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چکیده:
هدف اصللی ایلن پلژوه

تطبیلق ویژگیهلای معللم از دیلدگاه فلارابی و شل یدثانی و ارائله

دستاوردهای آن برای نظام تربیت معلم در ایران است .دستیابی به این هدف نیز نیازمند بررسی دقیق
ویژگیهایی است که این اندیشمندان در آثار خود برای معلم درنظرگرفته اند .در این راستا و بلا توهله
به مراتب فوق از روشهای تحلیل تطبیقی و استنتاج استفاده شد .نتایج به دسلت آملده حلاکی از آن
است که هر دو فیلسوف مسلمان در مسائلی چون دغدغه نسلبت بله مسل مه معللم و معلملی ،حلاف
شریعت ،عالقه مند به تعلیم و تربیت ،آراستگی به خصوصیات اخالقی ،معلمی به عنلوان یلک حرفله
تخصصی دارای اشتراک هستند .اما در هامعیت دیدگاه ش ید ثانی در خصوص ویژگیهای معلم ،توهه
به موضوع شاگرد و نوع تقسیم بندی ویژگیها دارای افتراق میباشند .براین اساس و بلا توهله بله نتلایج
پژوه

حفاظت از شریعت ام ی تلا پلای هلان ،آموزنلدگی ملدام ،پدیلد آورنلدگی و هانشلین پلروری در

ویژگیهای معلم به عنوان دستاوردهای مناسب برای حل چام های موهود در نظام تربیت معلم ارائه شد.

کلیدواژهها :تطبیق ،ویژگیهای معلم ،نظام تربیت معلم ،دستاوردها.

 -9این مقامه مستخرج از رسامه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دردانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات است.
 -3دانشجوی دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ت ران ،ایرانsalmariazi95@gmail.com،
 - 9دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد ،ت ران ،ایران (نویسنده مسئول) mirzamohammadi@shahed.ac.ir
 - 4دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
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 -1مقدمه:

معلم و معلمی ،با هر عنوانی که وی را بنامیم (مربی ،استاد ،پرورش کلار ،ملدرس و ) ...بایسلتی
دارای فلسفهای باشد که به آن فلسفه معلمی و یلا فلسلفه تربیلت معللم ملیگوینلد .درایلن فلسلفه،
ویژگیهای معلم مطلوب ترسیم میشود .برای ترسیم این ویژگیها الزم است که به آراء واندیشههای
مربیان بزرگ مراهعه کرد .این مربیان از قدیم تا به حال نسلبت بله معللم و ویژگیهلای آن دغدغله
داشتهاند .چون فضای این مقامه بومی است ،دراین ها از بیان ویژگیهای معلم از دیدگاه اندیشلمندان
غربی صرف نظر کرده ،مکن به صورت مختصر نظر برخی از مربیان معاصر کشورمان درخصوص ایلن
ویژگیها بیان میشود« :به عنوان مثال« ،صدیق» از هملله ویژگیهلای معللم را شلامل عشلق بله
معلمی ،احساس مسئومیت ،سالمت تن ،عقل واخالق وشناخت شلاگرد ملیدانلد« .هوشلیار» متلاثر از
«اشتاینر» ،9عالوه بر موارد مورد نظر صدیق ،ارزش محور بودن را یکی از ویژگیهای معلم ملیدانلد.
«شکوهی» تربیت معلم را اساسی ترین نیاز آموزش و پرورش دانسته و برای آن طرح مشخصی ارائله
کرده است« .شریعتمداری» عالوه بر موارد مورد تاکید مربیان قبل ،پرورش ذهنیت فلسلفی را یکلی از
ضرورتهای برنامه تربیت معلم میداند« .کاردان» نیز عالوه بر موارد فوق ،دان

پژوهی را برای معلملان

بسیارضروری میداند (میرزامحمدی و احمد آبادی آرانلی .»)991٩ ،بلا توهله بله مراتلب فلوق مشلخ
میشود که معلم و ویژگیهای آن تا چه اندازه در نظام تعلیم و تربیت اهمیت دارد.

به همین سبب درنظام تعلیم و تربیت ما توهه به تغییر بنیادین آموزش و پرورش معطوف شده تا
با تحول در این زمینه به گونهای سازنده با معضالت و چام هایی پی

رو مواهه شوند .یکلی ازایلن

زمینهها ت سیس دانشگاه فرهنگیان در ه ت ت مین و تربیت نیروی انسانی ودستیابی به یک نظام پویا
و هوشمند و برخوردار از خرد و دان

ورزی است« .دانشگاه فرهنگیان به عنوان ن لاد متلومی تربیلت

معلم در کشور ،در کنار همه تالشهایی که برای استحصال دان

خلارج از مرزهلای ایلران و دانل

ه انی بایستی انجام دهد ،آن چه را هم ازهنس تجربه قابل اعتنا و اتکا در کشلور و درحلوزه تربیلت
معلم وهود دارد ،مورد توهه قرارمی دهد» (م ر محمدی.)1 : 9916 ،
از آنجایی که نظام تعلیم و تربیت ما مبتنی برمعارف اسالمی اسلت تحقیلق و تفحل

در آراء و

اندیشه فیلسوفان تربیتی میتواند بستر مناسبی برای ب بود روند تربیت معلم وحل معضالت تربیتی در
این راستا در اختیارکارگزاران قرار دهد .در این میان معلم ثانی و ش ید ثانی س م بسزایی در تلدوین و
- Kerschensteiner

1

بررسی تطبیقی ویژگیهای معلم ازدیدگاه فارابی و ش ید ثانی و ارائه دستاوردهای آن برای نظام تربیت معلم در ایران

999

تبیین نظام تربیتی به خصوص در زمینه آداب معلمی و متعلمی داشلته انلد کله حلاوی اندیشله هلای
فلسفی و حکمت آمیز است.
ابو نصر محمد بن محمد طرخان معروف به فارابی از همله فیلسوفان نامدار مسللمان اسلت کله
تحت ت ثیر اندیشه فلسفی افالطون و ارسطو و تقویت آن در بستر اسالم اقدام به تدوین نظلام فلسلفه
تربیتی خود نموده است که به زعم داوری اردکانی ( )99١١و به همین سبب او را مبدع فلسفه اسالمی
نامیدند .اندیشه بلند او در احصای علوم ،تدوین نظریه مدینه فاضله ،ارائله نظریله فلیض در فلسلفه و
م ارت در تمام علوم نظری و عملی عصر خوی

از وی یک فیلسوف و اندیشمند تمام عیار میسلازد،

به گونهای که مقب معلم ثانی بعد از ارسطو به حق شایسته اوست(میرزا محمدی .)65 :99٩9 ،فلسلفه
فارابی اقیانوس بی کرانی است که در عرصههای مختلف ارائه شده مکن ه ت گیریهای وی درتعلیم
و تربیت در آثاری چون آراء اهل اممدینه امفاضله ( ،)9119تحصیل امسلعاده ( ،)9499فصلول اممنتزعله
( )99٩9و ...نشان از اهمیت واالی این موضوع درآرمان ش ر او دارد .از نظر فارابی و در هریان تعللیم
و تربیت معلم عنصری ارزشمندی است که به دمیل حکمت و تجربه فلراوان از مقبومیلت بلاالیی نلزد
افراد هامعه برخوردار بوده و الزم است مردم از او پیروی نمایند.
«زین امدین بن علی بن احمد هبعی عاملی» معروف بله شل ید ثلانی ،نیلز از مشلاهیر شلیعه و
مربیان بزرگ مسلمان میباشد« .در میان تربیت پژوهان شیعه ،هیچ کس بله گسلتردگی و فرفلایی و
فراگیری ش ید ثانی به معلم وآداب و وظلایف آموزشلی وتربیتلی او نررداختله اسلت (رفیعلی:9913 ،
 .»)349اندیشههای ش ید ثانی مت ثر ازاسلالم و بله ویلژه علامم تشلیع و آموزههلا و باورهلای دینلی
سرچشمه گرفته است .وی روشهای تربیتی خود را از قرآن کریم ،احکلام و قلوانین ام لی اسلتخراج
نموده و درآداب تعلیم و تربیت به کاربرده است .ش ید ثانی آثار فراوانی دارد که معرفی آنها دراین ها
نه ضروری و نه ممکن است .مکن درتحقیق حاضر ،معروف ترین کتاب تربیتی شل ید بلا نلام «منیله
اممرید فی آداب اممفید واممستفید»( ش ید ثانی )9961 ،که به فارسی «آداب تعلیم و تربیت در اسالم»
ترهمه شده است (حجتی )9961 ،محور قرارگرفته است .ش ید ثانی منیله اممریلد را در یلک مقدمله،
چ ار باب و خاتمه تنظیم وتحریر کلرده کله بخل

اصللی و م لم کتلاب بله آداب و وظلایف معللم

اختصاص یافته است .منیه اممرید کتابی است که درحوزههای علوم اسالمی هملواره ازهایگلاه رفیعلی
برخوردار بوده وعاممان ومربیان حوزههای تشیع ،به نگریستن ،آموختن و آموزانلدن آن توصلیه نملوده
وهایگاه بلند و نق

واالی آن را ستودهاند.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 56

993

در بررسی پیشینه بحث مالحظه میشود که موضوع ویژگیهای معللم ملورد توهله بسلیاری از
محققان قرار گرفته است .میرزامحمدی ( )9913درتحقیقی با استناد کامل به آثار فارابی بله زنلدگی و
فلسفه تربیتی او پرداخته و اهداف ،مبلانی ،اصلول و روشهلای تعللیم و تربیلت را بلا هلدف تحقلق
دستاوردی هدید برای نظام آموزش و پرورش کشور ملورد نقلد و بررسلی قلرار داده اسلت .مختلاری
( )99٩٩نیز در تالش بوده است با بررسی اهداف تربیتی و اخالقی آثار شل ید ثلانی از مغفلول مانلدن
دیدگاه تربیتی به خصوص آداب تعللیم وتربیلت واصلول اخالقلی هللوگیری نمایلد .حسلینی()9916
پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین مؤمفههای اخالق حرفهای معلمان از دیدگاه ش ید ثانی و احمد ملال
نراقی انجام داده تا صالحیتهای معلمی را مورد بازبینی قرار دهد .امیلدی وهمکلاران ( )9916درپلی
واکاوی اندیشه تربیتی فارابی و روسو خصوصیات معلم اثلربخ
معلمان تا چه حد در فرایند انتقلال دانل

را برشلمردند تلا نشلان دهنلد ایلن

ملؤثر ملیباشلند .هلم چنلین هاشلمی ودرخشلنده()9915

مطامعهای باعنوان بررسی اندیشههای تربیتی درفلسفه تطبیقی ازدیلدگاه فلارابی ومط لری بله تبیلین
اهداف ومبانی تعلیم و تربیت پرداختهاند .ریاضی( )991١درپژوهشی به اسلتخراج وتبیلین ویژگیهلای
معلم در اسناد آموزش و پرورش کشور پرداخته وسرس آن را با توهه به آراء ش ید ثانی نقلد و بررسلی
نموده تا ویژگیهای معلم با تعمیق بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد.
هدول شماره  :9ترسیم پیشینه موضوع و نتایج آن
ردیف

محقق

عنوان پژوه

9

میرزامحمدی

فلسفه تربیتی فارابی

3

روش اخالقی ش ید ثانی
مختاری
بررسللی و تبیللین مؤمفللههای اخللالق
حرفهای معلمان از دیدگاه ش ید ثانی و
حسینی
احمد مال نراقی
معلم اثلربخ در اندیشلههای تربیتلی
امیدی و همکاران فللارابی و روسللو و دالمتهللای تربیتللی
مت ثر از آن
هاشلللللللللمی و بررسی اندیشلههای تربیتلی در فلسلفه
تطبیقی از دیدگاه فارابی و مط ری
درخشنده
بررسلی تحلیللی ویژگیهللای معلللم در
اسنادآموزش و پرورش کشور و نقلد آن
ریاضی
با استفاده از دیدگاه ش ید ثانی

9

4
6
5

نتایج
تبیین اهداف ،مبانی ،اصول و روشهای تعللیم و
تربیت از منظر فارابی
تبیین اهداف تربیتی واخالقی ش یدثانی
ببان صالحیتها و اخالق حرفهای معلم از منظر
دو اندیشمند
ویژگیهای فطری و اکتسابی معلم اثر بخل
روشهای پیشن ادی فارابی در تدریس

و

تبیین اهداف ومبانی تعلیم و تربیلت از منظلر دو
اندیشمند
احصللاء وطبقلله بنللدی ویژگیهللای معلللم در دو
دیدگاه سند تحول و ش ید ثانی
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تحقیقات فوق تالشهای خوبی برای ترسیم وضعیت کلی تعلیم و تربیت (و بعضا معللم) انجلام
داده اند ،مکن تطبیق اندیشه دو مربی بزرگ ایرانلی و اسلالمی در بحلث معللم و بله خصلوص بیلان
دستاوردهای آن در نظام تربیت معلم کشور وهه متفاوت و نوآورانه تحقیق حاضلر ملیباشلد .درواقلع
تعلیم و تربیت باید همت خود را به ویژه از طریق معلم معطوف آن سازد که به های انتقال اطالعلات،
به سازماندهی متفاوت اطالعات و بلکه باالتر از آن به ابداع ترکیبهای نوین درمورد اطالعات موهود
روی آورد (باقری.)466 :99٩٩ ،
در این خصوص و با توهه به مراتب فوق در پژوه

حاضر ،ویژگیهای معللم بلر اسلاس آراء و

اندیشه دو فیلسوف نامدار مسلمان مورد مطامعه تطبیقی قرار گرفته است .مذا برای دستیابی به اهلداف
سؤاالت زیر بدین ترتیب صورت بندی شده انلد :املف) ویژگیهلای معللم از دیلدگاه فلارابی

پژوه

کدامند؟ ب) ویژگیهای معلم از دیدگاه ش ید ثانی کدامند؟ ج) وهوه اشتراک و افتراق دیدگاه فارابی و
ش ید ثانی در ویژگیهای معلم کدامند؟ د) مقایسه دیدگاههای فارابی و ش ید ثانی چله دسلتاوردهایی
برای نظام تربیت معلم ایران میتواند به دنبال داشته باشد؟
 -٢روش شناسی پژوهش:
در تحقیق حاضر روشهای تحلیل تطبیقی و استنتاج استفاده شده است .براین اسلاس ،در پاسلخ
به سؤال اول و دوم پژوه  ،از روش توصیفی و تحلیلی در دیدگاه فارابی و شل ید ثلانی درخصلوص
ویژگیهای معلم ،استفاده شده است .درپاسخ بله سلؤال سلوم پلژوه  ،بلا اسلتفاده از روش تحلیلل
تطبیقی وهوه اشتراک و افتراق دیدگاه فارابی و ش یدثانی مشخ

شده است .این سلط از پلژوه

معموال برای مقایسه و تطبیق دو یا چند پدیده (یا منبع یا متغیر) به عنوان دسلتمایههای پلژوه

بله

منظوراستنباط وتدقیق موضوعات به کارمی رود (عامی زاده .)3١ :99٩6 ،تطبیق امکان ایجاد هم زبانی
و هم داستانی میان اندیشه هاست وازهم زبانی بله هملدمی رسلیده وبله نلوعی بازشناسلی فرهنگلی
منجرمی شود(میرزا محمدی .)91 :9919 ،سرس درپاسخ به سؤال چ لارم پلژوه  ،روش اسلتنتاهی
مورد استفاده قرار گرفته است .دراین روش دو مقدمه با هم ترکیب میشوند تا بتلوان نتیجلهای را بله
صورت توصیههای هنجارین مربوط به هدف یا روش در تعلیم و تربیلت فلراهم آورد (بلاقری:99٩1 ،
.)994
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 -٣یافتههای پژوهش:
پاسخ به سئوال اول تحقیق :ویژگیهای معلم از دیدگاه فارابی کدامند؟
از نظر فارابی و دریک منظر کلی تر اومین معلم بشر خداوند است که برای هدایت بشلر فلردی از
نوع خودشان انتخاب نموده تا از طریق وحی و با ب ره گیری از دالیل عقلی آنان را به یقین راهنمایی
نماید .ازمنظرهزئی تر ،فارابی دو دسته ویژگی برای معلم در نظر ملیگیلرد ،یلک دسلته ویژگیهلای
فطری و دیگری ویژگی اکتسابی است .سنگ بنای همه ویژگیهای معلم از منظر فلارابی بلر اسلاس
اندیشه اهتماع ساکن در مدینه فاضله پایه گذاری شده و مبنای تربیتی و دینی دارد که درایلن بخل
به تبیین م مترین شاخ

و عناصراین ویژگیها میپردازیم.

الف) ویژگیهای فطری
 1 -1اعتقاد به خداوند به عنوان غایت هستی
اومین ویژگی در فلسفه تعلیم و تربیت فارابی اعتقاد به غایت و کمال هستی در شلناخت راسلتین
خداوند واتصال به اوست .دراصل سعادت مصداق خیرذاتی و خداوند ذات واهب اموهود و غایت هستی
بشمار میرود .زیرا همه چیز به آن منت ی میشود ،پس خداوند خیر مطلق است (فارابی.)45 :99١9 ،
 1-٢عادل ودوست دار عدالت
یکی از امزامات اخالق حرفهای درآیین کالس داری موضوع عدامت آموزشی است و معلم باید در
برابر دان

آموزان عادل باشد .فارابی نیز اصلی ترین رسامت معلم را درتحقق عدامت اهتماعی دانسلته

ومعتقد است ریاست مدینه فاضله بزرگ ترین نق

تربیتی خود را در این زمینه ایفا مینماید .بنابراین

در تعلیم و ت دیب درخورش ن مدینه فاضله ،باید به تفاوتهای سرشلتی افلراد توهله شلود و آملوزش،
سازوار با تواناییها و عالیق آنان صورت پذیرد (رفیعی.)43 :9913 ،
 1-٣شجاع ودارای اراده قوی
فارابی یکی از ویژگیهای م می که برای رئیس مدینه فاضله در نظر گرفته دمیری ،همت بلنلد،
شجاعت و اراده قوی است (سجادی .)3١3 :9964 ،معلمی که همله اعملال ارادی او مبتنلی بلرعلم و
آگاهی است و به ه ت پیروی از عقل و مخامفت با تمایالت نفسانی شلجاعتی یافتله کله حاصلل آن
هدایت متربیان به سوی خیر وحقیقت مطلق است.
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 1 -٤سعه صدرودارای روحیه بردباری

یکی از م مترین صفات خوب معلم ازنظر فارابی داشتن سلعه صلدر و صلبر در مقابلل عملکلرد
متربیان است .صبر یکی از شاخ

ترین و عام ترین صفات نفسلانی بازدارنلده اسلت کله در تکاملل

فردی و اهتماعی بشر مؤثر بوده و پیامبران و اوصیاء ام ی به ه ت داشتن این صلفت ملورد سلتای
قرار گرفتهاند .چنانچه در قرآن بی

از هفتاد بار از این وافه استفاده شلده و بله عنلوان یلک فضلیلت

اخالقی همرایه عبادت معرفی شده است.
 1 -٥پرهیزگار و دوری از هوی و هوس نفسانی

ریاست اهتماع فاضل اسالمی برای هدایت متربیان به سوی سعادت دنیلوی و اخلروی و انجلام
وظیفه وم موریت تربیتی خود باید با تقوی و دارای فضیلتهای اخالقی باشد .تقوی عبارت از آن است
که نفس تحت محافظت قرار بگیرد تا به ارتکاب گناه یا خطا دچار نگردد (بلاقری .)6١ :99١4 ،معللم
ثانی معتقد است فضیلت افعامی اکتسابی و ارادی هستند که در مقابل رذیلت قرار دارد و برای رسلیدن
به سعادت به کار میروند.
 1 -٦عالقمند به امر تعلیم و تربیت

عالقمندی به امر آموزش یکی از اصلی ترین عناصری است که سبب میشود فعامیتهای مربلی
هدایت یافته ودره ت ب بود عملکرد متربی گام بردارد .عالوه بر آن زمینه ساز احترام ،عشلق ورزی و
محبت شده که به عنوان یک شیوه مؤثر مورد استفاده قرار میگیرد .این موضوع پیام م م تربیتی دربر
دارد و آن پیام این است که در فلسفه تربیتی فارابی رابطه میان معلم و شاگرد و به طور کللی ،ارتبلاط
افراد در محیط آموزشی ،ازنوع ارتباطات انسانی است نه ارتباط ابزاری واداری ،در واقع ارتبلاط مریلد و
مراد است (میرزامحمدی.)13 :9913 ،
 1 -٧تربیت یافته بر اساس قانون و فطرت خویش

فارابی ( )9119معتقد است معلم از نظر فردی باید تربیت یافته بر اساس قانون و فطلرت خلوی
باشد .فطرت میل وتمایلی است که در ضمیر آدمی ریشه دارد وهرگاه بیدار شود ،آدمی را به سوی حق
و کمال ام ی فرا میخواند .براین اساس انسان بی رنگ نیست ،بلکه نگین هان

از پرتو ربوبی رنگین

است (باقری .)96 :99١4 ،به همین سبب معلم میتوانلد بلا تقویلت م ارتهلای حرفلهای از طریلق
آموزش و اطالعات علمی ،خودباروری و توانمندیهای فردی خود (خوش ف می و سریع انتقال بودن،
زیرکی ،حافظه قوی و بیان خوش) را پرورش دهد.
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ب) ویژگیهای اکتسابی
 1 -٨حکیم و دانا

یکی از گروههایی که فارابی در اهتماع فاضله برای معلم در نظر گرفته است افاضلل ملیباشلد.
فارابی در فصول منتزعه ( )56 : 99٩9حکیمان ،عقال و صاحبان خرد را هزء افاضلل دانسلته و معتقلد
است آنان باید در صناعات و علوم مختلف متخص

شده و به کملال معرفلت رسلیده باشلند .بلراین

اساس برای فارابی ،برترین حکیم در میان انسان ها ،همان ریاست فاضل است و دیگران هم بله تبلع
وی حکمت مییابند.
 1 -٩صاحب عقل وکمال عقالنی

شناخت هر پدیدهای مستلزم تعقل است و فارابی معتقد است انسان به مدد آن علوم را فرا گرفتله
و قدرت شناخت پیدا میکند .در اصل عقل سرمایه اصلی نفس آدمی برای بازشناسی مقصد و مقصلود
خود و راه یابی به سوی آن است (باقری .)93 : 99١4 ،معلم ثانی در فصول متنزعله درایلن خصلوص
میگوید :تعقل ،همان قدرت بر اندیشه و استنباط امور شایسته و نیکو است که انسان را درحقیقت بله
خیر عظیم و عنایت شریف و فاضل که همان سعادت است ،میرساند (فارابی .)66 :99٩9 ،
 1-1١قدرت استنباط و نتیجه گیری

رئیس مدینه فاضله نزد فارابی باید همانند صاحبان خرد و عقالء علالوه بلر شلناخت خداونلد در
امور انسانی و اهتماعی تعقل نماید .تعقلی که هم تراز حکملت در نظلر گرفتله شلده و رئلیس مدینله
فاضله باید این امور را در باالترین سط اندیشه و بلا تجربله فلراوان ملورد اسلتنباط ونتیجله گیلری
قراردهد .دراین مرحله قدرت عقالنی فرد از مرحله بامقوگی به مرحله مستفاد و بامفعلی میرسد .مسلیر
حرکت از مرحله بامقوگی به مراحل باالتر عقل از نظر فارابی ،تعلیم و تربیلت اسلت ( میرزامحملدی ،
.)993 :9913
 1 -11حافظ دین و شریعت

اساسا دغدغه اصلی فارابی اعتقاد به خدا و حفاظت از شریعت دینی است و معتقلد اسلت رئلیس
مدینه فاضله در کنار عاممان دینی و خطیبان باید وظیفه خطیر نگ بانی ،رشد وبامندگی دین را برع ده
داشته باشند .براین اساس ،م م ترین مبنای فلسلفه تربیتلی را ملیتلوان مبنلای اعتقلادی دانسلت (
میرزامحمدی.)١١ :9913 ،
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 1-1٢سالمت جسم وروان

فارابی معتقد است معلم برای رسیدن به اهداف غایی تعلیم و تربیت باید از سالمت هسلم و روان
برخوردار باشد .اهمیت تربیت هسمانی برای فارابی تا آنجاست که وی یکی از م متلرین ویژگیهلای
رئیس مدینه فاضله را که کامل ترین فرد درمدینه به منظور تربیت یافتگی درابعاد گوناگون است ب ره
مندی از بدن سامم میداند (فارابی.)3١3 :9959 ،
شکل شماره  :9ویژگیهای معلم از دیدگاه معلم ثانی
 -١اعتقاد به خداوند غایت هستی
 -٢عادل ودوست دار عدالت
 -٣شجاع ودارای اراده قوی
 -٤سعه صدرودارای روحیه بردباری
 -٥پرهیزگار و بدور از هوی و هوس
نفسانی
 -٦عالقمند به امر تعلیم و تربیت و معتقد به
اصل محبت
 -٧صاحب ویژگی های خاص فردی و
فطری
 -٨حکیم و دانا
 -٩صاحب عقل وکمال عقالنی
 -١٠قدرت استنباط و نتیجه گیری
 -١١حافظ دین و
عتدگاه ش ید ثانی کدامند؟
وروانی
جسمازشرید
معلم
پاسخ به سئوال دوم تحقیق :ویژگیهای
 -١٢سالمت

ش ید ثانی در منیه اممرید ،بحث ویژگیهای معلم را بسیار کامل و هامع دیده و آنها را در قاملب
سه عنصر اساسی تربیت یعنی معلم ،شاگرد و درس به شرح زیر تقسیم بندی میکند:
الف :ویژگیهای معلم در ارتباط با خود
 ٢ -1کسب صالحیت در امر تعلیم و تربیت

درنگاه ش یدثانی معلم دارای صالحیتهای حرفهای خاصی است که او را از دیگر افلراد متملایز
کرده و به همین سبب او را عامم ربانی مینامد .کسی که قبل از ورود به امر تعلیم وتربیت باید مراتب
صالحیت و شایستگی خوی

را برای احراز چنین هایگاهی فراهم آورد وباید این شایسلتگی ،درتملام

مظاهروهود اوپدیدار باشد یعنی سیما و چ ره ،طرزسخن گفتن وگفتارش نمایانگراهلیلت و شایسلتگی
اوبرای احراز مقام تعلیم بوده و اساتید صام نیز صالحیت او را ت یید و آن را گواهی کنند(شل ید ثلانی،
.)399 :9961
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 ٢ -٢به کارگیری علم

معلم و استاد درنظر ش ید ثانی باید از شایستگیها و صالحیتهای علمی برخوردار بلوده وآن را
به کاربرد .یعنی کسی که بر مسند تدریس تکیه میزند باید رفتارش طبق موازین علملی خلود باشلد.
اگرکردار کسی ،گفتاراو را ت یید نکند و میان کردار و گفتارش نا هماهنگی مشل ود گلردد نملی تلوان
عنوان عامم و دانشمند را بر او اطالق کرد (ش ید ثانی .)39١ :9961 ،
 ٢ -٣حفظ شان علم

یکی ازم مترین ویژگیهایی که ش یدثانی برای مقام استادی درنظرگرفته اسلت حفل حیثیلت
وشئون علم ودان

است .به این معنی که علم را به افراد ناالیق تعللیم ندهلد (شل ید ثلانی :9961 ،

 .)394پاسداری ازحرمت وآبروی علم ودان

مستلزم ب ره مندی از شاگردان الیق و ب ترین شیوههای

تربیتی دربرخورد با آنان درکالس درس است .در چنین شرایطی و درقیام به وظیفه تعللیم و بلا وهلود
چنین مصلحت و ضرورت دینی معلم باید واهدحسن نیت واخلالص دراداء وظیفله تعللیم باشد(شل ید
ثانی.)396 :9961 ،
 ٢-٤رعایت شئونات اخالقی

درنظر ش یدثانی معلم از اصالح نفس و آراستن و پیراستن هان و دل و کوش

در هلب رضلای

پروردگار غافل نیست و همواره برای آن تالش ملیکنلد .فروتنلی ،حسلن خللق ،م ربلانی ،مالیملت
ومالطفت ،انصاف و احترام ،متانت ووقار ازهمله ویژگیهایی است که ش ید معتقد اسلت معللم بلرای
حف شئونات اخالقی باید به کار بندد تا بر حرمت و شکوه خود افزوده و نزد متربیلان محبلوب شلود.
دراین میان مزاح و شوخی اندک نیز میتواند مایه نشلاط وتجدیلد شلادابی وزدودن فرسلودگی خلاطر
شاگردان باشد .هدی بودن معلم و حف وقار او مانع از این نیسلت کله پاکلدل وخوشلگو باشلد و بلا
شاگردان خود مطابق مقتضیات مزاح نماید (ش ید ثانی.)354 :9961 ،
 ٢ -٥کوشش برای بذل و انفاق علم

رسامت و وظیفه معلم ایجاب میکند که در انتقال دان

عالوه بلر ایجلاد علدامت بلین متربیلان

سخاوتمندانه دانستههای خود را دراختیار آنان قلرار دهلد .بله هملین سلبب بایلد معللم سلرمایهها و
اندوختههای علمی خود را به افرادی که ذی حق و نیازمند به علم و دان

هستند ،بذل و انفاق کند و

در نشر علم و اعطاء آن به افراد محتاج بخل نورزد (ش ید ثانی .)394 :9961 ،
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ب :ویژگیهای معلم در ارتباط با شاگرد
 ٢ -٦ایجاد خلوص نیت در شاگرد

نخستین گام در ارائه دان

به دان

پژوه در نگاه ش ید ثانی ایجاد خلوص در سلایه ایملان بله

پروردگار عاممیان است .باید معلم به دانشجو بف ماند که فقط در سایه چنین حامت روحی ابواب معارف
و دان ها فراسوی او گشوده میشود (ش ید ثانی .)334 :9961 ،از همین روی شل ید ثلانی ایملان را
عامی ترین زمینه برای کشف اسرار وحقایق پیچیده عامم با استفاده از شیوههای مناسلب (ارائله آیلات،
اخبار ،اشعار و تمثیل) معرفی مینماید.
 ٢-٧تشویق و تنبیه

ش ید ثانی ( )345-336 :9961در به کارگیری شیوههای اصومی تربیت به ویژگی ایجلاد انگیلزه
اشاره دارد و میفرماید :معلم باید شاگردان خود را به علم و دان

تشویق نماید و فضایل ومزایای علم

و علما را به آنان تذکر دهلد .درتنبیله ( )331 :9961نیلز معتقلد بله اسلتفاده از شلیوههای اثلربخ
(شیوههای غیر مستقیم :ایما ،اشاره ،تعریض و کنایه درتدریس است که میتواند درپیشگیری از سوء رفتلار
شاگردان مؤثر باشد .هدف همواره و در همه حال تربیت شلاگردان اسلت ،بنلابراین نبایلد از عاملل تنبیله
استفاده کرد بلکه ن ایت تخلف متربیان باید طرد موقت ،آن هم با توهه به اقتضائات موهود باشد.
 ٢ -٨پی گیری احواالت شاگرد

تفقدو دمجویی ازاحوال شاگردان از شیوههای مؤثری است کله شل ید ثلانی معتقلد اسلت معللم
میتواند برای ایجاد یک محیط آموزشی اثربخ

به کار برد .اودر ( )394 :9961بیلان داشلته وظیفله

مذکور که از حس شفقت و دمسوزی معلم ریشه میگیرد این اسلت کله اگلر یکلی از شلاگردان و یلا
حاضران حلقه درس استاد ،درهلسه درس حضور نیافت و غیبت او غیلر علادی بله نظررسلید ،بایلد از
احوال او و علت غیبت او پرس و هو کند.
 ٢-٩رعایت تفاوتهای فردی شاگردان

از اصول بسیار م م تعلیم و تربیت که معلم باید در ایجاد عدامت آموزشی رعایت نماید توهه بله
تفاوتهای فردی متربیان است .ش یدثانی( )915 :9961دراین ارتباط ملیفرمایلد :معللم بایلد نلوع و
روش آموزش خود را متناسب با توان شاگرد برگزیند و با هرکس درحد ف م و هایگاه
در واقع معلم نه تن ا استعداد دان
دان

آموز به او آموزش میدهد.

سخن بگوید.

آموز را کشف و شناسایی مینماید بلکه با توهه به فراخلور و حلال
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 ٢-1١تدریس مناسب

یکی از م مترین ویژگیهای معلم مطلوب نزد ش ید ثانی عالقه به شغل و حرفه معلملی اسلت
که میتواند زمینه ساز تدریس مناسب برای تف یم مطامب درسی اسلت .در ایلن ارتبلاط شل ید ثلانی
( )369-395 :9961میفرماید معلم برای ایجاد فضای مناسب درتدریس باید مطامب علمی را با بیانی
آرام وصدایی رسا به صورت بسیاردقیق با حف پیوسلتگی مطاملب و متناسلب و بلا توهله بله ف لم و
استعداد شاگردان و برای ایجاد م ارتها و به چام
ارائه نماید تا متربی آزادانه و با شیوه پرس

کشاندن موقعیتهای یادگیری ازآسان به سلخت

و پاسخ (اصل استنکاف) در مباحث علمی شرکت نماید.

 ٢ -11معلم پروری

از همله مسائلی دیگری که ش ید ثانی خاص به آن توهه نموده اسلت تربیلت شلاگردان بلرای
احراز شغل معلمی است .ش یدثانی معتقد است که اگردانشجو به حد کمال نسبی در دان

دست یافت

و شایستگی الزم را برای تصدی مقام تعلیم استقالمی احراز کرد باید به ترتیب و سلامان بخشلیدن کلار و
حرفه خود [ به این منظور که او نیز به نوبه خود اقدام به تعلیم علم به دیگران بنمایلد قیلام کنلد (شل ید
ثانی  .)364 :9961 ،سرس او را در محافل و مجلس معرفی نموده و مورد ستای

قرار دهد.

 ٢-1٢فروتنی علمی

از ویژگیهای منحصر به فرد معلم دراندیشه شل ید ثلانی فروتنلی و تواضلع در تملامی هریلان
آموزش و به خصوص در ارائه درس به شاگردان میباشد .او در( )399 :9961اشلاره نملوده اسلت کله
نباید معلم با شاگردان خوی
ونرم

رفتاری شکوه مندانه وبزرگ مآبانه در پلی

گیلرد ،بلکله بایلد فروتنلی

را در برخورد با آنان به کار گیرد .زیرا تواضع و فروتنی از همله ویژگیهای اخالقی اسلت کله

صیانت واحترام متقابل ،محبت ،حق مصاحبت و هم نشینی بین معلم و شاگرد را افزای

میدهد.

ج :ویژگیهای معلم در ارتباط با درس
 ٢-1٣آراستگی ظاهر

یکی از اصول م م درویژگیهای فردی معلم در آراء ش ید ثانی اصل آراستگی اسلت کله سلبب
هذبه و انگیزه بیشتر در شاگردان میشود .ش ید معتقد است باید معلم با آمادگی کامل وزمینههایی که
نمایانگر وقار و هیبت او است و با مباس و بدنی نظیف و پاکیزه وارد هلسه درس شود و هامه خلوی
را از پارچه سفید ت یه کند ،زیرا هامه سفید ب ترین و نیکوترین و زیباترین مبلاس وتلن پلوش انسلان
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است( .ش ید ثانی .)36١ :9961 ،از نظر ش ید معلمی تواناست که عالوه بر ظاهری نیکلو بلا شلوق و
نشاط ،فضای آموزشی را مطلوب نموده و باعث تحرک و شادابی در شاگردان نیز شود.
 ٢-1٤هدف داشتن در تدریس

توهه به اهداف تعلیم و تربیت موهب آشکار کردن یا به تعبیری به فعلیلت رسلاندن اسلتعداد و
توانایی متربیان خواهد شد .ش ید ثانی ( )353 :9961در پی مشخ
درآراء خوی

نملودن اهلداف تعللیم وتربیلت

میفرماید :معلم باید قبل از تدریس و حتی هنگام خروج از خانه خود ،قصد و هدف خود

را تنظیم نماید و به این صورت که نیت او باید عبارت از تعلیم و نشر عللم و تلرویج مطاملب سلودمند
دینی و تبلیغ احکام مذهبی باشد ،احکامی که به عنوان امانت بدو سررده شده وموظف است کله آن را
برای دیگران تبیین و گزارش نماید.
 ٢-1٥رعایت ترتیب منطقی دروس

تقدم و ت خر در ارائه دروس یکی از نکات قابل توه ی است که در این دیدگاه با توهه به میزان
توانایی و درک دان

آموزان برای تف یم مطامب دروس طرح شلده اسلت .شل ید ثلانی()3١9 :9961

دراین مورد بیان میدارد :در صورتی که معلم با درسهلای متعلددی مواهله باشلد وخلود را در برابلر
متقاضیانی ببیند که خواهان تدریس علوم متنوعی هستند ،بایلد عللم و دانشلی را پلی

از هلر درس

دیگری تدریس کند که واهد شرافت فزونتری نسبت به سایر علوم میباشد.
 ٢-1٦به یاد خدا بودن در کالس

از آن هایی که هدف تعلیم و تربیت در دیلدگاه شل ید ثلانی تصلفیه و پلاالی

دل از آملودگی

هاست .یکی از وظایف اصلی درهریان درس توهه به یاد خدا برای رسیدن به قرب اسلت .بله هملین
سبب ش ید ثانی( )3٩1-36٩ :9961اظ ار میدارد معلم از محظه خروج از منزل ،حضور درکلالس ،در
هریان درس همواره باید یاد خدا را در دل خود و شاگردان
به خداوند و پاالی

زنده نگاه دارد تا هدف اصلی یعنی قلرب

روح از آمودگیها هرگز فراموش نشود.

 ٢-1٧اشتغال دائم به تدریس و علم آموزی

از توصیههای م لم شل ید ثلانی ( )366 :9961فلرا گلرفتن عللم و ادامله تحصلیل ویلادگیری
شیوههای صحی آموزش میباشد .این علم آموزی نه تن ا باید مستمر و به دور از تعصب باشلد بلکله
باید از هر فردی که دارای رتبه علمی است ،کسب شود .بنلابراین الزم اسلت دانشلجو در پلی کسلب
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علوم ،اساتید متبحری را انتخاب نماید که هدف آنان در تعلیم و تربیت مراتب رضا و خشنودی خداوند
باشد و هم چنین بتواند حکمت گمشده خود را نزد آنان بیابند.
شکل شماره  :3ویژگیهای معلم از دیدگاه ش ید ثانی
الف :ویژگی های معلم در ارتباط با خود

 - ١کسب صالحیت در امر تعلیم و تربیت
 - ٢به کارگیری علم
-٣حفظ شان علم
 -٤رعایت شئونات اخالقی
 -٥کوشش برای بذل و انفاق علم
ب :ویژگی های معلم در ارتباط با شاگرد
- ٦ایجاد خلوص نیت در شاگرد
 -٧تشویق و تنبیه
 -٨پی گیری احواالت شاگرد
 -٩رعایت تفاوت های فردی شاگردان
 -١١تدریس مناسب
 -١١معلم پروری
 -١٢فروتنی علمی
ج :ویژگی های معلم در ارتباط با درس:
 -١١آراستگی ظاهر
-١٤هدف داشتن در تدریس
-١١رعایت ترتیب منطقی دروس
 -١٦به یاد خدا بودن در کالس

افتلراق دیلدگاه فلارابی و شل ید ثلانی در
اشلتراک و
علم اموزی
وهلوهدائم به تدریس و
پاسخ به سئوال سوم تحقیقق-١٧:اشتغال
ویژگیهای معلم کدامند؟
وجوه اشتراک:

ق دغدغه نسبت به مسأله معلم و معلمی :فارابی که خود معلم ثانی است بر این بلاور اسلت
که رئیس مدینه با ب ره گیری از دالیل فلسفی و آموزش الزم میتواند مردم را آگلاه وآملاده تصلدی
مشاغلی نماید که آرمانهای مدینه فاضله توسط این افراد متحقق شلود .از ایلن رومیلرزا محملدی و
ظفری پور( )99٩٩فارابی را از «پیشروان نظریه آموزش برای همه» معرفی نمودند .ش ید ثانی نیز کله
با اثر بزرگ خود منیه اممرید در پی ب بود تعلیم و تربیت و افزای

بازده فعامیتهای آموزشلی معللم و

شاگرد اهداف ،اصول و روشهایی تربیتی را تدوین نموده که در نوع خود بی نظیر میباشد.
ق حافظ شریعت :معلم ثانی و ش ید ثانی معتقدند که معلم موهب قوام دیلن وحلاف شلریعت
ام ی است .فارابی در بیلان ویژگیهلای فطلری و اکتسلابی بله ملواردی از هملله شلناخت خداونلد،
پرهیزگاری و دوری از هوی و هوس ،حفاظلت از ارزشهلای دینلی اشلاره دارد کله نشلان از مبنلای
اعتقادی در فلسفه خوی

میباشد .ش ید ثانی نیز اومین گام برای ورود به علامم عللم ودانل

ایجلاد

خلوص درسایه ایمان به پروردگارو دائم به یاد او بودن را برای حف صیانت دین ام ی واهب دانسته و
خواهان تربیت دینی است.
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ق عالقه مند به تعلیم و تربیت :یکی از نقاط مشترک در هلر دو دیلدگاه عالقمنلدی بله کلار
تعلیم است .از آن هایی که معلمان زمان زیادی را باید صرف آموزش نمایند و اگر در انجام آن انگیلزه
کمی داشته باشند موهب بی رغبتی و بی تفاوتی شاگردان خواهنلد شلد .بنلابر ایلن هلر دو فیلسلوف
مسلمان معتقدند معلم باید نسبت به شاگرد و تعلیم او از انگیزه مناسبی برخوردار باشند و از شلیوههای
مناسب برای افزای

قدرت یادگیری استفاده نمایند .از این رو باید رفتار معلم با آنان چنان که ل رسول

خدا (ص) گفته است ل با مالیمت و مالطفت و گشاده رویی و دمسوزی و کرامت همراه باشد( .شل ید
ثانی)913 :9491 ،
ق آراستگی به خصوصیات اخالقی :یکی از حوزههای م لم در فلسلفه تربیتلی معللم ثلانی و
ش ید ثانی تربیت اخالقی است و معلم باید به پرورش اسلتعداد درونلی و کسلب فضلیلتها برلردازد.
بنابراین در نظر فارابی معلم باید عادل و دوست دار عدامت ،شلجاع و دارای اراده قلوی ،سلعه صلدر و
دارای روحیه بردباری ،پرهیزگار و بدور از هوی و هوس نفسانی باشد .ش ید ثانی نیز معتقد است معلم
همواره در پی اصالح نفس خوی

درهلب رضای خداوند بایلد دارای حسلن خللق ،انصلاف واحتلرام،

متانت و وقار ،فروتنی ،م ربانی ،مالیمت و مالطفت باشد و شئونات اخالقی را رعایت نماید.
ق معلمی به عنوان یک حرفه تخصصی :در نگاه فارابی و ش ید ثانی برای اینکه فردی بتواند
امر آموزش را به درستی انجام دهد باید از شایستگیها و صلالحیتهای علملی و حرفلهای برخلوردار
باشد آن چنان که بتوان او را از افراد دیگر متمایز کرد .چه در نگاه فارابی رئیس مدینه فاضله باشلدچه
عامم ربانی ازنظر ش یدثانی معلم کسی است که به هنود عقل مج ز و ازهلود ه ل متبری و عامم بله
علوم اسالمی و دارای حکمت ام ی است .معلمی که در ویژگیهای فردی دارای هوش سرشار ،حافظه
قوی ،خوش ف م و سریع االنتقال و دارای قدرت استنباط و نتیجه گیری است و به شدت به خواندن و
نوشتن عالقمند بوده و در به کارگیری علم ،اشتغال دائم به تدریس و علم آملوزی ،رعایلت اهلداف و
ترتیب منطقی دروس ،رعایت تفاوتهای فردی و تشویق و تنبیله شلاگردان ،حفل و گسلترش عللم
کوتاهی نمی ورزد.
وجوه افتراق:

علی رغم آنچه در ویژگیهای مشترک در دو دیدگاه ارائه شد ،ش ید ثانی در آداب تعلیم و تعللم
کتاب مستقلی دارد که به موضوع معلم ،شاگرد و تدریس به طور مفصل پرداخته ،اما فلارابی بله طلور
مستقیم وارد این موضوع نشده و میتوان با تعمق در آثار اهتماعی و سیاسی وی آموزههای تربیتلی را
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از اندیشههای فلسفی وی احصاء نمود .بدین ترتیب روشن است که در بررسی و مقایسله ویژگیهلای
معلم بین این دو دیدگاه تفاوتهایی نیز وهود دارد که هریک از زوایای خلاص خلود بله آن پرداختله
است و در این مقامه بدین شرح میباشد:
ق جامعیت دیدگاه شهید ثانی به ویژگیهای معلمقی :معللم ثلانی موضلوع معللم را کللی
میبیند و به هزئیات امر ورود نمی کند به گونهای که محیط اهتماع را مدرسه و پیامبرو املام را معللم
وشاگردان را توده مردم در نظرگرفته وبا ب ره گیری ازدالیل فلسفی به هدایت میپلردازد .املا شل ید
ثانی دیدی هامع نسبت به معلم و شاگرد و تدریس دارد که درهایگاه خود بسیار دقیق ،عاممانله و کلم
نظیر است .ساز و کارهایی چون معلم پروری ،توهه به اهداف تدریس ،رعایت ترتیلب منطقلی دروس،
تدریس مناسب ،اشتغال دائم به تدریس و علم آموزی ،آراستگی ظاهر ،انفاق عللم ،حفل شل ن عللم،
فروتنی علمی که نشان از وسعت و گستره ابعلاد صلالحیتهای معلملی دارد و ارتقلاء کیفیلت حرفله
معلمی را به دنبال خواهد داشت.
ق توجه به موضوع شاگرد :ش ید ثانی در بحث معلمی شاگرد را نیز دیده و وظایف مشخصلی
را با توهه به اصول تربیتی (تفاوتهای تربیتی ،تشویق و تنبیه و ) . . .برای معلم درنظر میگیردتا او را
تربیت نماید درحامی که فارابی شاگرد و ویژگیهای آن را مستقل از معلم و هداگانه ملیبینلد .از ایلن
روی و به نظر فارابی( )99١١شاگرد باید به درک نایل آید ،به تحصلیل عالقمنلد باشلد و درایلن کلار
هدیت داشته باشد و در این راه به مطامعه اندیشههای گذشتگان برردازد وآنها را نقد و بررسی نماید تا
به درهه اهت اد برسد.
ق تقسیم بندی ویژگیهای معلم :معلم ثلانی در تقسلیم بنلدی ویژگیهلای از یلک سلو بله
ویژگیهای فطری نظر دارد واز طرف دیگر به ویژگیهای اکتسابی توهه نموده که برگرفته ازاندیشله
فلسفی فارابی مبتنی برکسب معرفت از طریق عقل و فطرت میباشد .در حامی که ش ید ثانی درمنیله
اممرید با تمرکز بر آداب تعلیم و تربیت به طور اخ

ویژگیهای معلم را به سه بخل

بلدین ترتیلب

مجزا نموده است:
 -9آداب و وظایف معلم نسبت به خود  -3آداب ووظایف معللم نسلبت بله شلاگردان  -9آداب و
وظایف معلم در هلسه درس
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شکل شماره :9وهوه اشتراک و افتراق دیدگاه فارابی و معلم ثانی در خصوص ویژگیهای معلم
وهوه افتراق
• هامعیت دیدگاه ش ید ثانی به ویژگیهای معلمی
• توهه به موضوع شاگرد
• تقسیم بندی ویژگیهای معلم

وهوه اشتراک
• دغدغه نسبت به مس مه معلم و معلمی
• حاف شریعت
• عالقه مند به تعلیم و تربیت
• آراستگی به خصوصیات اخالقی
• معلمی به عنوان یک حرفه تخصصی

پاسخ به سئوال چهارم تحقیق :مقایسه دیدگاههای فارابی و ش ید ثلانی چله دسلتاوردهایی
برای نظام تربیت معلم ایران میتواند به دنبال داشته باشد؟
ق معلمی حفاظت از شریعت است:

از اصول م م در فلسفه تعلیم و تربیت فارابی و ش ید ثانی توهه به رویکرد دینی برای پاسلداری
از ارزشها و کیان شریعت اسالمی است به گونهای که ابعاد معنوی و عقالنی آدمی پلرورش یابلد .از
آن هایی که این نگرش نف

کلیدی و محوری در هر دو دیدگاه دارد میتواند ت ثیر بسزایی در نظلام

تربیت معلم داشته باشد .فارابی فیلسوفی مسلمان است و دغدغه اصللی او از ورود بله دنیلای فلسلفه،
اعتقادات دینی اوست (میرزامحمدی .)١5 :9913 ،ش ید ثانی نیزتعلیم وتربیت را موهب قوام دیلن و از
واهبات کفایی میداند (رفیعی .)396 :9913 ،از این رو معللم در حفل مصلام دینلی بایلد از طریلق
مذاکره وگفتگوهای علمی به علم و دان

روح تازهای ببخشد.

ق معلمی مسئولیت است نه وظیفه :

در نظام سنتی تعلیم و تربیت ما به ویژه بعد از اسالم و بله طلور خلاص در نلزد مربیلان بلزرگ
اسالمی ایرانی ،معلم بودن و معلمی کردن بی

از این که یک حرفه باشد ،یلک مسلئومیت اهتملاعی

بوده و مربیان در این خصوص بسیار حساس و ملتزم بودهاند .برای آنان کار معلمی هدایت هامعله بله
سوی کمال و هلوگیری از انحرافات اهتماعی مردم بوده است (شریعتی .)9956 ،از نظر فلارابی ایجلاد
ارزشهای اخالقی از طریق روابط انسانی است نه روابط اداری و ابلزاری .از ایلن رو ریاسلت اهتملاع
فاضل میکوشد از طرق شیوههای تربیتی استعدادهای سرشلتی شل روندان را پلرورش دهلد .از نگلاه
ش ید ثانی نیز ش ن تربیتی معلم اگر پر رنگ تر از شدن آموزشی او نباشد ،باری همان مایله آن اسلت
(رفیعی .)39٩ :9913 ،مذا الزم است معلم عالوه بر آموزش مراقب اخالق و رفتار شاگردان باشلد تلا از
کجرویها مصون بماند.
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ق معلمی پدیدآورندگی است ،نه مصرف کنندگی دانش:
فارابی فیلسوف توانمندی است که در عمر پر برکت خود آثلار بلی بلدیل فروانلی را در عللوم و
صناعات مختلف برهای گذاشته است و این نشان از گستردگی دان
فارابی پدید آورنده دان

او در همه علوم زمانه خود است.

هاست و از همین روی او را معلم ثانی نامیدهاند .یکی از م مترین آثار فارابی

کتاب احصاء امعلوم است که آن را دایره اممعارف علوم نامیدهاند .فارابی ( )6 :99٩1هدف از نوشتن این
کتاب را چنین بیان میدارد :هدف ما در این کتاب ،آن است که علوم را به احصاء و شمارش در آوریم.
ق معلمی پایداری بر عقیده تا پای جان است:

ت ثیر اندیشه ناب عاممان و اندیشمندانی که بر راه عقیده خود راستین خود تا پای هان ایستاده اند
برکسی پوشیده نیست .ش ید ثانی عاممی برهسته و از مفاخر شیعه است که در طریلق دفلاع از حلریم
اهل بیت و نشر تعامیم آنان به ش ادت رسلید و آثلار برهسلتهای در تعللیم و تربیلت از خلود برهلای
گذاشت .فارابی نیز با آنکه سرآمد روزگار خود در علوم و حکمت بود زهد پیشه و عزمت گزین نیز بود و
در زندگی دنیا به اندک قناعت میکرد ،درباره تنگدستی او هنگام تحصیل حکایتهایی نقل شلده کله
نشان از استواری او در راه دان

اندوزی دارد (اعرافی و همکاران.)٩6 :99٩5 ،

ق معلمی مانند خود پروردن است:

منیه اممرید فی آداب اممفید و اممستفید یکی از ب ترین امگوهای تربیتی در زمینله آداب تعللیم و
تربیت است که ش ید ثانی به آن پرداخته است .از همله ویژگیهای م می که به عنلوان یلک اصلل
م م در نظر گرفته شده و میتواند در نظام تربیت معلم کاربرد فراوانی داشته باشد ایجاد انگیزه بلرای
هانشین پروری نزد معلم است که در نوع خود بی نظیر و قابل ت مل است .عالقه و هدیت معلم در کار
تعلیم و تعلم میتواند زمینه ساز تربیت متربیانی شود که در آینده به انجام این شغل برردازند .معلملان
خوب به یک باره زاده نمی شوند بلکه توسط معلمان امروز برای فردا تربیت میشوند.
ق معلمی آموزندگی مداوم است:

از منظر دو فیلسوف مسلمان معلم پیوسته در پی تعلیم و تعلم است و روحیله علملی خلود را بلا
تفکر ،مطامعه ،بحث وگفتگو تقویت مینماید .رفیعی ( )9913در بیان ویژگیهای رئیس مدینه فاضله از
نظر فارابی ،او را دوستدار تعلیم و تربیت دانسته و معتقد است دشواریهای تحصیل نبایلد او را آزرده و
در این مسیر باید راسخ ،نترس و پیشرو باشد .ش ید ثانی نیزدر پی فراگیری شیوههای صحی تربیتلی
(365 :9961ل )364به اشتغال دائم به تعلیم و ادامه تحصیل اشاره نموده تلا بله عاملل بسلیار م لم و
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مؤثری برای بسامان یافتن هامعه ،معلمان و شاگردان شود .ب لره منلدی از آملوزش ملداوم در نظلام
تربیت معلم میتواند مقدمهای برای بسط و توسعه ظرفیت وهودی معلمان برای کسب شایستگیهای
حرفهای شود.
شکل شماره :4دستاوردهای دیدگاه معلم ثانی و ش ید ثانی برای نظام تربیت معلم
معلمی حفاظت
از شریعت است
معلمی

معلمی

مسئولیت است

آموزندگی

نه وظیفه

دستاوردهای

مداوم است

دیدگاه معلم ثانی
و شهید ثانی
معلمی
پدیدآورندگی

برای نظام تربیت
معلم

معلمی مانند

است ،نه

خود پروردن

مصرف کنندگی

است

دانش

معلمی پایداری
بر عقیده تا پای
جان است

 -٤بحث و نتیجه گیری:

در این پژوه

با مطامعه آراء و اندیشههای فارابی و ش ید ثانی به تحلیل و مقایسه ویژگیهلای

معلم پرداخته شده و دستاوردهای آن برای نظام تربیت معلم در ایران استخراج و ارائه شلده اسلت .بلا
توهه به ضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش و تدوین سند ملی ،موضوع تربیت وتل مین معللم
در شرایط فعلی هامعه یکی از م م ترین عوامل توسعه بشمار میآید .ابتناء بله آراء و اندیشله مربیلان
اسالمی که در خصوص ویژگیهای معلم مطامب م می را ارائه کرده اند میتواند نق

تعیین کنندهای

در مبانی نظری و فلسفی آموزش و پرورش ایجاد و از امگوهای وارداتلی و تقلیلدی هللوگیری نمایلد.
معلم ثانی و ش ید ثانی دغدغههای فراوانی در امر تعلیم و تربیت داشته و ساز وکارهایی متفاوتی را در
اندیشههای خود برای ویژگیهای معلم در نظر گرفته اند که در تم ید و رشد همه هانبه معلم ملؤثر و
سازنده بوده و قادر است هانی دوباره به نظام تربیت معلم ببخشد.
شاید با مطامعه تحقیق حاضر ،این موضوع به ذهن خواننده برسد که مطامعه اندیشه مربیلانی کله
الاقل چند صد سال از زمانه ما فاصله دارند ،چه مشکلی را میتواند از مشکالت نظام کنونی آموزش و
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پرورش ما ( در این ها زیر نظام تربیت معلم) حل کند و آیا میتوانلد دسلتاوردهای واقعلی و املروزی
برای ما به همراه بیاورد؟ امبته این سئوال م م ،و نکته دقیقی است .در پاسخ میتوان گفت که اگر ملا
مدعی این هستیم که فلسفه تربیتی ما مبتنی بر آموزههای اسالمی است ،بنابراین الزم اسلت کله در
تدوین برنامه هر یک از زیر بخ های نظام تربیتی (دراین هلا تربیلت معللم) ،بله آراء واندیشلههای
مربیان مسلمان توهه و از آنها استفاده شود.
مربیان بزرگ هامعه را باید بزرگ داشت .این بزرگداشت میتواند سه بعد داشلته باشلد :نخسلتین
بعد بزرگداشت ،ستای

است .مربیان بزرگ را یک بار به سلبب بزرگلی و باردیگربله سلبب احسلاس

مسئومیت در قبال دیگران باید ستود .دومین بعد بزرگداشت زایل

اسلت .مقصلود از زایل  ،ماملایی

کردن اندیشههای بزرگان و به دنیا آوردن اندیشههای نوینی است کله هنلین آن اندیشلهها در ذهلن
بزرگان بارور شده اما فرصت بروز وظ ور نیافته است .بخشی از ادای حق بزرگان ،بله اتملام رسلاندن
طرحهای ناتمام و ارزشمند آنان است .سومین بعد بزرگداشت واالی

است .واالی

یعنی فراتر رفلتن

از افقی که این اندیشمندان برای ما ایجاد کردند .زمان اندیشمندان پایان می یابد اما زملان اندیشله و
اندیشمندی پایانی ندارد .براین اساس ،ازحدود فکر و اندیشه متفکران پیشین باید گذرکرد و این گذر از
حدود شامل نقد و بررسی آن هم میشود .اگر به آن چه این مربیان گفته و نوشته اند بسلنده کنلیم و
مرتب به تکرار آنها برردازیم ،سرنوشتی هز موث شدن برای آنها تدارک ندیده ایم (باقری.)9915 ،
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کتابنامه:
الف) فارسی :

قرآن مجید
امیدی ،محمود و همکاران ( .)9916بررسی معلم اثر بخ

در اندیشه تربیتلی فلارابی و روسلو و

دالمتهای تربیتی مت ثر از آن ،فصلنامه تربیت معلم فکور ،سال اول ،شماره.51 -1٩ ،4
اعرافی ،علیرضا .ب شتی ،محمد .فقی ی ،علی نقی و ابو هعفلری ،م لدی()99٩5آرای دانشلمندان
مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ج 9و  ،4ت ران :سمت.
باقری ،خسرو ( .)99٩٩دیدگاههای هدید در فلسفه تعلیم و تربیت ،ت ران :چاپ نشرعلم.
بللاقری ،خسللرو ( .)99٩1رویکردهللا و روشهللای پللژوه

در فلسللفه تعل لیم و تربی لت ،ت للران:

پژوهشکده مطامعات و فرهنگی و اهتماعی.
باقری ،خسرو ( .)9915سه گانه ستای  ،زای

و واالی

در مواهه با سیره معلمی و اندیشه استاد

دکتر علی شریعتمداری ،مجموعه روایت هلایی از سلیره معلملی و سلفر زنلدگانی اسلتاد دکتلر عللی
شریعتمداری  ،کرمان :انتشارات ماه ماهان.
باقری ،خسرو ( .)99١4نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،ت ران :انتشارات مدرسه.
حجتی ،محمدباقر( .)9961آداب تعلیم تعلم دراسالم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ سر ر.
حسینی ،سیده زهرا حسینی( .)9916بررسی و تبیین مؤمفههای اخالق حرفهای معلمان از دیلدگاه
ش ید ثانی و احمد مال نراقی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شاهد.
داوری اردکانی ،رضا ( .)99١١فارابی مؤسس فلسفه اسالمی ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسلانی و
مطامعات فرهنگی ،چاپ اول.
رفیعی ،ب روز ( .)9913مربیان بزرگ ،تلخی

هللد 9 –6آرای دانشلمندان مسللمان در تعللیم و

تربیت ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ،ت ران :سازمان مطامعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشلگاه ا
(سمت).
ریاضی ،اعظم ( .)991٩بررسی تحلیلی ویژگیهای معلم در اسنادآموزش و پرورش کشلور و نقلد
آن با استفاده ازدیدگاه ش ید ثانی ،فصلنامه پژوه
هفتم ، ،شماره .94

درمسائل تعلیم و تربیت اسلالمی ،سلال بیسلت و
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سجادی ،هعفر( .)9964سخنی چند پیرامون مدینه فاضله فارابی ،نشریه دانشلکده ادبیلات وعللوم
انسانی ،ب ار ،شماره.999
شریعتی ،علی ( .)9956فلسفه تعلیم و تربیت ،انتشارات بعثت.
ش یدثانی ،زین امدین بن علی( .)9491منیه اممریلدفی آداب اممفیلد و اممسلتفید ،اممحقلق :رضلا
مختاری ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب (مرکزامطباعه وامنشر امتابع ممکتب االعالم االسالمی).
عامی زاده ،عبدامرضا ( .)99٩6اهرای تحقیق به روش دمفی ،ت ران :یوسف ،اول.
فارابی ،ابونصر( .)99٩9فصول متنزعه :ترهمه حسن ملک شاهی ،ت ران :انتشارات سروش.
فارابی ،ابونصر ( .)99٩1احصاء امعلوم؛ترهمه حسین خدیو هم ،ت ران :انتشارات ط وری.
فارابی ،ابونصر ( .)99١9تعلیقات ،تحقیق هعفر آل یاسین ،ت ران ،انتشارات حکمت.
فارابی ،ابونصر ( .)9959اندیشههای اهل مدینه فاضله ،ترهمه سیدهعفر سجادی ،ت ران :انتشارات
ط وری.
مختاری ،علی( .)99٩٩روش اخالقی ش ید ثانی ،کنگره بین اممللی شل یدین ،معاونلت پژوهشلی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
میرزامحمدی ،محمدحسن( .)99٩9بررسی مقایسهای اندیشه فلسفی افالطلون و فلارابی .نشلریه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزسال  ،4١شماره مسلسل .919
میزرامحمدی ،محمدحسن( .)9913بررسلی نظریله شلناخت فلارابی ودالمتهلای آن در تعللیم و
تربیت (با تکیه بربرنامه درسی) دو فصلنامه علمی ل پژوهشی تربیت اسالمی ،سال هشتم ،شلماره ،95
ص .9٩9-959
میرزا محمدی ،محمدحسن( .)9913فلسفه تربیتی فارابی ،ت ران :دانشلگاه شلاهد ،مرکلز چلاپ و
انتشارات.
میرزا محمدی ،محمد حسن ( .)9919روش شناسی پژوه

تطبیقلی در فلسلفه تعللیم وتربیلت.

ت ران ،آییژ.
میرزامحمدی ،محمد حسن و احمد آبادی آرانی ،نجمه ( .)991٩اندیشمندان نوین تعلیم و تربیلت
ایران ،ت ران :انتشارات دانشگاه شاهد.
میرزا محمدی ،محمد حسن و ظفری پور ،طاهره ( .)99٩٩نگلاهی نلو بله آملوزش بزرگسلاالن:
ت ران ،انتشارات یسطرون.

بررسی تطبیقی ویژگیهای معلم ازدیدگاه فارابی و ش ید ثانی و ارائه دستاوردهای آن برای نظام تربیت معلم در ایران
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م ر محمدی ،محمود (« .)9916پیشگفتار» در شوق معلمی :هلوههایی از زندگی و من

معلملی

استاد دکتر غالمحسین شکوهی ،محمد دشتی ،ت ران :انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
هاشمی ،سید احمد ودرخشنده ،رضا ( .)9915بررسلی اندیشلههای تربیتلی در فلسلفه تطبیقلی از
دیدگاه فارابی و مط ری ،مجله مطامعات روانشناسی و علوم تربیتی ،دوه سوم ،شماره و.9
ب)عربی:
امفارابی ،ابونصر( .)9119آراء اهل اممدینه امفاضله ،تحقیق امبید نصری نادر ،بیروت :داراممشرق.
امفارابی ،ابونصر ( .)9499تحصیل امسعاده ،تحقیق هعفر آل یاسین ،بیروت :داراالندمس.
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