
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی چگونگدانش اخالق است.  و مهم از موضوعات بنیادین اخالق آموزگاریموضوع   :چکیده

 .محور و مباحث تربیتی داردزندگی ساادادت درپیامدهای مهمی برخورد آموزگار با شاااگردا  

صاحب  صفهانی،  شریده، الذریده الی مكارمراغب ا ست كهال سلما  ا شمندا  م ر د یكی از اندی
ه است. هرچند تالبالی مباحث تربیتی و اخالقی این كتاب به وظایف اخالقی آموزگار توجه داش

ست اما  صفهانی در این كتاب، از فالسفه یونا  تأثیر پذیرفته ا ساختار كلی نظریۀ اخالقی راغب ا

ند. از آنجا ااست و در آ  اخالق فلسفی و قرآنی با هم درآمیخته محتوای كلی آ ، دینی و قرآنی

ب راغ الذریدۀ، متأثر از عبارات الدملمیزا كه عبارات غزالی در خصاو  اخالق آموزگاری در 

توا  به وجود اشتراكاتی میا  این دو كتاب اذعا  كرد. راغب اصفهانی در اصفهانی است لذا می

آورد اما غزالی از هشااات وظیفه سااخن از پنج وظیفه برای آموزگار سااخن به میا  می الذریده

اد  پیامبر) ( رفتار، الگو قرار دگوید. شفقت، بازدارندگی غیرمستقیم، عامل بود  در گفتار و می

شا ، از مهم ستند كه هم راغبو مخاطب قرار داد  متدلّمین با توجه به میزا  درك  ترین وظایفی ه

شامارد و هم غزالی، اما غزالی از درو  برخی از این وظایف، موارد اصافهانی برای آموزگار برمی

  دهد.ق آموزگاری ارائه میتری از اخالكند و تبیین گستردهدیگری نیز اتخاذ می
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 مقدمه

نقش مهم اخالق آموزگار در تربیت و 

یست. پوشیده ن تدلیم شاگردا  بر كسی

گوهر وجودی انسااااا  نیز بااا تربیاات 

به كمای می رساااد و ارز  صاااحیه 

. هنر یك آموزگار آ  اسااات یابدمی

به  با اخالق نیكو، شااااگردانش را  كه 

اهداف مطلوب برسااااند. اندیشااامندا  

مسااالمااا  در آثااار تربیتی بااه اخالق 

توجااه وی ه  ،آموزگاااری در تاادری 

دا ، اند. دو تن از این اندیشااامنداشاااته

غزالی و راغب اصااافهانی هساااتند كه 

باهت یادی در تبیین اخالق شااا های ز

آموزگاری در آثارشاااا  وجود دارد، 

یا  اخالق  زیرا تفكر تربیتی غزالی در ب

یتی  ترب تفكر  ثر از  متااأ آموزگاااری، 

صفهانی راغب، الذریدۀ است.  0راغب ا

بخش برای غزالی اساات یك منبع الهام

 متأثر ز آ ا الدملمیزا در نگار  كه 

ست . در جستار حاضر، عالوه بر بوده ا

باایااا  وظااایااف یااك آمااوزگااار در 

                                                           

راغب  مدروف به ،ابوالقاساام حسااین بن محمد. 0

ب نام كتاا  بهبا فرهنگ لغت قرآنی اصااافهانی

شااناخته شااده اما او كمتر با  مفردات الفاظ القرآ 

برخورداری از آداب تدلیم و تربیاات، 

با  هانی و غزالی نیز  غب اصاااف نظر را

تأثیر  به میزا   جه  دتو لذری یزا  مبر  ها

اما  ؛با یكدیگر مقایسه شده است الدمل

پیش از آ  الزم اساات این دو اثر را به 

 كنیم.  اختصار مدرفی

 الشریعه مكارم الذریعه الی .0

، راغب اصااافهانی ن كتابموضاااوع ای

كتاب،  ۀاخالق اسااات. راغب در مقدم

مكارم شریدت را صفاتی نظیر حكمت 

و جود و علم در آدمی دانساااتااه كااه 

ند را می فات و خداو با آ  صااا توا  

چیزی بیشتر از آ  وصف كرد و آدمی 

 ها اسااتحقاق خلیفه شااد  را پیدابا آ 

(. او 82-88: 0000كنااد )راغااب، می

 تمهیاادهاادفش را از تااألیف این اثر، 

شریدت  سید  به مكارم  سبابی برای ر ا

 ۀو بیا  چگونگی رسید  انسا  به درج

:  0000دارد )راغااب، بناادگی بیااا  می

بش82 كتااا گر  ی  ،(. وی در جااای د

تاب  كارمك ده إلی م لذری ده ا باب الشاااری كه در 

 شود.تصوف و اخالق اسالمی است، شناخته می
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مقصاااود خود را از مكارم شاااریدت، 

پا داشاااتن عدالت در میا  حكمت و به

مردم، حلم، احساااا  و فمااال مدرفی 

ها حصااوی بهشاات كرده كه مراد از آ 

جواری پروردگار اساات )راغب، و هم

0000 :20 .) 

ده كتاب لذری فصاااال  هفتدر  ا

تدوین شاااده كه موضاااوع اصااالی آ  

سااااازی وضاااع قوانینی جهاات آماااده

ست كه به منظور  شخص برای هدفی ا

:  0000آ  آفریده شااده اساات )راغب، 

هارت راغب اصاافهانی (. تساالو و م00

گیری از آیااات و روایااات بااا در بهره

به ای هاد او  به اساااتشااا جه  ن موارد تو

ساااات. این وی گی كتاااب در داهویاا

خالقی  كتااب ا گر  ی مقااایسااااه بااا د

صر یا پ  از آ نتدوی  ،شده در آ  ع

بیااانگر كوشاااش راغااب برای فراهم 

 كرد  یك نظام اخالقی است.

ست ك نام اخالقیهاز كتب ب الذریده ه ا

  ای از آشده غزالی همیشه نسخهگفته

شمرده را همراه داشته و آ  را نیكو می

بارت یاری از ع های این اساااات. بسااا

با  نایی  هت لفظی و مد با تاب، شااا ك

بارات  ملمیزا ع دهبا  الد لذری ند  ا دار

عادی و دیگرا ،  حداد  (0921  :08  /

اصاالی پ وهش  ۀ( و این امر، انگیز817

 حاضر را رقم زد.  

 العملزانمی .0-0

ملزا می ثار الد ند از آ  غزالی ارزشااام

است كه در آ ، حقیقت سیر و سلوك 

 تحصاایل ساادادتاخالقى و عرفانى و 

در این غزالی رو   است.ه داده توضی

ت و عقلى( اسااا -، تركیبى )نقلىكتاب

از استدالی  ،بر آیات و روایات او عالوه

 غزالی در این اثر، است. جستهنیز بهره 

 ر طلب سااادادت را حماقتكوتاهی د

ندمی یا  می دا دادت و ب كه سااا دارد 

دادت اخروی اساااات او  ؛حقیقی، سااا

یا  تزكی به ب یب نف  و تهذ ۀهمچنین 

هااای رسااایااد  بااه آ  اخالق و رو 

برای یك صوفی موارد الزم  پرداخته و

 را بیا  كرده است. (در زما  حیاتش)

را منبع مهمی  الدلوماحیااا اگر 

ندیشاااه یا  ا های غزالی پ  از برای ب

بدانیم، می توانیم حماااور  در بغداد 

كه آ   آ  را اثری اخالقی تلقّی كنیم 
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به قدمهرا    الدملمیزا ای برای عنوا  م

اساات. این كتاب، در مقایسااه با  نوشااته

قذ فاوت از غزالی المن ، تصاااویری مت

دهد و با ارائۀ مباحثی فراتر از نشااا  می

جات، غزالی را  دی فریقین مدرفتی و ن

مدنوی شااااده از آشاااوبهااار هااای 

ند. در این اثر، غزالی خود را می یا ما ن

به یقین دیگر درگیر راه های رساااید  

فت ناسااااامدر كه از نه نمیشااا ند بل ك

به سااادادت های دساااتشااایوه یافتن 

سدادتی  ؛آورداخروی سخن به میا  می

كه به زعم او كمتر كسی در پی رسید  

بر اسااااا اسااااتبااه آ     كتاااب . 

، تصااامیم غزالی برای رها الدملمیزا 

كرد  موقدیتش در بغداد و گام نهاد  

 ود:بدر مسیر تصوف، بیشتر به دو دلیل 

نخساااات، بااه منظور تكمیاال كرد  

به فه تر از طریق فلساهایی كه پیشیافته

دوم، برای  ؛ها دساات پیدا كرده بودآ 

ای بسااایار قاطع در اینكه خود را نمونه

سدادت اخر سید  به  سیر ر شا  م وی ن

 دهد. 

در رابطه با موضوع مربوط به آرا  

تربیتی غزالی و راغب اصااافهانی كه از 

های بحث اخالق اسااات، زیرمجموعه

از  انجام شاااده اسااات، هاییپ وهش

پیوند اخالق فلساافی دینی  ۀمقال جمله:

كه به یك  راغب اصاافهانی ۀدر الذرید

نظام اخالقی تلفیقی )فلساافی دینی( در 

با آموزه ند اخالق  ناب دینی پیو های 

 اشاره دارد. 

بررسااای توا  از مقالۀ همچنین می
مدلم و تطبیقی وی گی بو  هااا و روا

شااااگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و 

نام برد كه در آ  به  توما  آكوئینا 

صوی یادگیری رو  شی و ا های آموز

به شااااگرد، از نظر غزالی و  صاااحیه

 آكوئینا  توجه شده است. 

موناا مقاااالت،  ۀن ین  گر از ا ی د

بررسی آرا  تربیتی امام محمد غزالی و 
اساات كه  خواجه نصاایرالدین طوساای

 و غزالی آرا بیشاااتر بااه وجااه افتراق 

نصاااایاار در تاارباایاات آدماای خااواجااه

یااك از امااا در هاایاا  ؛پااردازدماای

طور خااا  هااای مااذكور، بااهپ وهش

راغااب و  ۀالااذریداا ۀمقااایسااا ۀدربااار

غزالی سخنی به میا  نیامده  الدملمیزا 

 است.
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ی غزالی از منابع اخالقی9  . تأثیرپذیر

شااارایو سااایاسااای و تحوالت فكری 

شااد تا  موجبغزالی در طوی حیاتش، 

او از برخی منابع عرفانی و اخالقی اهل 

ستیابی به  صوف تأثیر پذیرد و برای د ت

ی هذ قت، از طریق ت ب نف ، راه حقی

صوف را برگزیند )اعوانی،  ( 8: 0988ت

ه ك كیمیای سدادتو به نگار  كتاب 

 روی آورد. ،است احیا الدلوم ۀخالص

غزالی رسااایااد  بااه كیمیااا را بااا 

رویگردانی از دنیا، مبرّا شد  از صفات 

وع و رج رذیله، آراسته شد  به فمایل

/ 0: 0989غزالی، داند )اهلل، میسّر میالی

دادتدر او ذا ل ؛(8-6 یای سااا از  كیم

و اخالق پساااندیده نام صااافات رذیله 

ل رذای ۀغیر از بررساای ریشاابرد و بهمی

تا  پردازدها نیز میبه عالج آ  ،نفساانی

 مسااایر ،انساااا  با پرور  اخالق نیكو

 .سدادت را طی كند

لی را در آثااار  آرا  اخالقی غزا

ظه توا  مالحفلسااافی پیش از او نیز می

مثااد؛ كر چو   ای،برای  م ه لی  غزا

میلت را حد وسو دو رذیل ،ارسطو  ۀف

داناد و چگونگی رعاایات اخالقی می

اعتدای را برای رسید  به فمایل، مورد 

كاوی قرار می هد )غزالی، وا :  0989د

اما  (012/ 1: 0989؛ غزالی، 87-88/ 0

 ا ۀ اخالقینظری تأثیرپذیری او همانند

نظااام  نیساااات. یم  ترساااا لی در  غزا

های كند كه آموزهابراز میا  اخالقی

با  نگ  ماه ید ه با فلسااافی در اخالق 

:  1111های دینی باشااند )غزالی، آموزه

17-12.) 

ابوعلی االخالق تهااذیاابغزالی، 

شتر برگرفته از اخالق  مسكویه را كه بی

با  ایانهگرعقل اثریفلسفی یونا  است، 

یامبر ساااازگار  كتاب خدا و سااانت پ

سته ز یق وی ادر عین حای تأثر عم و دان

چو  حااارم محاااسااابی و  عااارفااانی

ابوطالب مكی باعث شاااده تا نوع نگاه 

 - اخالق با اخالق فلسااافی ۀاو به مقول

یونانی متفاوت باشد. مالحظات دقیق و 

عمیقی كه وی در باب شااناخت انسااا  

كند و نیز و شئو  وجودی او مطرح می

ئه رو  هذیب نف  ارا كه در ت هایی 
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 .0تفانی اسكند، خا  اخالق عرمی

ظر عااارفااا  بیاات مورد در ن   تر

غزالی نیز نمایا   الولدایها اخالقی، در

ست   تدلیم مورد در غزالی هاینوشته. ا

بیاات و حیاادر  كااه كودكااا  تر ا  ا

  از شاااده، احتماالً مندك  الدینعلوم

سكویه» ست شده گرفته الهام «م   هك ا

-قابل ، فصااالاالخالقتهذیب در وی

 مرور. اسااتنوشااته  آ  ۀدربار توجهی

یات یت ادب بل تدلیم و ترب   ،زالیغ از ق

كه او یانگر آ  اساااات  حت ب   تأثیر ت

ا ببوده اسااات تا جایی كه  نیز الذریده

 یابیم كه منبعدرمی الدملزا می ۀمطالد

 اوی كه فصاال غیر از بخش آ ، بهالهام

یت برایدر آ     جهت در اخالق هدا

اوی،  ۀدرج در كندتال  می تصااوف

  .است الذریده

ی3  . اخالق آموزگار

مای اخالق و هم  آموزگاری را هم عل

یت، مهم ندا  تدلیم و ترب ین تردانشااام

                                                           

و  717-716/ 0: 0986غزالی، برای نمونه نك:  0.

كی، 806-807/ 0 م بوطااالااب  ؛ 00/ 0: 0007؛ ا

 .081-080: 0011محاسبی، 

انسانی و مدنوی در جامده قلمداد  ۀحرف

 اصلی آموزگار، تربیت ۀاند. وظیفدهكر

كه رشااد و بالندگی  ی اسااتشاااگردان

-میابداد زندگی دربر ۀها را در همآ 

شی از حرف   ۀآموزگاری جنب ۀگیرد. بخ

اخالقی دارد كه پیشاابرد اهداف تربیتی 

آموزگار، نیازمند پایبندی او نسااابت به 

تا با رعایت  اساااتا  وظایف اخالقی

ها را در مسیر رسید  آ  وظایف، انسا 

، امینیبه كمای و سااادادت، قرار دهد )

ضرورت توجه به اخالق  (.011: 0980

از آ   ،آموزگاااری و اخالق آموز 

سیاری  ضر، ب ست كه در دورا  حا رو

از مكاتب تربیتی و آموزشاای مدر ، بر 

اسااا  سااخنا  برخی از اندیشاامندا  

نامدار غربی مانند نیچه، شرایو را برای 

های قوی و واال رشااد و پرور  انسااا 

  زاده،اند )سااهرابی و فتهسااخت كرده

تااوانااد (. ایاان اماار ماای61: 0929

برایآساااایااب هم  فی  ل ت خ م  هااای 

كه  گارا  و هم برای كسااااانی  آموز
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بینند به همراه داشاته باشاد. آموز  می

از این رو شااناخت وظایف آموزگار یا 

گاری، بر اسااااا   ما  اخالق آموز ه

نی چو   بزرگااا كهن اخالقی  تو   م

تواند در غزالی و راغب اصااافهانی، می

ترویج رشااااد اخالقی و تربیتی نظااام 

ه، لذا در ادام ؛آموزشی بسیار مؤثر باشد

غب آرا  ر با تبیین تا كنیممیتال   ا

صو  اخالق  صفهانی و غزالی در خ ا

گ تاب آموز دهاری، در دو ك لذری و  ا

ساختار كلی اخالق الدملمیزا  ، هم به 

میزا   هم و آموزگاااری توجااه كنیم

لی از راغب اصااافهانی تأثیرپذیری غزا

    را در این بحث بكاویم.

  هالذریعدر  آموزگار وظایف .3-0

 شفقت :الف

  كه اسااات این آموزگار ۀوظیف اولین

 با و باشد دلسوز آموزا دانش به نسبت

ندها آ  تار خود فرزندا  مان .  كند رف

اید ب باشااد، بلكه مسااتبد نباید آموزگار

ند با ،  پدری مان آموزا  به دانشمهر

                                                           

 مؤمنا ، در حق و بساایار نگرا  شااما برای او  0.

  .بخشایش است و مهربانی از سرشار

  كه را دانشااای او زیرا احترام بگذارد؛

 بااه اسااااتمفیااد در دنیااا و آخرت 

راغااب  .كناادمی منتقاال آموزا دانش

 گوید:باره میناصفهانی در ای

 نندما خود آموزاندانش با که است این معلّم ۀوظیف 
 از ترمهمها آن برای او. کند فرزندانش رفتار

وقتی از اسکندر  که طورهمان است؛ والدینشان
 اهمیت از شما پدر به نسبت شما معلّم آیا: پرسیدند
 ترمهم معلّم البته : داد پاسخ، است برخوردار بیشتری

 یزندگ پدر علت ابدی، اما زندگی علت او است، زیرا

 .(411: 4141)راغب،  ... است من موقت

راغب اصااافهانی در ادامه با نقل 

 به جایگاه پدریِ) ( سااخنی از پیامبر

إنّما أنا لكم مثل » :ورزدمدلم تأكید می

ستم پدر مانند شما برای الوالد؛ من  «ه

 او بیا ساس   ؛(899/ 0010:0)دارمی، 

 كند: می

 چراکه ند؛ک پیروی پیامبر از باید باتقوا ممعل بنابراین

)راغب، « است مردم هدایت در پیامبر جانشین او
4141 :411). 

ستناد  صفهانی همچنین با ا راغب ا

حَریصٌ عَلَیكُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ » ۀبه آی

 كند: ( بیا  می018)توبه/« 0رَحیم
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 اشدب پیامبر مهربان مانند خود شاگرد با باید آموزگار
 .(411: 4141)راغب، 

ما  نابراین ه ندا ،  كه طورب فرز

  ار خود نیا(بساااتگا  پدری )هم و پدر

 باید نیز آموزا دانش ،دارند دوسااات

شته دوست را آموزگار خود شند دا  .با

ط پ  گار ۀراب   آموزا دانش با آموز

 بر دبای ،دارند بدی رفتار كه هاآ  حتی

 ،عالوه برآ . باشاااد دلساااوزی مبنای

 آموزگااار دلساااوز كردارخلقیااات و 

تی بااه ای باااشااااد كااه گونااهبااایساااا

راحااتاای بااتااواناانااد آمااوزا  بااهدانااش

شكالت  زبا  بیاورند و از این ررا بشا  م

قام  كه مورد انت بت  گار با قرار آموز

شا  آسوده باشد ،نخواهند گرفت  خیال

ا توجه به آنچه ب .(98: 0921)امیدوار، 

یم ت ف نشگ موزا ، دا مواره بااه  آ ه

  آموزگارانی تمایل خواهند داشاات كه

سوز و مهربا  ا با آن شند دل  مرا این ؛با

دلی میا  آموزگار و دانش از سویی هم

آموز را در پی خواهد داشت و از سوی 

كا قا   به ارت قل نظری دیگر  ركرد ع

آموز كمااك وعقاال عملی در دانش

هااای این نكتااه را در آموزه كنااد؛می

ا  توبیاات ارساااطو نیز میتدلیم و تر

د. از نظر او، برای آموزگار، مالحظه كر

ق ع فیاات  ظر تقااا   بود و ار ه نی ب ال

آموز بساایار حائز اهمیت اساات و دانش

سای دلی میا  شفقت و هم ۀاین امر در 

صل می شفقت و آ  دو حا شود و این 

یهم یت دلی نیز در سااااا قا  عقالن ۀ ارت

آموز توساااو آموزگااار عملی دانش

عقالنیت  ،آید. آموزگاردسااات میهب

عملی را باید به مثابه فمااایلتی اخالقی 

آموز ارتقااا  بنگرد و آ  را در دانش

 :Aristotle, 2004)دهاااااد 

VIII.2, 1155b)  . 

 بازدارندگی غیرمستقیم ب:

 و از نظر راغب، آموزگار باید با آرامی

صراحت،  متانت، نه   از را آموزدانشبا 

های تار تأثیر  .بازدارد بد رف او برای 

شتر بازدارندگی غی ستقیمربی ت به سبن م

بازدارندگی صااریه به پنج دلیل اشاااره 

  منع صااریه را دالیل از كند و یكیمی

اند دتحریك به لجاجت و سركشی می

(. وی در 108: 0000)ر.ك: راغااب، 

 و آدم ادامه عالوه بر اشاااره به داسااتا 
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 آ  ۀمیو خورد  از كه در زمانی حوا

خت، منع غب،  در ند )را :  0000شااااد

(، روایتی را از پیااامبر) ( نقاال 106

 كند كه فرمودهمی

 است:

 شتر نیز کود خوراکی با کردن درست از مردم اگر
 و کردندمی را کار ها اینشدند، باز آنمی منع
 زا بود، مانمی آن در خیری و نفع گفتند: اگرمی

؛ 613: 4141)راغب،  شدیمنمی منع آن خوردن
  .(414: 4141شهید ثانی، 

 ،با توجه به روایتی كه نقل شاااد

 توا  بیا  كرد آموزگاری كه رو می

نه  بدا تدری  داردمسااات عالوه بر ، در 

كنتری ،گیرانااهقوانین ساااخااتوضاااع 

یادی بر  مای می آموزا دانشز ند اع ك

با  نو صااامیمیت كمتری  به دارد ا آ  .

 باید آموزا دانش وزگار،این آم ۀعقید

مبی عت  ۀچو  و چرا از ه طا قوانین ا

ستبد آموزگارا تمركز . كنند شترب م   ی

 و آموز اساااتكرد  دانش اطاعت بر

شا دانش به مدموالً رود و ۀاجاز آموزان

حث به چالشب حل ها و  ها و رو  

ئل م ندنمیسااااا ن ده در برابر  را  او آ

شتباهات سرزنش ، ا بر  .ندكنمیتنیبه و 

، تدری  مستبدانه در رو  ،این اسا 

 او و آوردبار می لجوج را آموزدانش

  هاممنوعیت نقض برای شااادت به را

یك آموزگار  ،پ  .كندمی مصااامّم

مالیم  رویكردی ،باید در امر آموز 

 د.نكداشته باشد و با لطافت برخورد 

 )ص( الگو قرار دادن پیامبر ج:

ید با گار  غب، آموز گاه را ید   از از د

یامبری پ پیامبر) ( پیروی كند؛ الگوی

پاداشااای را در عو  توقع كه    هی  

شی د بو كرده عطا او به خداوند كه دان

این وظیفه  ،(. راغب19)شوری/ نداشت

 كند: گونه بیا  میرا این

 ۀبهر برای گرفتن اجر و مزد که بداند باید معلّم
 وتثر ،خداوند. کندمی نقض را الهی دنیوی، حکمت

 رایب لباس و غذا ۀکنندتأمین[ ۀوسیل عنوانبه] را
 برای روح را روح، و به خدمت برای بدن را و بدن

 دانش، اربابی. است گرفته در نظر دانش به خدمت
 کنند و دانش نباید خدمت او به باید همه که است

-خدمت باید ثروت اما ؛باشد دیگری چیز خدمت در

نابراین، ب. باشددیگری  چیز و نباید ارباب باشد گزار
 استفاده ثروت به خدمت برای دانش از که کسی

اید ب که حالی در است؛ کرده بنده را کند، دانشمی

)راغب،  همچون برده به دانش خدمت کرد
4141 :413). 

با این اوصاف، اگر در امر تدلیم و 
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 ۀزمالی آموزگار بر انگی ۀتربیت، انگیز

كار برای خدا اولویت داشاااته باشاااد، 

شاااد  اثر و بركت كار،  عالوه بر كم

صلحتبه صی، در خاطر م شخ سنجیِ 

روند صحیه كار نیز خلل ایجاد خواهد 

های باید اخال  را از شاخصهلذا شد 

ست تا  در امر او ضروری آموزگار دان

 تدلیم و تربیت قدم بردارد.

توجه به یكسان نبودن قدرت درک  د:
 آموزاننشدا 

م یا  وظایف، راغب این نكته  ۀدر ادا ب

ضافه می  آموزگار باید مانع كند كهرا ا

های به بحث واردتازه از ورود شاااگرد

عمیق علمی شااود و هر موضااوع علمی 

  در آموزا دانش ظرفیاات حااد در را

شا  سیله بدین تا دهد قرار اختیار   زا و

ها نسااابت به بیزاری آ  و ساااردرگمی

راغب اصفهانی، . دكن در  جلوگیری

فت  به دو صااا گار را  حكیم و »آموز

:  0000كند )راغب، متّصاااف می «عالم

 مطلب روایاتی این و برای اثباتا(. 107

مرت پیامبر) ( از را سی و ح   )ع(عی

اولین روایت را از راغب  ؛كندمی نقل

 :  كندبیا  میگونه پیامبر) ( این

ه بلک خویش، خرد حسب بر و به اندازه مردم، نه با
 عدم ۀنتیج در تا گویید سخن خودشان عقل ۀانداز به

)راغب،  نکنند تکذیب را رسول و خود، خدا فهم
4141 :412). 

 : فرمودند همچنین ایشا 

 شوندنمی متوجه که چیزی مورد در مردم با وقتی

: 4141راغب، ) شوندمی کنید، گمراه صحبت
412).  

سااااخااناای از  ،راغااب در ادامااه

 :دكنعیسی)ع( با این مممو  نقل می

 این در که مکنید بازگو نادانان براى را حکمت 
 اهلش از را آن اید وکرده ستم حکمت صورت، به

. ایدردهک ستم آنان صورت، به این در که دنکنی دریغ
 را خود داروهای که باشید باهوش طبیب یک مانند

: 4141)راغب،  بخشدکند، میمی اثر هنگامی که
412-412). 

ی روشاا به باید آموزگار ،بنابراین

 را به دانش آموزدانش كه تدری  كند

  سا ا بر ایشا  با باید و مند سازدهعالق

 ۀوظیف .كند صااحبت دركشااا  سااطه

آموزگااار در این مرحلااه از تدلیم آ  

، آموزا است كه به مقتمای حای دانش

آموزگار  همچنین ؛دكنمطالب را ارائه 

ید با فهم و درك محتوای  با در  را 

هماهنگ سازد. در همین  آموزا دانش

 گوید:میفیض كاشانی  ،رابطه
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ا در نظر گیرد و به معلّم باید میزان درك دانشجو ر
و به او چیزى نگوید که خرد او به آن  آن بسنده کند

 دشور این صورت از درس گریزان مىرسد، چه دنمى

)فیض کاشانی،  گرددان مىو یا عقلش پریش
4624  :4/442). 

صفهانی سس    مدیارهایی راغب ا

هنگاام تدلیم حكمات و  كاه باایاد را

آموزا ، در نظر دانش عمیق بااه دانش

تناد او با اس ؛دهدگرفته شود توضیه می

  یدتأی را دیدگاه به آیات و روایات، این

  هب آموزگار ،قیامت روز در كه كندمی

  شاااخص از دانش داشاااتن دریغ دلیل

َق تح ین و مساااا ن چ م  بااه آ  ۀارائاا ه

 شود. به نظر اومی غیرمستحَق، مجازات

ستحقّا  ستند یتیمی مانند غیرم   از هك ه

بنااابراین،  ،نیساااتنااد ذهنی بااالغ نظر

  چنین. ساااسرد او به را ثروت توا نمی

  ساااو اساااتفاده ،آ  از احتماالً یتیمانی

سیر را در دیگرا  و خود كرده و  این م

 :نویسدراغب می .سازندمی تباه

 که دیدند است، اگر واجب حکما بر که طورهمان
 وانعم تمام رسیدند، باید بلوغ سن به سفیه افراد

 ثروت مسئولیت و برداشته شانهرا سر بر موجود

                                                           

  شااد غبال كه هنگامی تا كنید آزمایش را . یتیما 0

 دانا راها آ  اگر گاهآ  كنند؛ پیدا نكاح بر قدرت

 :دفرمایمی خداوند کهچنان بسپارند؛ها آن به را خود

 " 4فَإِنْ آنَْستُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوالَهُمْ "
ا ر دانش باید ترتیب، حکیمان همین به (3)نساء/

 یآمادگ که بالغی جویندگان ظرفیت با متناسب
 دهند. دانش قرارها آن اختیار دارند، در را آن دریافت
 اما شود؛منجر می ابدی زندگی به که است فضیلتی

 یاری ما به دنیا این در که است دستاوردی ثروت
که دانش را در اختیار [ آموزگاری. ]رساندمی
 همچنین شود؛ مجازات گذارد، بایدمی مستحقغیر
 است آن خواهان که مستحقی از را خود دانش اگر

: 4141)راغب،  شود مجازات باید کند نیز دریغ
411.) 

صفهانی  و عادی افراد بین راغب ا

او  به نظر. شااودمی قائل تمایز  نخبگا

سبت خود تدهّد در نباید عادی فرد   هب ن

  رد شود، چراكه سست شریدت قانو 

خود راه  به صااورت، شااك را این غیر

هد داد ما. خوا  به كه قراریبی فرد ا

بای خت دن نا یت شااا ید واقد با   بوده، 

شویق   زا خاصی هایزمینه در تا شود ت

ص   ساااطه به و داشاااته دانش، تخصاااّ

ر، دیگ طرف از. برسااد فكری نخبگا 

 رورش افراد در تخّصصی چنین از باید

راغب، ) شاااود جلوگیری كندذهن و

شا  یافتید خود زندگی مصاله درك به  به ار اموال

 .گردانید بازها آ 
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نا102-181: 0000 گار بر(. ب این آموز

كه از فرد ب به عادی    خود ترجیه ۀنو

  ،دهد ادامه تجارتی یا كار دهد بهمی

  ۀاخشاا در كه باشااد داشااته انتظار نباید

ص دانش از خاّصاای  اگر. بیابد تخصااّ

ص عادی فرد یك كند،  پیدا تخصاااّ

 برای كه خود ۀحرف از اسااات ممكن

اساات،  جامده مهم پیشاارفت و عمرا 

 : نویسداو در ادامه می ؛شود غافل

صنعت که  و اعم از تجارت ،شکلی هر به هرکس
ت، اس خداوند عبادت آبادانی زمین برای مشغول به

 جایگاه نیاز برای مورد دانش حد در فقط باید
رتبه م این تنها. کند بسنده واحتیاجاتش اجتماعی

 ... شده، شمرده مجاز معمولی افراد برای که است
 یشخص چنین در را سردرگمی و تردید پس نباید

 .(454-411: 4141)راغب،  القاء کرد

 :این بر عالوه

 یلتحص اولیه، برای ۀپیشرفت جوامع در فردی اگر
 یشیپ برایحقیقی،  و معرفت فلسفه در تخصّصی

 سطح به رسیدن و جامعه عمومی سطح از گرفتن
 وا اگر. شدمی امتحان نخبگان، داوطلب بود، ابتدا

 بودن دانشی چنین مهیّای یا نداشت[ فلسفی] خوی
ممانعت  راه ۀادام از و کرده منصرف را او باید
، داشت یادگیری استعداد و طبع اگر اما کردند؛می
 و باید کردپیدا میحکمت  مجلس ورود به ۀاجاز

 جاآن نباید وی آن از بود. پسمی امر این به متعّهد
 را شدهخواسته دانش تمام که زمانی تا- را[ خانه]

، )راغب کردمی ترك -برود دنیا از یا کند کسب

4141 :454). 

شد می توا  با توجه به آنچه گفته 

و  آگاهی بندیكه درجه نتیجه گرفت

سف قدرت فهم مخاطب، در  و متدلی ۀفل

.  است امری مهم راغب اصفهانی تربیت

  تاادریجبااه بااایااد بااه نظر او آموزگااار

ند اصاااالح را آموزدانش به ك   طورو 

نایی از فراتر دانش از را او جدی   توا

فرد  یا همچنین شااااگرد. بازدارد خود

 كساااب برای الزم آمادگی كه عادی

 یا یلتحص به ندارد، باید را باالتر دانش

 امر چراكه این ؛دهد ادامه خود ۀحرف

  هب تدهد در ساساتی و ساردرگمی مانع

خواهد شاااد.  حرفه شاااریدت و قانو 

تأكید بر تناسااب محتوای آموزشاای با 

میزا  درك متدلّم را در آرا  دیگر 

ندا  اخالق ندیشااام ظه ا گرا نیز مالح

عنوا  نمونه، برای افالطو ، ؛ بهكنیممی

ترین اصاااوی تربیتی، یكی از كلیاادی

جه یت تو های به ظرف دداد ها و اسااات

متفاوت افراد اساات. به زعم او اساااسااًا 

هماا برای  یكسااااا   بیاات  فراد  ۀتر ا

ها انساااا  ۀهم ، زیراپذیر نیساااتامكا 

ذوق و اساااتدداد یكساااانی ندارند لذا 
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به ذوق  باید پ  از پی برد   آموزگار 

های هر فرد، متدلما  را و میزا  قابلیت

گاه واقدی خود قرار دهد  جای به در  و 

: 1، 0987ها علم بیاموزد )افالطو ، آ 

291 .) 

 عامل در رفتار و گفتار ه:

  هك اساات این پنجمین وظیفه آموزگار

 غیر از الگو بود ، عامل به آنچه باشدبه

  زا راغب اصااافهانی. كندمی تبلیغ كه

  (180: 0000)راغب، « واعظ» اصطالح

فاده اینجا در به . كندمی اسااات واعظ، 

سط ،یمرب یك ۀمنزل  و حكیم میا  ۀوا

  حای، حكیم هر به. اسااات عوام مردم

  مردم ۀتود با مسااتقیمطور به تواندنمی

باط ند و این برقرار ارت  وا تقصااایر ك

  هك است عادی مردم نقص بلكه نیست؛

  واعظ. كننااد درك را او توانناادنمی

  هب حكیم از دانش انتقای تسااهیل برای

مت انسااااا    حكیم از را عادی، حك

 ركد به توجه با را آ  و كندمی كسب

 ساااز این با رساااند.ها میبه آ  هاتوده

ما كار، خردو  عادی مردم برای حك

:  0000شااود )ر.ك: راغب، می روشاان

181-189.) 

ها واعظ   اخالقی بود  الگو با تن

  این. بگذارد تأثیر عوام بر تواندمی خود

 دنیی آموز،دانش ۀوظیف اولین با مطابق

 .است الذریده رذایل، در از روح تطهیر

  ایجاد برای واعظ بود اخالقی الگوی

  هچراك است؛ مهم اخالقی، بسیار تحوّی

یل آموزا دانش ما ند بیشاااتر ت   از دار

ند واعظ، پیروی كردار   كالم نه از كن

  خوب واعظ ترتیب، یك همین به. او

شیدی مانند باید شد خور  اهم نور كه با

 اما كند؛می تأمین خود هایاشااده با را

 وا. دارد تابد، نورمی آنچه از بیش خود

  ذوب را آهن كه اساات آتشاای شاابیه

  یبیشتر درخشش حای عین كند، درمی

بت غب،  آهن به نسااا :  0000دارد )را

  را شااخصاای چنین نقیض قرآ  (.180

 :كندمی توصیف گونهاین

و از مردم، کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی 
شود؛ )در ظاهر، اظهار محبّت اعجاب تو می ۀدنیا مای

را بر آنچه در دل دارند گواه  وندو خدا د(کننشدید می
گیرند. )این در حالی است که( آنان، می

( هنگامی که روی ها)آن .ترین دشمنانندسرسخت
د شوند(، در راه فساگردانند )و از نزد تو خارج میبرمی

ا و چهارپایان هکنند، و زراعتدر زمین، کوشش می
ساد را ف ونددانند( خداسازند؛ )با اینکه میرا نابود می
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 .(445–441 )بقره/ دارددوست نمی

  از ، واعظیمگفت كااه طورهمااا 

تارهای طریق   زا خود، بیش بیرونی رف

 سااااود مااردم بااه ا دروناای دانااش

 قابل او درونی دانش چراكه رساند؛می

ما نیسااات؛ رؤیت تارهای ا  بیرونی رف

  ۀرابط اصاافهانی راغب .شااودمی دیده

رابطااۀ  بااه را مردم هااایتوده و واعظ

 كند: می تشبیه بیمارا  و پزشك

 رهیزپ سمّی غذای از بگوید به بیماران پزشک گر»
 به معقولنا بخورد، رفتار او را آن خودش کنند، اما

رفتار غیراخالقی ترتیب،  همین به. رسدمی نظر

: 4141)راغب،  رسدمی نظربه نامعقول نیز واعظ
451) . 

 برای بااایااد بنااابراین، آموزگااار

كهدانش ندرا الگو می او آموزانی   دان

 اسدف او اگر باشد؛ اخالقی الگوی یك

  یردگمی یاد را باشد، شاگردانش، فساد

ستكار اخالقی نظر از اما اگر ش در د، با

 نظر از كااه گیردمی شاااااگردا  یاااد

ستكار اخالقی شد در  عالوه بر این،. با

به تدبیر قرآ ، عمل  یا  تار درسااات  رف

شاگردا  را  صاله، هم آموزگار و هم 

یت،  عالی انسااااان مای و درجات  به ك

تقرب خداوند و در یك كالم، كمای 

دهد. این نظری و عملی انسا  سوق می

یت  یت اخالقی و هم در ترب امر در ترب

گا   جه بزر فانی و مدنوی مورد تو عر

اساااات )خااادمی و  اخالق دینی بوده

  (.81: 0982آقایی، گل

 العملمیزان در وظایف آموزگار. 3-9

غب اصااافهانی ف پنج را   اصااالی ۀوظی

شخص را آموزگار   حالی كند درمی م

  آموزگار ۀوظیف هشااات به غزالی كه

  به اشاااره با وظایف این. دارد اشاااره

 و محتوا نظر از هاتفاوت و هاشااباهت

در . ندشومی مقایسه یكدیگر سبك، با

 الدملمیزا  از هاییعبارت فقوادامه، 

شابه عبارات با را س الذریده در م   همقای

    .كرد خواهیم

  ، در اولینگفتیم كااه طورهمااا 

تار همراه غب، رف فه از نظر را  با وظی

  درساات ،شاااگردا  با محبت و عشااق

خود  فرزندا  با هما  رفتار شاااخص

  كااه مدرفی شااااده اساااات، بخشااای

ند فه اولین ۀدربردار از نظر غزالی  وظی

تا:  غزالی  (.969نیز هسااات )غزالی، بی
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تر از راغب بیا  كرده ت را كوتاهعبارا

  .است مشابهها آ  سبك و رویكرد اما

 در) را یكسااانی حدیث نا آ دوی هر

  اصاااحاب برای پیامبر بود  پدر مورد

  خصااو  در سااخن اسااكندر و ،خود

والدین  به نسبت آموزگار بیشتر احترام

  لنق (اوی به آ  اشاره شد ۀكه در وظیف

به آیاتی از قرآ  استناد  دو هر. كنندمی

با این می   018 آیات كه تفاوتكنند 

میزا  مریم در  ۀسور 8-6 توبه و ۀسور
این،  بر عالوه. ذكر نشاده اسات الدمل

دانشااامناادا  در حااای  ۀهماا»عبااارت 

عزیمت به سااوی خداوند متدای بوده و 

ها در حای قدم زد  در راهی هستند آ 

ند یاج دار به پرور  عشاااق، احت «  كه 

ده (، در969تا: )غزالی، بی لذری قل ا   ن

 .است نشده

، الذریدهدر  آموزگار دوم ۀوظیف

مل الدمیزا  در او چهارم ۀوظیف با مطابق
لی، )   زداشااااتان(، بااا966تااا: بیغزا

  ناشایست، البته به هایراه از آموزدانش

  ،صااریه اساات و نه غیرمسااتقیم شااكل

 دب عمل تنهانه صااریه بازداشااتن زیرا

را  وا كند، بلكهخالفكار را اصالح نمی

  بحث. كندمی تردر انجام آ  مصااامّم

صر غزالی ست. مخت   از هاییبخش او ا

دربااارۀ  اصااافهااانی راغااب دلیاال پنج

  كنااار مساااتقیم راغیربااازدارناادگی 

  حدیث هما  وی گذارد، هرچندمی

ست و شتر خوراكی ازكود ساختنِ   ا دا

  كند.می نقل را حوا و ممنوعه آدم ۀمیو

شدار او همچنین شده ا   الذریده در ذكر

 .اندازدمی قلم از نیز را

ف ساااومین گاروظی  با كه ۀ آموز

)غزالی،  الدماالمیزا  دوم در ۀوظیفاا

قت (960تا: بی طاب  از دارد، پیروی م

 خداوند طرف از كه اساات) ( پیامبر

شی نوع هی  بود مأمور   امانج برای پادا

سالت .  نددنب دنیا به دی و نسذیرد خود ر

  ۀنقط به نگر  این كه اساات واضااه

 او. شاااد تبدیل غزالی عطف زندگی

  ریاضاات راه پیمود  منظوربه را بغداد

به او هدف. كرد ترك  و غرور بر غل

  اعمالی انجام با اخال  مقام به رسید 

ضایت كه شت پی در را خداوند ر   ،دا

  رد غزالی. ثروت و شهرت برای نه بود

 :كندمی تصریه خود ۀنامزندگی

 یدیام دیگر که بود شده روشن برایم این پیش از



828  
 0410  پاییز و زمستان،  92دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

 زندگی یک طریق از که ندارم، دنیا سعادت به
خودم،  ۀبیهود آرزوهای از رویگردانی و خداپسندانه

 این که بود روشن همچنین. ]...[ کنم پیدا نجات
 ۀمه از فرار و ثروت، مقام از گیریکناره با مهم، تنها
 از پس . ]...[شودمی محقّق گیروقت هایوابستگی

 نهخالصا که دیدم دقت کردم و تدریس نیت به آن
 هرتش و طلبیجاه خاطربه بلکه نیست خدا برای و

 برنخیزم تالفی به اگر که دانستم یقین به پس. است
 و نش ۀتپ یک ۀلب نکنم، در دگرگون را خود حال و

 آن در و هستم آتش در فروپاشی حال در ماسه

 .(556: 4143)غزالی، «افتاد خواهم

غزالی،  هم و راغب اصاافهانی هم

شاااوری را در بیا  این  ۀساااور 19ۀ آی

قل می فه ن ماالًوظی ند؛ احت  دو هر كن

  انتقای در اخال  اهمیت بر دارند قصد

، دانش: كنند در این آیه تأكید دانش

ید با كه یا ثروت خاطرهب ن قام، بل   م

 .  شود داده آموز  خدا باید خاطرهب

  ثروت كه دارند نظر اتفاق دو هر

  به دبای است و ثروت تردانش، پایین از

 كند روح، خدمت به باید دانش و بد 

ت، ثرو گردآوری با نباید ك هی  لذا

ین ا راغب اصااافهانی. كند پیدا برتری

ه گوننكته را در وظایف آموزگار این

  :كندبیا  می

 رد ،نتیجه در که است لباس و غذا خدمت در ثروت
 در دانش و دانش خدمت در بدن و بدن خدمت

  .(413: 4141)راغب، است  روح خدمت

فاده با نیز غزالی ما  از اسااات   ه

د، كنمی اشاااره نكته همین عبارات، به

  رد ثروت كه نكته این به ایاشاااره اما

  ؛كنداسااات، نمی لبا  و غذا خدمت

 : گویدمی راغب

 مخدومفالعلم مخدوم غیر خادم، والمال خادم غیر 
 .(413: 4141 راغب،)

  در مهكل به كلمه تقریباً جمله این

  این بااا شاااود؛می تكرار الدماالمیزا 

  « لی»، «غیر» ۀجای كلمبه كه تفاوت

 (.960تا: )غزالی، بیشود می جایگزین

ف گار چهارم ۀوظی نه آ  آموز گو

 ابقمط ،كنداصفهانی بیا  می كه راغب

ی غزال آموزگار از نظر شااشاام ۀوظیف با

؛ او (962-967تا: بیاساااات )غزالی، 

  تدلّمم فهم ۀانداز به باید مدلّم گوید،می

  ساااردرگمی باعث تا گویدب ساااخن

 نشاااود. آموز و تنفّر او از در دانش

 یك حدیث و چهار اصااافهانی راغب

 یك و)ع( عیساای حماارت از سااخن

  از آیه پنج و)ع( علی حمرت از سخن

  چهار هما  غزالی .كندنقل می قرآ 

سی حمرت سخن حدیث و   را )ع(عی
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منقوی  آیات هما  از آیه سااه ۀعالوبه

 عبارات .كندمی نقل اصفهانی از راغب

غزالی و راغب اصااافهانی، این پیام را 

كند كه آموزگار نباید دانش تداعی می

دد، دریغ كند؛  را از شااااگردا  مسااات

عالوه برآ  نباید دانش را به كسانی كه 

ندارند منتقل  ،آمادگی دریافت آ  را 

 كند.

یفاا دوم قسااااماات ظ  چهااارم ۀو

  ،راغاب اصااافهاانی آموزگاار در نظر

  غزالی در نظر هفتم ۀوظیفاا بااا مطااابق

بی اساااات لی،  غزا .  (971-962تااا: )

طور كه در نظر راغب بیا  شاااد، هما 

 اصااوی كه اساات آموزگار این ۀوظیف

  آموز  واردتازه آموزدانش به را اولیه

  تدری  را پیشاارفته علوم او اگر. دهد

  كرد كه خواهد گیج را كند، شاااگرد

  غفلت خود هنر و عبادت از ،نتیجه در

  نخبگا  سااطه به هرگز خواهد نمود و

هنر تدری  آموزگار، . رسااید نخواهد

  هب چراكهاست  مهم آبادانی زمین برای

ۀ عقید هما  غزالی. اسااات جامده نفع

صفهانی راغب   اوتتف كمی با البته را ا

  جمالت از بدمی. پذیردمی سبك در

 یگرد برخی و هسااتند یكسااا  تقریباً

  برخالف غزالی. اناادشااااده بااازنگری

 بااه نیاااز نی، در موردراغااب اصااافهااا

تأكید دارد  كار در امانت و صاااداقت

  دو، این هر برای (.962تا: )غزالی، بی

ست، بلكه هدف خود خودی به هنر   نی

سیله ست جامده به خدمت برای ایو  .ا

  سدادت در خود ۀنوب هم به جامده رفاه

بنابراین، . دارد اساااساای نقش آخرت

  ها، اعم از هنر آموزگاریفدالیت ۀهم

سب علم یا  وحتطهیر ر به منجر باید ك

 .شود اخروی سدادت ،سرانجام و

باید از  از نظر راغب اصااافهانی، 

 یا اسااات شااارور كه ورود شااااگردی

نایی به فكری توا مه ندارد،   دارالحك

خاصی از علم  ۀبرای تخّصص در شاخ

 وی اگاار امااا ؛جاالااوگاایااری شااااود

  ییتوانا عقلی نظر از و بود طینتخو 

  به كه كرده تشاااویق را او دارد، باید

 پایا  تا باید و شاااود وارد ارالحكمهد

  مورد دانش تمام كه زمانی تا یا عمر

ست را خود انتظار   آنجا آورد، در به د

ند و همچنین ما ید ب  یك ورود از با

سیرت شاگرد  رایب درجۀ باالتر در بد
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شود )راغب،  جلوگیری تحصیل ۀادام

راغب  غزالی مانند (.102-181: 0000

  كااه اساااات نكرده بیااا  اصااافهااانی

در نهاد  عمر پایا  تا باید آموزدانش

  نهاد توصااایف برای .بماند آموزشااای

  اصااطالح اصاافهانی آموزشاای، راغب

  دارالدلم اصااطالح غزالی و دارالحكمه

  . (971تا: غزالی، بی)اند را به كار برده

نظر پنجم وظیفااه   آموزگااار از 

 است به واعظی مربوط راغب اصفهانی

فیض در رساااند   ۀعنوا  واسااطكه به

به دیگرا  و تبیین آ ، بین خود و  علم 

 او پردازد.مردم عااادی بااه موعظااه می

 ملع اخالقی الگوی یك عنوا به باید

شتری تمایل مردم كند، زیرا   تقلید هب بی

  وظیفه این. دارند مدلّم ظاهری كردار از

ین بااا م ت یفاا هشاااا ظ موزگااار ۀو   در آ

  «واعظ» ۀواژ جای به كه الدملمیزا 

سطه عنوا به ستفاده «مدلّم» ۀواژ از وا   ا

قت طاب )غزالی،  دارد كرده اساااات، م

  :نویسدمیغزالی  .(971-971تا: بی

 اشتهد مغایرت وی هایگفته با نباید معلّم عملکرد
 راه و هدایت جستجوی از را مردم امر این زیرا باشد؛

 طریق از دانش که حالی در. کندمی دور مستقیم
 شود؛می درك چشم طریق از عمل، و عمل و ذهن

-اصحاب) بینندمی خود چشمان با که افرادی تعداد

 دخو ذهن با که کسانی با مقایسه در( البصیره
از  یشب لذا معلم باید ؛است بیشتر بسیار بینندمی

 بپردازد خود کردار اصالح دانش، به ۀاشاع و ارتقاء
 (.624-624تا: )غزالی، بی

 مثااای را حكیمی دو متفكّر، هر

  دهدمی هشااادار مردم به كه زنندمی

 نكنند، اما را مصاارف ساامّی فال  چیز

همچنین  ؛كندمی مصرف را آ  خود 

مطرح  را چاپ و چاپگر تمثیل دو هر

  یلتمث اصاافهانی این راغب اما كنندمی

 :دهدمی توضیه ترمنطقی و تركامل را

 ار حکّاك، آن که سفالی به تواننمی که طورهمان
 که حالی در است ممکنزد، غیر نگار و نقش نساخته

 تقوا به مستمع است، روح آن از تهی واعظ، خود

 .(455: 4141)راغب،  برسد

یل پزشااااك و  عالوه بر این، تمث

چاااپگر، هم راغااب اصااافهااانی و هم 

غزالی در تبیین ارتباط میا  آموزگار و 

یل یه و متدلم از تمث ند سااااا مان هایی 

اند اساااتفاده كردهصااااحب ساااایه نیز 

تااا: و غزالی، بی 188: 0000)راغااب، 

(. همچنین راغاب اصااافهاانی باه 970

«  فسورۀ ص»آیاتی مانند آیات ابتدایی 

كند كه در آ  خداوند، نیز اساااتناد می
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مؤمنااا  را از گفتن آنچااه خود باادا  

كند )صاااف/ كنند، نهی میعمل نمی

1 .) 

  هك شااودروشاان میبه این ترتیب 

ف پنج این گاروظی گاه  ۀ آموز ید از د

صفهانی راغب از  شدها وظایف بی ، باا

ن بط از غزالی. دارد مطابقت غزالی نظر

یا  وظیفۀ چهارم  راغب، وظایف در ب

.  كنداساااتنتاج می را هفتم و شاااشااام

نابراین، پنج ف ب  مذكور توساااو ۀوظی

ر دمذكور  ۀوظیف شااش با راغب، برابر

 دو غزالی. اسااااتمطااابق  غزالی نظر

 ردهك اضافه( پنجم و سوم) ردیگ ۀوظیف

شت در كه   آموزگار ۀوظیف مجموع، ه

 دو ینا تبیین به اكنو . كندمی بیا  را

ضافه ۀوظیف شتر توجه میا  .كنیمشده بی

ست غزالی این سوم از نظر ۀوظیف ه ك ا

ید آموزگار با   نصااایحت هرگونه از ن

دهد  اجازه او به یا كند شاااگرد، دریغ

  شركت از آموز  سطحی هر در كه

                                                           

  گرفته تباهاش مدلم هفتم وظیفه با نباید وظیفه این 0.

 موزآدانش تحصیل ادامه از جلوگیری ، یدنی شود

 رایب اشااتباه یهاانگیزه داشااتن. بد شااخصاایت با

  .نیساات فاسااد شااخصاایت یك مدنای مطالده، به

ش را آ  صالحیت اینكه مگر كند   تهدا

 بر عالوه. (968تا: )غزالی، بی باشاااد

 هدف كه كند یادآوری او به این، باید

  یدنیای قدرت و دانش، لذّت تحصیل از

  ساادادت و خدا قرب به نیساات، بلكه

  دانش او حای، اگر این با. است اخروی

بای آبرو و قدرت برای را كند، می دن

 د:گویوی می .گرفت را او جلوی نباید

 برای فقط شخصی که شود متوجه[ آموزگار] اگر
ت، اس دانش دنبال به علما با مباهات یا و موقعیت

 با یرییادگ به او اشتغال. شد وی تحصیل مانع نباید
ست، ا یادگیری از فرار از ، بهتر[ناهنجار] قصد چنین

 زا را او تواندمی کندمی کسب او که دانشی زیرا

تا: )غزالی، بی 0کند آگاه آن هایواقعیت و آخرت

635). 

  نممك افرادی چنین به نظر غزالی

  فخرفروشاای، كارهایی خاطربه اساات

 صداقت عدم خره بهدهند كه باأل انجام

ند )غزالی، بی پی خود قصااااد ا: تببر

 دگویمی ما به غزالی ۀنام. زندگی.(968

 كرده شاااهرت، تحصااایل برای او كه

  كند می شااهرت، تحصاایل خاطربه  كه شااخصاای

 را خود زندگی بددی مراحل در تواندمی همیشااه

  هب سودمندی اثر دانش اكتساب در كند، و اصالح

  .آورد می بار
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  ۀغیرمخلصان نیت سرانجام به است، اما

  تصاامیم دلیل همین به و برد پی خود

یاطلبی از كه گرفت  و كند دوری دن

كند.  پاك رذایل ۀهم از را خود روح

  زالیغ كه نیساات تدجب جای بنابراین

 به نسااابت آمیز راتسااااهل رویكردی

 او. دارد فخرفرو  آموزا دانش چنین

  زمانی كه داندمی شااخصاای ۀتجرب با

 او توجه مانع این بالید، امامی خود 

لت به   گیریتصااامیم خود و هایرذی

 لطف طریق از او. نشد اصالحش برای

 خداوند این زیرا یافت؛ نجات خداوند

ست  كرده عطا او به را دانش این كه ا

 زندگی تجارب تكرار با غزالی .اساات

هار   آموزدانش كه داشاااات خود، اظ

سب دنبای به باید متكبّر شد دانش ك   با

  هب نسااابت را دانش، او اینكه امید به

.  دكن حسا  خود خودپرستی مغرورانۀ

  نادانی جای به را دانش غزالی خود

 داد امكااا  او بااه و این امر برگزیااد،

  شتریبی مراقبت خویش رذایل به نسبت

                                                           

 هك كندمی حمایت ادعا این از بیشاااتر امر . این0

 مرحلۀ در هنوز غزالی كه زمانی ، درمیزا  الدمل

غداد در خود زندگی كالمی و فلسااافی  ای بود ب

 .باشد داشته

فه ید پنجم وظی  ۀاز نظر غزالی، ا

ست غزالی خود در  را آ  توا نمی و ا

ثار غب آ هانی را . كرد مالحظه اصاااف

آموزگار  یك كه دهدمی هشدار غزالی

  برابر در را دیگر علوم نبااایااد هرگز

  ازها آ  كند، مبادا شااااگردا ، تحقیر

  عنوا به. شااوند دلساارد علوم آ  ۀادام

  را عقلی علوم نباید فقه مثای، اسااااتید

  جالب (.967تا: غزالی، بیكنند ) تحقیر

  یتترب و تدلیم بخش در كه اینجاساات

 معلو به ایاشاره ، هی الدیناحیا  علوم

ت منع تقبیه علما نسب. است نشده عقلی

آ   بیانگر به یكدیگر از ساااوی غزالی

ست كه شتن زما  در ا  ،الدملمیزا  نو

سفی ۀدر دور هنوز غزالی ه بود خود فل

ست سبت و ا   ربددی كه تغیی ۀدور به ن

  یرتمطلوبنگاه تصوف داد،  مذهب به

  در غزالی .0است داشته فلسفی علوم به

  كه كسااانی برای المااالی من المنقذ

سیار دقت تأثیر تحت سوفا ف دقیق ب   یل

  شاااده نوشاااته پایتخت، از عزیمت از پ  اندكی

 .است
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  نااهااایاات در گاایاارنااد، اماااماای قاارار

  اعتقادات و هاراه دنبای به كوركورانه

كند می نگرانی هستند، اظهار فاسدشا 

 باید اینجا، او در (.801: 0006)غزالی، 

  لسوفیفی چنین ۀنمون عنوا به را سیناابن

شته ذهن در شد دا سیر كه افرادی. با   ا

سوفانی چنین   ۀادام زا باید شوندمی فیل

  ۀوظیف با نكته این .شوند منصرف علوم

  مطابقت الدملمیزا  آموزگار در ششم

 آموزگااار. (967تااا: )غزالی، بی دارد

شی ارز  از را آموزدانش باید   كه دان

 سازد دارد، آگاه وجود باالتر سطه در

 مامات به را فدلی سااطه او كه وقتی تا

ساند، بتواند شتاقانه ر به  سطه آ  در م

یل علم بسردازد   رطوبه او اگر. تحصااا

كند، می مطالده را موضوع دو زما هم

  رساندب پایا  به را یكی دهد ترجیه باید

  زا و كند تكمیل را دیگری ساااس  و

  تمراقب یادگیری در بندیدرجه اهمیت

 (.966تا: بی)غزالی، كند 

رسی نهایی4  . تحلیل و بر

 جبه پن شود، غزالیكه مالحظه میچنا 

راغااب  كااه طوروظیفااۀ آموزگااار آ 

یا  می هانی ب جدّی  ،كنداصاااف توجه 

 ود به را پنجم ۀوظیف او. داشااته اساات

 ود و كندمی تقسااایم جداگانه ۀوظیف

فه ده در كه برای آموزگار وظی لذری   ا

  ۀمقایس در. كندمی فهندارد، اضا وجود

  ۀ آموزگااار از نظر راغاابوظیفاا پنج

صفهانی شت با ا  یغزال ای كهوظیفه ه

در  اشااااره كردیم كه كند،مطرح می

  برخی بااا هااای آ  دوایااده اسااااا ،

 .هساااتند یكساااا  ،جزئی هایتفاوت

قرآ  كریم و  از هاااقوی نقاال بیشاااتر

 موضوع برای و است احادیث، یكسا 

  رائها یكسا  ساختار یك در و یكسا 

ته . دنشاااومی   زا برخی برای غزالیالب

  به نسبت كمتری یقرآن وظایف، آیات

كند و نیز در می ذكر اصاافهانیراغب 

تبیین برخی وظایف او تنها به یك آیه 

كند، در حالی كه از قرآ  اشااااره می

راغب اصفهانی به آیات بیشتری استناد 

  از غزالی كه رساادمی نظر به. ورزدمی

 برای نوی پیش عنوا بااه الااذریدااه

یك بحث  بازسااازی و انتخاب، حذف

 وظایف ۀدربار منسااجم و منظم جدید

زم . البته الاست كرده استفاده آموزگار
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 وظایف غزالیاسااات توجه كنیم كه 

سنجیده طوربه را آموزگار   هالذرید از ن
  اساابمتن راها آ  بلكه كندنمی اقتبا 

ن بدی ،كندمی تنظیمویش خ رو  با

كه برخی ها صاااورت  یل را فراز   تأو

  تتغییرا با را عبارات از برخی و كرده

   بیا دیگری اصاااطالحات با یا جزئی

ندمی ده. ك لذری بهرا نمی ا عنوا  توا  

فاً صااار غزالی منبع ثابتی دانسااات كه

  بااه و كرده گزینش آ  از را مطااالبی

 وا بلكه باشااد؛ درآورده تحریر ۀرشاات

  محتوای بااا متناااسااااب را الااذریدااه

 ایمقدمه حدودی تا ، كهالدملمیزا 

  ینیبازآفر ،اوست ۀصوفیان اخالق برای

لی .ناادكمی لهااام از بااه غزا یر از ا غ

ده لذری نا نظرات ابن ، ازا هام نیزسااای   ال

  اسااتادانی از همچنین ؛ اواساات گرفته

ابوطالب مكی  چو  حارم محاساابی و

  مبانی ۀارائ در سااادی و هم بهره برده

  در  صاااوفیا تأكید بر آرا  با فلسااافی

 داشته است. نف  ۀتزكی

ظر از لی ن غزا راغااب و  محتوا، 
صفهانی   عنوا به را اخالق علم دو هر ا

صرفاً نظری و  علم یك كاربردی، و نه 

.  نندكمی تلقیزندگی،  برای فلسااافی،

كه تدلیم یت و این ی واقدی ترب   به دبا

ای شاااود، نكته منجر خداوند مدرفت

زمانی . آیدشااامار میبه مهم و كلیدی

یل از روح كه   به و شاااده پاك رذا

ساز علم انسا  شود، این آراسته فمیلت

  حاااصاااال یدنی اخالق و ملكااۀ آ 

ست كه  این در شود؛ تنهامی صورت ا

ند متبلور  واقدی مدرفت هد خداو خوا

  آموزگار راغب و غزالی، در نظر شااد.

  كهبه تدری  بساانده كند، بل فقو نباید

 و اعمای با نیز را اخالقی باید فمااایل

م رفتار عمل  و علم. دنمای خود، مجسااّ

 آموزگار، تا باشاااند همبا اخالقی باید

  فاتص باشد و داشته زدنیمثای رفتاری

یك را قل شااااگردانش به ن  .كند منت

  این دو بر هر و غزالی راغب اصاافهانی

  ایسیلهو باید تربیت و تدلیم كه باورند

سانی، كنتری برای سو رذایل نف   ۀقوّ تو

  تربیاات فرآینااد طریق عقاال، از عااالی

  اخالقی عادات ایجاد .باشاااد اخالقی

  كساب سامت به را آموزخوب، دانش

 وا برای كه جایی تا دهدمی سوق تقوا

  دو ب حتی و ۀ ذهنی شودملك به تبدیل
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فات كار را الت عد اخالقی، آ     به قوا

  قاخال فلسفی مبنای این .دهدانجام می

  غزالی و اصااافهانی راغب دیدگاه در

ندارد تازگی  كه ،چندا     میرام در بل

.  اساات موجود نیز ارسااطویی اخالقی

  هك است است، این جدیدتر كه چیزی

شاااخصااایت، تهذیب و تزكیۀ  دو این

 خداوند مدرفت ساامت به را آموزگار

مدنای رویكرد و این به اندداده ساااوق

میلت صی در اخالق ف ست خا محور ا

یلِت یكرد فماایدنی رویكرد دینی یا رو

  دینی در اخالق. 

كه  تۀ مهم دیگر این اساااات  نك

قرآ ، منبدی مشااترك، هم برای راغب 

اصاافهانی و هم برای غزالی اساات لذا 

راغب اصاافهانی، تأثیر زیادی بر غزالی 

برای اساااتفاده از قرآ  كریم در جهت 

ته اسااات.  تبیین اخالق فلسااافی داشااا

غزالی، اخالق فلساافی را پذیرفته و آ  

نه را در  یا یك مفهوم قرآنی و صاااوف

ست. با این حای، تأثیر، به  ادغام كرده ا

مدنای فقدا ِ نوآوری نیساات. نوآوری 

بانی فلسااافی غزالی در فراهم آورد  م

، وی یا به اصطالح ۀبرای اخالق صوفیان

گیری صاااوفیااانااه برای اخالق جهاات

ته اسااات. نابراین، د فلسااافی او نهف ر ب

اخالق آموزگاری، غزالی از یك ساااو 

هااای راغااب اصااافهااانی در بااه تبیین

ا  توجه دارد و از های اخالقینوشااته

ساااوی دیگر به مبانی فلسااافی، دینی و 

ه های پیشاااین بای كه از سااانتتربیتی

ارم برده است و لذا اخالق آموزگاری 

لت تاری فمااای با را در ساااااخ محور 

 كند.  رویكرد دینی ارائه می

ی. نتیجه5  گیر

د لذری هانی ۀا غب اصاااف تركیبی از  ،را

یونانی و اسااالمی را حكمت  هایتأثیر

غب بركند. می ابراز هذیب خالف را ت
های زیادی مساااكویه، نقلابن االخالق

كنااد. را از قرآ  و حاادیااث، بیااا  می

ه وی ا  بههای اخالقیدر نوشته غزالی

ملمیزا در  گاه گساااترده ،الد به ن ای 

هایی از آ  را و غالباً متن دارد الذریده

، دملال میزا كند. لفظ به لفظ نقل می

رائه ا را متدالی اخالقی فلسااافی مبانی

  لمفصااّ  طوربهغزالی  هابدد كه كندمی

یا  علوم در لدیناح ده آ  به ا   توسااا
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  زا توانیمنمی همچنین .بخشاایده اساات

نیم، ك پوشاایچشاام مسااكویهابن تأثیر

سفی اخالق زیرا   قلمنت راغب به وی فل

  منبع یك عنوا او، به ۀالذریدو  شاااد

ی بر اخالق غزالفلسفی،  واسطۀ اخالقی

نابراین، غزالی .مؤثر بوده اساااات   از ب

 برای اصااالی منبع عنوا بااه الااذریدااه

ستفاده می تربیت و تدلیم وظایف كند ا

  را از هایشقوی نقل بیشااتر تا جایی كه

 و نظم همااا  حاادیااث، طبق و قرآ 

یب غب ترت هانی،  را پیش برده اصاااف

غزالی با بازنویساای و بازنگری  اساات.

و همچنین پرداختن به وظایف  الذریده

شرحی منظّم،   عنوا  یكبهآموزگار با 

چهارچوب از آ  كتاب اسااتفاده كرده 

دد مۀ آ  هاو ب ظایف ه با و   كمی را 

یز  احیااا  علوم الاادین در اصاااالح ن

   .گنجاندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه آ  نسبت ب یو پربار الدمل میزا نظم 

  اساااتدداد دلیل به توا می را الذریده

ملبهره غزالی در كا نابع از برداری   م

صلی ست الذریده ،جمله خود، از ا  .دان

ده توا به نوعی می لذری   عنوا به را ا

غزالی با  كه دكرنوشته تلقّی متنی پیش

 میزا  الدملجرح و تددیل آ  توانست 

  تنهانه را به رشتۀ تحریر درآورد. غزالی

  بازنویساای را الذریدهاز  هاییقساامت

كهمی غب قرآنی اخالق از كند، بل  را

هانی یا  نظراتش برای نیز اصاااف   هك ب

  فیصااو و فلساافی مشااترك بین اخالق

  .برد، بهره میاست

 

  

  مالحظات اخالقی:

 تأمین مالی دریافت نکرده است.این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های  :حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع
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