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 تربیت کار خداست
در قرآن كريم، بعد از نام مبارک »اهلل«، بيشترين نامي كه براي 
خدا به كار رفته، »رّب« است. ناگفته پيداست كه »ربوبيت« زماني 
كامل اســت كه بر اساس علم، حكمت، مصلحت و رحمت باشد، 

كه خداوند همه را دارد. 
معلم، تنها علم خود را منتقل نمي كند، بلكه مي تواند همة كماالت 
را با رفتار و گفتار و اخالق خود به ديگران منتقل كند. آن زمان كه 
شــاگرد به يأس گرايش پيدا مي كند، روح اميد را در او بدمد و آن 

هنگام كه شاگرد به غرور گرايش پيدا مي كند، او را هشدار دهد.
همان گونه كه خداوند متعال در مســير تربيت مردم، با منطق و 
برهان، احســاس و عاطفه، مثال و تشــبيه، تاريخ و داستان، بيان 
الگوهــاي مثبت و منفي، هنر و اخالق و نيز وعده و تهديد، مردم 
را تربيت مي كند، معلم و استاد نيز بايد از همة اين ابزارها بهره مند 
باشــند. هر چند بهرة آن ها از اين ابزار بيشتر باشد، توفيقات آن ها 

نيز بيشتر خواهد شد.
اتصال معلم و استاد و مربي به خداوند متعال، در انجام مسئوليت 
آن ها، كه همانا ارشــاد و هدايت مردم اســت، نقش مهمي دارد.
لــذا از عالم ديني  به عالم رباني تعبير مي شــود؛ يعني عالمي كه 
ســر و كارش با پروردگار است، در راه خدا و با اسلوب و اخالص 
خداپســندانه تعليــم مي دهد، از خداوند متعــال صفت ربوبيت را 

مي گيرد و به ديگران منتقل مي كند.
امام سجاد )عليه السالم( در دعاي »مكارم  االخالق« از خداوند 
مي خواهد: »الهي انطقني بالهدي و الهمني التقوي: خدايا زبانم را 
به هدايت باز كن و تقوا را به من الهام كن.« انســاني كه به اين 
مقام برسد، خدايي مي شود و همين كه خدايي شد، مي تواند همة 
امكانات و ابزارها را در مسير رضاي خدا به كار گيرد و انسان هاي 

خدايي تربيت كند.
نكات گفته شــده يكي از ارزش هاي كاري معلم است كه استاد 
حجت االســالم و المسلمين جناب آقاي محسن قرائتي در كتاب 
خود با عنوان »مهارت  معلمي« نوشــته اند. ايشان اين كتاب را در 
هشت فصل تدوين كرده اند كه مطالعة آن را به معلمان، مربيان و 

مديران مدرسه توصيه مي كنيم.
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