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 دکتر محمدطيب صحرايي

ذات هستی بخش
 اگر بــاور کنیم کــه در بلند مدت 
هیــچ چیز به انــدازه تعلیــم و تربیت 
اهمیــت نــدارد و سرنوشــت حیات و 
ســعادت حقیقی هر جامعه را معلمان و 
مربیان آن جامعه تعیین می کنند، آنگاه 
شایسته اســت ابتدا تمام تالشمان را به 
یافتن معلمان و مربیانی با اندیشــه های 
رفتارهای  و  واال  متعالــی، همت هــای 
برازنده معطوف کنیم. ســپس رشــد و 
تعالی و حفظ شــأن و جایگاه ایشان را 
ســرلوحة برنامه هایمان قرار دهیم و از 
هیچ کوشــش و تالش منطقی فروگذار 
نکنیم. در این مسیر، شاید بیش و پیش 
از همه خود معلمان باید اســباب و علل 

این هدف را فراهم کنند و پاس بدارند.
یا  مطلوب  پدیدآمدن چهره هــاي  در 
نامطلوب هر جامعه، بی شک معلمان و 
مربیان سهم بی بدیل و مهمی را به خود 
اختصاص می دهنــد. اگر نقش معلمان 
در شــکل دهی به روش و منش رؤســا 
و مســئوالن جامعه بیش از نقش آن ها 
خانوادگی  فردی،  رفتارهای  در ساختن 
و اجتماعی مردم نباشد، به یقین کمتر 
از آن نیســت. معلم و مربی دانا، توانا و 
با انگیزه می تواند در شــرایطی هرچند 
نامســاعد، کودک یا نوجوان معصوم را 
برای رسیدن به جایگاه یک صالح مصلح 
راهنمایی و همراهی کند و معلم ممکن 
اســت کودک یا نوجوان پاک سرشت را 
تا پرتگاه تبدیل شــدن بــه جنایتکاري 
هولناک ســوق دهــد. این گفتــار به 
هیچ عنوان به معنای نادیده انگاشــتن 
جایگاه والدین یا سایر نهادهای اثرگذار 

تربیتی نیســت، لیکن پرواضح است که 
معلم و مربی از شــرایط و سرمایه هایی 
برخوردارند که سایرین از آن بی بهره اند 
و اوست که می تواند در دل انسان چراغی 
بیفــروزد و او را از جهالت به دانایی و از 
انفعال به اثربخشی رهنمون شود. این از 
پدیده هایی  ارزشمندترین  و  بزرگ ترین 
اســت که می توانــد در حیات انســان 
 تصور شــود که خود شرح مفصلی دارد.
در این میان، یکی از نکات اساســی این 
خواهد بــود که شــرایط و ویژگی های 
چنیــن مربــی و معلمــی کدام اند؟ و 
معلمان و مربیان این جامعة اســالمی، 
با تمام سوابق و ســرمایه های برازنده و 
توانست  ارزشمند خود، چگونه خواهند 
آن حیات طیبه را نخســت به درستی 
ترســیم کننــد و ســپس مخاطبان و 
همراهان خــود را به ســوی آن هدف 
 واال رهنمون شــوند؟ بدیهی اســت که:

 ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
شــاید ارزش مدارانه بتوان گفت، برای 
آنکه مــن یــک معلم خــوب و موفق 
باشــم، ابتدا باید در زندگی انسانی خود 
مدارج هدفمندی و موفقیت را به خوبی 
بشناسم و طی کنم. زندگی انسانِی موفق 
و رعایت نظم، هدفمندی و تالشــگری 
 شرط شــروع هر اقدام مؤثر خواهد بود.
در گام دوم، اعتقــاد و ایمــان عمیــق 
درونــی، و آراســتگی و اهتمام مداوم و 
اثربخش بیرونی به دانش ها، گرایش ها و 
 رفتارهای اسالم ناب ضروری خواهد بود.
در گام سوم، اشراف به مقتضیات زمانه و 

اقدام اثرگذار متناسب با فراز و فرودهای 
طبیعــی یــا تحمیلــی آن می تواند از 
سرمایه  های ارزشمند معلم برای راه یابی 
خود و راهنمایی دیگران به شــمار آید. 
انقالب اســالمی ایران، بــه عنوان یک 
پدیــدة الهی منحصر به فــرد در دوران 
معاصر، برای موافقــان و مخالفان خود 
موضوع  این  است.  غیرقابل چشم پوشی 
شاید برای کســانی که همچون ماهیان 
یک دریای ژرف هستند، عادی و بدیهی 
به نظر بیاید. این، معلم روشن بین است 
که باید پیشــرو و منادی ارزش مداری 
 و قدرشناســی حقیقی در جامعه باشد.
در گام نهایــی ایــن مســیر پرافتخار، 
اگــر چنیــن انســان ارزشــمندی به 
توانمندی هــا و مهارت هــای الزم برای 
اثرگذارترین  از  معلمی مجهــز باشــد، 
عناصر مفید در جامعه اســت و خدمات 
 او بی بدیــل و بنیادیــن خواهــد بود.

ضمن گرامیداشــت زحمــات و احترام 
و عرض خدا قوت بــه همة عزیزانی که 
در مجموعة رشــد و از جمله رشد معلم 
توفیق خدمت به جامعة شریف معلمان 
و مربیان را داشته اند، اکنون که همراهی 
بیشــتر و نزدیک تر با ایــن خانوادة پر 
افتخار نصیب این جانب نیز شده است، 
به عنوان معلمي با بیش از بیســت سال 
ســابقة حضور در فضای نورانی و مفرح 
تعلیــم و تربیــت، برای خــود و همة 
همکاران گرامــی در اقصا نقاط، توفیق 
آشــنایی با وظایف و عمل به تکالیفمان 
را در تربیت و تعلیِم برپاکنندگان تمدن 
نوین اسالمی از خداوند متعال خواستارم  
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