
  
  بسمه تعالی

  م شایستههای معّل خالصه کتاب ویژگی
  استاد طاهاییاثر 

  
اسالم دینی است همه جانبه که برای هدایت بشر چه از جنبه فردی و چه از جنبه اجتماعی برنامه                   

مهـم اسـالم    هـای    بنـابراین یکـی از خواسـته      . کـن نيـست   و این هدایت نيز بدون تعليم و تربيـت مم         . دارد
قرآن در آیات زیادی به ایـن امـر مهـم و بـه لـزوم تعلـيم و تربيـت                     . با علم و دانش است    ها   آشنایی انسان 

هـدف اساسـی تعلـيم و تربيـت نيـز، سـاختن انـسان کامـل بـر اسـاس معيارهـای                       . اشاره فرموده است  
ا بـه عهـده     پس شناخت این معيارها بـرای کـسانی کـه رسـالت خطيـر تربيـت دیگـران ر                  . اسالمی است 

های هدایتی اسـالم آشـنایی کامـل داشـته           مان دلسوز باید با روش    لذا معلّ . امل دارد گيرند ضرورت ک   می
  .باشند

  جایگاه و فضيلت علماء
  ١»...وَنُمعَلَی َالیَنِذالَّ َووَنُمعَل َییَنِذی الَِّوسَتل َیَه«

  دانند مساوی هستند؟ دانند با کسانی که نمی آیا کسانی که می
  : فرمایند امام حسن عسکری ع می

کسی که جاهلی را راهنمایی کند و شـریعت اسـالم را بـه او بيـاموزد                 «
  ٢».همراه با ما نزد خدای بزرگ خواهد بود

آیـد و در راه او بـه کـار         الهی و برای رضـای خـدا بـه دسـت مـی             تواند با علمی که در جهت      هيج چيز نمی  
  .شود برابری کند گرفته می

  
  :ابزار تدریس و تعليم و تبليغ

  :فرماید  قرآن به قلم قسم خورده است و میند تبارک و تعالی در قلم خداو-١
  ٣».نویسد چه می قسم به نون و قلم و آن«
  

. سـازد    چرا که قلم عالم اسـت کـه شـهيد مـی            .طبق روایات وارده مداد علماء بر خون شهداء برتری دارد         
  .شود  میهای علماء برای شهداء انگيزه آفریده و منشأ قيام و حرکت آنان نوشته

  : زبان-٢
بـارک و   خداونـد ت  . شـود  شـروع مـی   » لقُـ «کنيم که بـا       قرآن، آیات بسياری را مشاهده می      ل در با تأمّ 

زار تـدریس و تبليـغ      بـ تـرین ا   پس زبان یکی از مهـم     . » و سؤال کن   بگو«: فرماید تعالی به پيامبر ص امر می     
  .است

اونــد دعــوت کنــد بایــد صــفات و   خدخواهــد از راه قلــم و زبــان مــردم را بــه ســوی  مــی کــه مــیحــال معّل
  :هایی را داشته باشد ویژگی

  
   آگاهی-١

  : آگاهی از فرد تحت تربيت خود-الف
و . ت دانش و پذیرش فرد تحت تعليم خـود را بـشناسد           های روحی و اخالقی و ظرفيّ      م باید ویژگی  معّل

او نگـين انگـشتری نيـست    فرد تحت تربيـت    . خواهد انسان بسازد    و کار دارد و می     بداند که با انسان سر    
بلکـه انـسان در معـرض       . هـا حاصـل نـشود      که یکی یکی آن را بتراشد و در کناری بگذارد و تغييـری در آن              

ی و انسی رنگ و حالت      ها و نامالیمات یا شياطين جنّ      آفات و حوادث قرار دارد و هر روز در مقابل گرفتاری          
. م ساخته شود و دیگـر تغييـری نکنـد         یک حرف معلّ  گونه نيست که با      این. ماند کند و ثابت نمی     عوض می 

گـذارد و او را عـوض       چنين هوی و هوس خودش در او تأثير می          دوستان ناشایست، خانواده و اجتماع، هم     
  .کند ند به طوری که منعم را فراموش میک می
  : آگاهی نسبت به جریانات زمان و فرهنگ-ب

  :فرمایند امام صادق ع می
شتبه و گيج کننـده     گاه امور م   ش آگاه باشد هيچ   کسی که به زمان خود    «

 ٤».آورد به او هجوم نمی
  :فرمایند چنين علی ع می هم

مـانی  فرزندانتان را بر آداب و رسوم خودتان وادار نکنيد زیرا آنان برای ز            «
  ١».اند غير از زمان شما آفریده شده
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  .فی کندی تهاجمی را بشناسد و معّرها کار و فرهنگت زمان، دشمنان پنهان و آشبی باید موقعّيیک مّر

  .های مختلف های اساسی در زمينه  آگاهی-ج
  .م باید به علوم روز آگاهی نسبی داشته باشدمعّل

  
  : ایمان به هدف-٢

  .پایداری و استقامت کندن به آن داشته باشد و در راه آن م باید هدف را شناخته و ایمامعّل
دهيم تا تو دست از  ستادند ما به تو ریاست و ثروت می  ام فر رسول خدا ص در جواب سران قریش که پيغ        

را در دست چپ مـن قـرار دهيـد          رشيد را در دست راست من و ماه         اگر خو «: عوت خود برداری فرمودند   د
ها گواهی دهيـد کـه معبـودی     به جای این حرف) دارم یعنی دست از هدفم برنمی. ( ندارمها تمایل به آن 

ه و  کـه یکّـ    ر است که حضرت رسول ص با این       جا جای تفکّ   این» .ل خدا هستم  نيست و من رسو    )اهللا(جز  
  .ا برخالف هدف خود که رضای اهللا است چيزی نفرمودندتنها بودند اّم

چنين علی ع در شورای شش نفری بـا شـروطی کـه از آن حـضرت خواسـته شـد موافقـت نکـرده و                           هم
  .یداری داشتپس در راه هدف باید پا. برخالف هدفشان سخنی نگفتند

  
  : بودنگام  پيش-٣

گام بوده و قبل از تعليم بـه دیگـران بـه     جهت که رهبر دیگران است باید پيشم از آن رس و معلّ یک مدّ 
مـال  ين خود باشد چرا که همـه کـار و اع      ماستاد باید از نظر عمل، گفتار جلوتر از متعلّ        . تعليم خود بپردازد  

  .او زیر نظر شاگردان اوست
  :مایندفر  ع میعلی

م نفس خود باشد یعنی خـودش را ادب کنـد، بـه اجـالل و احتـرام      کسی که معلّ «
  ٢».ها تعليم دهد سزاوارتر است از کسی که مردم را ادب کند و به آن

  
  : اخالص-٤

این سفارش هميشگی قـرآن و انبيـاء و اوليـاء           . رس است غ و مدّ  ترین صفت برای یک مبلّ     اخالص مهم 
هر چه اخالص بيشتر باشـد اثـر سـخن بيـشتر     . الهی است که به همه کارهای خود رنگ خدایی بدهيد   

  .گيرد را که این کار اخالص را از او می و بغض عمل کند چم نباید با حّبیک معّل. خواهد بود
خـدا بـرای    کند و هر کس برای خدا کار کند؛          را راهنمایی می   کردن عمل، انسان     ورانیاخالص عالوه بر ن   

  .دهد ت به عمل ارزش میکند پس نّي او و به نفع او کار می
  :فرماید در این زمينه میقرآن 

  ٣».وَنُدهَتم ُمُه َوجرًام َاُکُلسَئَین َالوا َمُعِبتَِّا«
ده و سـاخته شـده باشـد و دوم           شـ  کـه خـود او هـدایت       م قرار داده یکی این    یعنی دو شرط برای یک معلّ     

  .که اجر و مزدی نخواهد این
های  خود را برای خدا خالص کن تا چشمه   در روایات آمده است که برای تمرین خودسازی چهل روز عمل            

  .نشيند ن در قلب دیگران هم میآن وقت سخ. حکمت از قلب بر زبان تو جاری شود
  
  : سعه صدر-٥

ت پيـدا   وقتی حضرت موسی ع از طرف خداوند مأموریّ       . د است شرح صدر از صفات پسندیده یک استا      
 باز کن و شرح صدر به من        ام را  عوت نماید، عرضه داشت خدایا سينه     کرد که به سوی فرعون رفته او را د        

تـرین اصـول     سـوره طـه، چهـار اصـل از اساسـی         ٢٨ا  ت٢٥در آیات   . ا و امر را بر من آسان گردان       مرعنایت ف 
  :ست که حضرت موسی ع از خدا تقاضا کردگری بيان شده ا بیمّر
   رسایی سخن      -٣ .        آسان شدن کارها-٢ ل و استقامت زیاد      و تحّم شرح صدر -١
   معاون شایسته-٤

ا در مورد پيامبر گرامی اسالم ص خداوند قبل از تقاضای ایشان این امور را به حضرتش عنایت کـرد                    اّم
  .حضرت قرار دادو علی ع را وزیر و بازوی آن 

  
  : پشتکار در عمل و ادامه تحصيل-٦

و . های قبلی اکتفـا نکنـد      يل ادامه داده و به همان دانستنی      م باید به مطالعه و تحص     رس و معلّ  یک مدّ 
  .هر روز مطالب حدیدی برای شاگردان داشته باشد

  
  :ت و شهامت قاطعّي-٧

  :فرماید قرآن می
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 مـردم برسـانند، از احـدی    را بـه خواهنـد رسـالت خـدا        کسانی کـه مـی    «
  ١».ترسند ترسند فقط از خدا می نمی

خـدا سـخن بگویـد و بـه     بـرای  . غ باید قاطع و با شهامت باشد، حق بگوید و تـرس نداشـته باشـد     یک مبلّ 
خورد بر زبان جاری کند و از احدی غير از           به درد دین مردم می    چه   آن. ت ندهد شویق و تقبيح مردم اهميّ    ت

  .خدا نترسد
  
  :نتقاد پذیری ا-٨

ی انتقـاد نابجـا را نيـز گـوش کنـد      م اگر در مقام رشد خودش باشد، باید انتقاد پذیر بوده و حتّـ         یک معلّ 
قـاد دیگـران    بـا انت  . کننند و این باعـث رشـد و سـازندگی انـسان اسـت               دشمنان بيشتر انتقاد می    معموًال

  : فرمایند امام صادق ع می. شود زمينه اصالح فراهم می
  ٢».ن برادران من کسی است که عيوب مرا به من بگویدتری دوست«

اد در ایـن زمينـه      امـام سـجّ   . شـود  باعث رفع نـواقص و اصـالح اسـتاد مـی          نظر سنجی از شاگردان کالس      
  :فرمایشی دارند

کنـد اطاعـت کـنم و بـه      ق کن تا از کسی که ارشادم مـی     خدایا مرا موفّ  «
کنـد پيـروی     مـی ایت  حرف او گوش بدهم و از کسی که مـرا بـه رسـتگاری هـد               

  ٣».کنم
  .کند خداست دیگر است، ولی آن کس که هدایت میم انتقال فکر و اندیشه از مغزی به مغز کار معّل

گـر   ت از جانب خداست و اوست که هـدایت پس استاد نباید مغرور شود چرا که اگر تأثير کالمی هم هس        
  .است

  
  :خویی، مهربانی و دلسوزی  نرم-٩

  »وفًاعُر َموًالم َقُهوا َلوُلُق«
  .خواهيد با مردم حرف بزنيد با سخن نيکو حرف بزنيد اگر می

  .ها نيز یک صفت نيک برای استاد است این
  
  :ت نفس عّز-١٠

  .همه چيز خود را از دست خدا ببيند و به کسی جز خدا اميدوار نباشد
  
  : عدالت و صداقت-١١

ی در مورد نگاه کردن به مستمعين       ردان ختّ رعایت عدالت در مورد شاگ    . تر است  عدالت به تقوا نزدیک   
  .م استاز صفات برجسته یک معّل

  
  : تواضع و گذشت-١٢

  .ها، شغل انبياء است مين که شغل آناین نيز یک دستور قرآنی است برای پيامبر و معّل
  
  : آراستگی ظاهری-١٣

. ب پوشيدن است  و مرتّ  م بودن و تميز   ه آراستگی ظاهری به معنای تقليد از مد نيست، بلکه منظّ          البّت
ی گـاهی اوقـات در آب   کردند و موی خود را شانه کرده حتّـ  امی اسالم هميشه به آینه نگاه می   پيامبر گر 
  :فرمودند نمودند و می کردند و موی خود را صاف می نگاه می

ی بـرای دیـدن بـرادران مـؤمن خـود           ا خداوند دوسـت دارد هـر گـاه بنـده         «
  ٤».بيارایدرود، خود را آماده کرده و  می

  .والسالم
  امينيان : تنظيم کننده
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