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Abstract 
It is worthwhile to look at the character of Socrates from the point of view of the teacher 
because this great teacher stands against the greed of the sophists and Puts education in the 
right direction and educates disciples like Plato. Accordingly, the purpose of this study is to 
obtain Socrates' characteristics as a teacher and to explain these characteristics. To achieve 
this goal, Thematic analysis method was used. The result of the present study is the 
achievement of twenty-five main themes, which in the first stage are classified into four 
themes that organize scientific characteristics, moral characteristics, social characteristics, 
and educational characteristics. The next step is to categorize these themes in the form of two 
comprehensive themes of individual-societal behavior and scientific-educational behavior. 
These features are also explained and are mentioned at the end in the table and network of 
Thematic. 
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 بخشگاه معلمی الهامهای سقراط در جایجستاری در ویژگی

 3محمدحسین حیدری ،2، احسان یاوری1فاطمه رمضانی

  آباد، ایران، خرمدانشگاه لرستان، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی . استادیار،1

 ، بروجرد، ایراناهلل بروجردیدانشگاه آیت . استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی،2

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهانشناسی، ، دانشکدة علوم تربیتی و روانعلوم تربیتی گروه ،دانشیار. 3

 (21/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 05/10/1398)تاریخ دریافت:  

 چکیده

بودن، از زاویه معلمی بدان شدن از زوایای دیگری همچون فلسفه و فیلسوفشایستة شخصیت سقراط است که پیش و بیش از دیده
گرداند تنه با ایستادگی در برابر سوفسطائیان، جریان تعلیم و تربیت را به شاهراه اصلی خود باز مییسته شود؛ چرا که این معلم بزرگ، یکنگر

زداید. افزون براین، شاگردانی چون افالطون را ها بر جایگاه و شأنیت معلمی وارد آورده را میطلبانة سوفیستای که نگاه منفعتو خدشه
تنها در آن زمان و مکان خاص، بلکه در گسترة کردن راه و رسم معلم خویش، تداوم حیات معنوی سقراط را نهکند که با دنبالبیت میتر

های سقراط در جایگاه معلمی هدف پژوهش حاضر واقع شده شوند. بر این اساس، شرح، بسط و تبیین ویژگیتاریخ و پهنة زمین موجب می
گیری از روش تحلیل مضمون، آثار و مکتوبات مرتبط با موضوع، مورد خوانش، بازخوانی و کدگذاری و تحلیل با بهرهو برای نیل به آن، 

قرار گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر در گام نخست استحصال بیست و پنج مضمون اصلی )ویژگی( است، که این مضامین ضمن 
دانشوری، منش اخالقی و رفتاری، منش اجتماعی و بین فردی و منش تعلیمی و دهندة منش علمی و مضمون سازمان 4تحلیل، در قالب 

معاشرتی و سلوکِ  -دهنده در قالب دو مضمونِ فراگیر سلوکِ فردی اند. گام دیگر، صورت بندی مضامین سازمانبندی شدهتربیتی دسته
 ول و شبکة مضامین است. تربیتی، و پس از آن تجمیع و ترسیم تمام مضامین یادشده در قالب جد -علمی

 بخشی.بخش، معلم، الهامسقراط، معلم الهام واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           

 رایانامه:مسئول سندةینو ، ramezani.f@lu.ac.ir 

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                              مطالعات آموزشی و آموزشگاهی                                  
    X494- 2423شاپای چاپی:                                                                                            1401تان تابس، 2، شمارة 11دورة 

        2645-8098کی: شاپای الکترونی                                                                                                      487 ـ 521صفحات 

mailto:ramezani.f@lu.ac.ir
http://pma.cfu.ac.ir/


   489                                                                               بخشهای سقراط در جایگاه معلمی الهامجستاری در ویژگی

 

 

 

 مقدمه

اش، همواره طلبیگرایی و حقجوگری، کمالوجستحس یناتوانی و ارضا انسان در مسیر غلبه بر

ی، استاد، مدرس، های مختلفی چون معلم، مربتاریخ نام ةنیازمند هادیان و راهبرانی بوده، که در گستر

جویی اهدافی اند. هر چند که تفاوت در نام و باور، پیمراد، مرشد، پیرطریقت و... بر ایشان نهاده

هایی خاص در امر تعلیم و تعلم، سبب تمایز این افراد از یکدیگر گشته، اما متفاوت، وکاربرد روش

)رمضانی،  صنف گرد هم آورده است ها و افراد را تحت یکگری، تمام این ناماشتراک در کار هدایت

گذارتر تأثیرتر و اند کسانی که موفق. در میان این صنف نیز بوده(58، ص1396حیدری و نوروزی، 

 اند؛ از جمله این افراد، سقراط یونانی است. از دیگران ظاهر شده

هدایت به ت، نهایبه دنیا آمد. او خودخواسته و باعشقی بیپیش از میالد در آتن  469سقراط در 

و بدون برجای گذاشتن هیچ متن مکتوبی، جایگاه خویش را نه تنها در  پرداختو تربیت مردم آتن 

تاریخ تثبیت نمود و حضورش قرون و اعصار را در هم  ةمیان مردم آتن آن روزگار، بلکه در گستر

 نوردید.

نوان و مطلبی متعلمین و شاگردانی که موفق به درک محضرسقراط گشتند، نه فقط درس، ع

گرفتند؛ ایشان با نوشتن و گفتن از خاص، بلکه طریقه و سبک زندگی خویش را هم از وی الهام 

افراد بسیاری را نیز  های وی،های فکری متاثر ازطریقت و اندیشهسقراط، و به راه انداختن جریان

 -توان به افالطون ، میند. از میان شاگردان برجسته و مستقیم سقراطکردنثر از این معلم بزرگ أمت

های گوناگون گسترش های سقراط را در زمینهاشاره داشت که اندیشه -بنیانگذار مکتب ایدئالیسم

های گوناگون شخصیت سقراط، داد و به اوج رساند. دیگر شاگرد سقراط یعنی آنتیس تن، از جنبه

اما به افراط کشیده شد  ،برساندسادگی و وارستگی او شد و بر آن شد تا این شیوه را به اوج  ةشیفت

(. به اقلیدس 36- 20صص 1397زاده، )نقیب او، و شاگردش نسبت دادند هها را بو بنیانگذاری کلبی

شاگرد دیگر سقراط نیز بنیانگذاری مکتب مگارا، به آریستیپوس مکتب کورن و به فیدون مکتب 

 (.33، ص1370)آصفی،  دهندالیس را نسبت می

های ظاهری ای از زیباییگذاری سقراط، در حالی که او را بهرهتأثیرین حد از این جایگاه و ا

اعتنایی و تحقیر مورد بی های دیگری از زیبایی نداشت مسلماًاین پیکر زشت پیراهه»نبود، و چنانچه 
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وجود چنین  (.19-17، صص1363)کرسون،  «شدبودند واقع می ظاهرییونانیانی که عاشق زیبایی 

ها ها ساخته بود؛ و سقراط با برخورداری از این ویژگیایی در سقراط او را محبوب دلهپیرایه

 ،بخش ایشان در راه و رسم زندگیتوانسته بود روح شاگردانش را به تسخیر خویش درآورد و الهام

ها و سخنان، بلکه بخش بود که نه تنها حرفحتی بنیانگذاری مکاتب مختلف باشد. او معلمی الهام

 آموز بود. ام حاالت و سکناتش برای شاگردان دارای جاذبه، و درستم

و ماندگار، بخش الهام رسد، برشماری و تبیین ویژگیهای سقراط در جایگاه معلمیحال به نظر می

گذاری تأثیرمندی باشد که در مسیر تسخیر قلب متعلمین و گر معلمان دغدغهتواند یاریسو میاز یک

تواند این رهاورد را از از سوی دیگر، میهستند.  آشنایی با الگوهای ناب معلمیبر ایشان، خواهان 

و اقبال، بلکه نشات  بخشی و ماندگاری، نه برخاسته از شانسدل تاریخ به ارمغان بیاورد که الهام

است؛ آنانی که اول تربیت و رشد بخش الهام های متعدد در وجود معلمینگرفته از فضایل و ویژگی

اند، و بعد با وجودی سرشار از عشق به همنوع و اشتیاق به معلمی، شتن را دنبال کردهخوی

 اند.کردهمندانه بَرکِشی و تربیت شاگردان خویش را دنبال دغدغه

تکیه بر روش تحلیل مضمون،  تالش بر این است که با براین اساس در پژوهش حاضر

 تأثیرد، و به تحلیل و تبیین شوبخش استخراج الهام گذار وتأثیرهای سقراط در جایگاه معلمی ویژگی

 ةها بر شاگردان و جریان تعلیم و تربیت پرداخته شود؛ تا بدین وسیله ضمن ارائهریک از این ویژگی

بخش، از تمامی معلمان طلب این مهم را داشته باشد که در تعامالت الگوی کاملی از معلم الهام

ای شان را ندازند و با پرداختن به خویشتن و خودسازی، افق حرفهتربیتی با شاگردان طرحی نو درا

گذاری بر شاگردان تغییر دهند و با آراستگی به فضایل مختلف تأثیراز علم سپاری صرف، به تربیت و 

 سازی و شاگردپروری روی آورند.و علم آمیخته با عمل، به انسان

 :های اصلی پژوهش به شرح زیر استبه این منظور پرسش

بخش الهام فیلسوف، سبب پدیدآمدن شخصیت –هایی در سقراط به عنوان معلم چه ویژگی. 1

 ده است؟شوی 

 تواند داشته باشد؟ی بر شاگردان و جریان تعلیم و تربیت میها چه تأثیرهر یک از ویژگی. 2
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د خصوصیات معلم یکی از شپژوهش حاضر انجام شد، مشخص  ةجویی که در پیشینوبا جست

به نحوی که هریک از ایشان براساس تجربه، ، پژوهشگران مختلف بوده است ةوعات مورد عالقموض

هایی برای معلمان ذهنی خود، و یا با تکیه بر تحقیقات میدانی، به برشماری ویژگی ةدیدگاه و سبق

ان اند؛ این توجه و دقت نظر در خصوصیات معلم، اختصاص به دوران معاصر نداشته و متفکرپرداخته

اند. هر و بدان پرداخته بزرگی چون شهید ثانی و فیض کاشانی در گذشته نیز بدین مهم توجه داشته

باشد، برخی های مرتبط، در این جایگاه، مقدور و میسور نمیتک پژوهشچند اشاره به تک

 .شوداشاره میه عنوان نمونه در ادامه برای ها جدیدترین این پژوهش

و تعریف ایرانی، معلم  چهار بر روی شخصیت ة(، با مطالع1396) وزیحیدری و نوررمضانی، 

هایی چون داشتن عالقه ویژگی ای( در مقاله1395) پورمظفری د.کنناز معلمی ارائه  یجدیدالگوی 

طبعی و ها، شوخداشتن آنآموزان و دوستتدریس، عالقه به دانش ةو ذوق نسبت به موضوع و رشت

آموزان، ایجاد محیط گرم و حامی ثر با دانشؤدادن، ارتباط ممهارت گوش طنزگونه، داشتن ةروحی

های گفتاری و فن بیان، استفاده از استعاره و تشبیه، استفاده از داستان، برای بروز خالقیت، مهارت

های این معلمان ایجاد تصویر و القای بینش از طریق سخن، تناسب بین گفتار و رفتار را از ویژگی

ی چون هایویژگیبه  ای( در مقاله1393نصرآبادی و نوروزی )بختیار . رمضانی، استدانسته 

پویی، صداقت، ها، خشیت الهی، اخالص و حقبرخورداری از علم، آشنایی با متربیان و شناخت آن

ای در مقاله (1393. اکبری و همکاران )انداشاره داشته صبر و شکیبایی، مهربانی، تواضع و آراستگی

را از  پوشش و ظاهر و نوع برخورد استاد، رعایت مقررات ،علمی استاد در تدریس ناییتوا

( در تحقیق خود 1393) و یوسلیانی توکلی عبداللهی، دادجویاند. خصوصیات معلم خوب دانسته

آموزان، توضیح تکالیف به زبان روشن، تعامل داشتن توانایی کالمی برای انتقال مفاهیم به دانش

کردن پیشاپیش مواد آموزشی آموزان، بیان نتایج درس به زبان روشن، آمادهبا والدین دانش محترمانه

گیری از مفاهیم و زبان آموزان، بهرهدانش ةبرای استفاده در کالس، ایجاد فرصت برای موفقیت هم

ربخش شده برای معلمان اثهای شناساییترین شایستگیآموزان را مهممتناسب با سن و سوابق دانش
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و  19قرن  ةآمریکایی برجست 125( محقق دیگری است که زندگی شخصی 1999) 1اند. تریناشمرده

و به بررسی کرده،  ،اندترین معلم خود دادهرا با هدف یافتن صفاتی که این رهبران به محبوب 20

ز سه ویژگی مهم تسلط بر موضوع درسی، توجه و محبت عمیق به شاگردان و سبک و ویژگی ممتا

داشتن، احترام ( در مقاله خود مواردی چون انصاف2000) 2نشدنی آنان رسیده است. کمبلو فراموش

اخالق معلمی دانسته است. مک شدن برای دیگران، مسئول و پاسخگوبودن و شجاعت را الزمه لقائ

و واقعی  دادن(، مثبتمعلمان کارآمد را مسئول و عاشق )عالقه به آموزش (، ده ویژگی1386) 3ایوان

گذار بر زندگی شاگردان، تأثیررهبر )-)مظهر صفاتی چون توجه، همدلی، احترام و عدالت(، معلم

طبعی، ابهت، اولیا و همکاران(؛ دانایی، سبک منحصر به فرد )آمیختن تدریس با اشتیاق، تحرک، شوخ

 حیات فکری شناسی،خالقیت و نوآوری(؛ مهارت انگیزشی، کارایی آموزشی، دانش علمی، موقعیت

( در 2009) 4داند. شجی و لینجی)توانایی تفکر راهبردی، فراشناختی، ارتباطی و انعطاف پذیری( می

 ای،حرفه ةای، توسعهای حرفهاخالق معلم، مهارت ةهای معلم را در چهار دستتحقیق خود ویژگی

تطبیقی با  ةسی و مطالعیابد، در چین مورد بررآموزان نمود میکه در نمرات دانش را اثرات آموزش

کالمی، خودکارآمدی و  ( در پژوهش خود ارتباط غیر2010) 5اند. استیلکشور آمریکا قرار داده

 ای( در مقاله2012) 6ثر دانسته است. النوئتؤرهبری خدمتگزار را سه ویژگی مهم در معلمان م

همراه، صبور، مشوق، دارای  کند:چنین عنوان میثر( را اینؤگذار)بسیار متأثیربرخی صفات مدرسان 

 تطابق، پرشور و پرحرارت، اهل تعامل، جدی و دلسوز.  ةقو

های شخصیتی معلمان موثر از نگاه ویژگی»( در پژوهشی با عنوان 2013) 7مینگویی و چینگ

اند که معلمان آمریکایی این نتیجه رسیده هب «آموزگاران آمریکایی و چینی: مقایسه فرهنگی متقابل

                                                           
1. Traina  
2. Campbell  

3. Mc. Ewan   
4. Shujie  & Lingqi   
5. Steele  

6. Lanouette 6.  

7. Minghui & Qinghua  
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طبعی و مسئولیت پذیری قائلند، در حالی که بیشتری برای سازگاری معلمان، حس شوخاهمیت 

بیست و »( به 2013) 1دهند. باستها اهمیت بیشتری به صبر، سازگاری، مراقبت و دوستی میچینی

( 2015)و همکاران  2پرداخته است. وندر هیدن« پنج عاملی که معلمان بزرگ در آن مشترک هستند

که قادر به ایجاد تغییر موفق در سطح کالس و مدرسه  را معلمانی خصوصیاتود در تحقیق خ

 ةارائ ةالعمر و مشتاق به یادگیری هستند، آمادبه دنبال یادگیری مادام»اند: ، چنین عنوان کردههستند

باشند، اهل راهنمایی و مشاوره بوده و همیشه دردسترس هستند، مثبت، متعهد، معتمد و مطمئن می

( در تحقیق 2017) 3پاول و پارکر«. همکاری هستند ةکنند و آماداند و احساس مسئولیت میورینوآ

فردی و شخصی غنی، های بینکنندگان، معلمان موفق را در جنبهشرکت»کنند: خود چنین عنوان می

های معلمان ناموفق را عدم شناخت و دانش نسبت به شاگردانش و عدم مراقبت و حمایت و ویژگی

 «. های تدریس بدون انعطاف و استانداردهای متناقض دانستنداز ایشان، روش

ها و جوانب ، سقراط و ویژگییادشدهیک از تحقیقات موجود و گونه که هویداست در هیچهمان

مختلف شخصیت او در جایگاه معلمی، محل بحث و بررسی و تبیین قرار نگرفته و اگر نامی از 

های وی آراء و دیدگاه ةر اعم از مقاالت و کتب نیز آمده، بیشتر از زاویهای دیگسقراط در پژوهش

پژوهش حاضر در پی مداقه، بحث و  ،در رابطه با فلسفه، اخالق، تربیت و... بوده است، بنابراین

 . استمانده بررسی بر روی این بخش مغفول

 شناسی پژوهشروش

تحلیل مضمون شود. استفاده می 4«ل مضمونتحلی»از روش های این پژوهش، پرسشپاسخ به  برای

های کیفی است که طی آن پژوهشگر بندی برای دادهترین شکل خود یک راهبرد طبقهدر ساده

ها را که همان نظام گاه مضمونکند و آنبندی میهای خود را مرور، تنظیم، کدگذاری و طبقهداده

، 2ج ،1395)میرزایی،  کندی و گزارش میگذارای هستند، شناسایی، پاالیش، نامالگویی داده

                                                           
1. Bassett 

2. Vander Heijden  

3. Powell & parker 
4. Thematic analysis 
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های اصلی)کدها و مضمون : الف(شوندمند میدر این روش مضامین به شکل ذیل نظام(. 243ص

دهنده )مقوالت به دست آمده از ترکیب و های سازماننکات کلیدی موجود در متن(؛ ب(مضمون

اصول حاکم  ةلی در برگیرندهای عاهای فراگیر )مضمون؛ ج( مضمون(های اصلیتلخیص مضمون

شوند که در آن وب رسم می ةها به صورت نقشسپس این مضمون ؛بر متن به عنوان یک کل(

 زاده،)شیخ شودها نشان داده میهمراه با روابط میان آن ،هر یک از سه سطح ةهای برجستمضمون

 .(15ص ،1391

کدها و مضامین  در گام اول ،تحقیق و در راستای پاسخ به سواالت یادشدهبا درنظرگرفتن مراحل 

-دهنده و فراگیر طبقهاصلی استحصال و تبیین شد؛ در ادامه، این مضامین در قالب مضامین سازمان

های تحقیق پرداخته بندی شد و در نهایت، با جدول و شبکة مضامین، به سازماندهی و مرور یافته

 شد. 

 های پژوهشیافته

 به شرح زیر است: شده از مطالعه بر روی شخصیت سقراطحاصل برشماری و تبیین مضامین اصلی

 ارادهبا محقق

های اراده و پشتکار در طریق پژوهش و کسب دانش و معرفت، امتیازی برای سقراط، و جزء ویژگی

داند و فقط از این حیث از دیگران داناتر است گوید که هیچ نمیسقراط مکرر می»وی بوده است. 

داند، بلکه برعکس برای داند. اما سقراط دانش را غیر قابل حصول نمیچ نمیداند که هیکه می

او از پایداری (. »84، ص1، ج1390راسل، «)جو و تحصیل دانش قائل به اهمیت فراوان استوجست

شود؛ اما گاهی سعی او به نتیجه مثبت های پیچ در پیچ خسته نمیکردن مسئله در راهدر دنبال

کوشش او کند که آید اقرار میکه بارها پیش میگاهی چنان شود وه حل میانجامد و مسئلمی

 (.590، ص2ج، 1375)گمپرتس،  «جو باید روزی دیگر از سر گرفته شودوحاصل مانده و جستبی

طریقی دشوار و ناهموار است که درنوردیدن  ،حل مسائل مختلفو  شک کسب معارف موجودیب

تعانت از صبر و پشتکار میسر نیست. طریقی که معلمان را نیز چون آمدن بر آن، جز با اسو فائق
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سقراط، از صبورانه پای نهادن در آن گریزی نیست؛ چرا که بر معلمان است با کسب علوم جدید، 

ای در جهت حل مسائل را در اختیار شاگردان قرار دهند، و در حد وسع خویش تالش مجدانهآن

وم جدید داشته باشند. این صبر و سعی معلمان، ضمن افزایش مختلف انسانی و حتی اکتشاف عل

دانش و کارآمدی، بر ایجاد و تحکیم ذهنیت مثبت شاگردان نسبت به معلمان و الگوگیری از ایشان 

پیشه خویش ثر است. افزون بر این، ذهن روشن معلمی که پشتکار را در پژوهش و کسب معرفتؤم

را دنبال و پیگیری کرده، در های متفاوت ذهن پرورانده و راه های مختلف را درقرار داده و ایده

 باشد. تأثیرتواند بیایشان، نمی کردنپردازکردن اذهان متربیان و ایدهروشن

 متامل و متعمق 

وقتی »ژرف و عمیق او در رابطه با مسائل مختلف بود.  ةمل و اندیشأسقراط، ت ةویژگی برجست

دنیا را فراموش کرده و مثل یک آدم  ةرفت به کلی همشه فرو میسقراط درباره موضوعی به اندی

حاالت  ةمهمانی دربار ةرسال(. »23، ص1363)کرسون،  «شدای خیره میحرکت به نقطههیپنوتیزه بی

دهد. ظاهراً این حالت به سبب روز دوام داشت گزارش میوار ممتد وی، که یکبار یک شبانهخلسه

 (.117، ص1، ج1393)کاپلستون،  «ای بوده استسئلهتمرکز شدید ذهن بر روی م

دیگران را نیز به  پرداخت، بلکهورزی میسقراط نه تنها خود به تامل و اندیشه»البته باید گفت  

در میدان آگورا »کنند که در حالی تصویر می (. او را غالبا17ً، ص1397زاده، )نقیب «خواندآن فرا می

کند و مدام هزار و یک مسئله جو میوزند، از دیگری پرسشگپ می در گشت و گذار است؛ با یکی

(؛ و دیگران را وادار به 39، ص1374)برن،  «دهدمل قرار میأزندگی را موضوع تفکر و ت ةروزمر

 داند.کند و این کار خود را نوعی قابلگی میاندیشه در مسائل مختلف می

های نو و بدیع در ح افراد، در انداختن طرحسازی، بیدارسازی و هدایت صحیتردید، آگاهبی

رود وسعت زندگی آدمیان، و شکستن ساختارهای فرسوده و غلط تنها از اهل فکر و تامل انتظار می

ای پافشاری سازند و بر عقیدهو ساخته است؛ افرادی که بدون اندیشه سخنی را بر زبان جاری نمی

 کنند. نمی

سی أرا در مرکز توجه و ت لی است که معلمان و مربیانبرخورداری از این ویژگی، از عل

 گذارد.مستقیم می تأثیردهد و بر پویایی جریان تعلیم و تربیت شاگردانشان قرار می
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 عامل به علم اندوخته

یکی از عوامل نفوذ و ماندگاری سقراط در بستر تاریخ را محققین و نویسندگان عامل بودن سقراط 

سقراط تنها اهل نظر نبود، بلکه بر طبق »نویسد: مایر می زمینه،دانند. در این ها و نظراتش میبه گفته

(. این ویژگی آنقدر در سقراط 133، ص1، ج1396)مایر،  «کردهای تربیتی خود زندگی میآرمان

توان اذعان کرد که سقراط باور نداشت که شخصی علم داشته باشد و حقیقت پررنگ شده بود که می

براساس آن عمل نکند، یا عملش برخالف علمش باشد. شاید بر همین اساس بود که را بداند و 

های بسیاری در طول او بحث دیدگاه را مطرح کرد، و اینعلم و اخالق  یناپذیرجدایی بحث سقراط

یافته است، در عمل شخص عاقلی که به حقیقت دست»حرف سقراط این بود: . را موجب شدتاریخ 

 (.130، ص1، ج1393)کاپلستون،  «کنده و به بهترین نحو عمل مینیز پیرو آن بود

بخشی بر شاگردان گذاری و الهامتأثیرهای معلمی که چون سقراط در پی از ویژگی ،این اساس بر 

نکردن شخص به آنچه به دیگران . چرا که عملاستهایش گفتهعلم و بودن وی به لاست، عام

ها درست، شود، هرچند که این گفتهمی او ایحرفه اثرشدنیبکند، موجب گوید و توصیه میمی

صداقتی به سبب تناقض در گفتار و کردارش شهره استوار و پرمغز باشد؛ افزون بر اینکه وی را به بی

اگر کسى چیزى تناول کند، و به مردم بگوید »نگارد: چنین میفیض کاشانی در همین زمینه، د. کنمی

ها در کنند، و حرص آنکشنده است مردم او را ریشخند و به جنون متهم مىآن را نخورید که زهر 

ترین و لذیذترین چیزها نبود آن را گویند اگر آن پاکیزهشود، و مىمخالفت با سخن او افزون مى

گزید. معلم نسبت به شاگردش، مانند نقش نسبت به گِل یا چوب نسبت به سایه براى خود برنمى

مکن است از چیزى که در آن نقشى نیست نقش بپذیرد، و یا چوبى که کج است است؛ گِل چگونه م

 (.230، ص1، ج1372)فیض کاشانی،  «اش راست و مستقیم باشدسایه

 طالب حقیقت

او بود. مایر ضمن برشمردن این ویژگی به عنوان یکی از  طلبیاز خصوصیات دیگر سقراط حقیقت

معلم همچون سقراط باید در پی حقیقت، و وجدان »د: نویسهای سقراط میترین ویژگیبرجسته
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حتی هنگامی که با مخالفت اجتماعی و  ،های دانش را گرامی داردعصر خود باشد؛ او باید آرمان

 (.133، ص1، ج1396)مایر،  «زجر و آزار روبرو گردد

ز جهل بودن حقایق ناشی اآگاهی بدین موضوع که گاه پوشیده و خفی ةطلب بر پایفرد حقیقت

ها؛ یعنی گاه اندکی علم بشر مانع آشکارشدن حقایق است، و آن ةهاست و گاه ناشی از ارادانسان

ای در این است که حقایق برای عموم مخفی و پنهان بماند، ضمن عده ةگاه خواست و بهر

د. شونشدن، مرعوب تظاهرات اجتماعی و سیاسی نیز نمیاغوانکردن به ظواهری از حقیقت و بسنده

تمام سعی و تالش فرد برخوردار از این ویژگی، دستیابی به حقیقت و آشکارسازی  ،افزون بر این

چون ایشان اسی جوید و همجویانی چون سقراط تآن است. حال معلمی که قرار است به حقیقت

در ندادن به آنچه که از حقیقت برمال و عیان شده، باشد، باید ضمن رضایتبخش الهام گذار وتأثیر

نوایی با ای برای استحصال حقایق و واقعیات داشته باشد، تا همحد وسع خویش، تالش مجدانه

حقیقت، هم به تربیت و رهنمونی درست متربیان منجر شود و هم وجود این روحیه در مربی، به 

 .شود گذاری بر ایشان منتهیتأثیرگیری شاگردان و سرمشق

 منتقد خیرخواه

راط وارد کردند این بود که سقراط با دمیدن روح انتقاد در جوانان، نسبت به از اتهاماتی که به سق

با برخورداری از این  (. سقراط136، ص1، ج1393)کاپلستون،  کنددموکراسی آتنی، آنان را فاسد می

پرداخت. هدف های افراد میکرد و هم به نقد اندیشههم مسائل سیاسی و اجتماعی را نقد می روحیه،

های سطحی و کرد و نظریهاگر سقراط نقادی می»شود: گونه عنوان مینقد توسط کاپلستون ایناو از 

داد، این کار نه به علت تمایل سبکسرانه برای گیر را در معرض چون و چرا قرار میهای آسانفرض

 به نمایش گذاشتن فراست و تیزهوشی برتر خود، بلکه به امید ترویج خیر و نیکی در مخاطبانش

های سقراط نه نمایش خود، نه تخریب علت نقادی ،(. در واقع129، ص1، ج1393)کاپلستون،  «بود

کند، گسترش و تحقیر دیگران، بلکه امید به اصالح و رفع عیوب، و همانطور که کاپلستون اشاره می

 بوده است. نیکی و خیر

کنند. و غیر منصفانه تقسیم میرایج است که نقد را به نقد منصفانه و سازنده و نقد غیر سازنده 
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بندی درست نیست. کار نقد بازنمایی چیزی است که هست، رسد این تقسیمکه به نظر می در حالی

 دهد. حال اگر این بازنمایی منصفانه ومانند آینه که عین واقع را چه مثبت و چه منفی، نشان می

، نقد نیست، تهمت، افترا و بدگویی نشودسازنده نباشد و به رفع عیوب و ترویج خیر و خوبی منتهی 

آوردن تعابیر و پسوندهای فوق همراه با نقد درست نیست و نقد در دل خود، با  ،است. بنابراین

 بودن و خیرخواهی همراهی و معاضدت دارد. انصاف، سازنده

وب های هر معلمی نقادبودن است؛ دلیل آن نیز وجود عیاز وظایف و به عبارت دیگر از ویژگی

د و در مقابل شوهای معلم نقاد مرتفع و نواقص مختلف در افراد و جوامع که باید در پی بازنمایی

گاه از معلمی که آن صالح، نیکی و خوبی گسترش یابد. ندیدن یا پوشانیدن اشکاالت و نواقص هیچ

 پذیرفته شده نیست.  ،گذار باشدتأثیرخواهد و باید خیرخواه و می

 شتداچشممعلمی بی

ویژگی دیگر سقراط که بسیار شاخص است این است که سقراط برای تعلیم و درس گفتن مزد 

 ،انددادهکرده بلکه حتی اگر بدون طلب هم به او میوقت مزد طلب نمیگرفته است؛ نه فقط هیچنمی

سقراط شاگردانی که »نویسد: (. کاپلستون نیز می111، ص1، ج1377)ملکیان،  گرفته استنمی

من کسی نیستم »گوید: (. او خود می118: 1، ج1393کاپلستون، «)التعلیم بپردازند نداشته استحق

که برای پول به گفتار درآیم یا چون پول به من ندهند لب از گفتار فرو بندم. خود را هم در اختیار 

من از آنان بپرسم گذارم و هم در اختیار توانگران تا از من بپرسند، یا اگر بهتر شمارند تهیدستان می

 (.40، ص1374)برن،  «و به سخنان من گوش دهند

مالی معلمان است؛ چرا که  ةیافتن انگیزهایی که متوجه تعلیم و تربیت است، اولویتاز آسیب

د؛ ثانیاً مصلحت شوهای انسانی و معنوی میشدن انگیزهالشعاع قرارگرفتن و کمرنگسبب تحتاوالً 

جای مصالح بنیادین، د و بهکنروند کار و انجام وظیفه را دچار خدشه می های شخصی و مالی،سنجی

قانون مانند به گیرد، درست کنندگان محور و اصل قرار میبرداران و مصرفتمایالت و خواست بهره

 .مسلم عرضه و تقاضا

ربیان وقتی اثرشدن کار معلم نیز اشاره کرد. متبرکت و بیتوان به بیهای فوق، میافزون بر آسیب
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های معلم خویش را در بین انگیزه ینگرند و ترقی و ارتقاشان میبه اهمیت درآمدزایی برای معلمان

گیرند و در مسیر تربیت خویش با وی همگام یابند، محبت معلم را در دل نمیدر جایگاه مناسبی نمی

انجام وظیفه خویش نداشته داشت مالی از است که چون سقراط چشم معلمانبر  ،شوند. بنابرایننمی

 د.نوری خویش را به مسائل مالی و مطامع دنیوی گره نزنهد و بهرنباش

 قدم در انجام وظیفهثابت

شما ای اهل آتن اگر »گوید: . او خود در این رابطه میاستهای سقراط، ثبات قدم از دیگر ویژگی

روم. از شما پرسش و اه خود نمیکنم و به رشما اعتراضی کنید، من شما را بالفاصله رها نمی

 (.138، ص1، ج1396)مایر،  «دهمتان قرار میبازپرسی میکنم و مورد آزمایش

داد و خود پافشاری به خرج می ةدر عقید»نویسد که سقراط در هنگامه محاکمه نیز کرسون می

ی که همیشه انجام کار ةبازهم اوقات خود را به ادام ،کرد اگر دادگاه وی را تبرئه نمایداظهار می

موریتی که داشته، مصروف خواهد داشت، یعنی نخواهد گذاشت ملت آتن در خواب أداده و ممی

 (.37، ص1363)کرسون،  «فرو روند و اراده و میل ترقی را در آنان پرورش خواهد داد

ست. گاه بدون مانع و دشواری نیها هیچبالشک، مسیر انجام وظیفه و رسیدن به اهداف و خواسته

کار و خواسته خویش اصرار بورزد،  د، و برشواگر فرد در برخورد با این مشکالت دچار انفعال ن

هدایت و تربیت . مورد انتظار و میسر استها و تحقق خواسته انجام درست کار و رسیدن به مقصود

چرا  آدمیان نیز از اهداف و وظایفی است که مسیر تحقق و انجام آن صعب و پرافت و خیز است؛

های اجتماعی گاه های مختلف، و خواستهکه مربی در این مسیر با افرادی برخوردار از شخصیت

روست. تحقق تربیت درست در متربیان و طی این مسیر دشوار بدون هنادرست و گاه متناقض روب

از از پا ننشستن و پافشاری بر کار و هدف  ،مربی ممکن و میسر نیست. بنابراین اصرار و مداومت

هایی است که هر مربی باید بدان آراسته باشد، تا پرورش و تربیت افراد اتفاق بیفتد، و ناقص ویژگی

 و نادرست صورت نگیرد.
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 طلب، و دلیلاز تقلید ناهی

اند که اگر کسی در سقراط باور داشت زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. شارحان سخن او گفته

ملی نداشته باشد و همواره در حالت تقلید به أکند که تدقیق و ت افعال و کردار خویش چنین زیست

برد و به اعتقاد سقراط چنین زندگی ارزش سر ببرد، چنین فردی در یک زندگی ناآزموده به سر می

، 1، ج1377)ملکیان،  زیستن ندارد. به اعتقاد سقراط ما برای تمام اعمال خود دلیل داشته باشیم

من همانند خرمگسم؛ » گوید:ر سقراط برای خود صفتی را طرح کرده، می(. براساس این باو114ص

دارند و من ها را به تحرک وا میزدن آننشینند و با نیشخرمگسان بر بدن اسبهای پیر و تنبل می

دارم تا دلیلی بر خود شما را به تحرک وا می ةاالت آزاردهندؤچنین هستم. من با سبرای شما این

 (.115، ص1، ج1377)ملکیان،  «خویش بیابید و از این راه زندگی شما ارزش یابدافعال و کردار 

روی است. گاه تقلید براساس تعقل و با دلیل صورت پیروی و دنباله ایتقلید در اصل به معن

رود و عالم و آگاهی میفرد گیرد؛ مانند شخصی که دریافته به موضوعاتی علم ندارد و به سراغ می

پردازد. گاه تقلید فرد کورکورانه، از سر عادت و بدون تفکر است؛ مانند فردی که وی میبه تقلید از 

دلیل رفتارها و تقلیدهایش از او  ةپردازد و وقتی دربارعصران خود میبه تقلید از نیاکان و حتی هم

ران رفتار کنند، هیچ پاسخ و دلیلی ندارد مگر اینکه بگوید من نیز به مانند، و همانند دیگال میؤس

گاه مورد هیچ فکر و اندیشه ةقوگذاشتن این دسته از افراد به سبب معطل ةکنم. سلوک و شیومی

 سازی ایشان بوده است.یید عقال نبوده و همواره تالش صاحبان اندیشه معطوف بیدارسازی و آگاهأت

اهل فکر و  ةیرداشان در بر این اساس، معلمانی را که خواهان قرارگرفتن خود و شاگردان

 گرفتن این طریقه، فریضه است.اند، آراستگی بدین ویژگی، و در پیشاندیشه

 در مراوده و پیوند با جوانان 

پذیر، تأثیر سقراط با مردم آتن و خصوصاً قشر جوان و و منظم معاشرت و نشست و برخاست هرروزه

فلسفه دور نمانده و در اکثر کتب ویژگی دیگری است که از نگاه نویسندگان مختلف فلسفه و تاریخ 

سقراط با فراغت در میدان »ویل دورانت چنین آورده است:  تاریخ فلسفةبدان پرداخته شده است. 

آورد؛ جوانان و متفکران را دور خود گردد و شکار خود را در وقت مناسب گیر میعمومی شهر می
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خواهد تا سخنان خود را تحت و از آنان میکشاند کند و آنان را به زیر سایه رواق معابد میجمع می

مردم آتن سقراط را »نویسد: (. کرسون نیز در کتاب خود می8، ص1396دورانت، «)تعریف درآورند

جوی جوانان است. آنچه سقراط از جوانان خواستار است، دوستی ودیدند که همیشه در جستمی

 «دشوی و تهذیب روحی آنان منجر و اعتمادی است که در نتیجه معاشرت منظم به تکامل فکر

 ،رفتسقراط سراغ جوانان مستعد می»نویسد: (. فروغی نیز در این رابطه می20، ص1363)کرسون، 

ایشان  ةباشند، و نظر به فواید آیندچرا که جوانان نسبت به افراد مسن قابل تربیت و تغییر عقیده می

 (. 22، ص1جتا، بی فروغی،«)نمایدمفیدتر می

پذیری و تأثیردهد که گذر عمر و زمان، ویژگی سقراط، باور وی را بدین امر نشان میاین 

های درست و غلط ایشان را صعب و دشوار یادگیری افراد را کاهش داده، تغییر باورها و آموخته

با  در تربیت افراد، کودکی و جوانی، مجال و فرصت گذرا و اندکی است که باید ،د. بنابراینکنمی

ده و ارتباط مستمر و منظم مربی با متربی، مغتنم شمرده شود، و در هدایت و تربیت افراد از این مراو

 برداری صورت گیرد. دوران نهایت بهره

معلم متاسی به سقراط نیز باید حشرو نشر و مصاحبت منظم و دائمی با متربیان را در راستای 

زه دهد متربی تحت نظر وی پرورش یابد، حساس و خطیر خویش غنیمت بداند، و اجا ةانجام وظیف

 و در هر حال امکان رجوع به وی را داشته باشد. 

 آگاه به احوال متعلمین 

کرد تعلیم را از جایی که مورد جای آنکه نظر خود را تحمیل یا به اذهان القا کند، سعی میسقراط به»

حل مسئله مورد بحث سوق مخاطب است آغاز کند و او را به کوشش برای درک مطلب یا  ةعالق

است که سقراط نسبت به مخاطبین و عالیق ایشان  ا(. این بدین معن20، ص1394)کاردان،  «دهد

 برده است. شناخته داشته، و از این شناخت در راستای اهداف خود بهره می

ضرورت شناخت نسبت به هریک از متعلمین برخاسته از این واقعیت است که با وجود 

ها گاه دو انسان کامالً شبیه به هم نیستند؛ یعنی بین انسانها، هیچسرشت تمام انسان بودنیکسان

این اساس برای معلمی که مانند سقراط به دنبال  شود. برهای فردی بسیاری مشاهده میتفاوت
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های فردی، گذاری عمیق و ماندگار بر مخاطبین و مستمعین خویش است، شناخت این تفاوتتأثیر

 ةتواند مثمر ثمر باشد. چرا که معلم بر پایر گرفتن توانایی و تمایالت فرد فرد شاگردان، میو در نظ

شاگردان هماهنگ سازد، و  ةیابد که مطالب را با فهم، درک و عالقاین شناخت این امکان را می

 هد.بدین وسیله ضمن تعلیم و تربیت اثربخش، خود را نیز در مرکز توجه و تمایل شاگردان قرار د

 مستمع تمام نظرات

پرسشگری که  ةدانست، بلکه با شیونیاز از شنیدن نظرات مختلف نمیگاه خود را بیسقراط هیچ

باور سقراط  ،کرد. در واقعهایشان میبرای خویش برگزیده بود دیگران را وادار به بیان افکار و دیدگاه

رویی نشنویم ار نیست که آن را با گشادهو چنان ناهنج امعنهیچ حرف و ادعایی چنان بی»این بود که 

ای را هر قدر نامطبوع باشد نباید با فریاد جوی دالیل درستی آن بر نیاییم؛ و هیچ عقیدهوو در جست

 توانمی وقتی چون(. »590، ص2، ج1375)گمپرتس،  «و هیاهو به باد استهزاء بگیریم و خاموش کنیم

 سخن پس باشیم، جاهل همه وقتی اما باشم، ترعالم ماش از که نیازمبی شما سخن از من که گفت

 اینکه برای داشت صدری شرح و گشاده ةسین یک باید. است شنیدنی دیگری برای ما از کسی هر

 «نباشم عالم آن به من که باشد نهفته حقیقتی سخن آن در شاید شنید، کسی هر از را سخنی هر

 .(112، ص1، ج1377)ملکیان، 

بر اثر ندارند، یا  ظرفیت وتحمل شنیدنین و شنوندگان خوبی نیستند غالباً، یا افرادی که مستمع

دانند. این افراد نیاز از شنیدن نظر دیگران میبینی و غرور خود را بی، خودبزرگلجاجت ،تعصب

شوند. اثر و کنند، دچار خطای بیشتری نیز میاندیشند و عمل میای میچون در چارچوب بسته

اشتباه این افراد ممکن است فقط محدود به خود آنان شود و ممکن است افراد بیشتری آسیب خطا و 

الشعاع قرار دهد؛ معلمین و مربیان از جمله گروه دوم هستند که خطا و اشتباه ایشان محدود را تحت

هایی بودن از ویژگیخوب ةشنوند ،کند. بنابراینماند، و افراد بیشتری را درگیر میبه خود آنان نمی

است که هر معلمی باید بدان آراسته باشد، تا هم به خطا نرود، هم با ارزش قائل شدن برای نظر و 

عالقه به خود را  ،شان، در آنان اشتیاق به فکر و صحبت، و همچنینشخصیت افراد خصوصاً متربیان

 ایجاد کند.
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 قائل به مباحثه و دیالوگ 

طرفه و سخنرانی، جای صحبت یکو شنود بود؛ غالباً به سقراط در کار خویش قائل به مباحثه و گفت

راست در مواقع مقتضی نیز به روش خطابه و سخنرانی یک»شد، اما گو میوبا افراد وارد گفت

 «توانست سخن بگوید و حتی از نخستین کسانی شمرده شود که فن خطابه را آموزش دادندمی

ه سقراط شیوه سهلی چون سخنرانی و وعظ است ک ا(.این بدین معن75، ص1387)الئرتیوس، 

 گو را با نظر به فواید آن برگزیده بود.وبرانگیز گفتچالش ةطرفه را فرو گذارده، و شیویک

( و 19، ص1397زاده، )نقیب گوهای سقراط تنها با هدف برانگیختن توجه، بیدارکردنوگفت

ای موجب خشم و او تا اندازه ةشیو (. هر چند128، ص1، ج1393)کاپلستون،  کشف حقیقت بود

د و ممکن بود ذوق شوشان آشکار میشد که نادانیحتی تشویش خاطر یا تحقیر کسانی می ،رنجش

شنیدند بزرگترهایشان به جای ارضا کند که می ،شدندو تفنن جوانانی را که گرد سقراط جمع می

 (.128، ص1، ج1393کاپلستون، ) کردن نبودف سقراط تحقیر یا مشوششوند؛ اما هدخود نشانده می

انتخاب اول و آسان بیشتر افرادی بوده که تاکنون بر جایگاه تعلیم و  ةسویسخنرانی و نطق یک

بدون به چالش  گرفتن از متربیانشان، واند؛ چرا که بدون صرف انرژی برای مشارکتتربیت تکیه زده

اند. دون بازدهی مناسب به انجام رساندهخویش را هر چند ب ةهایشان، وظیفخود و دانستهکشیده شدن 

اند، از به چالش کشیدن و کشیده شدن، اما معلمانی چون سقراط، در راهی که برای خویش برگزیده

و از صرف تمام توان و وقت خود در این طریق، ابایی نخواهند داشت. از مزایای تاسی به این طریق 

-دهد، ایشان را به ضعفحث را به شاگردان نمیشدن و غفلت از باجازه جدااست که سقراطی این

د و یادگیری عمیق را برای آنان به ارمغان کنشان را روشن میگرداند، و ذهنهایشان واقف می

 آورد.می

 شورانگیز و پرمغز گفتار

سقراط مطالبش را با الفاظی ساده »خصوصیت دیگر سقراط، جاذبه و شور در گفتار و سخن است. 

د که کرچنان مسحور سخنان خود میکرد، معذلک مستمع را آنمثیالت عامیانه ادا میو تشبیهات و ت

(. 6 ، ص2، ج1365)رشاد،  «خریدهایش را به نقد جان میماند و گفتهاو را یارای مقاومت نمی
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شنویم ولو اینکه ماهرترین های ناطق دیگری را میگوید: وقتی ما حرفآلکیبیادس رو به سقراط می»

اما همین که سخنان تو را  ،کنیمترین تاثری از کالم او در خود حس نمییک از ما کوچکهیچ ،باشد

  (.19، ص1363)کرسون،  «شویمخود میشنویم از خود بیمی

دهد، اما اده شرح میسقراط همیشه یک موضوع را با جمالتی س»گوید: الکیبیادس همچنین می

مغز آن رسیدید نخست اقرار خواهید کرد که فقط سخنان های او را شکافتید و به همین که حرف

های او همه عالی و متین است و تقریبًا است و سپس پی خواهید برد که حرف ااوست که پر از معن

خواهد انسان کامل العیاری شود باید آنها را مدنظر جامع تمام آن نکاتی است که هر کس که می

 (. 6، ص2، ج1365)رشاد، « داشته باشد

گیرد، زبان و بیان ترین ابزار هر آنکه در جایگاه هدایت و تربیت دیگری قرار میتردید، اصلییب

خویش  ةاوست؛ هر قدر فرد در کاربرد این ابزار از مهارت بیشتری برخوردار باشد، در کار و حرف

که یک  هایی استتر خواهد بود. پرمغزی و عمق بیانات در عین سادگی و روانی، از مهارتموفق

 معلم موفق باید بدان آراسته باشد، تا بتواند متعلمینش را با خود همراه کرده، به دنبال خویش بکشاند

 و برایشان تأثیر پایا و مانا داشته باشد.

 رفتار ملیحانه و لطیف 

اند خوش خویی وی بوده است. آوردهلطف و  هایی که برای سقراط مورد اشاره قرار گرفتهویژگی از

داد که شاگردانش، و حتی دشمنانش، ولو به قدری از خود لطف و مالحت نشان می»قراط که س

 (.68، ص1363)کرسون،  «کردندیکبار هم از محضر او غیبت نمی

نظر داشته  باید این مسئله را مد ،نشیندشخصی که همچون سقراط بر جایگاه نطق و راهبری می

طور که یک کند؛ همانگفتار را بیشتر می تأثیروفت باشد که رفتار و کردار سرشار از لطف و عط

گذارد. حال اگر د و اثری بر مستمع نمیشوآن ضایع می ةسخن متقن و قوی با رفتار نادرست گویند

ایشان را، درگیر خویش  ةقرار باشد ناطق معلمی باشد که قرار است روح شاگردان، و نه فقط حافظ

ی شخصی و شخصیتی از چیزهایی است که بسیار به کار وی کرده، به تسخیر در آورد، این ویژگ

 آید. می
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 شجاع

دورانت در این رابطه با یک پرسش به شجاعت های سقراط شجاعت او است. ویلاز دیگر ویژگی

گذاشتند؟ شاید از این جهت باشد که چرا شاگردان سقراط به او اینقدر احترام می»رسد: سقراط می

)و شجاع( بود. او در میدان جنگ زندگی خود را به خطر انداخت تا  ااو یک مرد به تمام معن

 . (9، ص1396)دورانت،  «آلکیبیادس را نجات دهد

شجاعت سقراط به میدان جنگ محدود نیست و او در بیان عقاید نیز همواره متکی به این ویژگی 

 (.80، ص1، ج1390 )راسل، «آور استگوید که در بیان حقیقت زبانسقراط خود می»خویش است. 

گو شده بودند، مردم وجدا از کسانی که با سقراط وارد گفت»نویسد: گمپرتس میدر همین زمینه، 

دانستند جز اینکه دائماً نگریستند؛ زیرا چیزی از او نمیگمان سقراط را با نظری دیگر میآتن نیز بی

مردم  ةد و از هیچ مرجعی حتی از تودآورترین امور به زبان میعالی ةسخنانی خارج از قاعده دربار

، 1375)گمپرتس،  «هراسدکنند، نمیوران و دولتمردان در برابرش چاپلوسانه کرنش میسخن ةکه هم

 (. 582، ص2ج

ها، های مختلفی است، که ترسانسان غالباً در زندگی مواجه با مخاطرات، مشکالت و مخالفت

درست با این موانع و اثرات برخاسته از آن،  ةند. مواجهزنها و هیجاناتی را در وی رقم میاضطراب

باکی را در خود ایجاد کرده و پرورش داده، مورد انتظار خصلت شجاعت و بی تنها از شخصی که

 است. 

ها و سدها در مسیر کار معلم نیز وجود دارد، چرا که معلم قرار است به راه از این بازدارنده

رو حقیقت باشد، نه ابزاری لم قرار است وجدان عصر خود و دنباله؛ معددرست بخواند و هدایت کن

 ،خواهند. بنابراینعصر خود برای کشاندن او و متربیانش به سمت و سویی که میدر دست مردمان هم

وی با این موانع، و بیان آشکار عقایدش، صفتی ضروری و  ةباکی معلم برای مقابلشجاعت و بی

 ی برجسته که باید متربیان نیز از آن الهام گیرند.باارزش برای وی است؛ صفت

 و تواضع علمی افتادگی

کرده؛ هرکس هیچ کس در تواضع بر او غلبه نمی»های دیگر سقراط تواضع عجیب اوست. از ویژگی
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 «توانسته بیشتر از او خاکساری نشان دهدشده و نمیشده در این باب بدهکار او میبا او مواجه می

شک چیزی که شاگردان سقراط بیشتر به سبب آن وی را دوست ی(. ب111، ص1، ج1377)ملکیان، 

نیز همین فروتنی او در عقل و حکمت بوده است. سقراط مدعی حکمت نبود، فقط  ،اشتنددمی

رود. او خود را شاغل مقام حکمت یا به اصطالح حکیم گفت که با عشق و شوق به دنبال آن میمی

 «فروش نبودفضل» سقراط(. 9، ص1396)دورانت،  شمرددار آن برمیبلکه دوست ،دانستنمی

از خودنمایی و خود را به رخ دیگران کشیدن  ، به همین سبب،(128، ص1، ج1393)کاپلستون، 

 .کردپرهیز می

خودداری تفرعن از تکبر و که فرد آراسته بدان،  ستناداخالقی از صفات نیکتوان را می تواضع

و ذلت مرزها و بین تواضع البته  .کشددیگران نمیخود را به رخ  و مزایاید و فضایل کنمی

هایی است از جمله اینکه تواضع امری خودخواسته و داوطلبانه است و ذلت امری است که تفاوت

و فرد متواضع سرفراز و مورد تحسین  شودمیواقع تحقیر مورد پذیر تلذ فردشود؛ به فرد تحمیل می

 است. 

قرار است مورد تحسین، و فرمانروای قلوب باشد نیز باید تواضع را پیشه خود کند تا  معلمی که

ضمن ارج و قرب یافتن در نزد متربیان و جلب محبت ایشان، در امر تواضع به الگویی برای آنان 

 بدل شود.

 بردبار و حلیم

داده و شان نمیسریع واکنش ن»ویژگی دیگر سقراط نوعی حلم و زود به خشم نیامدن است؛ یعنی 

(. این ویژگی 111، ص1، ج1377ملکیان، «)کرده استاز روی خشم با طرف مقابل برخورد نمی

آمیز بر زبان کسی که قرار است حکم اعدام او را اجرا کند نیز جاری است: سقراط به شکل تحسین

اند، به زندان آمده دانم که تا کنونترین و بهترین کسانی میترین و شریفسقراط من تو را نجیبای »

 (.13، ص1396)دورانت،  «دانم حتی در این وضع به من خشم نخواهی گرفتمن می

که فرد عاقل با آگاهی از عواقب و نتایج بد و ناگوار  احلم از نتایج عقل و علم است؛ بدین معن

برخالف  آورد و از برخورد منفعالنه، عجوالنه و پرخاشگرانه با اموری کهخشم، به حلم روی می
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وی روی انسان در امور و آرامش روان موجب میانهکند. حلم خواست و میل اوست پرهیز می

که خشم ضمن  برد، در حالیباال می پوشاند و جایگاه وی را در بین مردمعیوب انسان را می، شودمی

و و عصبانی کند و فرد تندخارچوب عدل و انصاف خارج میهای فراوان، انسان را از چآسیب ایجاد

معلمی که قرار  ،کشاند. بر این اساسرا به سبب عدم تمایل دیگران به ارتباط با وی، به حاشیه می

باید ضمن کظم غیظ، حلم را در خویش  ،است تسخیرگر قلوب و اذهان شاگردان خویش باشد

عدل و  ةدایر، از کندتقویت کند؛ تا برخورد با افراد و شرایط گوناگون و گاه سخت، وی را منفعل ن

، موجب الگوگیری یادشدهداد خارج نکند و محبت او را از دل شاگردانش نزدارید. افزون بر موارد 

 د.شوآموزان از حلم معلم نیز دانش

 اهل مدارا

اش در روزگار باستان خلقیاند. او همسری داشت که کجسقراط را شخصیتی اهل مدارا دانسته

)برن،  «ناپذیرتر از او نزاده و نخواهد زادمادر دهر زنی تحمل» گوید:المثل بود. گزنفون میضرب

ای که با ای و رضا دادهپرسند چرا همسرت را تربیت نکردهاز سقراط می(. »30، ص1374

طور که مربی اسب باید با دهد: هماناعصار زندگی کنی؟ سقراط پاسخ می ةپردردسرترین زن هم

خواهد های رام و مطیع، کسی هم که مین کند و نه اسبها تمریترین اسبترین و سختچموش

گونه مردم را به دست آورد، او را به زنی خویش برگزیده است تا در اثر تمرینی توانایی مدارا با همه

 (.116، ص1378)گاتری،  «دهد بتواند با همگان افت و خیز کندکه برای رام کردن او انجام می

شخصی است که آموزش و تربیت  ضروری و قطعی خصوصیاتاز ا، م با مدارأتردید رفتار توبی

، جاهای بیگیریسخت ،تندروی و اعمال فشار زیراهمت خویش قرار داده است.  ةافراد را وجه

های سنگینی را خسارتتوجه به موقعیت و حاالت متربیان، آسیب و و عدم برخوردهای هیجانی 

که رفتار آورد. در حالیزدگی متربیان را به دنبال میدل کند، و خستگی وایشان میمتوجه احساسات 

پذیری متربی تأثیرد، و شو، موجب جذب افراد به مربی، و به تبع به آراء و عقاید وی میمدارام با أتو

 دهد.از مربی افزایش می
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 قانع

نویسد: زیستی وی بوده است. کرسون در این رابطه میخصوصیت دیگر سقراط قناعت و ساده

اش با که این مبلغ پول خیلی ناچیز است؛ او و خانواده کرددارایی سقراط از پنج مین تجاوز نمی»

گذشت، بار سقراط از جایی می(. نقل است یک15، ص1363)کرسون،  «بردندقناعت کامل بسر می

د: گویچشمش به کاالهای گوناگون افتاد که برای فروش عرضه کرده بودند، با دیدن آن اجناس می

او گفته است از هر کسی به خدا «. ها ندارمچه چیزهای زیادی وجود دارد که در زندگی نیازی بدان»

(. کاپلستون 57، ص1375 )فیبل من، اندهایش بسیار اندکتر است زیرا نیازها و خواستهنزدیک

بودن را نهپوشید و عادت به پابرهسقراط مردی بود که زمستان و تابستان یک جامه می»نویسد: می

 «منش و پرهیزکار بودو در خوراک و نوشابه بسیار پارساداد؛ حتی در عملیات جنگی ادامه می

 (.117، ص1، ج1393)کاپلستون، 

قناعت در آدمی  ؛خواهی در اسباب دنیایی، و پرهیز از زیادهاکتفاکردن به اندک یعنیقناعت 

ها او برای مواجهه با کاستیو قدرت یافتن  اش،، حفظ کرامت انسانیاز غیر خود وینیازی بیموجب 

آورد. معلم و مربی با د و برای فرد احترام و شخصیت اجتماعی به دنبال میشوو کمبودها می

گیرد، و با کاستن از اهداف دیگران قرار نمی ةملعبه و بازیچ ،همچنین برخورداری از این ویژگی،

 د. شومتربیانشان متمرکز می طمع و حفظ عزت خویش، بر شغل خویش، و مصلحت

 زهد پیشه

او با پاهای برهنه و شنل »سقراط عالوه بر قناعت، نسبت به دنیا و لوازمش نیر تعلق خاطر نداشت. 

داند مانند ها را مافوق همه و مهم میکهنه و حس تمسخر و تحقیرش نسبت به چیزهایی که بشر آن

تنها (. او نه24، ص1363)کرسون،  «کندعاده جلوه میالای خارقپول، قدرت و شهرت به نظر اعجوبه

اعتنا بود، بلکه به خود دنیا و زندگی دنیایی نیز تعلقی نداشت. این جمله از به لوازم و آرایش دنیا بی

من در اینکه جام زهر را دیرتر بخورم نفعی »اش نقل شده است: سقراط در لحظات آخر زندگی

ورم خودم را مسخره خواهم کرد، زیرا خود را به زندگی عالقمند نشان بینم. اگر اندکی دیرتر بخنمی

، 1396)دورانت،  «خواهم داد و از آنچه در نظر من هیچ است برای خود ذخیره خواهم ساخت

 (.14ص
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ای مشغول به داده به دنیا را به گونهگمان، وسعت دنیا و تنوع اسباب و لوازمش، انسان دلبی

های غیرمادی برای وی د، که توان و فرصتی برای پیگیری ارزشکنر خود میدارد، و غرق دخود می

به  شود در راه رسیدنرود که فرد حاضر میگذارد. این دنیازدگی گاه تا جایی به پیش میباقی نمی

را زیر پا بگذارد و قربانی کند.  های اخالقی و انسانیارزش ةهم خود، آمال و آرزوهای دنیوی

های صی چون سقراط که قرار است تمام توان و فرصت خود را صرف گفتن از ارزششخ ،بنابراین

هایش تعلق نداشتن وی به دنیا، مظاهر و لوازمش مادی و غیر دنیایی کند، باید از جمله ویژگی غیر

ها و توان در راه هدف و شغل خود؛ یعنی معلمی کردن تمام دغدغهبا معطوف ،باشد. افزون بر این

بینند با وی همراه شان میمند به خود، و ارتقایگونه دغدغهری، دل متربیانی که او را اینگو مربی

  شود.

 مسلط بر نفس

پرستی خصوصیت دیگری که از سقراط نقل شده، خویشتنداری و تسلط او بر نفس، و پرهیز از نفس

فسانی بوده و فقط انواع نیروها و عواطف ن ةسقراط دارای هم»نویسد: وی بوده است. گمپرس می

(؛ او توانسته بود 580، ص2ج ،1375)گمپرس،  «ها لگام بزنداز طریق تسلط بر خود توانسته به آن

هرگز کسی »خویش درآورد. نقل است که  ةتمام حاالت، عالیق و شهوات نفسانی را تحت اراد

رین وسوسه از حدود تمستی سقراط را ندیده بود؛ سقراط در امر عشقبازی نیز حتی در برانگیزاننده

 (. 84، ص1، ج1390)راسل،  «کردعشق افالطونی تجاوز نمی

شناس اهل سوریا در سیمای سقراط نشان کند که زوپورس پیشگوی و قیافهفایدون حکایت می

شهوت قوی را دید و چون شاگردان سقراط زبان به اعتراض گشودند؛ سقراط آنان را آرام ساخت 

ام. نقلی دیگر است که سقراط گاهی ولی من به شهوت چیره شده که زوپورس درست دیده است

، 2، ج1375)گمپرس،  «شد، اما او توانسته بود براین حالت خویش نیر فائق آیدخشمگین می

 (. 580ص

ها متصور توان برای آننفس آدمی همواره طالب و داعی به لذاتی است که حد و حصری نمی

روی و عدم تعادل ه طریقه افراط، زیادهشداش بر او مسلط فسشخصی که ن ةطریق ،بود. بنابراین
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ای که شاید خوشی، رضایت و لذت آنی و سرشاری برای خود فرد به همراه داشته است؛ طریقه

جای  هنگامی که نفس به ،اما از مشکالت و مصائب برای دیگران تهی نیست. افزون بر این ،باشد

اب قرار گرفت، به خطا رفتن، عدم تعادل در کردار و رفتار، ، و عقل در حجشدعقل راهنمای انسان 

شخص  ،کرامت، عزت و آبرو فرد نیز مورد انتظار خواهد بود. با این اوصاف شدندارو خدشه

زدن بر جایگاه معلمی که قرار است خود پرست را جایگاهی در هدایت و تربیت نیست. تکیهنفس

از معلمی ساخته  فقطد، شومتربیان و شاگردان، راهبر ایشان گذاری بر تأثیراسوه و الگو باشد و با 

است که پیش از هر چیر به تربیت خود و نفس خود پرداخته، و عقل را راهنمای خویش گردانیده 

 است.

 قائل به ارجمندی نفس

من جز »گفت سقراط برای نفس انسان من جمله نفس خود، ارج و ارزش زیادی قائل بود. او می

دارم که از جایی به جایی بروم و تمام شما را متقاعد سازم که برای بدن و ثروت خود این کاری ن

 «توجه کمتری از نفس خویش مبذول دارید و کمال نفس را نخستین موضوع مورد عالقه خود بدانید

ترین دانش برای آدمی شناختن خود و ارج سقراط بر آن بود که شایسته (.138، ص1، ج1396)مایر، 

تواند او را به خود آورد، راه را به او بنماید و از بیراهه است. زیرا چنین دانشی است که می خویشتن

 (.18، ص1397زاده، روی باز دارد )نقیب

و  د، شخصیت خود را باالتر از آن دید که کوچکشسقراط در عمل نیز وقتی به مرگ محکوم 

کوشند قضات متهمین معمولی بدان وسیله می تشبث به وسایل پستی که»از  ،؛ بنابراینکندمقدارش بی

د. اغلب متهمین برای نجات جان خویش از فداکردن مناعت کرو نرم سازند خودداری  کردهثر أرا مت

، 1363)کرسون،  «شوندو شخصیت خود ابایی ندارند و به زاری، تضرع ، وعده وعید و... متوسل می

جای اعدام درخواست هدیگر را بر زبان آورد )و ب (. سقراط با اجتناب از اینکه اسم پیشنهاد37ص

 .(114، ص1378)گاتری،  مجازات دیگری کند(، مناعت طبع خویش را نیز نشان داد

ای در بین سایر مخلوقات ندارد، و تمامی افراد کرامت مختص انسان است و هیچ سبقه و نمونه

انسانی مورد توجه فرد  که این تمتع محظوظ از آنند. در صورتی دینیقومی، تعلقات نژادی، فارغ از
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کار و راه  ةگوید در بازنمایاندن راه از بیراهه، و عرضطور که سقراط میو راهبرانش قرار گیرد، همان

کار آید ه آوری بگذار و اعجابتأثیرتواند به شکل در تربیت فرد، می ،طور کلیه درست به فرد و ب

گذاری بر متربی و تربیت تأثیردر مسیر  ،یش گذارد. بنابراینای از خویش به نماالعادهو کارایی فوق

سازی شاگردان به کرامت خویش، هر مربی آگاه ةهای اولیوی و افزایش کارایی تعلیم و تربیت، از گام

  ضمن تالش در جهت حفظ و ارتقاء کرامت خود است.

 آور و مقاومتاب

جسمانی وی بوده است. کرسون در کتاب خود اند توانایی کرده یادویژگی دیگری که برای سقراط 

های جنگ از حیث متانت و قدرت ها و دشواریسقراط در خستگی»کند که از آلکیبیادس نقل می

آمد که آذوقه و بلکه بر تمام رفقای ما برتری داشت. اگر موقعی پیش می ،من تحمل نه تنها بر

-دیگران به اندازه او تاب تحمل این محرومیت بردیمشد و ما از گرسنگی رنج میخواروبار ما قطع می

راستی او  ،هایی که در آن نواحی بسیار شدید استآوردند. برای تحمل سرمای زمستانها را نمی

شدن از اردوگاه کس جرات خارجترین یخبندان موقعی که هیچقدرت عجیبی داشت، مثالً در سخت

 «کرداشت و با پاهای برهنه رفت و آمد میرا نداشت او با همان شنل که به پوشیدنش عادت د

های روحی و (. این نشان از این دارد که سقراط در کنار توجه به توانایی21، ص1363)کرسون، 

اده پروری خود را آمعقالنی خود، از پرورش تن و جسم خود نیز غافل نبوده، و با واگذاردن تن

 ه است.هایی کردمواجهه با چنین دشواری

همچون دو بالی است که به انسان ارزانی شده تا  روح و جسم ؛ودی دوبعدی استانسان موج

از مسیر صعب و پر  اوپرورش آن، به رشد و کمال برسد و عبور موفق و بدون مشکل  ةبه واسط

گیری پرداختن به یک بال و غفلت از بال دیگر پرواز و اوج ،پیچ و خم دنیا رقم زده شود. بنابراین

و افزایش قدرت هر دو،  کردنپرورش جسم و روح و ورزیده ،د؛ از این روکنکن میانسان را نامم

د و خود در کنخصوصاً از شخصی چون سقراط که قرار است راه رسیدن دیگران به کمال را هموار 

 .این مسیر الگوی آنان باشد مورد انتظار خواهد بود
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 دوستمیهن

توانست از زندگی در ورزید و نمیآتن عشق می سقراط به وطن خود دلبستگی تمام داشت؛ او به

(، و آتن چنان جزء ذاتی زندگی او بود که زندگی 233، ص1384)گاتلیب،  جایی دیگر لذت ببرد

(. به سبب همین حب به وطن 113، ص1378)گاتری،  در جای دیگر برای وی تصور کردنی نبود

ی وی به میهن، اقتضای مشارکت در بود که سقراط جز در هنگام جنگ که تکلیف ملی، و وفادار

 (. 20، ص1ج تا،بی )فروغی، د، از این شهر بیرون نرفتکرمحاربه می

دوستی یعنی عشق و عالقه به وطن است؛ تا حدی که فرد مهیای انجام هرگونه فداکاری، میهن

ازخودگذشتگی و تالش برای حفظ، پیشرفت و بالندگی موطن خود باشد. وجود این خصلت و 

تواند به قه در مربی و معلم نیز از ضروریات است، چرا که تنها یک شخص وطن دوست میعال

تربیت شاگردانی بپردازد که افزون بر کمال فردی، با عشق آموخته از معلم خویش، مهیای اداره و 

 ارتقای موطن خویش شوند.

 قانونمند

 دانسترا محترم می انونسقراط همیشه در عین حال هم یک انقالبی بود و هم شهروندی که ق

خواست درست و با رعایت عدالت با هم زندگی کنند ها می(. او از آتنی212، ص1377)کرشنتزو، 

و هرگاه الزم است قوانین و رفتارشارن را بهبود بخشند، نه اینکه تمامی کار خطیر تمدن را رها کنند 

احترام به  ،اساس همین (. بر233، ص1384گذاشتن به قانون دست بشویند)گاتلیب، و از احترام

، سقراط را محکوم به کردن جواناندینی و گمراهای که دادگاه آتن به تهمت بیقانون، در هنگامه

را قانون  فرار او را از زندان فراهم کردند، از این کار که آن ةمرگ کرد، با آنکه شاگردانش وسیل

(. سقراط خود 17، ص1397زاده، )نقیب سرباز زد ،دانستشکنی و ناسپاسی به ناموس شهر می

 ةشاید به ذهن ما برسد که بگوییم که حکومت و قانون نسبت به ما بیدادگری کرده و دربار»گوید: می

این عقیده درست نیست. زیرا قوانین چه خواهند گفت؟ خواهند  ولیما به حق داوری نکرده است. 

آیا بنا نبود به احکام دولتی سر بنهی؟ تو زندگی ای سقراط آیا پیمان ما و تو اینچنین بود.  :گفت

زناشویی والدینت صورت گرفته و از برکت  ،حسب همین قوانین ها مدیونی. زیرا برخود را بدان
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جا باید ای... در میدان جنگ و در پیشگاه محکمه و در همههمین قوانین تو چنین پرورش یافته

 (.46، ص1363)کرسون،  «فرمانبردار میهن و قوانینش بود

ای است که در آن عضویت دارد زیادی تابع جامعه ةتردید رستگاری و آسایش هر فرد تا اندازبی

-ای که سعادت، ثبات، امنیت و ترقی خویش به طور چشمکند؛ جامعهو تحت لوای آن زندگی می

م افراد بدین قوانین تر از آن تعهد و التزاشده توسط نهاد قانونگذار، و مهمگیری وامدار قوانین وضع

جامعه است، از  یاست. براین اساس آنکه را طلب آسایش و خوشبختی خویش، و ثبات و ارتقا

 نهادن بر قوانین جامعه گریز نیست. گردن

معلم نیز به عنوان عضوی از جامعه، که کار هدایت اعضای دیگری از جامعه به سوی کمال و 

ه دارد، با وجود انتقاداتی که ممکن است نسبت به خیر و سعادت شخصی و اجتماعی را بر عهد

 قوانین داشته باشد، باید خود در رفتار تابع قوانین بوده و داعی دیگران به التزام بدان نیز باشد.

ه از مطالعه بر روی شخصیت شدها یا به عبارت دیگر، مضامین اصلی حاصلآنچه گذشت، ویژگی

ورد اشاره و تبیین قرار گرفت. براساس روش پژوهش، گام م مضمونعنوان و  25که در  سقراط بود،

باشند. تر و فراگیرتر از مضامین اصلی میبعدی تنظیم مضامین اولیه در قالب مضامینی است که کلی

های پژوهش شده و نمایی کلی از نتایج بدیهی است که این اقدام موجب تجمیع و تلخیص یافته

دهنده . بدین منظور ابتدا مضامین اصلی در قالب، مضامین سازماندکنمطالعه انجام شده را ترسیم می

اشاره شده  1در چارچوب مضامین فراگیر قرار گرفته و تمام این مضامین در جدول  ،و پس از آن

 . است
 . جدول مضامین1جدول 

 مضامین اصلی دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

 رفتاری -منش اخالقی معاشرتی -سلوک فردی

 لط بر نفسمس
 ثابت قدم در انجام وظیفه

 بردبار و حلیم
 زهد پیشه

 قانع
 قائل به ارجمندی نفس

 شجاع
 آور و مقاومتاب
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 مضامین اصلی دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

 منش اجتماعی
 بینفردی –

 اهل مدارا

 رفتار ملیحانه و لطیف

 گفتار شورانگیز و پرمغز

 قانونمند

 دوستمیهن

 تربیتی -سلوک علمی 

 دانشوری -علمی منش

 محقق بااراده

 متامل و متعمق

 طالب حقیقت

 منتقد خیرخواه

 مستمع تمام نظرات

 عامل به علمِ اندوخته

 افتادگی و تواضع علمی

 تربیتی -منش تعلیمی

 داشتچشممعلمی بی

 در مراوده و پیوند با جوانان

 آگاه به احوال متعلمین

 و دیالوگ قائل به مباحثه

 طلبو دلیل از تقلید ناهی

به صورت  مضامین ةمضامین است. شبک ةها در قالب شبکیافته ةگام دیگر در پژوهش حاضر، ارائ

مراتب در میان مضامین از شود تا تصور وجود هرگونه سلسلهگرافیکی و شبیه تارنما نشان داده می

اجزای و بدین وسیله بر وابستگی متقابل میان  بین برود، مضامین به شکل شناور نمایش داده شود

 (.170، ص1390)عابدی جعفری و همکاران، شود شبکه تاکید 
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 .  شبکة مضامین1شکل 

 گیریو نتیجه بحث

سقراط شخصیت بزرگی است که بیشتر به عنوان یک فیلسوف شناخته شده است، تا یک معلم؛ این 

های بیشتر دیده شده و همین امر غفلت از جنبه است که یک جنبه از شخصیت سقراط، ابدین معن

دیگر، خصوصاً شانیت و جایگاه معلمی او را بدنبال داشته است. در حالی که آنچه به واقع منجر به 

گرفته از شاگردانی، همچون افالطون، بودند که در راه الهامد، شجاودانگی و ماندگاری سقراط 
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؛ این شاگردان مانند کردند ر و سیراب از وجود خویششان، تاریخ و فرهنگ جهان را متأثمعلم

های دیگری تنیدند، و رخصت ندادند تا ساقه درخت، خود نیز شاخ و برگ ةهای برآمده از تنشاخه

 بار شود. برگ و اصلی پس از مدتی بی ةو ریش

و پربار، تنومند  ةن معلمی سقراط، شخصیت این معلم بزرگ و این تنأاین اساس، با نظر به ش بر

بخش، مورد بازبینی، بحث و بررسی مهای یک معلم برجسته و الهابا هدف بازنمایی و تببین ویژگی

تعلیم و تربیت، بر نگاهی دوباره به شخصیت  ةیک الگوی موفق به جامعة واقع شد تا ضمن ارائ

 .کید کرده و این بحث پژوهشی مغفول را به سرانجام برساندأبزرگان فرهنگ و تربیت ت

تحلیل مضمون  ةگیری از شیوال اول پژوهش، ضمن بهرهؤبا این نگاه و با هدف پاسخگویی به س

در کتب و منابع موجود جستاری و کنکاشی صورت پذیرفت و جمعاً بیست و پنج مضمون اصلی 

 محقق بااراده؛ متامل و متعمق؛ عامل به علم اندوخته؛ طالب ند ازاکه عبارت شدبرای سقراط بازیابی 

و پیوند با  و دلیل طلب؛ در مراوده از تقلید قدم در انجام وظیفه؛ ناهیحقیقت؛ منتقد خیرخواه؛ ثابت

جوانان؛ آگاه به احوال متعلمین؛ مستمع تمام نظرات؛ قائل به مباحثه و دیالوگ؛ گفتار شورانگیزی و 

ل مدارا؛ قانع؛ زهدپیشه؛ پرمغز؛ رفتار ملیحانه و لطیف؛ افتادگی و تواضع علمی؛ بردبار و حلیم؛ اه

آور و مقاوم؛ قانونمند و چشمداشت؛ قائل به ارجمندی نفس؛ تابمسلط بر نفس؛ شجاع؛ معلمی بی

دهنده قرار گرفتند و پس از دوست. در ادامه این مضامین اصلی در قالب چهار مضمون سازمانمیهن

 یافت.دهنده، دو مضمون فراگیر سامان این مضامین سازمان ةپای آن بر

های اخالقی، رفتاری و اعتقادی مجموع ویژگی «رفتاری -منش اخالقی« دهندهمضمون سازمان

قدم در انجام وظیفه، ند از مسلط بر نفس، ثابتامورد اشاره برای سقراط را در برگرفته، که عبارت

 آور و مقاوم.بردبار و حلیم، زهدپیشه، قانع، قائل به ارجمندی نفس، شجاع، تاب

سقراط را مورد اشاره قرار  خصوصیاتی از «فردیبین -منش اجتماعی»ة ن سازماندهندمضمو

دهد که مرتبط با زندگی اجتماعی و مراودات و تعامالت بین فردی او است و شامل این موارد و می

 دوست، رفتار ملیحانه و لطیف، گفتار شورانگیز و پرمغز. شود: اهل مدارا، قانونمند، میهنمضامین می

شود ها و مضامینی را شامل میمجموع ویژگی «دانشوری –منش علمی » ةدهندمضمون سازمان
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اراده، متامل و مانند محقق باشوند و خصوصیاتی که مستقیماً به شخصیت علمی سقراط مربوط می

متعمق، طالب حقیقت، منتقد خیرخواه، مستمع تمام نظرات، عامل به علم اندوخته و افتادگی و 

 گیرد.علمی را در برمیتواضع 

نیز خصایلی از سقراط را گرد هم آورده که بیش  «منش تعلیمی و تربیتی» ةدهندمضمون سازمان

معلمی  ند ازاگردد و این خصوصیات عبارتاز هرچیز به شانیت و جایگاه معلمی سقراط باز می

ئل به مباحثه و دیالوگ و چشمداشت، در مراوده و پیوند با جوانان، آگاه به احوال متعلمین، قابی

 طلب.ناهی از تقلید و دلیل

طور که در جدول و شبکه مضامین هویدا است، به علت هماهنگی و ارتباطی نیز همان ،در نهایت

فردی در بطن مضمون فراگیر بین –رفتاری و منش اجتماعی  –که وجود داشت، منش اخالقی 

تربیتی در قالب مضمون  –و منش تعلیمی  دانشوری –، و منش علمی «معاشرتی –سلوک فردی »

 گرفتند. جای« تربیتی –سلوک علمی »فراگیر 

ها ال دوم نیز، بعد از پرداختن به هر مضمون، به دالیل تأثیر هر یک از این ویژگیؤدر پاسخ به س

 طور بر جریان تعلیم و تعلم و شاگردپروری پرداخته شد. بر جذب و تأثیرپذیری مخاطبین، و همین

ها های معلمی بزرگ است که در طی قرنویژگی ةشمول و گستر کنندةپژوهش حاضر، بیان ةتیجن

به شکل زبانی و مکتوب از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است؛ مجموعه خصوصیاتی که در نفوذ 

 افتد و این پیام را از اعماق تاریخ به گوشثر میؤبخشی سقراط بر شاگردان مو تأثیرگذاری و الهام

بخشی، خودسازی و پشتکاری است که در طی آن خواند که رمز ماندگاری و الهاممعلمان امروز می

رسد، آراسته به فضایل بخش از سطح زندگی طبیعی فراتر رفته و به حیات انسانی میمعلمِ الهام

و در یک  شودهای خود را با دیگران سهیم میآمیزد و داشتهد، علم را با عمل درمیشوگوناگون می

 کند.سازی خویش را دنبال میمعلمی و انسان ةحرف ةکالم عالمانه و عامالنه و عاشقان

د، شوکاربردی و اجرایی پژوهش حاضر با توجه به نتایج تحقیق، ازائه می هایپیشنهاد ،در ادامه

 د.های تربیتی برداشته شوکردن پژوهشبه این امید که گامی در مسیر تحقق عینی و کاربردی

ها و اسناد باالدستی، تعلیم با توجه به نتایج کلی پژوهش حاضر، و از آنجا که در سیاستگذاری -
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 معلمانگیری ارتقا و ارزشیابی شود جهتصورت توامان مدنظر است؛ پیشنهاد میه و تربیت، ب

ها هلفؤبرخورداری معلمان از م بهاز توجه به اثربخشی و معیارهای کمی و آموزشی،  استادان و

 ی، تغییر جهت یابد.بخشالهامهای منجر به و ویژگی

 ردیگ صورت مهم نیا به ترییجد نگاه معلم تیترب یهادانشگاه و مراکز در شود،یم هیتوص -

ی، شاگردپرور و یبخشالهامهای منجر به ها و ویژگیلفهؤبر م ،یمعلم دانش انتقال کنار در و

 اخته شود.ای معلمی، پردعنوان اخالق حرفه با

 از شیب شان،یا یبخشالهام به ،یکشور و یاستان ةنمون معلمان یمعرف در شودیم پیشنهاد -

 ةد؛ چرا که برخورداری معلمان از روحیشولیفی و پژوهشی توجه أو آثار ت بودنمحقق

بخش است، نه تمام آنچه معلمان باید پژوهشی و تحقیقی، جزئی از شخصیت یک معلم الهام

 برای آن مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند. باشند و 

به معلمان،  ترین توصیهبخش، مهمبا توجه به جوانب مختلف شخصیت این معلم الهام -

ها و فضایل شدن به مهارتهای علمی و ضرورت آراستهنکردن ایشان به آموختهقناعت

به شخصیت معلماِن  مختلف علمی و دانشوری، اخالقی و رفتاری، اجتماعی و تربیتی با نظر

 بخشی و تأثیرگذاری عمیق بر شاگردان است. بزرگی چون سقراط در راه الهام

 یسازنهیزمو  شاگردان با شتریب ارتباط و حضور به استادان و معلمان یقانون الزام و قیتشو -

.. . و یفرهنگ یهابرنامه ها،خوابگاه اردوها، در شاگردان جمع در معلمان شتریب حضور یبرا

 زین و یتیترب یتأثیرگذار ،یبخشالهام یراستا در شتریب ارتباطات یبرقرار به منظور

تواند آخرین پیشنهاد برخاسته از نتایج پژوهش حاضر باشد؛ چرا که ایفای می ،یشاگردپرور

های علمی و اخالقی، و ایجاد بستر الگوبرداری برای نقش الگویی از سوی معلم در ویژگی

که برخی افتد؛ چنانی ارتباطات حضوری و مکرر معلم و شاگردان اتفاق میشاگردان، در ط

های حاصل شده از مطالعه بر روی شخصیت سقراط در پژوهش حاضر نیز، مراوده ویژگی

 و پیوند با متعلمین و آگاهی از احوال ایشان است.
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