقی )ها سرشار و دارای مزیت و جنبههمه انسان

ها، کارگیری ظرفیتها و بهها، پرورش قابلیتبخشی به فعالیتبه زندگی و فعالیت شغلی، وحدت

زی، استفاده بهینه از منابع، ایجاد اعتماد به نفس و آرامش و امکان ارزیابی میزان پیشرفت ساانگیزه

تنها بخش کوچکی از آثار و پیامدهای مثبت هدفمداری است. لذا معلم با شناختن هدف واالی 

تواند آگاهانه گزینش و با توجه به وجود حدود زندگی خویش و مقتضیات و لوازم رسیدن به آن، می

ها وجود دارد، عمل خود را برای رسیدن به کمال، ارزشمند و معیارهای خاصی که در این گزینش و

های اخالقی آن را مانع سیر کمالی مفید نماید و یا بالعکس با عدم رعایت حدود و ضوابط و ارزش

ها را تواند تزاحمات و تعارضات انگیزهخویش قرار دهد. بنابراین هدف نهایی ارزشمند است که می

ریزی هم، معلمی کـه زنـدگـی، رفتار و حتی فکرش تعدیل و تعیین نماید. در ارتباط با نظم و برنامه

آموزان خواهد بود را با نظم تنظیم و به این ویژگی پسندیده، آراسته باشد، الگـوی مؤثری برای دانش

، تنظیم افکار و جلوگیری از گیری بیشتر از زندگی، نتیجه بخشی کارهاو همانطورکه اذعان شد؛ بهره

 ریزی در کارهای معلم است. اتالف عمر دیگران از دیگر پیامدهای نظم و برنامه

های مستخرج به ما گری هم از دیگر مؤلفهعزت نفس و پرهیز از خودپسندی و خود محاسبه

قبل از شروع روز گری باید برای معلم بصورت عادت درآید تا هر روز نشان داد تا دریابیم امر محاسبه

جدید اعمال، رفتار و سخنان خود را در طول آن روز سنجیده و درباره آنها تفکر و تأمل نماید که آیا 

شود معلم دارای عزت نفس چنین اعمال و سخنانی برای او خوشایند است یا نه؟ این امر موجب می

نی که از طریق خود و به دور از خودپسندی رسالت معلمی خویش را تحقق بخشد و یا معلما

گیری روابط گرم و کنند در ایجاد و شکلهای منفی افکار و رفتار خود را اصالح میمحاسبگری جنبه

گری به عنوان کنند. همچنین یک معلم با محاسبهتر عمل میآموزان موفقصمیمی با دانش

، الزم است به موجودی آگاه و مختار برای جهت صحیح بخشیدن به حرکت نفس به سوی پروردگار

ها و گاه با توجه به آگاهیخود باز گردد؛ خود را در یابد و به ارزش و کرامت خود پی ببرد. آن

های فطری به امانت گذاشته شده در وجودش به بهترین نحو، به سوی هدف واالی خلقتش گرایش

 دارد.گام بر می
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ر دانش و یادگیری، عملگرایی و در نهایت، پشتکار و تداوم کارها، استقبال از فراگیری مستم

 -السالمعلیه-های مستخرج شده در این مقاله از بیانات امام علیپذیری معلم از دیگر مؤلفهمشورت

در بحث تعامل معلم با خود، به ما فهماند که پشتکار و تداوم کارها برای معلمی یک امر حیاتی 

های معروف زیادی و این حقیقت دارد که آدم شود و آن واقعاً بر استعداد ارجحیت داردقلمداد می

کوشی و هستند که با داشتن استعداد معمولی در راه تحقق اهداف و پیشرفت، بیشتر بر سخت

اند و از این طریق موفق به تحقق اهداف آموزشی شده و الگوی خوبی برای دانشپشتکار تکیه کرده

دانش و یادگیری نیز خود با بحث پشتکار رابطه اند. لذا استقبال از فراگیری مستمر آموزان بوده

نزدیکی دارد. چون معلمی که از پشتکار باالیی برخوردار است در راه کسب دانش و اندوختن و 

های فهمد برای زندگی در جهان امروز با پیچیدگیکند. چون به خوبی مییادگیری توقف نمی

ه. البته معلم موفق با کسب علم و دانش بروزافزن آن، به کسب دانش بصورت مستمر نیازمند است

صورت مستمر فقط مشغول انباشت اطالعات در حافظه نیست بلکه به خوبی دریافته است که علمى 

آموزان نفوذ ها و تعالیم او در جان و دل دانشکه با آن عمل نباشد سودمند نخواهد بود و گفته

پذیر بودن معلم جهت موفقیت شت که مشورتنخواهدکرد. در بحث آخرین مؤلفه هم باید اذعان دا

پذیری رسد مؤلفه مشورتشود. البته به نظر میدر کار خود و به عنوان یک اخالق نیکو قلمداد می

بیشتر و فقط در حیطه تعامل فرد با دیگران مطرح و دارای آثار و پیامدهای فراوانی باشد. اما الزم به 

کند. پذیر بودن هم مطرح و نقش آفرینی میبحث مشورت ذکر است؛ در بحث تعامل معلم با خود،

چون معلم باید ابتدا از درون گرایش به این امر داشته و مشتاق آن باشد تا در کارها با دیگران 

مشورت نماید تا از آثار و پیامدهای آن همچون شناخت موانع و خطاها، شرکت در عقل مشاوران، 

 یدن به رستگاری بهرمند گردد. شناخت سرشت افراد مورد مشورت و رس
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