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Abstract 

One of the branches of ethics knowledge that has recently found a place in Iran is the field of 

professional ethics, which needs to be paid more epistemological attention. One of the rich 

sources in professional ethics is the teachings of Islam. But recognizing and promoting 

professional ethics based on Islam is not possible without analyzing the moral teachings of 

Nahj al-Balaghah. Considering this important point, in the present study, we intend to 

examine the principles of teacher professional ethics in the valuable book of Nahj al-Balaghah 

using the method of documentary analysis. The results show that Imam Ali (AS) has always 

paid attention to the discussion of ethics and moral principles and in many cases, his agents 

and companions, in particular and all human beings over time have commanded to observe 

them.The result of this kind of view of Nahj al-Balaghah leads us to the point that teachers, 

first of all, are fully aware of the moral teachings in every subject they are working on; 

Secondly, they should be inspired by their educational models in order to be effective in their 

work, and they should also be characterized by the necessary monotheistic knowledge and 

insight. The result of this approach by educators will be that educators, in any specialized 

field they are studying, look at religious-moral knowledge as a necessary knowledge for life, 

and become professional and committed people. 
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 چکیده

یکی از شاخه های دانش اخالق که به تازگی در ایران جایگاهی پیدا کرده، حوزه اخالق حرفه ای است که الزم است ازلحاظ معرفتی بیشتر 
ز منابع غنی در اخالق حرفه ای، آموزه های دین مبین اسالم است. اما شناخت و ترویج اخالق حرفه ای برمبنای به آن توجه شود. یکی ا

اسالم، بدون تحلیل آموزه های اخالقی نهج البالغه امکان پذیر نیست. باتوجه به این مهم، در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش 
ی معلم را در کتاب ارزشمند نهج البالغه بررسی کنیم. نتایج نشان می دهد که امام علی )ع( همواره به تحلیل اسنادی، اصول اخالق حرفه ا

بحث اخالقیات و اصول اخالقی توجه داشته اند و در موارد فراوانی، کارگزاران و یاران خود، به طور اخص و تمامی انسان ها را در طول 
ل این نوع نگاه به نهج البالغه ما را به این سمت و سو سوق می دهد که معلمان اوالً در هر زمینه زمان به رعایت آنها فرمان داده اند. ماحص

درسی که مشغول به فعالیت هستند، از معارف اخالقی خودآگاهی کامل داشته باشند؛ در ثانی از الگوهای تربیتی آنها در راستای اثربخشی 
معارف و بینش توحیدی الزم باشند. نتیجه اتخاذ این رویکرد از جانب مربیان این خواهد  کار خویش الهام بگیرند و همچنین خود متصف به

عنوان معرفتی ضروری برای زندگی  اخالقی به -بود که متربیان، هم در هر حوزه تخصصی که مشغول به یادگیری هستند، به معارف دینی
 .آیند کنند و هم افرادی متخصص و متعهد بار می نگاه می

 

 اخالق ،حرفه ای،معلم،متعهد، متخصص، نهج البالغه ان کلیدی:واژگ

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 بیان مسئله

 توان می آن ذیل در که است عامی اصطالح اخالقی تربیت
 را مختلفی 9های روش و 0اهداف  ،3اصول ،2تعاریف ،0رویکردها

 نظام همه ها، گیری جهت در تفاوت اوجود اینب شد؛اما متصور

 تربیت در خود رویکرد به بخشیدن عینیت برای آموزشی های
 و نموده پیروی مشخصی چارچوب از که هستند محتاج اخالقی

 اساسی رکن نماید.  در حقیقت سه تعقیب را صریحی راه نقشه
 به تربیت فرایند هم با طبیعیِ تعامل در که تربیت و تعلیم در

دهند  می تشکیل را خاص معنی به اخالقی تربیت و عام معنای

 جهت در رکن سه این.  تربیتی محتوی و شاگرد معلم،: عبارتنداز
 اصالت است، صحیح اخالقی  تربیت همانا که هدف به رسیدن

 مجموعه، یک در آنها تعامل چگونگی و یک هر صحت و دارند
 میان از اینکه ست ،ا ضروری بدان توجه آنچه اما است؛ ارزشمند

 از و بوده تربیت جریان آغازگر که است معلم رکن، سه این
 این البته اوست؛ دست به تربیت بختی نگون و بختی نیک رو این

 معلم اینکه جهت به بلکه نیست، محوری معلم معنای به سخن
. شود می شروع او از غلط یا و صحیح تربیت است، تربیت آغازگر

 تربیتی های آسیب از بسیاری مانع تواند  یم که است معلم این

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=899544&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=899544&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=899557&_au=%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 صحیح، مسیر در حرکت برای را راه تواند می که اوست و شود
که در باب ضرورت و اهمیت تربیت  رحالید . نماید تسهیل
 ولی دارد وجود پردازان نظریه بین محسوسی همنوایی  اخالقی

 به را خود جای همنوایی این آن چگونگی و چیستی باب در
در  .[0]دهد و تنوعی از نظریات را ایجاد کرده استمی آرا تشتت

نظر زیادی واقع در باب ضرورت و نیاز به تربیت اخالقی اتفاق
وجود دارد ولی در باب چیستی و چگونگی تربیت اخالقی 

بر این اساس با توجه به  .[2]نظرها بسیار زیاد است اختالف
 و ابعاد تعیین  هایی که در خصوص تعریف اخالق وگیریجهت

وجود دارد رویکردهای مختلفی برای تربیت  آن حدود و ثغور
 به طور مثال رویکردهای غیرمستقیم  [3]گردداخالقی ایجاد می

 های جنبه بر تأکید بر مبتنی ، رویکرد1وضمنی تلویحی رویکرد یا
،رویکرد 7پاداش یا مراقبتی رویکرد ها ،  ارزش و اخالق ذهنی
 یادگیری و  رویکرد 01ها ارزش ، تحلیل5ها ارزش ، تبیین8علمی

اجتماعی در زمره رویکردهای تربیت اخالقی جای می گیرند. 
 بابى کس هر: »اند تربیت اخالقی فرموده  زمینه در( ع) باقر امام

 کنند عمل بدان که کسانى ثواب مانند دهد تعلیم را هدایت از
 باب یک که هر و شودن کاسته چیزى هم آنها ثواب از و دارد اجر

 اجر کنند، عمل بدان که کسانى گناه مانند دهد تعلیم گمراهى از
 انسانی باید .معلم«نشود کاسته هم آنها گناه از و ببرد

 ذهنیتی دارای نیز و تربیت و تعلیم های روش با یافته،آشنا تربیت
 باشد؛ آن ملزومات و تربیت مقصد و هدف به نسبت روشن
 آن، به مربوط محتوی و علم هر خصصیت مباحث از گذشته
 باید معلمان همه که دارد وجود ای عمومی های ویژگی و معارف
 مطلب این دار داعیه که معلمی نتیجه در شوند؛ بدان متصفِ
 همانا که خود خلقت هدف به باید او تعلیم تحت متربی است،
 های مهارت و دانش این لزوم. یابد دست است، توحید مقام

 است، اساسی مسلمات از ساز انسان معلمان برای رچهگ عمومی
 مقام چراکه نیست؛ معلمان کلیه برای آن نفی معنی به این اما

 به را ها انسان است قرار که دارد راهی شمع به اشاره معلمی،
 تخصصی دانشی مسیر از اگر حتی کند، نزدیک خلقتشان هدف

 و ها نامه ها، بهخط از منتخب مجموعه البالغه نهج .باشد طبیعی و
 تکون در مهم مصادر از ،(السّالم علیه)علی حضرت قصار کلمات

 ای حرفه اخالق ترویج. است اسالمی فرهنگ و تمدن تکامل و
 البالغه نهج اخالقی های آموزه تحلیل بدون اسالم مبنای بر

 رهبریت دقیق تجربه از هم( السّالم علیه)علی امام. نیست میسور
 و است مند بهره( سلّم و آله و علیه اهلل صلّی)ماسال گرامی پیامبر
 گرامی پیامبر کارگزار مؤثرترین و مهمترین عنوان به خود

 هم و است تجربه صاحب( سلّم و آله و علیه اهلل صلّی)اسالم
 و( سلّم و آله و علیه اهلل صلّی)پیامبر کارگزاران سایر مدیریت
 و است کرده ربهتج تأمل با را گانه سه خلفای مدیریت همچنین

 بساطت با اسالمی امت رهبریت به سال پنج مدت به خود هم
 اخالق باب در حضرت آن دلیل، همین به. است پرداخته ید

. دارد فراوانی اخالقی رهنمودهای مختلف، مناصب در مدیریت
 وابسته و پراکنده موردی، صورت به رهنمودها این تردید بدون

 اقتضا حضرت آن گرایی اصول بلکه نیست، خاص شرایط به
 و ها توصیه و ها ترغیب وی، اخالقی رهنمودهای که کند می

 آن اخالقی نواهی و اوامر کلیة یعنی ها، بازداشتن و تحذیرها
 شمول جهان نحو به که باشد عامی مبانی و اصول تابع حضرت

آورد. در این راستا  دست به آنها از را ای حرفه اخالق بتوان
نجام شده است.فراهانی و اشرفی در پژوهشی پژوهش های نیز ا

البالغه به این نتیجه  نهج در ای حرفه اخالق با عنوان اصول
 اصول و اخالقیات بحث به همواره( ع) علی دست یافتند که امام

 یاران و کارگزاران فراوانی، موارد در و اند داشته توجه اخالقی
 رعایت به مانز طول در را ها انسان تمامی و اخص طور به خود،
 البالغه، نهج در مطرح اخالقی اصول. اند داده فرمان آنها

 وفای اصل انصاف، اصل آزادی، اصل احترام، اصل: بر مشتمل
 اصل پذیری، مسئولیت اصل صداقت، اصل امانت، اصل عهد، به

 قانون اصل صدر، سعة و مدارا اصل انتقادپذیری، و نقادی
با بررسی عمیق تر است. رازداری اصل و اعتدال اصل مداری،

آشکار شد که جای پژوهشی با تمرکز بر اخالق حرفه ای معلم 
با تکیه بر سخنان گهر بار موالی متقیان خالی است؛ لذا محقق 
بر آن شد تا پژوهشی با هدف بررسی اخالق حرفه ای معلم که 
برگرفته از سخنان گهربار و ارزشمند موالی متقیان امام علی 

 راستای در گامی تا  بالغه باشد را به انجام رساند )ع( در نهج ال
 به عبارت دیگر .شود برداشته معلمان برای فرایند این تسهیل
 دیرباز از معلمان، برای الزم عملکردهای و وظایف تعریف گرچه

 خود نگاه نوع به بسته مختلف تربیتی مکاتب و بوده موردتوجه
 ارائه خاص ای ونهگ به را شاگرد و معلم تعامالت انسان، به

است. بنابراین  توجه درخور مباحث، برخی خالی جای اما اند؛ داده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اخالق حرفه ای معلم 
در تراز نهج البالغه به انجام رسید و در تالش جهت  

 پاسخگویی به سوال ذیل می باشد:
ن می اخالق حرفه ای معلم در بستر نهج البالغه چگونه تبیی

 شود؟
برای دستیابی به این مهم ابتدا به مفهوم شناسی اخالق حرفه 

اسالمی می پردازیم ،سپس به  اخالقی ای در  بستر فرهنگ
 واکاوی آن در تراز نهج البالغه خواهیم پرداخت.

 

 روش پژوهش:
 صورت به ها داده و بوده نهج البالغه بر متمرکز مطالعه این

 تحلیل کارآمد و ساده شهایرو از یکی.  شد تحلیل روشمند



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

10 

 برای روشی ، مضمون تحلیل.  است مضمون تحلیل ، کیفی
 کیفی های داده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل ، شناخت

 و است متنی های داده تحلیل برای فرایندی ، روش این.  است
 تبدیل تفصیلی و غنی هایی داده به را ومتنوع پراکنده های داده

با توجه به مضمون تحقیق حاضر از روش تحلیل  بنابراین میکند.
 مضمون بهره گرفته شده است. 

 

 یافته ها:
اخالق حرفه ای دارای ریز مولفه هایی است که در ادامه تحلیل 

 می شود:
 

اخالق در اصطالح یعنی ملکات و هیئت ها ی :11اخالق

نفسانی که اگر نفس به آنها متصف شود  به آسانی کاری را 
.همان طور که صاحبان صنعت ها و حرفه ها به انجام می دهد 

آسانی کار خود را انجام می دهند ،صاحبان ملکات فاضله و رذیله 
هم به آسانی کار خوب یا بد انجام می دهند ؛ پس اخالق یعنی 
ملکات نفسانی و هیئت روحی که باعث می شود کارها زشت یا 

 .[0]یرندزیبا به آسانی از نفس متخلق به اخالق خاص نشات بگ
اخالق عنصری فلسفی است که خوب و بد و نیز هنجارهای 
وجدانی را منعکس می کند و نیز هدف زندگی و معنایی برای 

 .[9]دست یافتن به ان را تعریف می کند.

 یا گری ای حرفه وبستر دیکشنری طبق:12حرفه ای گری

 یا اهداف، رفتار،: »شود می تعریف شکل این به بودن ای حرفه
 و ؛«است ای حرفه فرد یا حرفه نشانگر یا معرف که ییها ویژگی
 آمادگی اغلب و تخصصی دانش مستلزم که شغلی را حرفه

 است. فشرده صورت به و درازمدت در آکادمیک
اخالق حرفه ای شامل ارزش ها و :11اخالق حرفه ای

باورهای اصلی می شود که راهنمایی برای رفتار گروهی از 
مالت آنان با مراجع ،مشتری و متخصصان در رابطه با تعا

همکاران را فراهم می آورد.مفهوم اخالق حرفه ای برگرفته از 
علم اخالق است .اخالق حرفه ای عبارت است از مجموعه 
قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده است. 
می توان اخالق حرفه ای را بیان کننده باورهای یک گروه حرفه 

این که چه چیزی درست و مرتبط با معیارهای ای در مورد 
همان حرفه است دانست.هر یک از حرفه های مرتبط با انسان 
حوزه ها و ابعاد مختلفی دارند که برخی مشترک و برخی دیگر 
به طور ویژه به یک حرفه تعلق دارند.گذشته از این تفاوت به 
نظر می رسد اصول اساسی در تمامی حرفه های یاری رسان 

سان است. در دو دهه گذشته موضوع های مربوط به اخالق یک
حرفه ای پیشرفت قابل مالحظه ای داشته و مطالعه ای نظام 
مند در این زمین رو به گسترش نهاده است.این اخالق مشتمل 

 ،فرد محور ،حقوق محور ،عدالت محورخرده مولفه اخالق  9بر 
 وظیفه محور و فایده محور می باشد.

 

 حرفه ای  ابعاد اخالق

:عبارت است از پایبندی واقعی و دایمی به مجموعه ای 14تعهد

از اصول و رموز اخالق و ارزشها و هنجارها .نظامندی در اصول 
 و قانونمندی در حرفه.

:تخصص حاصل علم و تجربه است و در واقع 15تخصص

بیانگر مجموعه ای از معلومات ،مهارت ها،دانش ،اطالعات و 
 کردن آنهاست.  آگاهی ها و روز آمد

:تعلق عالقه ،اشتیاق،دلبستگی،عشق ورزی ،انگیزه و 16تعلق

روحیه حرفه ای است.تعلق حرفه ای باعث شادابی ،پویایی 
 ،امیدواری و امیدآفرینی ،بالندگی و برازندگی می شود.

:پایداری و ماندگاری در حرفه و حفظ ارتباط با حرفه 17تداوم

فه،اعتبار برای حرفه ای ها ای ها باعث وسعت دید ،احاطه بر حر
 و آرامش و احترام و اعتماد در مخاطبین می شود.

:خون تازه در رگ های زندگی حرفه ای ها باعث 18تحول

طراوت ،شادابی،اثر بخشی و ثمربخشی بیشتر و خالقیت و 
نوآوری می شود.تحول میدان فرصت ها و ایده های تازه برای 

 وسعه می شود.فرد حرفه ای و باعث رشد، پیشرفت و ت

:انسان موجودی بسیار توانمند است که  در بسیاری از 19تکامل

موارد استعدادها،توانایی ها و انرژی خود را به درستی می شناسد 
و از آن استفاده می کند.فرد حرفه ای می کوشد تا شایستگی و 
قابلیت ریشه ای خود را بیابد و با انتخاب مسر درست یعنی مسیر 

عداد ،با میل و با استفاده از روحیه کمال جویی به متناسب با است
درستی زندگی کند تا خود را به اوج قله های پیشرفت و درجه 
اجتهاد و کمال برساند لذا حرفه ای ماندن نتیجه کمال جویی 

 .[1]همیشگی است

:یک هنجار فرهنگی است که به انجام مناسب و 20اخالق کار

هد و بر این باور است خوب در جامعه ارزش معنوی مثبت می د
که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است. اخالق کار 

نیز به عنوان مجموعه ای از اصول اخالقی و معنوی  20اسالمی
در بافت اسالمی است که آنچه درست است را از نادرست متمایز 

.اخالق کار اسالمی گرایش و تمایل نسبت به کار و [7]می سازد
ضیلت در زندگی بشر دیدن است.اخالق کار را به عنوان یک ف

کار اسالمی یک جهت گیری به سوی کار و رویکردهای شغلی 
در واقع اخالق کار  به عنوان یک ارزش در زندگی بشر است

اسالمی از خصیصه اخالقی همه آچه که یک مسلمان باید در 
سفر زمینی اش بر اساس راهنمایی و دستورات الهی انجام می 

ر است و بر اساس چهار مفهوم اولیه تالش شد تفکیک ناپذی
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 [8]،رقابت،شفافیت و رفتار و مسئولیت اخالقی ساخته شده است
این موضوع در تعلیم و تربیت بسیار مهم تر است .این که 
تدریس در میان سایر مشاغل به صورت یک حرفه مورد توجه 

(تدریس را که 2110) 23(و چن2113) 22قرار می گیرد .دیوید کار
شدت درگیر مباحث  ت حرفه ای معرفی می کند که بهفعالی

  .[5]اخالقی می باشد
 اخالق. است اسالم چارچوب در که است اخالقی اسالمی خوی

 :دارد اصلی بخش سه اسالمی

 مانند بکند، خدا برابر در باید آدمی که کارهایی: خدا با .رابطه0
 دعا و روزه و نماز

 دیگر و مردم با ارهایشرفت و فرد برخورد: مردم با .رابطه2
 عموماً. دوستی و خانواده های نقش رفتار مانند جامعه، اعضای
 .است بخش این بیشتر اسالمی اخالق از منظور

 موارد یعنی خودش با انسان برخورد چارچوب: خود با .رابطه3
 چگونگی و( رشک) حسد مانند دهد، تغییر درونش در را ناصحیح

 خوردن غذا

 
 

  سالمیا اخالقی فرهنگ

 خصوص در فکر طرز نوع چهار حداقل غربی جوامع دیدگاه از
  دارد وجود آموزشی های نظام در اخالقی رفتار

  . از عبارتند که
 

24نفع اصالت دیدگاه
 که هستند اخالقی هایی رفتار:

 باشند داشته همراه به افراد تعداد بیشترین برای را فایده بیشترین

 برای که شود می تلقی اخالقی رفتاری :25گرایی فرد دیدگاه

  . باشد مفید فرد خود بلندمدت منابع

 حقوق که است اخالقی رفتاری :26اخالقی -حقوقی دیدگاه

  نماید می تامین را جامعه افراد تمامی اساسی
دیدگاه عدالت:زمانی که با افراد بهصورت منصفانه و بی طرفانه 

  .برخورد شود ،رفتار اخالقی حاکم گردیده است

 ارسطو: و افالطون سقراط همچون:27باستان یونان لسفهف

 نهادند بنیان اخالق فلسفه و مطالعه منظور به را اخالق علم
 قرار مکتب نفع، اصالت مکتب چون هم فکری مختلف .مکاتب
 ...و پرستی خود مکتب ، دادگری

 اکرم رسول که است حدی به اسالم مبین دین در اخالق اهمیت
 و دانند می آنها ترین اخالق خوش را افراد ینتر دیندار اهلل صلی

 که است چیزی بهترین اخالق که فرمایند می دیگر جای در
می  السالم علیه علی امام . است نموده عطا اش بنده به خداوند
 شود می آزمایش آن در اخالق که است چیز شش فرمایند

( میلرغبت) (و جلوگیری منع) ترس، امنیت و ،خشم خوشنودی"
 نشود خارج میانه و تعادل حد از هرکس چیز شش این در عنیی

  . است مذموم او اخالق وگرنه است نیکو
 در عملی مفهوم یک عنوان به آموزشی نظام و ای حرفه اخالق
 چهار در مختلف پژوهشگران توجه آموزشی نظام و فردی سطوح

 یک عنوان به آن از که است نموده جلب خود به گذشته دهه
 سطح در مختلف  آموزشی های نظام فراروی اسیاس چالش
  . شود می یاد جهان

 

 نهج البالغه
 مؤمنان، امیر گهربار و نورانی کالم از برگرفته البالغه، نهج

 غبار و کهنگی گرد گاه هیچ زمان، گذر که است( ع)علی حضرت
 شکوهش و جلوه از و ننشانده او پرفروغ سیمای بر فراموشی
 یاد از را او برجسته صفات دیگر و جهاد و تعدال و تقوا نکاسته،

 فرود تعظیم سر وی حکمت و دانش عظمت برابر در و نبرده
 ظهور و زمان گذشت که قدر گران مجموعه این .است آورده

 است، افزوده آن ارزش بر پیوسته تر، روشن و نوتر های اندیشه
 های جمله و ها نامه ها، وصیت دعاها، ها، خطابه از ای گزیده
 سید عالمه را ماندگار اثر این.است( ع)علی متقیان، موالی کوتاه

 منبع، و کتاب صدها میان از علیه اهلل رضوان رضی شریف
 القرآن اخ درستی به که البالغه نهج است. کرده تنظیم و گردآوری

 های ارزش از را غواصی هر الهی مصحف همانند است گرفته نام
. گذارد نمی نصیب بی خویش وجودی دریای بزرگ و سترگ
 صدها و ها ده و مدیریت تربیت، سیاست، اقتصاد، الهی، معارف

 کاوید علوی البالغه نهج در توان می را فنی و تخصصی موضوع
از آنجا که پژوهش حاضر با .یازید دست آن رقیب بی نتایج به و

هدف تحلیل شاخصه های اخالق معلمی شکل گرفته در ادامه 
 با آن در سیره نهج البالغه می پردازیم: به طرح مباحث مرتبط

 

 معلّمی در سیره امام علی )ع(
 علم ناشر و حامل که دارد برتری دیگران بر سبب بدین معلم

 با دنیا زخارف از جهت همین به و دارد امتیاز هفت علم است،
 سخنانی، در السالم علیه علی امام را فضیلت این. است تر ارزش

 :شمارد برمی گونه این
 .ها فرعون میراث مال، و انبیاست میراث علم، .0

 
 
 

ابعاد اخالق حرفه 
 ای 

مفهوم شناسی 
 اخالق حرفه ای

 اخالق حرفه ای 

 حرفه ای گری

تکامل/تداوم  

 تخصص

تعلق/ تعهد اخالق  
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 چه هر را مال ولی شود، نمی کم کنی، انفاق چه هر را علم .2
 .شد خواهد کم کنی، خرج

 در باید مال وصاحب دارد نگهبان و حافظ به احتیاج مال، .3
 مراقبت به احتیاج تنها نه علم، ولی کند، مراقبت آن نگهداری

 .کند می حفظ ضررها و خطرها از هم را خود صاحب بلکه ندارد،
 از پس ثروت و مال ولی است، آدمی همراه قیامت تا علم .0

 .شود می رها مرگ
 برای فقط علم ولی شود، می حاصل کافر و مؤمن برای مال .9

 .شود می حاصل ایمان اهل
 نیازمند ولی علمند، اهل نیازمند خود دین امر در مردم تمام .1

 .ندنیست ثروت صاحبان
 کند، می یاری را او صراط، از صاحبش عبور هنگام در علم .7

 می خود صاحب مزاحم و مانع صراط، از عبور در ثروت ولی
 بر هاست، انسان روحانی پدر نوعی به هدایت، مقام در معلم.شود
 [01].دارد برتری جسمانی پدر بر اساس این

 تبیین در البالغه نهج گوناگون های گزاره در که هایی شاخص
 عناصر به ناظر بیشتر است آمده شاخصه های اخالق معلمی

 مدیریتی، های کسوت در که است اجتماعی کارگزار و مؤثّر
 اساتید شاید میان این در.نمایند می نقش ایفای آموزشی و تربیتی

 نوجوان و جوان اقشار با پیوسته ارتباط دلیل به معلمان ویژه به و
 فردی رفتارهای با مرتبط رازهایف این مخاطب کس هر از بیش

 مقاله این در که سخنان این مجموع گویا.باشند اجتماعی و
 و کارساز کلیدی، نکات مجموعه خود شود می ارائه آن از بخشی

 ویژه به و آموز دانش و معلم دانشجو، و استاد مناسبات در محوری
 شود نمی و است مشاغل ارجمندترین معلمی.است متربی و مربی

 عادی و مادی های سنجه با را ارزشمندی این بایدن و
 تکلیفی زمینه این در هرچند آن کارگزاران و جامعه.سنجید
 تربیت و تعلیم رسالت و معلم به را نگاه این دارندتا بایسته
 اهمیت و قدرشناسی با باید که است معلم این اما بکنند؛ اصالح

 و 28یامبریپ شغل مکانت در را خویش شغلی؛ جایگاه به دادن
 از قدرشناسی و خویش شخصیت بر نگاه این و بداند گری هدایت
 را خدمت های زمینه و ارتقا را ارزشمندی تربیتی های فرصت

 به بکوشد بلکه باشد ارجمند باید خود فقط نه معلم سازد. فراخ
 شخصیت به شخص از فراتر و بگذارد احترام نیز جامعه نگاه

 و ها خوبی مردم که را نگاه این تا شود معطوف خویش
 سنجند می او وجود تراز در را شایستگان حتی و ها شایستگی

 .25کند پاسداری نگاه این از و نماید گذاری حرمت
 اجتناب را رفتار و اندیشه قرابت پیامبران؛ با معلم شغل همانندی 

 و آموزان دانش برای شمع بسان معلم طلبد؛ می و ساخته ناپذیر
 را خصلت و خوبی و کند مهرورزی زد،بسو خویش مخاطبان
 .31بنماید( ص)محمدی

 مرجعیت مقام در حتی خویش شغل اقتضای به فقط نه معلم
 به.هستنند پیامبران به ها ترین نزدیک خویش اجتماعی و علمی
 ساحت در حضور و تربیت قامت در تنها نه معلم سخن دیگر
 دانای هجایگا در بلکه دارد پیامبران با قرابت کالس و کتاب
 از اجتماعی عنصر یک قامت در اجتماعی مراجعه محل و جامعه

 . 30آیند می بشمار پیامبران نزدیکان
 

 معلمی در تراز نهج البالغه مقبولیت
 اصول ترین محوری از یکی الهی تقوای به التزام پیشگی و پروا 

 از بیش را معلمی شغل اینکه گو است معلمی های موفقیت در
 اند داشته عجین ترسی خدا با آموزشیاری از قبل یا اندوزی دانش

 شکوهمند و ارجمند تقوی با تربیت و تعلیم کار گویی تو
 باال را کارها همه عیار تقوی چند هر سخن دیگر به.شود می
 در مهم این اما کند می تقویت را پایداری و ارجمندی و برد می

 صیخا اهمیت و ارزش از معلمی چون سترگ و بزرگ مأموریتی
 با کاری هیچ( ع)علی امام قشنگ تعبیر به است و برخوردار

 در که شود اندک کاری شود می چگونه و نیست اندک تقوای
 تعلیم که وقتی پیداست.32است پذیرفته و ستوده خداوند پیشگاه

 تامه علت که چرا پایدار؛ و شود می پردامنه شد، خدایی  تربیت و
 الهی ماهیت در باید را اجتماعی و فرهنگی  خدمات ماندگاری

 شجره به بگیرد خود به الهی رنگ که کاری اصوالً.جست آن
 مگر.است دامنه پر برگش و شاخ و پایدار اصلش که ماند
 آفرینی نقش راهبر یک قامت در که معلمی و مربی شود می
 باید مربی.کند بخشی هستی ای نایافته  و نباشد پیشرو کند می
 و کند تربیت بتواند تا باشد تهرف راه و  سلوک معنی، اهل

 تا بکند آغاز خویشتن از مربی باید  پس. گردد ماندگار اش آموزه
 و رفتار در خودسازی با باید خویشتن از آغاز این و دیگران
 و پرداخته خود به که کس آن و بیان و زبان تا باشد سلوک

 دیگران به آنکه تا است تکریم بر سزاوارتر سازد می را خویشتن
 آموزشی و تربیتی مأموریت در موفقیت برای .معلم 33آموزد می
 است محبوبیت و مقبولیت بازوی دو از برخوداری نیازمند خود
 برای اما راهگشاست واجتماعی فعال عناصر برای هرچند دو این

 .است ضرورت یک کارمعلمی
 

 مقبولیت معلمی در تراز نهج البالغه عوامل 
 شرط این و شود واقع پذیرش دمور که است موفق وقتی معلم

 و دانشجو تربیت و آموزش کامیابی و موفقیت در نخست
 .است آموز دانش

 و مقام و بنماید بزرگ خود، آموزان دانش نظر در معلم باید
 .شود مسلم ایشان علمی تجربیات جایگاه
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 و علمی اطالعات و دانش و آموزش تجربه که معلمی
 آموزان دانش برای تواند نمی باشد نداشته را معلمی های مهارت

 .شود تحسین قابل و چشمگیر خود
 و پذیرش با آموز دانش و معلم و پرورش و آموزش جنس اصوالً
 در جبر و تحمیل معرفی،. است همراه قلبی و نانوشته توافق

 مجال این در ندارد جایگاهی آموز دانش و معلم مدرسه، و کالس
 کنیم می بسنده دمور چند به مقبولیت زمینه ها ده از
 

 معلمی در تراز نهج البالغه نگرش و نگاه
 آموزان دانش و است خویش های گذاری ارزش گروه در معلم  

 و زبان عالقه، در که دانند می چیزی در را معلم وزن و قیمت
 شخصیتی شیب که عالقه ابراز و گرایش. دارد نمود معلم اراده
 محدود نوشتن و گفتن به لزوماً دهد می نشان را معلم یک
 های فعالیت ودر آموز دانش و معلم کوتاه تعامل در بلکه شود نمی

 .است رصد قابل نیز ایشان غیررسمی و رسمی
 رفتار ویژه به و گفتار اندیشه، در معلم یک ارزش گفت توان می 

 وزن سخن السالم علیه علی حضرت بلند تعبیر به و یابد می نمود
 اندیشه بدان که است یزیچ آن گروه در انسان شخصیتی

 که .معلمی 30گیرد می خود در را ایشان فکری فضای و کند می
 و انسانی های ارزش یا و پژوهش و علم دانش، از کالس در

 از که کسی با گوید می سخن اجتماعی تعامالت و فردی کماالت
 زرنگی و زیرکی و قدرت و ها برخورداری مادیات، ثروت،

 و رفتار و کالم با معلم. دارد فاوتت گوید، می سخن اجتماعی
 شدن خدایی انسان سرانجام که دهد می نشان خود های سوگیری

 و شهوت نه است انسانی واالی های ارزش به رسیدن و
در ادامه به بررسی  - 39جایگاهی و مادی جنسی، های برخورداری

مولفه های اخالق حرفهه ای معلم در  تراز نهج البالغه) در دو 
 ولیت معلم و محبوبیت معلم (می پردازیم:سطح مقب

 

 البالغه نهج تراز در مولفه های اخالق حرفه ای معلم
 معلم  .مقبولیت0

  معلمی دانش و *اندیشه
 است ایشان علمی توان و بیان به مدرسه و کالس در معلم وزن 
 در ایشان اخالقی و اجتماعی معنوی، شخصیت همه از تر مهم و

 .است او بیانی محتوای  و زبان گروه
 سخن هم و بگوید سخن خوب هم که است برمعلم همین برای
 و زبانی های مهارت گروه در گفتن سخن خوب. بگوید خوب
 کالس مدیریت های اسلوب و داری کالس فنون و دانش و بیانی
 و پژوهش دانش، مطالعه، به مربوط گفتن خوب سخن و است
 . ایشان پیوسته اندیشه همه از تر مهم

 حوزه در و باشد مند بهره تخصصی و عمومی دانش از که لمیمع
 تواند می بهتر شود، برخوردار علمی های تازه و اندیشه از آموزش
 اندیشه و دانش از برخوردار و فرزانه معلمی یک درقامت

 که را تدریس ضمن مطالعاتی های فرصت شاید. کند  آفرینی نقش
 همین به ناظر شده دبیرت معلمان و اساتید آموزش های زمینه در

 20  کنار در باید .معلم31باشد مطالعاتی و آموزشی و علمی نیاز
 و درس طرح اندیشه، مطالعه، در ساعت 20 آموزش، ساعت

 و آموزش به خسارت شود این جز اگر و باشد خویش روزرسانی به
 .  است آموز دانش و  پرورش

 
 "دانم نمی" *جسارت

 ولع است دانش در جدیت و جهد اهل و دارد علمی  که معلمی 
 این و است دانستن و دانش اندیشه در و داشته اندوزی دانش

 ناآرام و داده قرار دانش و مطالعه تکاپوی در را او پیوسته ویژگی
 .سازد می دانستن

 دانی کم حس همیشه دارد ناآرام درون در ریشه که احساس این
 تجربه به و. سازد می ور شعله ایشان در فروتنانه را نیازمندی و

 مطالعه به نیاز و تردید درگاه که استادی و معلم است شده ثابت
 و بزرگ درسی خود نماید اعتراف ندانستن به فروتنانه تأمل و

 .بود خواهد دانشجویان و آموزان دانش برای ماندگار
 از برایگریز زدن پا و دست و توجیه اللفظی، شرح توضیح

 و علم سرآمدان و بزرگان بین مرسوم شیوه خالف ندانستن
 طباطبایی عالمه و انصاری اعظم شیخ احواالت در. است دانش

 جسارتی و ماندگار فصلی ندانستن به اذعان دیگر بزرگان و
 .است شده جاودانه و ثبت بزرگ

 أدری ال قول ترک من(: ع) علی حضرت سخن این زیباست چه
  37مقاتله أصیبت

 گرداند روی دانم نمی گفتن از دیدتر بگاه که استادی و معلم اری
 شود می نابود

 بزرگی به تنها نه اساتید قبیل این که است شده ثابت تجربه به و
 .افتادند ومقبولیت فرزانگی از که نشدند معروف ودانایی

 
 مقبولیت  الزمه اندوزی *تجربه

 مهارت و دانش انتقال و تجربه و کسوت اهل ظرفیت از استفاده 
 را تربیت و تعلیم عرصه به وارد تازه و جوان معلمان پیشکسوتان؛

 درس، طرح آموزش، های مهارت.سازد می نیاز بی خطا و آزمون از
 پایش و نوجوان و کودک قشر با تعامل و انتقال و ارائه های شیوه

 عمومی و فردی رفتار در ها فعالیت و ها برنامه تأثیر ارزیابی و
 های آزمون بدون و ساله یک که نیست چیزی... و آموزان دانش
 معلمی تجربیات دوستانه و طبیعی انتقال.آید دست به عدیده
 معلمان و پیشکسوتان بین خوب مناسبات ساختن فراهم نیازمند
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 استفاده را خود های برنامه از بخشی باید جوان معلم.است جدید
 سخنان از فرازی در( ع)امیر حضرت.بداند گذشتگان تجربیات از

 و کنند می توصیه کارآمد و ظریف نکته این به خود ارزشمند
  38است خوشایندتر جوان تالش از پیر اندیشه من نزد: فرمایند می

 
 معلمی در *نقدپذیری 
 از نقدپذیری و نقد وتعلم تعلیم حوزه در ویژه به مشاغل همه در  

 نباشد نقدپذیر که استادی و معلم.است پسندیده های ویژگی
 از یکی شود گفته اگر نیست دور. ندارد توجهی قابل تمقبولی

 آن در که هایی کالس.است نقد از استقبال موفق معلم های ویژگی
 نقاد آموز دانش و دانشجو استاد؛ و معلم یا و نباشد پرسشگری

 خود روزرسانی به از استاد هم و است مرده کالس باشدهم نداشته
 های آگاهی و دانش توسعه و شدن روزآمد برای معلم.ماند می باز

 یکی شاید و است مسأله پر آموزان دانش و دانشجو نیازمند علمی
 فقر، ها، دانشگاه و مدارس درس های کالس گیر دامن های آفت از

 چشمش دانشجو و آموز دانش گویی تو. باشد  سؤال نبود و مسأله
 را موبایلش و ساعت لحظه هر و گیرد نمی ساعت های عقربه از را
 معلم.کند می تحمل زحمت به را زمان حرکت کندی و نگرد یم

 تغییر همه از تر مهم و اندیشه و توان ارتقای و شدن چابک برای
 یادگیری و یاددهی های قالب و شیوه و آموزشی رویکردهای

 مدیر و معلم که باشد بهتر شاید و است سازنده نقدهای نیازمند
 جامعه و اولیاء معلمان، وزان،آم دانش طرف از را نقد این های زمینه
 از برخوردار معلم و مدیر مدرسه،.نمایند فراهم مرتبط هدف

 برخوردار آن نتایج و ثمرات از  دیگران از بیش نقد های ظرفیت
 اما نماید می سخت تحملش و تلخ ظاهرش چند هر نقد و.شوند می

 علی امیر حضرت تعبیر به. است سازنده و بخش بشارت باطنش
 هشدار را تو که کس آن و است مژده و بشارت هشدار، نتیجه( ع)
 .35داد مژده را تو که است کسی همانند داد نقد و
 

 افزایی دانش و *مطالعه
 نخبگان میان ویژه به جامعه در جدی های آسیب از یکی امروز  
 در مطالعه سرانه. است افزایی دانش و مطالعه ضعف معلمان؛ و

 سوگمندانه و مدرسه و دانشگاه اهل یحت و مردم های توده میان
 از اعالنی های سرانه است؛ نهاده کاهش به رو معلمان و اساتید
  دردناک واقعیت یک از پرده که فرهنگی ارشد مدیران سوی
 .است انگیز بر تأمل و جدی دارد برمی

 آموزان دانش میان در کمتر حتی و دقیقه بیست ای هفته سرانه 
  حالی در این. گذشت سادگی به آن کنار از بشود که نیست چیزی
 در سنجه بهترین مطالعه نظران، صاحب اذعان به که است

 وقتی. است جامعه در فرهنگ توسعه و رشدیافتگی های شاخص
 فرهنگ. بگذارد غربت و کاهش به رو جامعه در کتاب و مطالعه

 قشر ترین رقیب بی معلمان.شود می آسیب دچار آن های هویت و
 تربیت و هستند جامعه عمومی دانش توسعه و سازی گفرهن در

 کفایت با دستان با دانش به عالقه و مطالعه و کتاب با آشنا قشر
 و راهبری مقام به رسیدن برای معلم.پذیرد می صورت معلمان
 نیازمند مطالعه و کتاب زمینه در گری مداخله نقش ارتقای

 معلم باید نسخ دیگر به. است مطالعه و دانش با خود بهسازی
 شاید.کند فرهنگ جامعه، در سپس و خویش در عمالً را مطالعه
 توان ارتقای و اندوزی دانش معلم؛ برای کار ترین مهم و بهترین

 و مطالعه به ها دسترسی که دنیایی این در معلم باشد مهارت و
 آگاهی های زمینه مختلف های شکل به و شده افزون دانش

 علمی مهارت ارتقای به دیگران از شبی باید است شده پردامنه
 الزم های آگاهی و دانش از همه از باالتر و پرداخته وشغلی

 و اندوزی  دانش 01(ع) علی حضرت بلند سخنی در. شود برخوردار
 جایگاه و دانسته خیر ترین بزرگ را علمی های توانمندی ارتقای

 ینا وجه شاید داند می فرزند حتی و ثروت هر از باالتر را آن
 گیری شکل و تربیت در دانش گری هدایت نقش فرزند به برتری
 از بهتر آگاه و مطالعه با انسان فهم و خرد یقین به. است خانواده
 تفاوت سرآغاز دانش اینکه گو است مطالعه و دانش کم انسان

 .است افراد بین
 

 یادگیری و یاددهی های زمینه با *آشنایی
 و ذهنی توان و عالقه ها، زمینه با آشنایی معلمی لوازم از یکی 

 های مؤلفه دانش؛ انتقال برای. است آموزان دانش روحی
 سامان معلمی کار آن به توجه بدون که است الزم ای عدیده

 کالمی، ابزارهای و شکل روانی و روحی حاالت. گیرد نمی
 .هستند آن از بخشی مکانی و زمانی اقتضائات

 افسرده ها بدن همانند نیز ها دل ،(ع)علی حضرت تعبیر به
 آمیز حکمت زیبای سخنان ها دل شادابی برای پس شوند می

  00.بجویید
 انتظار نیز فسرده روح از کشید کار خسته بدن از توان نمی وقتی

 مانند هم روح باید. رود نمی تحلیل و درک شنیدن، همراهی،
 دیگر فرازی در.بیابد دریافت و همراهی توان تا شود تیمار جسم

 آن نشاط برای شوند می خسته ها تن همانند ها دل این فرماید می
 02بیاورید  روی حکیمانه و تازه سخنان به

 بلکه نیندیشد تکلیف و تدریس درس، به صرفاً معلم بجاست 
 این بدون های دادن درس بسا ای کند؛ چاره آمادگی ایجاد برای

 به یتوجه بی دلیل به را  معلم طرفه؛ یک اصرار یا و آمادگی
 و درس از انزجار نوعی موجب حتی و اندازد مقبولیت از شرایط؛

 همین دلیل به که معلمانی نیستند کم. شود معلم از نفرت
 با شان اسم بسا ای و نداشته آموزی دانش  پایگاه  ها، ناآگاهی

 .است  خورده گره ناخرسندانه خاطراتی
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 خود تربیتی خصوص به و آموزشی ارتباط و درس موقعیت 
 و حساسیت با بدان باید معلم همه از بیش که دارد جایگاهی

 و توجه موجب که هستند ادبارها و اقبال این.نماید توجه تأمل
 وقتی شود می آموزشی محتوای و معلم به آموزان دانش عالقه
 معلم شود؛ می توجه بی هم معلم به ندهد؛ درس به دل آموز دانش

 و آموزشی محتوای و درس به اقبال های زمینه تا بکوشد باید
 جایی به راه ذوقی بی و مهری بی با واال شود فراهم تربیتی

 پشت و آوردن روی را ها دل: فرمود( ع) علی حضرت.برد نمی
 و خواهش که وادارید کار به آنگاه را ها دل پس است کردنی
 کور واداری، کاری به اجبار به را دل اگر زیرا دارند کششی

 .03زند می باز سر دریافت و توجه از دل و گردد می
 

 فطرت باطعم *معلمی
 جلوه را جهان و نیست مادی جهان به نگاهش متعهد معلم

 صرف مادی نگاه است قائل شعور آن برای و دانسته الهی جمال
 الهی فطرت از بیگانه را آن و انداخته سایه نیز دانش بر که
 طعم با را شدان باید معلم.ندارد راه معلمی قاموس در نماید می

 را ها دریافت و های آموزه  فطری ذائقه و کند ارائه الهی فطرت
 ارائه نگاه همین با را دانش بزرگ فالسفه و علما. سازد مند جهت
 نیانگارد فطرت با بیگانه را  علم باید معلم سخن دیگر به.کردند

 خواهد آور محرومیت اندوزی دانش از بیش دوگانگی این  که چرا
 همین به اشاره با بلند فرازی در السالم علیه علی حضرت شد.

 علم و فطری علم است گونه دو علم: فرماید می پیوستگی
 سودمند نباشد فطری علم با هماهنگ اگر اکتسابی علم. اکتسابی

 انجامیده معلم علمی اقتدار به هماهنگی و همسویی این 00نیست
 .شود می آموزان دانش میان در ایشان افزون مقبولیت موجب و
 

 معلمی در تراز نهج البالغه .محبوبیت2
 دوست را معلم اگر است معلمی کار لوازم ترین اصلی از محبوبیت

 معلم باید. شود نمی سامان به خوب معلم کار باشند نداشته
 ابزار و شغل یک از فراتر و کند درک را خویش کار موقعیت
 را رفتارش و گفتار و بنگرد آن به هنر یک عنوان به معیشت
 .سازد اثرمند و ماندگار ادبی، اثر یا نقاشی تابلوی یک همانند

 در و بنماید خویش از خاص مراقبت دیگران برخالف باید معلم
 از ها گام انسانی و رفتاری مالحظات و اخالقی و ارزشی امور

 .باشد پیش دیگران
 بشری زیباشناختی مطالبه و فطری خواست یک که محبوبیت

 هنرمندانه را معلمی کار بیاید معلمی کار به وقتی است
 یک از فراتر خود آموزان دانش برای محبوب معلمان.کند می

 و مهربانند مادر و پدر همانند و مشاور و طبیب یک آموزشگر،
 از سر معلمانی چنین درس کالس در حضور برای آموزان دانش

 ای شاخصه نینچ به یابی دست برای معلم باید.شناسند نمی پا
 و خشک رسمی، برنامه یک از را درس و کالس و بکوشد
 روابط از سرشار و عاطفی صمیمانه، فضای یک به فرسا طاقت
 به که چنددارد الزاماتی  محبوبیت و پذیرش .نماید تبدیل متقابل
 .شود می اشاره آن از بخشی

 
 ها خوبی *نماد
. شود ختهشنا اخالقی الگوی یک عنوان به بکوشد باید معلم

 خوبی از تندیسی کارکردن خوب از فراتر باید معلم سخن بدیگر
  نشود عجین ها خوبی با خود تا انسان که چرا باشد فضیلت و

 نگیرد، خو خوبی با اندیشه و فکر وتا شود نمی خوبی رسانای
 عمل یک از فراتر  باید معلم پس. شود نمی خوب رفتار آبستن

 فاعل  سخن دیگر به. باشد ها فضیلت فاعل <خوب اخالقی
 و تأثیر دلیل  به این و است خوب کار از تر ستودنی  خوب رفتار

. است آموزان دانش اذهان در اخالقی الگو عنوان به آن ماندگاری
 آن عامل وقتی اما است خوب خوب، کار بگوییم باشد بهتر و

 از نیکوکار علی، امام زیبای تعبیر به شود و می تر خوب باشد معلم
 و شود محبوب خواهد می که معلمی 09است بهتر نیک کار

 باید شود ستودنی آموزان دانش برای و بماند  داشتنی دوست
 .باشد اندیشی نیک و خوبی تجسم

 
 معلم بودن *مردمی

 عنوان به را ایشان مردم و است مردمی داشتنی، دوست معلم  
 ن،توا با خوب، معلم شناسند؛ می اندیش نیک و همسو ای چهره

 مشارکت به را مردم ارتباطی، های مهارت با بخش آگاهی
 شمار به را خویش الگومانند شخصیت و اندیشی نیک و گیرد می

 زاویه مقابل در و.کند می تکثیر مدرسه اولیای و منطقه مردم
 و مختل را آموزش کار مردم با عاطفی وگسست مردم با داشتن
 هوشمند، معلم. شود می آور زیان تربیتی اهداف پیشبرد برای
 .است مردمی انتظارات و مردم او الحراره میزان و است مدار مردم

 تأمین و مردم رضایت کسب و جلب بگوییم که باشد بهتر و
 که معلمی است بد وچه است اجتماعی اصل یک ایشان مطالبات
 اقدام این که چرا نماید شتاب عمومی اندیشه و فهم برخالف

 تعبیر به و انجامد می بدبینی به و هنداشت خوشایندی فرجام
 مردم که کاری انجام در که کسی السالم علیه علی حضرت
 آن از که گفت خواهند چیزی او درباره کند شتاب ندارند خوش

 .01ندارد اطالعی
 
 گیر سخت ونه منفعل *نه 
 معلم. گیر سخت و منفعل نه است؛ اعتدال اهل محبوب معلم  

 گیری سخت. باشد سازگار و منعطف وتضر و نیاز با متناسب باید
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 نمره و آزمون و تکلیف و انضباط آموزش، کالس، مدیریت در
 نتیجه بلکه نیست سازنده تنها نه نشود همراه اقتضائات با وقتی

 .دارد معکوس
 این و باشد منعطف و معتدل کس هر از بیش باید معلم 

 آن در بودن منفعل و کالس رهاسازی معنای به گیری آسان
 حضرت تعبیر به و است حسابگر دقیق، خود جای در بلکه نیست

 نکندو روی زیاده اما باشد گیر آسان باید انسان السالم علیه علی
 . 07نکند گیری سخت اما باشد حسابگر

 
 تربیتی و آموزشی های فرصت با *آشنایی

 روحی اقتضائات باید شود افزوده محبوبیتش بخواهد اگر معلم  
 و روحیات به توجه. دهد قرار توجه مورد را موزانآ دانش روانی و

 قوانین و مقررات در شاید تربیتی و آموزشی هاس فرصت و زمینه
 امری و واقعیت یک ولی نیست القاعده علی و نیامده آموزشی

 با معلم بین نانوشته تفاهم یک سخن دیگر به و است مسلم
 .است آموزان دانش با تجربه
 ناظر و عناوین همین تحت امیر حضرت کلمات در زیادی تعابیر

 تعابیری. است مخاطب روانی و روحی مالحظات دست این به
  05مخاطب روحیات با مرتبط ادبارها و اقبال و 08افسرده دل: چون

 تحملی کم و تابی بی جسم خستگی همانند دل خستگی اینکه و
 ... و 91ندارد دریافت توان و  آورد می

 
 تعهد و *وفاداری

 خود آموزان دانش رفتار به نسبت کالس در تواند مین معلم  
 آموزان دانش ناخواسته یا خواسته معلم بنابراین باشد تفاوت بی

 پایبندی گوید می آنچه به و کند می توصیه دهد، می اندرز را خود
 وبه کند می عمل حرف از بیش معلم سخن دیگر به دهد می

 و است تعهد و عمل اهل و وفادار راند می زبان بر آنچه
 و دریافت عملش از که زبان از نه را ها خوبی تبع، به آموزان دانش

 سخن و  حرف پایبند محبوب معلم واقع در .گیرند می کار به
 اخالق، زندگی، سبک جنس از های دانش که چرا است خویشتن
 وقتی اجتماعی؛ و فردی های مهارت و خودسازی و معنویات
 امیر حضرت یابد نمود رفتار در که نزبا از نه که هستند ارزشمند

 و است زبان سر بر که داند می دانشی را دانش ترین ارزش بی
 90است آشکار جوارح و اعضا در که داند می علمی را علم برترین
 از را پیشگی تقوا که باشد واقعیت همین بر تأکید برای .شاید

 کنند می تأکید قوت و پایداری و اثرمندی برای و دانسته الزامات
 دیگر به. کند می بیشتر را آن اهمیت و باال را کار ارزش: که

92نیست اندک تقوا با کاری هیچ سخن
  

 
 

 بردباری و *تحمل
 به مهارت و دانش بر افزون پرورش و آموزش در معلمی کار

 طاقتی کم که معلمانی همین برای است نیازمند کالس مدیریت
 با موفق معلم. افتند یم نظر از ناخواسته شوند حوصله بی و کرده

 تحمل؛ و بردباری چراکه است تدبیر از برخوردار و بردبار حوصله،
 و کند می افزون معلم به را عالقه و شود می موجب را محبوبیت

 تحمل و دربردباری محبوبیت کلید گویا( ع) امیر حضرت تعبیر به
 های سختی وتحمل پایداری در سیادت و هاست سختی

 93است مسئولیت

 شرط به آموزان دانش با ارتباط فرصت از برخورداری دلیل به لممع
 تواند می گذشت و بخشش و تحمل اخالق، از برخورداری

( ع)علی امام تعبیر به و همراه و دوست آموزان دانش شمار به
 .90یابد دست خویشان از عزیزتر مراتب به یاران

 
 شاخص *معلم 
 هر از استثنا نبدو مردم و است جامعه در شاخص چهره معلم 

 حق معلم واقع در و کنند می عالقه ابراز ایشان به صنفی و قشر
 انتظار از دور و دارد جامعه اقشار از بسیاری بر معنوی حیات
 کس همه با و باشد داشته هوادار جا همه در معلم که نیست

 و درس و معلم محبت.کند برقرار عاطفی و عمیق ارتباطی
 که کارد می جامعه در خویشاوندی از فراتر بذری ایشان اخالق
 محبوب معلم 99زند. می پیوند  همیشگی به را ارادت و ها دوستی

 وتوگویی باشد تواندبیگانه نمی هیچکس با و تنهانیست جا هیچ در
 خود عمرمعلمی ساله همه شمار به و کالس آموزان دانش شمار به

 چند هر محبوب معلم بنابراین. 91کند می تربیت فرزند و دوست
 اما نیست برخوردار والوف االف از مشاغل و صنوف از برخی مثل

 به معلم اگر سخن دیگر به. دارد عده و عده زیاد شمار به
 و پایدار های سرمایه به مقابل در است نرسیده زیادی های ثروت
 های خواسته مقابل در که است یافته دست معنوی سرشار میراث
 .نیست قیاس قابل مادی ابتدایی

 
 معلم *جذابیت

 چهره یک آموزش و درس به اشتغال از فراتر محبوب؛ معلم 
 دانش، از فراتر معلم جذابیت راز گفت بتوان شاید. دارد محوری
 و  سیرت حسن و شخصیتی ساختار موفق؛ های ارایه و مهارت
 معلم از سخن وقتی همین برای. باشد ایشان معنوی قدرت

 ذهن در ایشان رقیب بی های ونقش اجتماعی مرجعیت رود می
 و روحی مدیریت توان و روحی قدرت دلیل به معلم کند؛ می تبادر

 شناسی ووظیفه تعهد که است اجتماعی شخصیت یک روانی
 .است شده تکثیر خویش آموزان دانش شمار در ایشان
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 دیگران با ایشان تنبیه و تشویق حتی و کالس در معلم رفتار
 و کند نمی سرزنش را کسی سرد و سخت او دارد تفاوت

 .97کند نمی  منکوب دلیل، هر به را کسی شخصیت
 به کوره از سادگی به و است مند حوصله و بردبار محبوب معلم

 و داری خویشتن در ایشان سیادت رمز اینکه گو رود نمی در
 و است آراسته را خود معلمی حرفه بدلیل معلم.است شکیبایی

 است داده صیقل انسانی های ریاضت و تقوی با را خویش روح
 سرشار و عیب بی استوار، قدمش و قلم حتی و سخنش رو ازاین

 98میشود وصمیمیت صداقت از

 بوده؛ کاستی و  پلشتی هر از بدور معلم قامت در آموزگاری
 یک از فراتر بلکه تابد نمی بر را  ناصواب و عامیانه های حرکت

 و رفتارها از دور به و داشته خویش برای را مالحظاتی شهروند
 را وی آموزگاری  دامن که است  ای آلوده کراهت های منش

 خویش هدف جامعه گر هدایت و رهبر تواند می کند؛ می چرکین
 در و آید برمی دل از معلم سخن که شود می چنین این 95باشد
 و تحول برای سرآغازی و نشیند می کام تشنه و پاک های دل

 با معلم بگوییم باشد هترب شاید.شود می شدن مسیر در حرکت

 الهی بلند دست از نفسانی های مجاهدت و الهی ای معامله
 تحویل را آتیه خوش و مؤثر مفید، عناصری و گیرد می پاداش
 .دهد می انسانی جامعه و جهان

 و خویشان و خویش از گذشتن و بخشش بودن، فراتر این
 تا زند می رقم ایشان برای را الهی لطف این پنهان مجاهده

 11باشد داشته دل هم و یار و برادر فرزند، آموزان، دانش شمار به

 مدرسه و کالس از خارج و جامعه در معلم قامت در شخصیتی
 است الهی الیزال های دارائی و فضیلت اهل است آموز درس نیز
  10است پنهان زهدی متعادل و استوار منطقی از برخوردار وی

 یافت توان نمی است دانش و ارزش اهل که معلمی از تر فروتن
 خاستگاه را معلم باید آموزان دانش ویژه به و مردم(   خطبه)30

 تعامل و آداب وی از و دانسته خویش جامعه اجتماعی های ارزش
 درونی؛ های ارزش از فراتر باید معلم.بیاموزند را...  و ارتباط و

 را ها نگاه که گشاده ای چهره و استوار قامتی و اراسته ظاهری
 .باشد گیرد می خود به ناخواسته

 

 
 مولفه های اخالق حرفه ای در تراز نهج البالغه .0جدول 

 محبوبیت معلم مقبولیت معلم

 تحمل و بردباری اندیشه و دانش معلم

 مردمی بودن جسارت گفتن )نمی دانم(

 نه منفعل و نه سختگیر تجربه اندوزی

 و تربیتیآشنایی با فرصت های آموزشی  نقدپذیری

 وفاداری و تعهد مطالعه و دانش افزایی

 جذابیت معلم فطرت گروی

 

 معلم اصلی های فعالیت
 معلم رسمی های فعالیت از قدم اولین که شناختی مبانی انتقال
 صورت شاگردان خود زبان به و برنامه محتوی قالب در است
 شاگردان سوی از مبانی به عمل برای الزم فهم تا گیرد می
 آمده ابراهیم سوره چهارده آیه در که گونه همان. پذیرد ورتص

 بتواند تا نفرستادیم خود مردم زبان به جز را پیامبرى هیچ: »است
 تأکید( ع) رضا امام اینکه یا ؛12«کند ابالغ روشنی به( را خدا دین)

 و بگو سخن شناخت، توانند مى که ای اندازه به مردم با: »کند می
 سرشار البالغه نهج. [00]  «کن رها دانست وانندت نمى که را آنچه

 باید معلمان که است باورهایی و اعتقادات و تربیتی مبانی از
 انتقال خود شاگردان به را آنها و بوده متصل و معتقد ها بدان

 همانا که اصلی مبنای یک به مبانی همه گیری جهت البته دهند؛
 .گردد بازمی است، توحید

 که جاست بدان فراگیران به آن انتقال و دیتوحی مبنای اهمیت
 کودک به  معلم وقتى» است آمده( ص) اکرم پیامبر از روایتی در

 مادر و پدر همچنین و کودک و  معلم خداوند، بیاموزد، را خدا نام
 مورد در تنها پاداش این. [02] «دارد می مصون عذاب از را او

 در که وظایفی و یاله معرفت انتقال یقیناً خداست، نام آموزش
 و بیشتر هایی پاداش مراتب به هاست، انسان عهده بر حق قبال

 رشته هر در معلمین و داشت خواهد پی در تر عمیق ثمراتی
 و بوده غافل آن از نباید هستند، تدریس به مشغول که تحصیلی

 از باید تربیتی مبانی البته زنند؛ سرباز ها بدان اشاره و آموزش از
 پیدا انتقال( دوم قدم) تربیتی های روش صحیح کاربرد طریق

 بر ناظر آنکه از بیش البالغه نهج در تربیت های روش و کند
 متربی که است تمرینی به ناظر باشد، معلم جانب از فعالیتی
 رویکرد این. برسد خود هدف به تا دهد می انجام فعالی خود جهت
 تا» که یردگ می سرچشمه تربیتی اصل این از ها، روش به نسبت

 افراد اراده این درنهایت و شود نمی تربیت نخواهد، انسان خود
. «کند می تعیین سعادت یا شقاوت طریق در را آنها راه که است

 دو در که تربیت و تعلیم های روش و مبانی اهم به ادامه در
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 آمده، البالغه نهج 30 نامه همچنین و قاصعه خطبه اول، خطبه
 راستای در ها روش کاربرد و مبانی قالانت. است شده  اشاره

 های فعالیت سوم قدم یعنی تربیت و تعلیم اهداف به رسیدن
 که ای مبانی البته است؛ شده ذکر همام خطبه در که معلم اصلی

 تر کاربردی و تر جزئی مبانی به هرکدام و بوده کلی آمده، ذیل در
 نیز آنها صغور و حدود و ها روش مناسب کاربرد. است تقسیم قابل
 رابطه در( ع) علی امام مثالً باشد؛ معلوم متربی و مربی برای باید

 و دانی نمی آنچه: »فرمایند می آن حدود و سکوت روش تمرین با
 گفتن در گمراهی از ترس آنچه مگوی، بگویی، نیست الزم یا

 مورد در دهند نسبت تو به نداری دوست آنچه یا و داری آن
 یا و داری آن در آبرو ریختن از ترس آنچه یا. مگوی دیگران
 13«مگوی آور خنده و ارزش بی سخنان

 بر اینکه به نگاه و گذشتگان از گیری عبرت و تفکر به تشویق
 چه عمر درگذر و شدند رهسپار کجا به و است گذشته چه آنها

 رویکرد کنند سعی و 10نمایند برطرف است، شده نصیبشان
 هدف راستای در نماید تالش ات نموده عوض زندگی به را متربی

 به که هایی تمرین با تواند می مربی همچنین. بردارد گام خلقتش
 تمرین همچون ببرد؛ بین از او در را رذیله صفات دهد می متربی
 بردن بین از برای دوستان، و معلم مادر، و پدر برابر در تواضع
 در قاصعه خطبه در( ع)علی امام. بیجا غرور و تکبر رذیله صفت

 که کند می اشاره ها فرصت سمت به موانع دهی جهت راستای
 اخالق برای( مانع) ناچارید ورزیدن تعصب در اگر پس»

 ،... باشید، داشته تعصب خوب کارهای و نیکو افعال پسندیده،
 درست و زیبا رفتار و کردار فراوان، خشم هنگام به بردباری یعنی

 .«نیکو های خصلت و
 حاصل دو و یک جدول به زمان هم نگاه با که دیگری نکته
 یکدیگر با تربیت و تعلیم نظام اجزای همه که است این شود می

 در را ارتباط و تنیدگی درهم این توان می. اند تنیده درهم و مرتبط
 :نمود آشکار زیر مثال قالب

 
: رابطه مبانی، روش ها و اهداف با موانع و فرصت های 0شکل 

 (تربیتی)منبع، مولفان

 
 توحید تربیتی، مبنای ترین اصلی و اولین فوق، مدل توضیح در

 رسیدن راستای در. گردند بازمی بدان تربیتی مبانی همه که است

 ظاهر بیرونی تهدیدات و درونی موانع است ممکن مبنا این به
 و غرور و تکبر را مانع ترین بزرگ( ع) علی امام که شوند
 خطبه البالغه، نهج) ددان می شیطان را تهدید ترین بزرگ
 خداوند معرفت از را مردم شیطان» اینکه جهت به(. 19قاصعه
 تذکر با باید رو این از ؛ 11«کند می جدا او پرستش از و دارد بازمی

 عبادت، تفکر، و شوند برطرف تهدیدات و موانع این تمرین و
 تواند می که است هایی روش از برخی نیکو، اندرز و تواضع تمرین
 و دهد سوق او اطاعت و بندگی و خداوند شناخت در را انسان

 و مبانی دیگر. نماید تسهیل را توحیدی مبنای به دستیابی
 زنجیروار طور به و بوده مرتبط هم به نیز تربیتی های روش

 که است مربی هنر این. دهند می شکل را تربیتی فرایندهای
 و بشناسد ستیدر به را تربیتی مبانی به دستیابی عدم ریشه بتواند

 موانع تا گیرد کار به آنها از رفت برون جهت در را ها روش بهترین
 تسهیل اهداف به رسیدن و شوند تبدیل فرصت به تهدیدها و

 .گردد
 فرایند معلم، اصلی های فعالیت از قدم آخرین در و درنهایت
( ع)علی امام متقیان موالی نظرات از که دارد قرار ارزشیابی
 عمدتاً( ع)علی امام تربیتی نظام در ارزشیابی. است شده استخراج

 جای «خودارزشیابی» و یابد می تغییر درونی به بیرونی جنبه از
 که است فرد خود این چراکه گیرد؛ می را بیرونی ارزشیابی
 خود نیات و درون از و است خویش اعمال برای قاضی بهترین

 نیز مربی. 17نه یا است نموده عمل خالصانه داند می و داشته خبر
 البته نماید؛ ایفا ارزشیابی فرایند در را کننده کمک نقش تواند می
 یا و خشم بروز برای ای زمینه معلم ارزشیابی امام، منظر از

 باطل از حق شدن جدا راستای در بلکه نیست، او خشنودی
 آشکارتر تر، سخت امتحاناتِ در غربالگری این و 18است
 شدن خالص زمینه تواند می هم مکرر و زیاد ارزشیابی. 15شود می

 که هستند کسانی افراد، پیروزترین و 71آورد فراهم را ها انسان
 بندگی و اطاعت محک ندارند، آگاهی بدان که اموری در بتوانند

 ارزشیابی، از پس(. قاصعه خطبه البالغه، نهج) 70کنند ثابت را خود
 و صبر ابطه،ر این در که رسد می فرا عقاب و پاداش اعطای زمان

 با و نکند تعجیل خطاکار عقوبت در که طلبد می را معلم طمأنینه
. نماید خالص را آنها و دهد بروز را افراد درون مکرر، آزمایش

 و امتحانات دشواری و سختی به نسبت جزا و پاداش همچنین
 همه به که است دور به معلم عدل از و است متفاوت ها آزمایش

  نماید. عقوبت یا و دهد پاداش یکسان به
 

 نتیجه گیری:
 شود، رجوع البالغه نهج به تربیت اخالقی  رویکرد با که زمانی

 سرتاسر در متقیان موالی کالم که آید می دست به نتیجه این
 درس آن، فضای و است ها انسان رشد و تربیت برای البالغه نهج
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 ها خطبه از برخی بارِ جهت ازاین گرچه است؛ تفکر و گیری عبرت
 انسان برای پربارتری توشه و کند می بیشتری سنگینی  ها نامه و

 و شود نمی و است مشاغل ارجمندترین معلمی.نماید می حاصل
 سنجید عادی و مادی های سنجه با را ارزشمندی این نباید

دارند  بایسته تکلیفی زمینه این در هرچند آن کارگزاران و جامعه.
 اما بکنند؛ اصالح تربیت و تعلیم ترسال و معلم به را نگاه این تا

 جایگاه به دادن اهمیت و قدرشناسی با باید که است معلم این
 و( 51حکمت)پیامبری شغل مکانت در را خویش شغلی؛
 از قدرشناسی و خویش شخصیت بر نگاه این و بداند گری هدایت
 را خدمت های زمینه و ارتقا را ارزشمندی تربیتی های فرصت

 به بکوشد بلکه باشد ارجمند باید خود فقط نه ممعل.سازد فراخ
 شخصیت به شخص از فراتر و بگذارد احترام نیز جامعه نگاه

 و ها خوبی مردم که را نگاه این تا شود معطوف خویش
 سنجند می او وجود تراز در را شایستگان حتی و ها شایستگی

 دیهمانن.  72کند پاسداری نگاه این از و نماید گذاری حرمت
 ناپذیر اجتناب را رفتار و اندیشه قرابت پیامبران؛ با معلم شغل

 و آموزان دانش برای شمع بسان معلم طلبد؛ می و ساخته
 را خصلت و خوبی و کند مهرورزی بسوزد، خویش مخاطبان
 خویش شغل اقتضای به فقط نه معلم .73بنماید( ص)محمدی

 ها ترین نزدیک خویش اجتماعی و علمی مرجعیت مقام در حتی
 تربیت قامت در تنها نه معلم سخن دیگر به.هستنند. پیامبران به
 ؛ بلکه دارد پیامبران با قرابت کالس و کتاب ساحت در حضور و

 یک قامت در اجتماعی مراجعه محل و جامعه دانای جایگاه در
 درمجموع. 70آیند می بشمار پیامبران نزدیکان از اجتماعی عنصر

 تاریخ فرزندان به امام وصیت حق به که البالغه نهج 30 نامه
 تربیتی الگوی و است نهفته بیشتری تربیت اخالقی نکات است،

 ضروری آنچه. کند می معرفی معلمان به را مناسبی رفتاری و
 خود های فعالیت در و شود رعایت معلمان همه جانب از که است
 یعنی است؛ البالغه جنه و قرآن به عام نگاه نمایند، لحاظ حتماً
 قرآن به اخالقی، یا و دینی تربیت معلمان فقط نه  و معلمان همه

 خویش کار ضروری عامِ معرفت و دانش عنوان به البالغه نهج و
 داشته اِشراف منابع، این مختلف ابعاد به تنها نه و کنند نگاه

 محتوی در مستقیم طور به معارف این از نمایند سعی بلکه باشند،
 و کسب به را متربیان طریق این از و کنند استفاده خود سیدر

 این ماحصل یعنی نمایند؛ تشویق معارفی چنین به بودن متصف
 زمینه هر در اوالً معلمان که باشد این دینی منابع به نگاه نوع

اخالقی  معارف از هستند، فعالیت به مشغول که درسی
 در آنها تربیتی وهایالگ از ثانی در باشند؛ داشته کامل خودآگاهی

 خود همچنین و بگیرند الهام خویش کار اثربخشی راستای
 این اتخاذ نتیجه. باشند الزم توحیدی بینش و معارف به متصف
 هر در هم متربیان، که بود خواهد این مربیان جانب از رویکرد

 دینی معارف به هستند، یادگیری به مشغول که تخصصی حوزه
 هم و کنند می نگاه زندگی برای ضروری معرفتی عنوان به

 .آیند می بار متعهد و متخصص افرادی
 

 واژه نامه 
1. Approaches رویکردها 

2. Definitions تعاریف 

3. Principles اصول 
4. Objectives اهداف 
5. Methods ها روش 
6. ImplicitApproach وضمنی تلویحی رویکرد 
7. CareApproach پاداش 
8. ScientificApproach رویکرد علمی 
9. ValuesClarification ها ارزش تبیین 
10. ValuesAnalysis ها ارزش تحلیل 
11. ethics اخالق 
12. Professionalism حرفه ای گری 
13. Professional ethics الق حرفه ایاخ 
14. commitment    تعهد 
15. expertise تخصص 
16. attachment تعلق 
17. continuity تداوم 
18. evolution تحول 
19. transmutation تکامل 
20. Work ethics اخالق کار 
21. Islamic Work ethics  اخالق کار اسالمی 
22. Davood Carr دیوید کار 
23. Chen چن 
24. The view of the 

originality of interest 
 نفع اصالت دیدگاه

25. Individualism 

perspective 
 گرایی فرد دیدگاه

26. Legal-ethical point of 

view: 
 اخالقی -حقوقی دیدگاه

27. Ancient Greek 

philosophy 
 باستان یونان فلسفه

 51حکمت. 28
  031 حکمت. 25 
 51 حکمت. 31 
 232 حکمت. 30 
 59 حکمت. 32 
 73 حکمت. 33 
 80/ 008 حکمت. 30 
 51 حکمت. 39 
 52 حکمت. 31 
 89 حکمت. 37 
 81 حکمت .38 
 95 حکمت. 35 
 50 حکمت. 01 
 50 حکمت. 00 
 057 حکمت. 02 
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 053 حکمت. 03 
 338 حکمت. 00 
 32 حکمت. 09 
 39 حکمت. 01 
 33 حکمت. 07 
 50 حکمت. 08 
 053 حکمت. 05 
 057 حکمت. 91 
 52 حکمت. 90 
 59 حکمت. 92 
 071 حکمت. 93 
 207 حکمت. 90 
 207 حکمت. 99 
 19 حکمت. 91 
 077 حکمت. 97 
 200 حکمت. 98 
 095 حکمت. 95 
 207 حکمت. 11 

 کردند می تکذیبشان که مردمی فراوانی و آنان کمی که پیامبرانی. 10
 ( 0خطبه) ازنداشتب رسالتشان انجام از را آنان
 لَهُم لِیُبَیِّنَ قَوْمِهِ، بِلِسانِ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ. 12
 (30 نامه )البالغه، نهج. 13
 (30 نامه )البالغه، نهج. 10
 است شده اشاره بهخط این فرازهای اغلب در. 19
 0 خطبه البالغه، نهج. 11
 صورت او برای تنها طاعتش که خواست چنین سبحان خداوند ولی. 17

 (قاصعه) درنیامیزد آن با دیگری قصد و گیرد
 خدا خشم یا خشنودی دلیل( فرزند و مال) را الهی امتحانات پس. 18

 ستا خداوند امتحان و آزمایش موارد از ناآگاهی نشانة که ندانید
 (قاصعه)

 بود خواهد فزونتر آن پاداش و ثواب باشد، بزرگتر آزمون هرچه و. 15
 آزمایش آسانی تناسب به را خود خانة زیارت ثواب مقدار( قاصعه)

 (قاصعه) داد می کاهش
 روحیه تا آزماید می سختی انواع با را بندگانش سبحان خداوند اما. 71

 دهد جای جانشان در را فروتنی و خاکساری
 ریشة و اصل به که امور ای پاره به را خود بندگان سبحان خداوند. 70
 جدا نافرمانان از را فرمانبرداران آزمون این با تا آزماید، می اند جاهل آن

 قاصعه) سازد
 (.031حکمت). 72 
 (.51حکمت). 73 
 (.232حکمت). 70 
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