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درس اول
عالمه محمدتقي جعفري

معلّم و مربّي بايد همواره در حال استمداد از خدا باشد. اما بايد ديد 

»در حال اس��تمداد از خدا بودن« به چه معناس��ت؟ آيا اين بدين معني 

است كه معلّم و مربّي كاري انجام بدهد و سپس دست به دعا و نيايش 

بردارد و آيا تعليم و تربيت صحيح، يعني كار و نيايش مستمر؟ در پاسخ 

مي گوييم: بي ترديد، اين قبيل بدآموزي ها و بدفهمي ها بوده كه بشريّت 

را در هر جامعه و هر دوره اي، از انس��ان هاي صاحب نظر و رشد يافته- 

جز بس��يار محدود- محروم مي نمايد. استمداد از خدا، آن نيست كه در 

اين س��ؤال مطرح شده، بلكه مقصود اين است كه: با وجود مشتركات 

فراوان در افراد نوع بشر، تفاوت هايي بسيار زياد ميان افراد وجود دارد، 

به گونه اي كه اگر بخواهيم تعليم و تربيت به حّد نصاب برسد، براي هر 

فردي يك معلّم و مربّي الزم است.

وقتي در برابر انس��اني قرار بگيريم كه عالوه بر داش��تن مشتركاتي با 

ديگران، مختصاتي نيز براي خود دارد كه حتي ممكن اس��ت س��اليان 

متمادي با او زندگي كنيم ولي به همة مختصاتش پي نبريم، قطعي است 

ب��راي اجراي تعليم و تربيت، ب��ا در نظر گرفتن همة ابعاد او، راهي جز 

اس��تمداد از خداوند نداريم. اوس��ت كه مي تواند دست ما را در تعليم 

و تربيت بندگانش بگيرد. آيا نماز خواندِن ابن س��ينا در زمان ناتواني از 

حّل مش��كالت علمي، جز براي اين بود كه در تعليم خويش��تن از خدا 

استمداد مي ُجست؟ آيا مولوي با آن مغز و رواِن تابناك و شگفت انگيزش 
نمي گويد:

فكر اگر جامد بود، َرو ذكر كن اين قدر گفتيم، باقي فكر كن 

خود اين ذكر، موجب تمّوج و فّعالّيت فكر مي گردد و حقايقي براي 
انسان كشف مي شود:

ذكر را خورشيد اين افسرده ساز ذكر آَرد فكر را در اهتزاز 

ذكر آَرد فكر را در اهتزاز


