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و امام محمد   آكويناستوماس غزالي
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 چكيده
و پرورش يك جامعه، با توجه به اهميت و ديني بر آموزش هدف از انجـام صاحب نظران فرهنگي

و تشابه  و روابط بين ويژگياين تحقيق شناسايي تفاوت و شاگرد هاهاي معلم از ديدگاه امام محمـد آن

و توماس آكويناس است  تا ميزان تناسب اين راهبرد ترببيتي با چارچوب فرهنگي ايران مـشخص غزالي

 صـورت كـه، مطالـب به اين. استفاده شده است تحليلي-تطبيقيانجام اين تحقيق از روش براي.شود

و سپس به بررسي تطبيقي اين دو ديدگاه پرداخته شد سؤالمرتبط با هاي پژوهش از منابع موجود استخراج

و تشابه ديدگاه  اي وجوه نتايج پژوهش مبين آن است كه اين دو متفكر دار. گرديدبيانهاو وجوه تفاوت

و تشابهي در زمينه  و روابط بين ويژگي ها تفاوت و شاگرد هاي معلم مي باشند كه البته وجوه تـشابه آن

از آن ها  و رابطـهي معلم، شاگرد ويژگي ها هر دو متفكر در خصوص. بوده است جنبه هاي افتراق بيش

و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان∗  :Email دانش آموخته كارشناسي ارشد فلسفه تعليم
aboosaeed٢٠٠٢@yahoo.com  

 استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان∗∗
 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان∗∗∗
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و شاگرد ه از نظر هر دو خداوند معلـمك از جمله اين،داراي نقطه نظرات مشترك زيادي مي باشند معلم

هاواقعي انس هر.ستĤن كهدو همچنين و هـدايت شـاگردان كار معلم پاكسازي،عقيده دارند راهنمـايي

و وظيفه دارد كه شاگرد را در جهت رسيدن به كمـال،  و اطاعـت از فرمـان بوده سـعادت، خوشـبختي

اردي چون اولويت يادگيري علوم مختلف، در خصوص مو ان مذهبي، البته اين متفكر. نمايدخداوند ياري 

و فرايند آموزش با يكديگر اختالفاتي دارند و اجباري، نحوه آموزش . يادگيري علوم اختياري

. شاگرد، يادگيري، آموزش آكويناس، غزالي، معلم،: كليديه هايواژ

 مقدمه
و ن. وجود دارد آگوستينشباهت هاي زيادي بين نقطه نظرات غزالي ظر گرفتن غزالـي با در

و  ها توان ادعا كرد كه اين شباهت به عنوان نماينده مسيحيت مي آگوستينبه عنوان نماينده اسالم

و مسيحيت كمك كند تواند تا اندازه مي بنابراين ما انتظار يـك مـدل. اي به نزديكي فلسفه اسالم

و مسيحيت را داريم كه مي تواند مورد استفاده   فالسفه سراسر دنيا قـرار مشترك از فلسفه اسالم

)2008علوي،(. گيرد

و يكي از پژوهشگران بنام جهان اسالم است كه انديشه هـاي غزالي از مربيان بزرگ تربيت

دروي)1388:5رفيعـي،(.تربيتي او قرن ها بر فرهنگ تربيتي جهان اسالم حـاكم بـوده اسـت 

و تربيـت،ولد اسـت رساله هاي مخصوص مانند فرزندنامه كه اصل فارسي ايهاال  دربـاره تعلـيم

را بـه ايـن و احيـاء العلـوم فـصلي و در تأليفات ديگرش از قبيل كيمياي سـعادت سخن گفته

و فيلسوفان پيشين. موضوع اختصاص داده است  بهد وي از ميان مؤلفان بخش انشمندي است كه

و تربيت كامالً توجه  اي تعليم )397: 1342 همايي،(.داشته استويژه

و تربيت عبارت است از تهذيب دل از اخالق مذموما و ارشاد به اخالقز نظر غزالي تعليم

و سعادت آفرين كه دل همانند زمين بايد از علف هرزه خالي شود تا انواع گـل هـا در آن نيكو

و همكاران(.رويدب و بـه)1372:301، كاردان و روشن تري از تربيت مي توان تعريف دقيق تر

: بيان كرد اين گونهليزبان غزا
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و واكنشي است مهرآميز، بخردانه، با و بالنـده فن تربيت، كنش و پيوسـته و روندي آهـسته ،

و روي) مربي(كسي كه فرهيخته است دست كم از گهواره تا گور، و نيكبختي هم براي فرهيزش

و مادي كسي ديگر و بايد در پـي انگيخـتن) متربي(رفته سود معنوي و پرورانـدن رسالت دارد

و همه سويه متربي به سوي خدا گام بردارد )35: 1364غزالي،(.هماهنگ

و تمايالت از طريق معرفـت مـي دانـست را تدبير نفس اعتدال بخشي به قوا .غزالي تربيت

را هـدف اصـلي)1377، صادق زاده( و تربيت، اخـالق غزالي به عنوان يكي از پيشگامان تعليم

و متش  و تربيت و تصميمات اخالقي تعليم و براي ايمان اخالقي نيـز مي دانست كل از ارزش ها

و تربيت اخالقي، روش هـاي. بوداهميت قائل و تربيت، اخالقيت، تعليم تعريف غزالي از تعليم

و تربيت دارد  و محتوا همگي ريشه در فلسفه تعليم و تربيت اخالقي. تدريس از ديدگاه او تعليم

و تربيت آدمي از نظر غزالـي،)2007:علوي(.ت شخص است نيازمند توجه به ماهي  هدف تعليم

شـكوهي،(.تسهيل سير صعودي انسان به سوي كمالي است كه در خلقتش مقـدر شـده اسـت 

و قـرب)1368:9 و وصول به انس و باطن انسان به سوي حق را سير روح غزالي هدف تربيت

را از تنبيـه بـد غزالي. الـهي شمرد  در انتخـاب هـدف غزالي. كرده است ني كودك منع، مربيان

مقصد تربيت انسان از نظـر)1377، صادق زاده(.ه است تربيت براي رسيدن به حقايق تاكيد كرد 

: غزالي، در عبارت ذيل به خوبي آشكار است

و: صورت باطن نيكو نبود تا آنگه كه چهار قوت اندر وي نيكو نبود و قوت خشم قوت علم

و  وي بـدان حـد. قوت عدل قوت شهوت ، بدان زيركي مي خواهيم كه نيكـويي اما قوت علم

و نيكـو از زشـت بـاز دارنـد انـدر  باشد كه به آساني راست از دروغ باز دارند اندر گفتارهـا

و شرع بود.كردارها  نيكويي قوت شهوت. نيكويي قوت غضب بدان بود كه اندر فرمان حكمت

و دست و هم بدين بود كه سركش نبود وي آسـان بـود وري عقل بود چنان كـه طاعـت آن بـر

را ضبط مي كند انـدر تحـت اشـارت عقـل  و شهوت .نيكويي قوت عدل آن باشد كه غضب

و همكاران،( )1372:311 كاردان
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ها البته در مجاهده با نفس، هدف غزالي سركوب غرايز نيست، بلكه تـصفيه نـزد. سـت آن

ه  و غزالي اين غرايز به منزله ريشه اي نباتي هستند كه درخت فضيلت از آن به وجود مـي آيـد

و) 1362:108زرين كوب،(.را به هيچ وجه نبايد يكسره قطع كردهاآن كـسب سـعادت ديـن

و خشنودي خدا، مطيـع سـاختن نفـس  و كسب بهشت دنيا، محفوظ ماندن انسان از آتش دوزخ

د  ، تشويق كودك، و احياء شريعت و تهذيب اخالق و اماره ور نگاه داشتن كودك از هم صحبت

و نهي از منكـر از مـواردي اسـت كـه  و امر به معروف رفيق بد، ترساندن طفل از جهت تأديب

مي) 1354:155صديق،(غزالي بر آن تاكيد دارد  تواند غزالي معتقد است كه آدمي تنها با تربيت

م. آدم شود  و متربـي در جهـت كـسب بنابراين هدف تربيت از نظر غزالي تالش دو جانبه ربـي

و دوري از رذائـل اخالقـي بـراي داشـتن  رضايت خداوند تعالي، كسب فضائل صحيح اخالقي

و سراي باقي .است با تكيه بر عقل سليم،زندگي شرافتمندانه در جهان مادي

را مايهآكويناس تربيت و خوشـبخ شاگرد او) 1990الـدرز،(تي انـسان مـي دانـد سعادت

و نوجوانان براي سازگاري با اين جهـان تربيت را آما شـعاري نـژاد،(دانـسته ده سازي كودكان

وو)253: 1377 را سعادت زيبـا(.بر مي شـمارد بختي انسان خوش مانند ارسطو هدف تربيت

)115: 1378كالم، 

ي بردارنددر آكويناس هدف نهايي اخالقيات از نظر . هدف نهـايي خلقـت انـسان اسـته

بـه نظـر)2009علـوي،(.سان در سايه رسيدن به اين هـدف تـأمين مـي شـود شادي واقعي ان

و يـا،هدف تربيت آكويناس  و كمال آدمي در معرفت خدا  سير به سوي كمال اليق انساني بوده

و خداپرستي است ه عقالنيب، تجراعلي خير،به عبارت ديگر. سعادت پايدار ناشي از خداشناسي

و سـلوك نيسترساست ولي بي عنايات خدا مي . خداونـد اسـت،و معلم آدمـي در ايـن سـير

و همكاران،(  اما تمـامي،اي براي نيل به هدف است خرد وسيلهوي از نظر)1372:135كاردان

مجيـدي،(.اي از هدف غائي هستند كه در عالم هستي مشاهده مـي شـوند زير مجموعه،اهداف

ا)1384:79 و تربيت از نظر انسان به مقـام شـامخ اشـرف رسيدن كويناسبنابراين هدف تعليم

و رسيدن به سعادت  و كمال انساني  بـا تكيـه،متعال سايه شناخت صحيح خداونددرمخلوقات
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و داللت،بر عقل و انـسان مـي توانـد كـالم براي شناخت هستي شناسي هاي تربيتي آن اسـت

را سر مشق زندگي خود قرار دهد  د معلـم راسـتين انـسان خداوند خـواو از نظر زيرا؛خداوند

و از نياز هاي او با خبر است؛است را خلق كرده . اوست كه انسان

و"در تحقيقي با عنوان) 1384(رضوي بررسي تطبيقي ماهيت اميـد از ديـدگاه آكوينـاس

كه"غزالي و مسيحيت اظهار مي دارد ايمان، اميـد، بر فضائل الهي نظير،در متون اخالقي اسالم

مي. أكيد شده استتمحبت يا عشق  ب او وه گويد نتايج دست آمده از ديدگاه فيلسوفان مـسلمان

ش .زيادي دارندباهت هاي فيلسوفان غرب

و آكويناس  مبتني بـر سـه موضـوع در پژوهش حاضر، چارچوب مقايسه دو ديدگاه غزالي

ها"،»ويژگي هاي شاگردان« و شاگردان"و"ي معلمان ويژگي ع"روابط ميان معلمان  نـوان بـه

و اجتماعي مباني«جزئي از ،»مبـاني« است، آنگاه بر اساس آن شدهلحاظ» تربيت روان شناختي

و تربيت«  اسـت، در معناي رهنمودهاي كلي كه براي كليه شاگردان قابـل اسـتناد» اصول تعليم

و و تبيين گرديده، و تربيت«استخراج در معناي رهنمودهاي جزئي تر كه براي» روش هاي تعليم

و تربيت«پياده كردن  دو. است استفاده شده،به كار مي روند» اصول تعليم توجه به ريشه لغـوي

و ديدگاهي  بـه» اسـم مكـان«در حالت» مبنا«زيرا است؛ واژه مذكور نيز مؤيد چنين چارچوب

و در اينجا به مفهوم» محل بنا«معناي  و»محل بناي اصول«است، و» اصل«؛ نيز به مفهوم قاعـده

ك دس وه مي تواند به عنوان راهنماي عمل تورالعمل كلي است در» روش« مربيان قرار گيرد، نيـز

و در اين پژوهش، معناي شيوه رس   در مفهوم شيوه هاي جزئي تر بـراي پيـاده يدن به هدف است

ا و تربيت به كار رفته كه.ستنمودن اصول در جهت وصول به اهداف تعليم الزم به تذكر است

و شاگرد«حاضر، همان واژه هاي آشناي در پژوهش  و شاگرد«و» ويژگي هاي معلم » رابطه معلم

و»مباني«به ترتيب جايگزين و روش هاي«، و تربيت شده» اصول .استتعليم

از سؤال،بر اين اساس : هاي اين پژوهش عبارتند

هامحمد غزالي در خصوص ديدگاه امام-1 ؟و شاگرد چيستي معلمويژگي

هااس آكويناس در خصوص دگاه تومدي-2 ؟و شاگرد چيستي معلمويژگي
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و تومـاس آكوينـاس در بـاره-3 و شـاگرد تشابه ديدگاه امام محمد غزالي  روابـط معلـم

؟ چيست

و توماس آكوينـاس در بـاره-4 و شـاگرد تفاوت ديدگاه امام محمد غزالي  روابـط معلـم

؟ چيست

 روش تحقيق
وي است كه با روش از نوع نظر حاضر روش تحقيق  انجـام كيفـي با رويكردتحليل محتوا

و از طريـق ابزار جمع آوري اطالعات، فيش هاي برداشت شده از كتـب گونـاگون.گرفته است

اي بوده است مطالعه دوو دسـت اول منـابع اصـلي كليه قلمرو تحقيق،. كتابخانه كـه توسـط

هم  و ا صاحبنظر مذكور نوشته شده  در خصوص ست كه ديگران به صورت نقد چنين منابعي بوده

بهنآ و هاازبها تدوين نموده و فارسي عربي،ين  محقـق، در اين مورد.موجود است انگليسي

و كتاب و امام محمد غزالي و ثانويه مربوط به توماس آكويناس و به سراغ منابع اوليه هـا، آثـار

و غير مستقيم به  . رفته اسـت اند، موضوع اشاره نموده نوشته هاي دست اولي كه به طور مستقيم

را ارائه را مـورد بحـث كرده بر اساس تحليل منابع، يافته هاي پژوهش و در نهايت اين يافته ها

موثـق اصالت منبع، عمدتاً، تحليل قرار گرفته استيشيوه انتخاب منابع كه مبنا.قرار داده است

و مرجعيت نويسنده يا نويسندگان بوده است  چنين قابليت دسترسي به منابع نيـز وجهـههم.بودن

تحقيـق حاضـر. از نوع تحقيقات بنيادي اسـت،اين تحقيق از لحاظ هدف.نظر قرار گرفته است 

پأضمن آنكه از حالت مس  ياأمس ژوهي برخوردار است، له و واجـد سؤالله محور  محـور اسـت

-روش توصـيفي اهـداف، روش تحقيق به منظور وصول بـه.صبغه موضوع پژوهي نيز مي باشد

قـرار گرفتـه نيز مورد تحليل ضمن توصيف، تحليلي است كه در آن اطالعات جمع آوري شده،

.است

و براي اين مطالعه، واحد مـضمون بـوده اسـت واحد ثبت بـه كـه در فرايند تحليل محتوا

م شـده شيوه كدگذاري به صـورت اسـتقرايي انجـا. ها اشاره دارد پاراگرافمضامين برگرفته از 
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نسبر اين اسا. است را گارنده،  پس از مطالعه نظرات دو نويسنده مورد بررسي، مـوارد اشـتراك

آ و مقوله هايي را براي . ها تعريف نموده استندر قالب مضامين استخراج

رانمطالعه حاضر ضم و لذا محقق نظرات مختلف  اينكه تحليلي است ،تطبيقي نيز مي باشد

و از موارد جزئي،ت،كنار هم قرار داده اس را استخراج كرده و تفاوت يك اصل يـا وجوه تشابه

را استنباط كرده است  كه فرايند اعتبار بخشي به يافته ها جهـت اطمينـان از عـدمو قاعده كلي

 اين شيوه يكـي)1994(1به زعم آيزنر. اجماعي بوده است كفايت،سقوط به ورطه شهود گرائي 

از.ن به يافته هاي حاصل از مطالعات كيفي است هاي اعتبار بخشيد از راه ضمن اينكـه اسـتفاده

 در قالـب،همسويي شواهد جمع آوري شده مي تواند به عنوان شاخصي براي اطمينان از اعتبـار 

از.قلمداد شود) سه سويه سازي(انسجام ساختاري  در اين راستا، يافته هـا در جمعـي متـشكل

ي متخصص فلسف مه و تربيت و ورد طرح قرار گرفت كه همسويي مخاطبان بـا تحليـل تعليم هـا

شد،نتايج ارائه شده . دليلي بر اعتبار يافته ها قلمداد

 تحليل داده ها
ي ويژگي هـا ديدگاه امام محمد غزالي در خصوص: اول سؤال و شـاگردو رابطـه  معلـم

 چيست؟

اخ: ويژگي هاي معلم و كمال غزالي اعتقاد دارد كه انسان براي نيل به و معارف حقيقي الق

و مرشد مي باشد  غزالي قبل از هر چيـز خداونـد)1363:88 هاشميان،(.معنوي نيز نياز به مربي

و ياد خويش بسپارد كـه ايـن كـار  را در ذهن را معلم واقعي انسان مي داند كه بايد شخص او

و مادي به دنبال دارد س.براي انسان فوايد معنوي و سلوك خداوند اسـت معلم آدمي در اين .ير

و همكاران،( )1372:145 كاردان

١ -Iyzener 
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و تربيت بر نقش مربي به عنوان يك الگوي برجسته تاكيد مي كند :همان(غزالي در تعليم

و رهنماييش كند،براي پوينده راه حق مرشدي الزم است تا به سوي راه خدا) 152 . پرورش

) 525: 1361غزالي،(

بدون ترديد انسان شريف ترين.و روح انسان نفوذ مي كنداز نظر غزالي معلم در قلب

و قلب او شريف ترين  و،كه كار معلمبخش وجود است مخلوق روي زمين  پاكسازي آن

و هدايت انسان به سوي خداوند اوراهنمايي  بايد،از نظر غزالي معلم. مي باشدو نزديكي به

و. براي رضاي خدا آموزش دهد . جود معلم براي شاگرد الزامي استغزالي معتقد است كه

و سعي را مد نظر قرار دهد معلم خود بايد شاگرد حقيقي خداوند باشد، در كارهايش خداوند

 خداوند بايد،در طول زندگي شخص. باشد، داشتهدر انتقال شادي حقيقي كه كسب مي نمايد

و سود معنوي براي و باعث شادي او شده . او به ارمغان آورددر وجود يادگيرنده نقش بندد

را با تطهير نفس متع)2007علوي،( آنــمعلم از نظر غزالي بايد كمال بخشي و سوق دادن لم

ق )185: 1377شعاري نژاد،(.رب الي اهللا انجام دهدــبه

مي توان اين خصوصيات را اين گونه. در آثار غزالي، به ويژگي هاي معلم اشاره شده است

و همدردي با دانش آمـوزان مهربان-الف:برشمرد و كـردار-بي و-ج تلفيـق دانـش  ديانـت

)123: 1366عطاران،(.است كودك توجه مـورد سايـرين از بيش معلم رواني تعادل-د. اخالص

 نظيـرييويژگـي هـا غزالي توصيه مي كند معلمي كه عهده دار آموزش است، بايـد داراي

و تعهد، صالحيت، خوش اخالقي، اخالص، باسواد .... بودن، متانت، گشاده رو بـودن، شـجاعت

.باشد

و تعهد معلمـان اسـت از ديدگاه غزالي از. آموزش وظيفه در چنـين سـازماني اسـتاد بايـد

و بـه آن عمـل هاي خاصي برخوردار باشد، از جمله اينكه به ويژگي و علم متعهد بـوده اخالق

و متانت باشد )1،1993نفال(. از تكبر بپرهيزدونمايد، داراي وقار

١ - Nafal 
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و در پي مقام طلبي نباشـد، و معلم بايد به دنيا بي اعتنا بوده و مربي بـدنبال تهـذيب نفـس

و از بخشش دري . واجد صفات عاليه باشدو ننمايدغمومن بوده

و پاك شـده گويم كه مرش پس مي و محبت جاه د كسي است كه پشت كند از محبت دنيا

و به واسطه خواندن نمـاز و كم حرفي و كم خوابي باشد به رياضت نفس به واسطه كم خوري

و سيرت، مثل شكيبايي، شكر، توكـل، يقـين، سـخاوت،  و زيادي بخشش، از حيث حسن خلق

و و صدق، حيا و تواضع، علم و امثال قناعت، متانت نفس، حلم و آرامي هاوفا  شرط مرشد»آن

ا (آنست كه صالحيت داشته باشد تا امانت دار رسول غزالي) 127: 1361غزالي،(.باشد)ص...

 حتـي يـك نـوع كـدوي)1993نفال،(.ن را مي نمايد كد حرفه اي اخالق براي معلما پيشنهاد

)2007علوي،(.اخالقي را براي معلمين توصيه مي كند

را بداند و علت رذايل اخالقي و مربي بايد اخالق )1364:328غزالي،(.معلم

از ويژگي هاي معلم،بنابراين عـالم، مومن حقيقي، خوش اخالقي:از ديدگاه غزالي عبارتند

و عدم پيـروي داراي صفات نيكو، اراي ثبات شخصيت،د بودن، و معنوي صالح از حيث علمي

و تالش در جهت تزكيه نفس  به.از هواي نفس  معلم بايد به آنچه كه مي گويد عمل كرده، عامل

و عملش، قولش را تكذيب نكند .علم خود بوده

و شاگرد ج از نظر غزالي روش هاي آموزش با توجه:رابطه معلم نـسيت كـودك بايـد بـه

غزالي توصيه به بيان حكايت از سوي معلم دارد، تأكيد مي كند كه اين قـصه هـا.متفاوت باشد 

و)1366:125 عطاران،(.بايد واقعي باشند  و تربيت يـك ارتبـاط صـميمانه از نظر غزالي تعليم

و يادگيرنده است  و راب. عاقالنه بين معلم -طـه معلـم او تأكيد زيادي روي روش هاي آمـوزش

را متفـاوت از پـسران مـي دانـد. دانش آموز مي كند و تربيت دختران  نقطـه.او همچنين تعليم

) 2007علوي،(.نظرات تربيتي غزالي به عنوان يك تكنيك يا مهارت است

و مربي ضروري شمرده است و همكاران،(.غزالي عمل كردن به گفتار را براي معلم  كاردان

معلم بايـد)1993نفال،(.بايد به آنچه موعظه مي كنيد، عمل كنيد: غزالي مي گويد)1372:152

و رفتارش در اين مورد طوري باشـد كـه  و محبت بيش از توبيخ استفاده كند از روش هاي مهر
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و دانش آموزان منجر نشود و پـسنديده. به هتك حرمت بين او  معلم بايد هر چيـزي را خـوب

(معرفي كند و)185: 1377شعاري نژاد،. معلمين بايستي با مهرباني با دانش آموزان رفتار كـرده

و با لبخند به آموزش  و چهره گشاده هابا آغوش باز )2007علوي،(.بپردازند آن

و اسـتراحت در كنـار تـدريس و بازي  مـي توانـد بـه پيـشرفت،از ديدگاه غزالي ورزش

 معلم نبايد كاري كند كه شاگرد نسبت بـه لذا.تحصيلي دانش آموزان كمك شايان توجهي بكند

و معلم.درس بي رغبت شود و ورزش كننـد نيز بايد اجازه دهد كه كودكان به نحو كامل بازي

و مطالعات كتاب، به استراحت پردازند   بازداشتن كودك از بازي.براي برطرف شدن رنج مكتب

و شـادابي او و از بين رفـتن اسـتعداد و دل مردگي و واداشتن دائم او به تحصيل باعث كسالت

و رهايي از آموزش برآيدشده، سبب مي شود كه اساساً در صد )46: 1366عطاران،(.د گريز

الزم است كه كودك پس از مراجعه از مكتب خانه اجازه بازي يابد؛ تا از رنج مكتب فارغ

را فراهم نياورد  و رنج او )1364:326 غزالـي،(.شود، آن هم به گونه اي كه بازي موجب تعب

و ظرفيت و متناسب با سن معلم بايد به نقش پذيري كودكان، سن و توانائي هر فرد اهميت دهد

را ارائه دهد آن ها را در نظر گرفته،.، آموزش و فهم دانش آموزان  در آموزش خود ميزان سطح

م به و از راهنمـايي دانـش آمـوزان نوع روابط مطلوب بين و دانش آموز اهميت قائل شـده علم

را با تمام تمام جنبـه هـاي زنـدگي آشـنا كنـد معلم بايد.غفلت نكند  در. دانش آموز  غزالـي

ح.آموزش به تفاوتهاي فردي اهميت مي دهد را مربي بايد و توان تحمل هر فـرد ال، سن، مزاج

)1364:42غزالي،(.در نظر بگيرد

و توانايي  دانش آموزان توجه داشته بـا از نظر غزالي معلمان بايد به تفاوت در شخصيت

ها معلمان نبايد به دانش آموزان فراتر از ظرفيت.برخورد مناسب داشته باشند آن ها هر يك از  آن

و تالش كنند تا سطح آگاهي بياورند فشار ها، رو معلم بايد.ببرند باالرا آن  با كودكان گـشاده

و هابا بوده را نداند گفتن كلمه آن مدارا كند، سؤال كودكان ضعيف را پاسخ گويد، اگر مطلبي

ت  و اي او سنگين نباشد، به هنگام سؤال از روي به پرسنده جـواب گويـد عـارف را نمي دانم بر

و بپذيرد را شنيده و برهان مخالف )1993نفال،(.كنار گذارد، دليل



و شاگرد و روابط معلم 31...بررسي تطبيقي ويژگي ها

 زيرا؛كه به تعليم بپردازد بايد خودش، تربيت شده باشد مربي قبل از اين، از ديدگاه غزالي

و اساسي را  او بايد.ايفا مي كند او در سوق دادن دانش آموزان به سوي بدي يا نيكي، نقش مهم

و اخالق فاسد برحذر دارد را از ارتكاب عمل زشت .تا مي تواند دانش آموزان

روح كودك به طوري براي پذيرفتن حساس است كه هـر گـاه: امام محمد غزالي مي گفت

و با تقوا نباشـند  و صميمي و مادر معلم صديق  طفـل از صـراط مـستقيم،در دوره كودكي پدر

و منحرف مي شود و پس از بزرگي، حتي اگر دانشمند گردد، آثار سوء تربيت از بـين نمـي رود

اگر كودك در كودكي به سبب وجود مربيان نامتناسب، داراي خبث طينت شود، تا آخـرين روز

)1366:42عطاران،(.زندگي اش، آن طينت نامطلوب از بين نخواهد رفت

س و آخرت طفل و شقاوت دنيا مسهيمعلم در سعادت و )1364:423غزالي،(.ول استؤم

را به اهميـت آن گوشـزد اين از نكات مهمي كه غزالي در و مربيان مسأله بدان توجه داشته

و ترغيب است  و تنبيه غزالي توصـيه مـي كنـد درباره.نموده است، تشويق چـون: كـه تشويق

را كه بد  وي و چيزي دهيد وي را بر آن بستاييد و انـدر كودك كاري نيك بكند، ان شـاد شـود

وي ثنا گوييد )1371:568غزالي،(.پيش مردمان بر

و تنبيه غزالي در مورد تنبيه كودك را بترساند اعتقاد دارد كه مربي حتي االمكان بايد كودك

را تائيد نمي كند  بر معلم كودكان اسـت كـه«: غزالي در رهنمودهايش به مربيان مي گويد.بدني

را به بيم تأدي  و تعذيب آنان غزالـي همـواره بـراي)1366:46عطاران،(.»ب كند، نه بر ضرب

و معتقـد اسـت كـه بايـد،محيطي كه در آن تدريس صورت مي گيرد   اهميت زيادي قائل بوده

.محيط آموزش از هر جهت مناسب باشد

و و شكمباره و كودكان بدزبان را از دوستان نامناسب  غزالي از مربيان مي خواهد محيط او

و نيز كودكان رفاه زده و لباس و اهل تفاخر به كفش و گستاخ و مانع آاليش محيط،دزد  بزدايند

)1354:29صديق،(.تربيتي كودك به اين عوامل منفي شوند

و هدف از مطالعه، يادگيري اسـت  غزالـي،(.ارزش يادگيري در صحت مفيد آن نهفته بوده

 از ديدگاه او هر علمـي كـه در راسـتاي؛يس مي دهد غزالي به معلمان راهكار تدر) 224: 1364
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تاريخ به ما نشان داده كه علوم طبيعي متناقض: غزالي مي گويد. مذهب باشد قابل تدريس است

و به  هابا مذهب نيستند )1993نفال،(.اجازه تدريس داده است آن

و شاگرد از نظر غزالـي،بنابراين صـ بايـد رابطه معلم حيح خداونـد، در راسـتاي شـناخت

 رسيدن به كمال واقعي بر اساس اصول صـحيح اخالقـي نزديكي به خداوند،، پروردگاررضايت 

و گفتار يكسان، و قول واحد همدلي، رفتار زيرا معلم به عنوان الگـو.واحترام متقابل باشد عمل

و مخرب ايجا  و يا منفي و سازنده .د كنـد مي تواند در دانش آموزان واكنش هاي گوناگون مثبت

و رواني ايشان ايفا مـي كنـد .تماس نزديك معلم با دانش آموزان نقش مهمي در سالمت فكري

و الگو براي دانش آموز باشـد، غزالي معتقد است كه معلم بايد به عنوان يك مدل  به عنوان مثال

دانم"شجاعت گفتنو هاتي كه پاسخ سؤاال براي"نمي .را نمي داند، داشته باشد آن

 شاگردويژگي
و خالي است دل پاك كودك گوهري و صورت هـا چون موم نفيس، ساده از همه نقش ها

و مايل است به هر جانب كه گردانندو قابل است به همه نقش  كـودك)1364:284غزالي،(.ها

و پرورش از ابتداي والدت يكي از مهم  ترين امـور امانتي است كه به دست والدين سپرده شده

و اين هر صور.است و به آن تمايل تي و شري به او تعليم شود، در او نقش مي بندد كه هر خير

ون زميني پاك است كه هر تخم كه در وي فكني برويـد،چ)1361:489غزالي،(.پيدا مي كند 

و دنيا برسد  اوو اگر تخم خير فكني به سعادت دين و مـؤدب در ثـواب و معلـم و پـدر مادر

خ شريك باشند  وي رود شـريكو اگر بر و ايشان در هـر چـه بـر الف اين باشد بدبخت شود

) 287-294: 1364غزالي،(.و بزه درگردن قيم او باشد.باشند

و نقش پـذير معرفـي مـي گـردد بنابراين . در نظام تربيتي غزالي شاگرد موجودي ارزشمند

 امانت در دسـت غزالي شاگرد را موجودي با قلبي پاك مي داند كه از طرف خداوند به صورت

و يا بدبختي و مربيان در خوشبختي و معتقد است كه والدين و معلم قرار گرفته است پدر، مادر

.شاگرد شريكند



و شاگرد و روابط معلم 33...بررسي تطبيقي ويژگي ها

را.از نظر غزالي شاگرد بايستي در فرايند آموزش مشاركت فعال داشته باشـد  وقـت خـود

و براي خود برنامه ريزي داشته باشند يد كـسب فـيض نمايـد، از محضر اسات.تقسيم بندي كرده

و به يادگيري  را يادداشت كرده هاموارد الزم و در كنار مطالعه به عبادت هم بپردازد آن .بپردازد

) 2007علوي،(. او اعتقاد به آموزش مرحله به مرحله دارد

ها: كساني كه در آموزش عالي هستند، روز خود به اين شيوه تقسيم كنند و ويژگي ي معلم

و روابط بين و عبادت شخصي؛ از طلوع آن ها شاگرد از سپيده تا طلوع آفتاب در نيايش با خدا

ها خورشيد تا اواسط  و روابط بين ويژگي و شاگرد هاي معلم صبح به دنبال كسب دانـش از آن

و تدوين نسخه يادداشتاستادان، از اواسط صبح تا اواسط بعدازظهر در نوشتن  منصفانه، هاي ها

و  و يـا در حـضور در تجمعـات  مناسـك از اواسط بعد از ظهر تا غروب در يادگيري مطالب

را بايد صـرف3تا1 از ساعت.نيايش، التماس، بخشش يا تمجيد از خداوند سپري كنند  شب

را در خواب بگذرانند3تا2مطالعه، و آخر شب را به نماز ) 297: 1364غزالي،(.شب

و مديريت زمان بنابراين ا، برنامه ريزي ز اهميـت مهم ترين فاكتوري است كه در نظر غزالي

را بـه وقـت خـودش انجـام دهـد ويژه و بايد شاگرد هر كاري او.اي برخوردار است از نظـر

و تاكيد مي كند كه شاگرد در كنـار  شاگردي موفق است كه به يادگيري تدريجي مبادرت ورزد

و الزم است كه بخشي از وقـت خـويش را بـه مناجـات بـا،مطالعه  نبايد از عبادت غافل شود

به نظر مي رسد كه غزالي به حفظ.ان بپردازد تا از تالش خويش نتيجه بهتري بگيرد خداوند سبح

اي دارد و ديني براي رسيدن به موفقيت در كنار مطالعه صحيح اعتقاد ويژه .روحيه اعتقادي

د از ديدگاه غزالي را الزم.نبال محفوظـات باشـد شاگرد نبايد به  او پـرورش نيـروي عقـل

و پرورش قرار.داندمي اي مورد آموزش وي عقيده داشت كه طفل از دوره كودكي بايد به گونه

اي از محفوظات داشته باشـد  و استنباطش قوي گردد، نه اين كه فقط توشه .گيرد كه نيروي عقل

ر و  غزالـي عقيـده.هبري آدمي ضـروري مـي دانـست اما وجود عقل را براي ادامه زندگي بشر

و آنچه به توسعه علوم كمك مـي نمايـد ايـن داشت كه محفوظات سبب توسعه علوم نمي شود
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 ترجمـه منـصوري،،1توماس(.، نيروي ابتكار پيدا كند كه محصل بتواند بر اثر تقويت عقل است

مي)242: 1364 خد غزالي تاكيد اوند مهربان در وجود انسان كند كه عقل موهبتي الهي است كه

و به واسطه همين نيروي عقل است كه خداونـد  را اشـرف مخلوقـات او به وديعه گذاشته است

و از ساير موجودات متمايز مي كند بنابراين چنين به نظـر مـي رسـد كـه غزالـي.معرفي كرده

را مهم قلمداد مي كن و استنباط و تقويت قوه استدالل، منطق .داستفاده از عقل

و بـه غزالي بر اين باور است كه دانش آموز نيز بايد همانند پدرش به معلم احترام گذاشـته

نفـال،(.در سازمان تربيتي غزالي احترام استاد بيش از پدر اسـت) 2007علوي،(.كند او اعتماد 

و عزيز داشتن استاد از سـوي شـاگرد)1993 از) عزيزتـر از پـدر( واجب بودن علم بر همگان

و استاد سـبب زنـدگاني بـاقي.رات غزالي است تفك لـزوم. چون پدر سبب زندگاني فاني است

و نيكوكار از مواردي است كه غزالي بـر آن تاكيـد  و باطني شاگرد به معلم متقي احترام ظاهري

)155: 1354صديق،(.دارد

و از معلمدانش آموز به نوبه خود وظيفه دارد كه خود را مديون در،طاعت كندااو دانسته

و اختصار سخن بگويد، به هنگام حركـت بـر او پيـشي برابر استاد بايد با نهايت خضوع، آرام

و در حـضور اسـتاد از همنـشين او سـؤال نكنـد  . نگيرد، در وقت صحبت شرط ادب نگهدارد

) 1361:530غزالي،(

و اخالق را باشـند او پيشنهاد مي كند كه دانش آموزان بايد در نهايت ادب ، احتـرام همـه

و خواسته هاي معلم خود را اجابـت و شمرده سخن گفته، دستورات و داشته باشند، آرام كـرده

داند. باشند مطيع امر معلم خويش موارهه را مرشد شاگردان مي .او معلم

و را مـي پذيرنـد و گفتار معلم خـود و بدون تفكر، رفتار از نظر غزالي كودكان چشم بسته

و پسنديده معرفي كند، كودكان به نيكي آن چيـز صـحه مـي گذارنـد معلم هر چيزي  .را خوب

و داسـتان)125: 1366عطاران،( مربيان مسلمان با تأثير از قرآن كريم از اين شيوه، بيان حكايت
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را براي اطفال پيشنهاد كرده اند ها. صالحان و معلمان، قرآن محـور آمـوزشيدر توصيه  مربيان

غ. است .»رود، قـرآن بيـاموزد) مكتب(چون به دبيرستان«: مي گويد زالي در اين باره امام محمد

و پيامبر اسالم) 125: 1366عطاران،( و تربيت اسالمي با نزول قرآن تولد يافت كـه)ص(تعليم

را به نيكويي تربيت كرده بود  شد،پروردگار او و مربي آن مسلمانان بحث هـاي جـستجو. معلم

را از  و مهم ترين گرايانه خود و تربيت« قرآن كه اولين و» سند مدون تعليم اسـت آغـاز كردنـد

و دانش را در معناي عام كلمه به روي آنان گشود  كاردان(.همين منبع بود كه دروازه هاي علوم

 از اين گفتار غزالي مي توان چنين اسـتنباط كـرد كـه كودكـان معلـم)129: 1372و همكاران، 

را الگو قرار مي و تالش مي كنند كه به الگوسـازي شخـصيتي از معلـم بپردازنـد خويش . دهند

و لذا شخصيت شاگرد بر اسـاس كودكان به لحاظ رواني معلم را يك الگوي تمام عيار مي دانند

و به تدريج شكل مي گيرد  بنابراين در نظام تربيتـي غزالـي ضـرورت دارد كـه.شخصيت معلم

آ  و محور را اساس  شخـصيت،موزش قرار دهند تا بتواننـد بـه نحـو احـسن معلمان عزيز قرآن

و تعليم ارزشمند اسالم پرورش دهند را بر اساس آموزه هاي ناب قرآني او نقش ايمان. شاگردان

 مهم ارزيابي مي كند را

را دو پر بايد و ديگر ايمان: مرغ جان مرغ يك پر به فضاي عالم معنـوي پـرواز.يكي علم

)1371:586 غزالي،(.كردند نتوا

:غزالي به چند اصل اعتقاد دارد: مي گويد) 134-136: 1381( رفيعي

و: اصل فعاليت-1 از نظر غزالي فراگير بايد در فرآيند يادگيري شركت فعال داشته باشـد

و. از حالت انفعال در آيد  در اين صورت است كه يادگيري از حالت انباشت ذهن بيرون مي آيد

و به پويايي علمي وي منجر مي شـود ها با جان فرا دانسته : اصـل مالزمـت-2.گير در مي آميزد

اي بـي يـاد او اي كه لحظه .نباشـد غزالي از مالزمت، پيوستگي ياد خدا را مي خواهد به گونه

را در معرض آمـوزش و تربيت باعث مي شود كه فراگير پيوسته خود كاربرد اين اصل در تعليم

وي منجر شـود قرار دهد تا در نهايت به يا  و ايجاد ملكه در غزالـي: اصـل مخالفـت-3.دگيري

را از ياد خدا دور مي  و همچنين به هو درباره اين اصل مي گويد كه آدمي بايد به آنچه او يكند
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و تربيت به اين معني است كـه فراگيـر از عوامـل.و هوس پشت كند كاربرد اين اصل در تعليم

و يادگير  بنابراين مي توان از اين گفتار غزالي چنين نتيجه.ي پرهيز كند بازدارنده در راه آموزش

 استعانت از خداوند بزرگ در امـر يـادگيري، گرفت كه او بر مشاركت فعال شاگرد در يادگيري، 

اي داردرپ .هيز از عوامل منفي كه در يادگيري اختالل ايجاد مي كنند توجه ويژه

و اصول ديـن، مـذهب، شامل برنامه جامع درسي ابتدايي عمدتاً از نظر غزالي  آموزش قرآن

و علوم و نوشتن شعر، دستور زبان، فلسفه ، طب، نجوم، علوم طبيعـي رياضيات، منطق،(خواندن

و اخالق اند) متافيزيك، سياست،  برنامه درسي در سطح)1993، نفال((.مورد مطالعه قرار گرفته

و حكايـات و اخبـار و مكتب عبارت است از خواندن، نوشتن، قرائت قرآن، احاديـث مقدماتي

در)تاريخ(پارسايان  و بـازي و سلف، اشعار غير شـهوت انگيـز، اخـالق، ادب ، سيرت صحابه

) 535: 1361غزالي،(.سطح عالي

ت  شـاخه هـا، اصحاب رسـول تعاليمو سنتكتاب، شامل اصول: بندي عبارتند از قسيماين

و اخالق شامل  تفسير منابع فقـهو خواندناز جمله مواردو ساير دستور زبان؛زبان شناسي، فقه

و تاريخچه شاگردان را غزالين بنابراي)1،1996گراهام(.و علومي مانند پزشكي، رياضيات، شعر

فلسفه تاريخ، نوشتن، خواندن، تفسير علوم قرآني، فقه، سنت،علوم بنيادين مانند قرآن، به مطالعه 

و  هاحاكم براي انتخاب اين علوم بـراي معيار.توصيه مي كند .....و علوم مفيـد بـودن بـراي آن

و  مطالـب به شاگردان توصيه مي كند كه به يـادگيري از اين رو غزالي. جامعه است دانش آموز

ها، زيرا بپردازندديني  و مربوط به اين جهان گذرا آن به شاگردان او نيستند متعلق به آخرت شده

و محدوديتي . در اين زمينه قائل نيستمطالعه علوم مختلف را توصيه نموده

درچـ،شاگرد نبايد از نظر غزالي در پي آموختن دانشي باشد كه سزاوار سـرزنش اسـت ه

و بزرگ تفـسير،( دانش كه تا حد معيني ستوده اسـت) طالع بيني سحر، جادو،(.مقادير كوچك

و غيره حديث، فقه، كالم، زبانشناسي،  غزالي به روشني بين دو نـوع)1993نفال،(. دستور زبان،
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و مرتبط بـا رشـته هـا)الف: قائل است برنامه آموزشي تمايز علوم واجب از جمله علوم مذهبي

و ادبيات  علوم اختياري اسـت كـه)ب( كه بايد مورد مطالعه همه قرار گيرند مانند زبان شناسي

و ظرفيت هاي دانشجويي اسـت بر اساس آن ها مطالعه  غزالـي بـين) 1996گراهـام،(. آرزوها

و علوم اختياري كـه)و اصول مذهبي مثل قرآن(يادگيري علوم اجباري  كه هر كس بايد بياموزد

 پس مـي تـوان از گفتـار)2007علوي،(.دانش آموزان بايد انتخاب كنند، تفاوت قايل مي شود 

و دسته بندي چنين نتيجه گرفت كه او غزالي و اختياري تقسيم  علوم را به دو دسته علوم اجباري

و علوم اختيـاري تفـاوت وجـود دارد.مي كند غزالـي. از ديدگاه او بين يادگيري علوم اجباري

نظر غزالـي آمـوزش نبايـداز. كند كه شاگردان بايد به يادگيري علوم اجباري بپردازند تأكيد مي 

مي يادگيرياو.محدود به موضوع خاصي باشد  را مهم  به شاگردان توصيه مـي كنـدوداند قرآن

و به دنبال علومي كه صرفاً وقت هاكه در پي فراگيري علوم مفيد باشند . نروند،را مي گيرد آن

و مـومن عاقـل، پاك، نقش پذير، مستعد، موجودي ارزشمند، بنابراين شاگرد از نظر غزالي

و به متصديان.ني نام برد است كه بايد از او به عنوان يك سرمايه انسا بايد يراي او برنامه داشت

و والدين توصيه مي كند كه نبايد در مورد پرورش شـاگرد سـهل انگـاريؤامر اعم از مس  ولين

را امانتي در دست؛ نمايند از آن ها چرا كه شاگرد و آن ها مي داند كه الگو برداري مـي نمايـد

و مس  سؤاظهار مي دارد كه والدين و شقاوت شاگرد شريكند ولين در غزالي توصيه هـاي.عادت

و اينكه بايد مديريت زمان داشته باشد،.عملي به خود شاگرد هم دارد  در پي يادگيري علوم مفيد

را بر خود واجب بدانـد، كاربردي باشد،  در فراينـد پيوسـته يـاد خـدا باشـد، احترام بزرگترها

نف يادگيري مشاركت فعال داشته باشد،  و خالصه اينكه سعي نمايد كـهس پيروي نكند، از هواي

.الگوي ديگران باشد

ها ديدگاه توماس آكويناس در خصوص:2 سؤال و شاگرد چيست؟ويژگي ي معلم

را:ويژگي معلم از ديدگاه توماس، خداوند معلم واقعي انسان است كه تالش مي كند انسان

و سعادت برساند  و.به كمال  خوشبختي شاگردان بايد سـرلوحه كـار او معتقد است كه سعادت
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و الگوي اخالقي شاگردان است معلمان باشد و همكاران(. معلم موجودي ارزشمند بوده ،كاردان

توماس در آثار خود به اين مطلب اشاره مي كند كه سـعادت طلبـي انـسان) 1372:186-185

و نيكبختـي انـسان؛خداراهي است به سوي   اگر چه به نظر مي رسد كه او هر وقت از سعادت

را از پيش معلم فرض كرده اسـت،سخن مي گويد . لـذا معلـم اعتبـار زيـادي دارد وجود خدا

ـ بنابراين)1،1990الدرز( و زمينـه آكويناس معتقد است كه خداوند معلـم حقيقـي انـسان ب وده

و خوشبختي رسيدن انسان به كمال   را فراهم مي كند از اين رو توصـيه مـي كنـد كـه، سعادت

را وظيفه اصلي خو  بدانند، زيـرا انـسان وقتـي سـعادتمنددمعلمان هم كاميابي شاگردان خويش

.است كه در مسير خداوند قرار گيرد

را كه غير از خداوند براي انسان معلم نمي تا آكويناس مي كوشد شناسند، اين عقيده فالسفه

و(.آكويناس معتقد است كه حضرت مسيح معلم دروني انسان است.ن كند از اذهان بيرو  كاردان

 اعتقاد دارد كـهاو. از ديدگاه آكويناس، صرفا خداوند معلم انسان نيست)185: 1372همكاران، 

وحضرت مسيح معلم . استدروني انسان ثانويه

و شاگرد را فراهم كند:رابطه معلم اي ـ كه متعلم بتواند كه از معلوم معلم بايد زمينه و ــ ات

 از ديدگاه آكويناس، معلم فقـط نقـش انتقـال.دشوند، نتيجه صحيحي بگير قضايائي كه ارائه مي 

را ندارد بلكه بايد با ارائه مثال و دهنده معلومات هاي ملموس يـا بيـان حقـايقي كـه از كليـت

را قادر سازد تا اصول  و اسـتنتاج جامعيت كمتري برخوردارند، شاگردان را با استدالل و ضوابط

و همكاران،(.منطقي دريابند و تربيت از ديـدگاه تومـاس، فراينـدي) 187: 1372كاردان تعليم

و اخالقي، ماهيت خـويش را  را فراهم مي كند تا انسان از نظر عقالني است كه معلم زمينه هائي

ا)1990الدرز،(.به فعليت برسانند  كه بنابراين مي توان از ين گفتار آكويناس چنين استنباط كرد

و انتقاد به ايشانؤمعلم مس  و فعال نگه دارد، امكان بحث را فعال كرده ول است تا ذهن محصالن

 
١ -Elders 
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و را تحريك كرده و نيـك انـديش بـار آن ها بدهد، كنجكاوي دانش آموزان را افرادي واقع بين

من،آورد را با فن و شاگردان و استدالل تربيـت كنـد از كلي گوئي پرهيز كرده معلـم بايـد. طق

و بـه  را فـراهم سـاخته  امكان تبديل شدن استعدادهاي دانش آموز از حالت بالقوه بـه بالفعـل

و اخالقي تربيت توجه كامل داشته باشدجنبه .هاي عقالني

)1،1989مكينتير(.توماس عالوه بر جنبه عقالني، تأكيد بسياري بر جنبه اخالقي تربيت دارد

و فضائل اخالقي است انسان و معرفت و همكاران،(.نيازمند علم از نظر) 187: 1372كاردان

و تعليمند و منطق قابل تدريس از.توماس فضائل اخالقي مانند علم، حكمت او براي يادگيري

و مداخله معلم اعتبار قايل است و شهود و همكاران(.طريق كشف )192: 1372،كاردان

ميآكويناس بر و صحيح اصرار نظ بنابراين)1989مكينتير،(.ورزد يادگيري اصولي كويناسآر از

را به اين بازشناسي معلم بايد فضايل ايمان و دانش آموزان و عشق را الگو قرار داده ، اميد

هاتشويق كند چون و مستقيماً بايد در يادگيري درگير شونداصشريكان آن .لي در يادگيري بوده

را منبع هميشگي ارزشمعلم با و او . ها بداننديد به محصالن بياموزد كه خداوند را شناخته

و وحي راههـاي مكمـل كـشف را از اين موضوع آگاه كنند كه عقل معلمان بايد شاگردان

و در تبديل.حقيقت هستند  را در دانش آموز رشد دهد و اخالقيت  معلم بايد عقالنيت، روحانيت

ك و انساني اعتماد كنـد محصالن به اشخاص )254: 1377شـعاري نـژاد،(.امل به منابع خدايي

و تربيت از نظر توماس فرايندي است كه در آن معلم زمينه هايي را فراهم مي كند تا انسان تعليم

و  و اخالقي ماهيت خود فعليت بخشيده و رابطـه از نظر عقالني بـا منـشأ آن هـا اسرار طبيعت

ب  را و)1990الدرز،(.داندماوراي طبيعي شان  بنابراين توماس معتقد است كه نيروهـاي عقالنـي

و اين وظيفه مسلم معلم است كـه زمينـه وحياني راهنماي انسان براي دستيابي به حقيقت هستند

و از مناب  و را فراهم ساخته و بـهعپرورش اين نيروها  اصـيل دينـي در ايـن راه كمـك بگيـرد

١ -Macintyre 
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ي و.اري رساند شاگردان در كشف رموز هستي ها او علوم را فضائل اخالقي دانسته را قابـل آن

مس.تدريس مي داند كنأ توماس بر و به معلمان توصيه مي كند كه له يادگيري دروس تاكيد مي د

را براي آنان مشخص كند و نوع تدريس  توماس پيـشنهاد.به يادگيري دانش آموزان اهميت داده

و شاگرد با  بر اساس احترام متقابل باشد تا هـدفو صميمي يد دوستانه، مي كند كه رابطه معلم

و تربيـت،مطلوب و رسيدن بـه قلـه هـاي افتخـار و سعادت حقيقي  كه همان رسيدن به كمال

را يك سمبل براي شاگرد معرفي مي كند كـه شـاگردان ايـن.محقق شود است، صحيح او معلم

را مي پذيرند .م در نزد شاگرد زياد استچرا كه از نظر او منزلت معل؛ الگو

علـوي،( شاگرد كسي است كه آموزش حق طبيعي اوسـت از نظر توماس:ويژگي شاگرد

و پاكـسازيو زمينه پذيرش فضائل اخالقي شاگرد كسي است كه ظرفيت) 2007  در او تربيـت

كه،توماس به تمام جنبه هاي تربيت توجه دارد. وجود دارد و نـد شاگرد مـي توا او اصرار دارد

 را آمـاده شـاگرد يك آموزش خوب آموزشي است كـه)1990الدرز،(.بايد تربيت دائمي شود

كه.سازد  در نهـاد. براي كسب فضايل اخالقي بايد از گناهان پـاك شـود شاگرداو معتقد است

به)1989مكينتير،(.انسان گرايش به خير كلي وجود دارد به نظر توماس هدف غائي تربيت سير

كم  و يـا سـعادت پايـدار ناشـي از سوي و كمال آدمـي در معرفـت خـدا ال اليق انساني بوده

و خداپرستي است  (خداشناسي و همكاران،. بنابراين مي تـوان از ديـدگاه)135: 1372كاردان

و اين پتانسيل در او وجود دارد  را شاگرد ناميد كه بايد تربيت شود  بايد آمـوزش.توماس كسي

پس؛آكويناس معتقد است كه انسان بالفطره به سوي نيكي گرايش دارد.گيرداو در اولويت قرار

و.بايد اين زمينه در او تقويت شود و نيازمند مساعدت اسـت  او بايد در جهت كمال گام بردارد

و خداوند اين .طور اراده كرده است احتياج به راهنما دارد

اي كه براي همـه انـسان هـا آكويناس در اين مورد بحث مي كند كه هدف نهاي ي ناشناخته

و لذت بردن از آن خلق شده بخاطرهاناانس. وجود دارد، خداوند است .انددستيابي به اين هدف

ب . دست مي آيد كه از نظر آكويناس در گرو فعاليـت اسـته اين لذت فقط از طريق توجه كامل
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و اخالق. است چيزي هر علت نهايي هدف مي انسان به نيكو اراده آزاد ترين كندكه به عالي كمك

و بدين ترتيب انسان در طول زندگي خود به خدا باز گـردد  و فضيلت ها برسد الـدرز،(.خيرها

را) خداوند(بنابراين شاگرد كسي است كه در جستجوي هدف نهائي)1990 و نياز خويش است

را در دستيابي به  و لذت واقعي و شادي اين هدف مي در جستجوي اين مهم قلمداد مي كند داند

.شاگرد كسي است كه توانائي يادگيري را دارد؛حقيقي در گرو رسيدن به اين هدف است

و خرد خويش يادگيري موقعي صورت مي گيرد كه متعلم حقيقت را از دريچه عقل

و همكاران،(.دريابد و) 1372:191كاردان و لطف از نظر آكويناس توانائي هاي عقل انسان

را در راه رسيدن به سعادت ابدي ياري دهندر او. حمت الهي از سوي ديگر، مي توانند انسان

اي براي نيل به هدفي خاص: مي گويد  زير،است اما تمامي اينگونه اهداف خاص؛ خرد وسيله

اي از هدف غائي در عالم هستي اند خير اعلي، تجربه عقالني)1384:79مجيدي،(.مجموعه

و حضور و عقالني است، ولي سعادت و اين سعادت هر چند عملي  الهي در روح انساني است

و آدمي معلمو نيست ميسر خدا عنايات بي و همكاران،(.است خداوند سلوك در اين سير كاردان

و استراتژيك استفاده آموزان بايد از علمي كه آموختهدانش)1372:135 اند، در مواقع بحراني

و آموزش قدرتمند مي شوداز نظر آكوين.كنند دانش آموزان بايد. اس دانش آموز با يادگيري

و بعـداً درباره مسايـل تئـوري به يـك دليل آورنده تبديل شوند .بطور مستقل تمريـن كننـد

آكويناس دانش آموزان را به فراگيري هنرهاي فني دعوت مي كند كه اين هنرها) 1989مكينتير،(

و  از ديدگاه او پسران در يادگيري علوم. در خدمت اهداف واالتر قرار گيرندبايد آموخته شوند

را به آموزش منطق، رياضيات، علوم طبيعي،) 1990الدرز،(.فني مقدم ترند او دانش آموزان

و نهايتاً هستي شناسي توصيه مي كند ازب)1989مكينتير،(.علوم اخالق، فلسفه سياسي نابراين

.ن چنين استنباط كرد كه يادگيري شاگرد از اهميت ويژه اي برخوردار استگفتار توماس مي توا

مست را كه ياد. له يادگيري شاگرد تاكيد داردأوماس بر مي گيرد، استدالل شاگرد بايد بتواند آنچه

و. كند و به عمق مطلب پي ببرد، متكي به كسي نبوده، مستقل عمل كرده از مفهومي ياد بگيرد
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شاگرد بنابراين.يادگيري، از نظر او مهم ترين قسمت آموزش است. اده را ببردعقل نهايت استف

و در پي علوم سطحي  و كاربردي نموده از نظر او كسي است كه مبادرت به يادگيري علوم مفيد

و در شر از نظر توماس شاگرد كسي است كه فراگيري.ايط حساس به كمك جامعه بيايدنباشد

را در اولويت ميعلوم فني مي. دهد قرار . دهدتوماس در آموزش به جنسيت شاگردان هم اهميت

را بياموزند از ديدگاه او دامنه يادگيري علوم بايد متنوع. پسران را تشويق مي كند كه علوم فني

مي.باشد را به فراگيري علوم مختلف دعوت بايد از نظر او شاگرد. كند آكويناس دانش آموزان

خ را هدف نهائي سعي در انجام عمل و خداوند و تربيت،.بداندير داشته  مقصود توماس از تعليم

هايي فراهم شود كه استعدادهاي بالقوه انسان بايد زمينه. است) شاگرد(تحقق يافتن ماهيت انسان

.به فعليت برسند

و شـاگرد:3 سؤال و توماس آكويناس درباره روابط معلـم تشابه ديدگاه امام محمد غزالي

 ست؟چي

: در زمينه ويژگي هاي معلم-الف

و هـدايت شـاگرد؛از نظر هر دو خداوند معلم واقعي انسان است  معلم پاكسازي، راهنمائي

 از نظر هر دو معلم.معلم آماده كردن زمينه پذيرش فضائل اخالقي است از نظر هر دو كار.است

و خو را در جهت رسيدن به كمال، سـعادت و اطاعـت از فرمـان وظيفه دارد كه انسان شـبختي

و از مربي به عنوان يـكهر. خداوند ياري نمايد  و اعتبار زيادي قائل بوده دو براي معلم ارزش

و رسيدن به هدف.الگوي برجسته ياد مي كنند  را در چگونگي آموزش، تربيت  هر دو نقش معلم

و معلما.مطلوب مهم مي دانند و مادر و آكويناس پدر ن بايد تـالش كننـد كـه به عقيده غزالي

و با تمام وجود بپذيرند .كودكان را در قلب خويش احساس كرده

را موجـودي معرفـي،هر دو متفكر بنابراين تشابه اساسي اين دو ديدگاه اين است كه  معلم

و واالئي است، هر دو انديشمند از معلم به عنوان يك الگوي بارز مي كنند كه داراي مقام شامخ
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م و هم از نظر علمـي.ي كنند اخالقي ياد هر دو بر اين باورند كه معلم بايد هم از حيث اخالقي

را داشته باشد  و توانائي تدريس نظر هر دو اين است كه معلم بايد در پاسخگوئي بـه.شايستگي

و نهايتاً  و تبادل علمي و زمينه بحث را داشته باشد و صداقت الزم  بستر رشد شاگرد ان صراحت

را موجودي مـس.را فراهم نمايد بالفعل شاگرد به استعدادهاي بالقوهو شكوفائي ولؤهر دو معلم

 مي دانند

و شاگرد-ب : در زمينه رابطه معلم

را بر شاگرد، واجب مي دانند آن ها هر. هر دو به استعداد محصل توجه دارند.احترام معلم

و منطق شاگرد توسط دو به ارضاء ميل كنجكاوي، پرورش نيروي عقل، پرورش نيرو ي استدالل

هر.معلم توجه دارند كهدو از نظر را مهم بياموزند عمقي شاگردان بايد تالش كنند و محفوظات

ها.نمي دانند را توصيه مي كنند آن و متنوع در.به شاگردان يادگيري علوم مفيد جنسيت كـودك

.نوع آموزش از نظر هر دو مهم است

و فضائ و تربيـت.ل اخالقي اهميت قائلند هر دو براي اخالق و تعليم از نظر هر دو آموزش

و شاگرد است  و دو جانبه بين معلم و همكاري صميمانه هر دو بر يادگيري.يك فعاليت مشترك

و نحوه انجام فعاليت آموزشي مهم اسـت.در فرايند آموزش تاكيد مي كنند  . از نظر هر دو روش

 هر دو به نظام آموزشي كه مبتني.ند همكاري خانواده است از ديدگاه هر دو آموزش خوب نيازم

و اراده باشد . معتقدند،بر اختيار

و شـاگرد بنابراين تشابه اساسي اين دو ديدگاه اين است كه  از ديدگاه هر دو رابطـه معلـم

و براساس احترام متقابل باشد بايد دوستانه  هر دو معتقدند كه معلم بايـد روي.، صميمي، عاقالنه

و اصول يادگيري صحيح به شاگرد توجه ويژه اي داشته باشـد روش  طـوري كـه،هاي آموزش

و قـضايايي كـه ارائـه مـي شـود نتيجـه را فراهم كند كه شاگرد بتواند از معلومـات بايد زمينه

و تفكر شـاگرد  و با ارائه مثال هاي ملموس توانايي قوه استنتاج، استدالل، منطق صحيحي گرفته

بب  را دارد؛ردرا باال  هر دو بر اين باورند كـه معلـم بايـد. چون معلم نقش انتقال دهنده معلومات
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را فراهم كند و عقالني شاگرد  معلم نـسبت بـه شـاگرد، به نظر هر دو متفكر.زمينه رشد اخالقي

و شاگرد مشاركت مـستقيم،.ول استؤمس و هر دو متفكر بر اين باورند كه بايد بين معلم فعـال

را با منابع اصيل ديني آشنا كند.به وجود داشته باشد جان دو  نظـر. از نظر هر دو معلم بايد شاگرد

و شاگرد بايستي در راستاي شـناخت صـحيح خداونـد  كـسب،هر دو اين است كه رابطه معلم

و قول واحـد باشـد و بر مبناي اصول صحيح اخالقي، همدلي، عمل دو. رضايت پروردگار هـر

ش  و حقيقي مي پذيرد اعتقاد دارند كه  لـذا معلـم بايـد،اگرد معلم را به عنوان يك الگوي واقعي

و قله هاي افتخار برسد را فراهم كند كه شاگرد به كمال سعادت واقعي اي  هـرهديدگااز.زمينه

و،دو و فراهم كردن محيط تربيتي سـالم  معلم بايستي زمينه تربيت صحيح شاگرد را فراهم نموده

م و شاگرد باشدمناسب دغدغه و اعتقادي معلم .شترك فكري

: در زمينه ويژگي هاي شاگرد–ج

را موجودي مي دانند بنابراين تشابه اساسي اين دو ديدگاه اين است كه هر دو متفكر شاگرد

و طبيعي اوستآكه  و پتانسيل.موزش حق مسلم از نظر هر دو شاگرد كسي است كه ظرفيت

هر دو انديشمند بر اين باورند كه شاگرد بايد به تقويت قوه.د پذيرش فضائل اخالقي را دار

و ابتكار مبادرت ورزد منطق، عقل،  معلم، هردو معتقدند كه شاگرد احتياج به مربي،.استدالل

و راهنما دارد و فعال.مرشد از ديدگاه هر دو شاگرد بايد در فرايند يادگيري مشاركت مستقيم

را مي پذيرند كه شاگرد توانائي يادگيري را داردهر دو اين موضو.داشته باشد هر.ع به عقيده

و كاربردي مبادرت ورزد،دو دو. شاگرد بايد به فراگيري علوم مفيد  خداوند هدف،از ديدگاه هر

و دوري از رذائل اخالقي است.نهائي شاگرد است دو.تاكيد هر دو بر كسب فضائل اخالقي هر

را موجودي مي دانند  و پاكسازي در او وجود داردشاگرد از نگاه هر دو متفكر.كه زمينه تربيت

هر دو عقيده دارند كه شاگرد.زمينه تبديل استعدادهاي باقوه به بالفعل در شاگرد وجود دارد

بهآهر دو معتقدند كه روش هاي.بايد به الطاف خداوند متعال اعتماد كند موزش با توجه

د جنسيت شاگرد بايد متفاوت باش
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و شـاگرد:4 سؤال و توماس آكويناس درباره روابط معلم تفاوت ديدگاه امام محمد غزالي

 چيست؟ 

: در زمينه ويژگي هاي معلم-الف

ها به غزالي صراحتاً و شاگرد اشاره كرده است ويژگي  امـا ايـن موضـوع در آثـار؛ي معلم

و حـضرت از نظر توماس خداوند صرفا معلم واقعـي.توماس كم رنگ تر است انـسان نيـست

را معلم دروني انسان مي   اما غزالي اعتقاد دارد كه فقط خداوند معلـم واقعـي انـسان؛داندمسيح

 اما غزالي چنين نظـري؛ آموزش ببينند، از ديدگاه آكويناس افراد بايد براي مقابله با بحران.است

.ندارد

ت بنابراين اكيد مي كند كه معلـم بايـد در تفاوت اساسي اين دو ديدگاه اين است كه غزالي

و كسب رضايت خداوند باشد كه اين مورد در آثار توماس كم رنگ تر اسـت  .پي قرب الي اهللا

و براي او صفات بي شماري اي قائل است در نظر غزالي براي صفات اخالقي معلم اهميت ويژه

مي.گرفته است كه اين مورد در آثار توماس كم رنگ تر است   كند كه معلـم نبايـد غزالي تاكيد

و پيروي از نفس باشد كه اين مورد در آثار آكويناس تاكيد زيادي نـشده در پي هواهاي نفساني

 غزالي تاكيد مي كند كه معلم قبل از اينكه مبادرت به تعليم نمايد بايد خود تاديـب شـده.است

 باشد كه اين مورد در آثار آكويناس مشاهده نشد

ي-ب و شاگرد در زمينه رابطه :معلم

و مهـارت آكويناس به فراگيري علوم طبيعي، فلسفي، هـاي فنـي سياسي، منطق، رياضيات

و تفاوتي بين يادگيري  و اختياري قائل نيستتأكيد دارد ، اما از نظـر غزالـي ابتـدا علوم اجباري

و و سنت فراگيري علوم بنيادين و داراي،ديني مانند قرآن، احكام، مسائل ديني  اهميـت اجباري

و علوم ديگر اختياري است و ورزش را در فرايند آموزش مهم.و يادگيري فقه  غزالي نقش بازي

. اما توماس چنين نظري ندارد؛مي داند
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كه، بنابراين غزالي تاكيد مي كند معلم نبايد كـاري تفاوت اساسي اين دو ديدگاه اين است

از.د در آثار توماس كم رنگ تر است كند كه شاگرد نسبت به درس بي رغبت شود كه اين مور 

و رسيدن به سر منزل مقصود براي شاگرد الي نظر غزالي معلم بايد كاري بكند كه زمينه قرب اهللا

رنگ، در حالي فراهم شود   غزالي معتقد است كه معلم.تر است كه اين مورد در آثار توماس كم

ا تبايستي در كنار تدريس به شاگرد و را بدهد؛ اما جازه ورزش، بازي ايـن مـورد در آثـار فريح

از ديدگاه غزالي معلم بايد ظرفيت، توانـايي، حـال، سـن، مـزاج،. است آكويناس مشاهده نشده 

و تفاوت شخصيتي  و فهم اي داشته باشد شاگرد تحمل، ميزان سطح درك در حـالي،توجه ويژه

مع. نشده استبحثي در اين زمينه ها آكويناس كه در آثار  تقد است كه معلم تا حد امكـان غزالي

را توصيه نمي كند  و تنبيه بدني و ترغيب شاگرد بپردازد در آثـار تومـاس اما؛بايستي به تشويق

. چنين تأكيدي وجود ندارد

ي–ج :ويژگي هاي شاگرد در زمينه

هاتفاوت اساسي اين دو ديدگاه اين است كه غزالي براي شاگرد ي بي شماري ويژگي

از. چنين حساسيتي وجود ندارددر آثار توماس: قائل است غزالي بر لزوم رعايت احترام معلم

را امانتي.سوي شاگرد تاكيد دارد كه اين مورد در آثار توماس كم رنگ تر است غزالي شاگرد

و معلمان قرار داده است .كويناس چنين نظري نداردآ اما؛مي داند كه خداوند در اختيار والدين

را بلد باشدغزالي شا را موجودي مي داند كه بايد مديريت زمان  اما آكويناس چنين نظري؛گرد

و آموزشي هاي غزالي تاكيد مي كند كه شاگرد بايد از فرصت.ندارد را برده و الزم بهره كافي

غزالي تاكيد. از محضر اساتيد كسب فيض نمايد كه اين مورد در آثار توماس كم رنگ تر است

ش و پرستش خداوند سبحان مشغول باشدمي كند كه  اما؛اگرد در كنار مطالعه بايد به عبادت

و پيوسته به يادگيري.آكويناس چنين نظري ندارد غزالي معتقد است كه شاگرد بايد آهسته

غزالي تاكيد مي كند كه شاگرد. چنين تأكيدي وجود ندارددر آثار توماس؛ امامشغول شود

ميبايد به هر چيزي كه او  دررا از ياد خداوند متعال دور ثارآكند بي اعتنا باشد كه اين مورد
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غزالي معتقد است كه شاگرد كامال از معلم خويش الگو برداري.كم رنگ تر استآكويناس

. ثار توماس تاكيد زيادي نشده استآكند كه اين مورد در مي

 نتيجه گيري
خص: تحقيق1سؤال هاوص ديدگاه امام محمد غزالي در و شاگرد چيست؟ويژگي ي معلم

و شـاگرد از نظـر غزالـي واجـد اول اين نتيجه به دست آمـد كـه سؤالدر بررسي  معلـم

 اخالق، ايمان، زهد، پارسايي، متانت، شجاعت، تعهد،،ي منحصر به فردي نظير كرامتهاويژگي

و را موجودي ارزشمند، مستعد، نقش پذير ... امانتداري و عاقل مي دانـد هستند او شاگرد ، پاك

و همچنـين معلـم را بـه عنـوان يـك الگـوي  كه بايستي توانايي مديريت زمان را داشته باشـد

و اخالق ياد مي كنند برجسته و.اي مي داند كه شاگردان از او به عنوان اسوه كرامت و معلـم او

و  وي ويژگـي هـا شاگرد را سرمايه هاي انساني مي نامد كه بايستي واجد صـفات عاليـه بـوده

. الگوي ساير افراد جامعه باشد

و شاگرد اشخاصي هستند كـه در جامعـه از احتـرام بنابراين مي توان استنباط كرد كه معلم

و ويژه مي آن ها اي برخوردار بوده . گيرندرا كساني مي شمارند كه قابل اعتماد آحاد جامعه قرار

و ترب بايستي در گزينش متـصديان كه مي نمايد توصيه يت بنابراين به دست اندركاران امر تعليم

را اعمال نمايند  اي و تربيت حساسيت ويژه » مقدمـه«با توجـه بـه آنچـه در قـسمت. امر تعليم

را مي توان توضيح و«داده شد مي توان اظهار داشت كه هر كدام از موارد مذكور مبـاني تعلـيم

 غزالي تلقي نمودديدگاهاز» تربيت

هاديدگاه توماس آكويناس در خصوص:يق تحق2سؤال و شاگرد چيست؟ويژگي ي معلم

 معلم از نظر آكويناس بايـستي از خداونـد اول اين نتيجه به دست آمد كه سؤالدر بررسي

انس؛الگوبرداري كند را معلم حقيقي ها چرا كه او خداوند داند Ĥن  از ديدگاه تومـاس معلـم.مي

و شقاوت انس هاĤكسي است كه سعادت مس،در دست اوستن را از.ول مي دانـدؤ لذا او معلم
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و احترام زيادي قائل است را.اين رو براي معلم ارزش  از ديدگاه او تمامي دانش آمـوزان معلـم

و سرمشق زندگي خود قرار مي دهند  لذا معتقد اسـت كـه معلـم از هـر جهـت بايـستي؛اسوه

ق را داشته باشد كه الگوي سايرين توماس معتقـد اسـت شـاگرد كـسي. رار بگيردشايستگي اين

و كاربردي نمايد  را صرف يادگيري علوم مفيد و غم خود او بر يـادگيري. است كه بايد تمام هم

و معتقد است كـه علـوم  و به جنسيت شاگردان نيز توجه ويژه اي دارد علوم فني تأكيد مي كند

را بايد با توجه به  داجمختلف و هـدف.دنسيت دانش آموزان آموزش  از نظر او شاگرد مقـصود

را فراهم كرد كه استعدادهاي بـالقوه شـاگرد بـه اي و تربيت است لذا بايستي زمينه اصلي تعليم

.بالفعل تبديل شود

و شاگرد انـدكي در بنابراين مي توان استنباط كرد كه  بـا ويژگـي هـا از نظر توماس معلم

مس.يكديگر تفاوت دارند و ول كماؤ او معلم را و همچنين بدبختي جامعه مي دانـد ل، خوشبختي

و مقام معلم تأكيد مي كند  هاو ضمن بيان. لذا بر منزلت  براي او راهكار ارائـه،ي شاگرد ويژگي

و روش با توجه به توضيحات ارائـه.. هاي رسيدن به موفقيت را براي او بازگو مي كند مي دهد

و تربيـت«را از جمله مي توان موارد مذكور» مقدمه«شده در قسمت  از دبـدگاه» مبـاني تعلـيم

. دانستتوماس 

و: تحقيق3سؤال و توماس آكويناس در باره روابـط معلـم تشابه ديدگاه امام محمد غزالي

 شاگرد چيست؟ 

و نوع رابط و شاگرد ي در خصوص ويژگيهاي معلم دوه آن، تحقيـق حاضـر بين آن  مبـين

و شخصيت او قائلند، است كه هر دو انديشمند ضمن آن و احترام ويژه اي به شاگرد كه حرمت

و دانشي افزونتـر نـسبت بـه. معلم محورند  به عبارت ديگر، معلّم در پرتو برخورداري از تجربه

و در راستاي رسيدن به چه اهـدافي كه شاگردان، تصميم مي گيرد  را با چه روشي چه محتوايي

چنـين محتواهـا،.د اثر بخشي تدريس خود بهره گيـردو از چه فنوني در مسير بهبو تدريس كند 
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و اهدافي ملهم از مباني نسبتاً مشتركي است وي.روش ها و آكويناس با توجه به گي هايژ غزالي

و عالم پـس از مـرگ مطـرح سـاخته انـد كـه)شاگرد(انسان  و ويژگي هاي خدا، دنيا  صفات

و تربيت را و اساسي كه در واقـع براساس همان مباني تربيتي، اصول تعليم در قالب قواعد كلي

را تشكيل مي دهند  و تربيت اند،بايدهاي تعليم و ژرف كـه. طرح نموده اعطاي دانـشي جـامع

ي زيبند وه و منجر به تغيير اساسـي در نگـرش شـاگرد تغييـر در نتيجـه، لفظ بينش يا بصيرت

و او را تجسمي از ارزش هاي ديني   از جمله،و انساني مي سازد مطلوب در رفتار وي مي گردد

و بـه فعليـت رسـاندن و در نگاهي كلي تر شـكوفا سـاختن رسالت هاي اصلي معلّم مي باشد،

مجموعه استعدادهاي به وديعت نهاده شده توسط خداي متعال در فطرت پاك شـاگرد در ابعـاد 

و ديني وظيف  ي جسماني، عقالني، اجتماعي، عاطفي، اخالقي، تره و وسيع معلّم را تشكيل باالتر

و رفتار متقابل. مي دهد  و تربيت فرآيندي است كه بدون تعامل و آكويناس تعليم در نگاه غزالي

و بهره نمـي دهـد  و متربي به ثمر نمي نشيند و شاگرد، مربي  لـذا در چنـين جريـاني؛بين معلّم

و لزوم توج و پررنگ مي باشد، هايه به تفاوت مشترك، نقش شاگرد هم نقشي كامالً فعال، بارز

.فردي شاگردان نيز قطعي مي نمايد

ي دقت در مجموعو با در ديدي سيستمي يا گشتالتي و نظريات دو انديشمند مذكوره  آراء

آن دو در پرتو اعتقاد كامل خود به خـداي متعـال در مبنـاي مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه

و همچنين بواسط  ي هستي شناختي و اعتقاد به شخصيته  واالي آدمي در مباني انسان شـناختي

و قلـب در مبـاني معرفـت با اعتقاد به و ابزارهايي نظير حواس، عقل امكان پذير بودن شناخت،

و در نتيج  ي شناختي بهبباه ي اعتقاد داشتن به مجموع اور  ارزش هايي مثبت مطلق، در مبـانيه

ـ Ĥن ها ارزش هاي شناختي خويش، كه براي تمامي انس و مكـان هـا ارزشيهي هم  زمـان هـا

ي محسوب مي گردند، فلسف وه اي طراحي نموده انـد كـه در آن معلـم را به گونه  تربيتي خود

و تعقـل و روحاني در تالشند كه در پرتـو پـرورش حـواس ،شاگرد به عنوان دو عنصر معنوي

پـو،انديشه ورزي و و تربيـت، رورش تهذيب قلب يا نفس خويش به درك هدف نهائي تعلـيم
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و و تربيـت، نائـل آينـد، و هماهنگ جميع استعدادهاي خود، به عنوان هدف كلي تعليم موزون

را در هر دو سرا تضمين نمايند و خوشبختي خود .بدين ترتيب سعادت

و آموزشـي بنابراين مي توان استنباط كرد كه هر دو راهكارهاي علمي، كـاربردي، تربيتـي

ا  و بالندگي و صـميمانه، هر دو بر اخالقيات.رائه مي دهند براي رشد، شكوفايي  روابط نزديـك

و مربيان، فرآيند آموزش، اصول يادگيري صحيح، برنامه ريـزي آموزشـي، برقـراري نظـام اوليا

و اسـتدالل، اسـتفاده از منـابع اصـيل دينـي بـه عنـوان  آموزشي مبتني بر تفكر، تعقـل، منطـق

و همچنـين ايجـاد يـك محـيط دستاوردهاي قابل اعتماد براي شناخت صحيح  ذات اقدس الهي

. تأكيد مي كند،تربيتي سالم

را از جمله وجوه تشابه غزالي،با توجه به آنچه در مقدمه تحقيق آمد  مي توان موارد مذكور

و تربيت«و آكويناس در زمينه و روش هاي تعليم . نيز تلقي نمود» اصول

و تفاوت ديدگاه امام محمد غزال: تحقيق4سؤال و توماس آكويناس در باره روابط معلـم ي

 شاگرد چيست؟

و اول اين نتيجه به دست آمد كه سؤالدر بررسي  غزالي بر ايجاد حس اعتمـاد بـين معلـم

غزالي معتقد اسـت. شاگرد تأكيد بيشتري مي كند كه اين مورد در آثار توماس كمرنگ تر است

م  را فراهم سازد كه آكويناس بـه ايـن مـس كه معلم بايد زمينه نزديكي شاگرد به خداوند لهأتعال

و تفريح در كنار درس الزامي است. كمتر تأكيد كرده است  امـا؛از ديدگاه غزالي ورزش، بازي

اي ندارد همه.آكويناس چنين عقيده ها غزالي بر  امـا آكوينـاس؛ي شاگرد توجه مي كند ويژگي

و ترغيب. چنين تأكيدي ندارد  شاگرد را گامي مؤثر در جهت پيشرفت او غزالي توجه به تشويق

را توصيه نمي كند و تنبيه بدني . اما آكويناس چنين نظري ندارد؛مي داند
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راهكارهايي كه غزالي ارائه مي دهد بيـشتر جنبـه تربيتـي بنابراين مي توان استنباط كرد كه

ميو راهكارهاي آكويناس بيشتر جنبه آموزشيدر اما،دارد غزالي توجـه بـه. گيردمد نظر قرار

را ضروري مي داند كه اين در مورد آكويناس كمرنگ تر است  از نظر غزالي. عالئق ذاتي شاگرد

و احوال متفاوت دانش آموز اقدام بـه آمـوزش  و اوضاع بايستي معلم با توجه به شرايط مختلف

 در مقدمه پـژوهش با توجه به آنچه. نمايد كه اين مورد در آثار آكويناس كمتر توجه شده است 

و آكوينـاس در خـصوص را از جمله وجـوه تفـاوت غزالـي ذكر گرديد، مي توان موارد فوق

و تربيت« و روش هاي تعليم و آكوينـاس.دانست» اصول در تحليل علل تفاوت ديدگاه غزالـي

را بتـوان در تفـاوت نـوع مي توان اين  گونه اظهار داشت كه چه بسا اينگونه تفاوت هاي جزئي

غزالي. جستجو كرد، تربيتي كه خاستگاه اصلي نظريات تربيتي آن دو بوده است–اتب فلسفي مك

و به نوعي معتقد به رئاليسم اسالمي مي باشد   امـا آكوينـاس تحـت؛متأثر از مكتب اسالم است

و گـاهي تلويحـاً، بـه. تأثير مكتب رئاليسم تعقلي مسيحي است هر دو صاحبنظر گاهي صـراحتاً

و غير مستقيم در آراء تربيتي خود چنين تأثير پذيري را نشان مي دهند صورت مستقي  آنجا كـه.م

آن)ص(رسول اكرم  به سيماي افرادي بنگرد كـه كه كس خواستار آن است اظهار مي دارند هر

و دانش آموزان بنگـرد  بـه نقـل از شـهيد(از آتش دوزخ رها گشته اند پس به سيماي شاگردان

د) 1372ثاني،   چگونه مي توان متوقع نبود كه تأثير اينگونه احاديث.هها روايت از اين قبيلو يا

و شـاگرد در مقايـسه بـا مواردي در نظريات غزالي به نظير ايجاد حس اعتماد افزونتر بين معلم

و به تبـع آن  آكويناس نگردد؟ زيرا كه در كل انجيل چنين عبارتي در خصوص شخصيت شاگرد

آنلزوم اعتماد بيشتر به  و خصوصاً كه مـسيحيت برخـوردار وي بسيار كمتر به چشم مي خورد

و روايات ائمه اطهار  احتمـاالً همچنـين. مضاميني مشابه نمي باشـديا)ع(از دريايي از احاديث

و  و شرايط زندگي دو انديشمند فوق و مـواردي از ايـن نيزتفاوت زمان  شرايط مكاني متفاوت

دو،قبيل چنين دالئلي در خصوص ساير موارد جزئي تفاوت. مؤثر بوده است در تفاوت آراء آن

از. صادق مي باشد،نيز به عنوان مثال، سوق دادن شاگردان به سوي قرب به خدا، به عنوان يكي

و تربيت آنان از ديدگاه غزالي، همسو با اين حقيقت قرآني است كـه  و كلي تعليم اهداف اصلي
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و لذا هدف تربيـت شـاگرد نيـز از يكي از دالئل آفرينش انسان را  مي توان قرب به خدا دانست

و ورزش كه خود زمينـه سـاز توجـه بـه و يا تأكيد بر تفريح هدف خلقت او جدا نخواهد بود،

و يا توجه بسيار بيشتر غزالـي بـه تـشويق در  جميع ويژگي هاي شاگرد توسط غزالي مي باشد،

را آن هـا آكويناس از ساير مواردي هستند كه مي توان مقايسه با تنبيه در مقام تطبيق با نظريات 

و حتـي و مكـان، و تفـاوت هـاي شـرايط زمـان و مـسيحيت احتماالً به تفاوت مكاتب اسالم

و مواردي از اين قبيل نسبت داد  از سـوي ديگـر،. برخورداري باالتر غزالي از دانش روانشناسي

را با تر  ديدي فيلسوفانه مواجه شد كه همان زمينه ساز غزالي بخشي نسبتاً طوالني از عمر خويش

و صـحيح تـر او گرديـد؛  و نظريات تربيتـي جـامع تـر و تربيت وي در مورد تعليم تفكر بيشتر

را نيـز بـه  وي در پرتو تدريس براي صدها شاگرد شيفته، تجارب عملي فراوانـي خصوصاً آنكه

و معرفت نظري خويش افزود  وي موفق. دانش و لذا اينجاست كه  به درك كامل تر كل تربيـت

و مناسب تر، در مقام مقايسه با آكوينـاس، و مباني جامع تر و حتي اهداف، اصول ارائه روش ها

 اگـر چـه؛گرديد به طوري كه آكويناس تا حدي متمركز بر بخشي از تربيت، يعني تعليم، گرديد 

. غزالي تحت نظر داشتهمو نيز به نوعي كل تربيت را، اما در مقياسي پايين تر، نسبت به

 آموزشو يادگيريو شاگردو معلم مورد در آكويناسو غزالي تفاوتو تشابه وجوه بررسي:1جدول

و معلم، شاگرد

هاي ويژگي ها  آن
و اكويناس غزالي

وجوه تشابه

ي شاگرد احترام قائلنـد.هر دو معلم محورند تر.هر دو برا و و مبـاني تعلـيم بيـت هـر دو بـه اصـول

.معتقدند

و اثر بخش معتقدند .هر دو به روش تدريس هدفمند

و انساني در نزد شاگرد براي ايجاد تغييرات هر دو معتقدند كه رسالت اصلي معلم تجلي ارزشهاي ديني

و. مطلوب در رفتار وي است و همچنين تهـذيب قلـب و انديشه و عقل وظيفه معلم پرورش حواس

ا. نفس شاگرد است  به فعليت رسانده ابعاد مختلف استعدادهاي بالقوه شاگرد استمعلمصلي وظيفه

و و تربيت تعامل دو جانبه مربي و روحاني اند تعليم و متربي دو عنصر معنوي هر دو معتقدند كه مربي

.متربي است
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 نهاد تحقيقپيش
و توماس آكويناس دو انديشمندي هـستند كـه علـي رغـم از نظر محقق امام محمد غزالي

 ساله داراي آراي مشابه زيادي مي باشند كه به نظر مي رسـد كـه آكوينـاس،800فاصله زماني 

.هر دو معتقدند معلم بايد تفاوتهاي فردي شاگردان را مد نظر قرار دهد

و بالندگي شاگرد ارائه كاربردي،ي،هر دو راهكارهاي علم و آموزشي براي رشد .دهندمي تربيتي

و شاگرد، هر دو به اخالقيات، و نزديك معلم اصول يادگيري صحيح، فرايند آموزش، روابط صميمانه

و دستاوردهاي و استدالل و تعقل ،منطق برنامه ريزي آموزشي ،برقراري نظام آموزشي مبتني بر تفكر

و همچنين ايجاصيل بر اد يك محيط تربيتي سالم معتقدند اي شناخت خداوند

وجوه تفاوت

و متربي تاكيد دارد اما اين مورد در آثار توماس كم رنگ غزالي بر ايجاد حس اعتماد متقابل بين مربي

.تر است

موضوع در غزالي براين باور است كه مربي بايستي زمينه قرب شاگرد به خداوند را فراهم كند كه آين

.آثار توماس تاكيد كمتري شده است

و ورزش در كنار درس ضروري است اما توماس چنين نظري ندارد .از ديدگاه غزالي تفريح

و تنبيه را دو سالح موثر براي تربيت شاگرد مي داند اما آكويناس چنين عقيده اي ندارد .غزالي تشويق

.اما آكويناس چنين نظري ندارد غزاللي تنبيه بدني شاگرد را توصيه نمي كند

.راهكار هاي غزالي بيشتر جنبه آموزشي اما راهكارهاي آكويناس بيشتر جنبه آموزشي دارد

.غزالي بر توجه به عالئق ذاتي شاگرد تاكيد دارد اما اين مورد در نوشته هاي توماس كم رنگ تر است

آ .كويناس توجه چنداني به اين نكته ندارد مربي براي تدريس بايد همه جوانب را در نظر بگيرد اما

تـب رئاليـسم تعقلـي ديدگاههاي غزالي متاثر از مكتب اسالم است اما ديدگاههاي اكويناس متـاثر از مك

.ديني مسيحي است

از)ص(احاديث معتبر پيامبر اكرم به طور مستقيم در آراء تربيتي غزالي تاثير گذاشته است امـا تومـاس

و اصيل در دين مـسيحيت در مقايـسه بـا ديـن انجيل تاثير كمتري و يا حداقل از احاديث معتبر  گرفته

هااسالم آثار زيادي بر جاي نمانده است كه توماس از .بهره كافي را برده باشد آن

و شرايط زندگي دو انديشمند به طور مستقيم يا غير مـستقيم ،خواسـته يـا تفاوت شرايط زماني ،مكاني

هاناخواسته در آثار .مشهود است آن

غزالي در بخشي از زندگي خويش دچار ترديد شد كه اين مورد بر آرائ اين انديشمند تاثير مستقيم بـر

.جاي گذاشته است اما توماس اصال ترديدي نكرده است

و هم به تربيت توجه داشته است اما تاكيد آكويناس بيشتر روي تعليم بوده است .غزالي هم به تعليم
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و تحت تأثير آراء او قرار گرفته است را مطالعه كرده ها اگر چه در پاره اي از زمينه؛آثار غزالي

و تربيـت. با او اختالف نظرهايي دارد لذا محقق پيشنهاد مي كند كه دست اندركاران امر تعلـيم

و ايـن افكـار-جنبه هاي تربيتي  را سرلوحه كار خود قـرار دهنـد  آموزشي افكار اين دو متفكر

و پرورش جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد مي ه با توجـ. تواند الگوي مناسبي براي نظام آموزش

و آكويناس در خصوص معلم و نظريات تربيتي غزالي به وجوه اشتراك فراوان ذكر شده در آراء

دو-و شاگرد مي توان اميدوار بود كه طراحي مدل يا الگوئي مشترك از نظام تعليمي   تربيتي كه

و شاگرد ي هستند، عنصر اصلي آن معلم كي بتواند عمالً تجلي گر نظريات تربيتي غزالي به عنوان

و و آكويناس به عنوان يكي از نمايندگان اصلي تعلـيم و تربيت اسالمي از نمايندگان مهم تعليم

اي بتواند به عنوان الگوي مشترك تربيـت اسـالمي  و لذا به گونه  مـسيحي-تربيت مسيحي باشد

و مسيحيان جهان قرار گيرد و الهام كليه مسلمانان . مورد استفاده
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