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 از منظر فلسفه اخالقی مارتین بوبر  یمعلم اخالق حرفه ای 
 

 آبادیسن علی بختیار نصرح دکتر ، *محمد حسین حیدریدکتر ، محمداحمد غالمی
 گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان 

 ( 22/03/99، تاریخ پذیرش:99/ 01/ 20تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ای در آن، حائز عایت اصول اخالق حرفهی اجتماعی که رهایکی از نظام
ارکان اصلی این  اهمیت فراوانی است، نظام تربیتی است. معلم، یکی از 

سازد. تأثیرات عمیق های آن را محقق مینظام است که اهداف و برنامه
بخش آموزان در دنیای امروز، و نقش الگنویی و هوینتمعلمان بر دانش
های علمی، به اصول ند که معلمان عالوه بر شایستگیکآنان، ایجاب می

ز طرفی اکتساب  ی خود نیز آگاه و مجهز شوند. ااخالقی متناسب با حرفه
ای معلمنی توسنم معلمنان، نقنش بینش صحیح پیرامون اخالق حرفنه

ای معلمان، و ایجاد جو سنالم پذیری اخالقی و حرفهمهمی در مسئولیت
  کند.فا میاخالقی در فضای تربیتی، ای

ی مهم این  اسنت کنه معلمنی، بنه صنورت ین  در حال حاضر مسئله
، تقوینت سناختار مفهنومی ی تخصصی دیده شود. بر این  اسنا حرفه

  (.1ای معلمی، امری ضروری است )اخالق حرفه
 
 
 
 

 
ای، از جمله ای در هر حوزهبه منظور داشت  درک کاملی از اخالق حرفه

در رابطه با  های اخالقیی دقیق از ماهیت نظریهمعلمی، باید ابتدا شناخت
ی تعلنیم و در این  مینان محققنان فلسنفه (.2به دسنت آورد ) آن حوزه
 مسنائ  و هنجناری اخالق مبانی میان شکاف  کردن پر طریق تربیت، از

 اخنالق یزمیننه در مهمی  نقش  ،اخالقی عینی در حیطۀ تعلیم و تربیت
 (.3) نموده اند ایفا  معلمی ایحرفه

 : شود تغذیه منابع دوگانه از تواندمعلمی می ایحرفه دانش اخالق
 معلنم و سازمان، ی  یمثابه به تربیتی جا، نهادای  در مدیریت:  علم  -1
   گیرد.آن، مورد توجه قرار می عضوی از عنوان به
فیلسوفان: در ای  مورد، آرای اخالقی   آرای  و  تربیتی-فلسفی  مکاتب  -2

  ای مطرح است.ی مبانی اخالق حرفهتب، به مثابهفالسفه یا مکا
 و متاسنفانه  اسنت  ترپررنن   توجه بنه منبنع اول  ،در جامعه امروز ایران

 است.  های اندکی صورت گرفتهپیرامون منبع دوم، پژوهش
 
 
 

 چکیده

تربیتنی دارد.  فضنای در مطلنوب اخالقنی جنو ، نقش بسیار مهمی در ایجادو آموزگاران ای از جانب معلمانرعایت اصول اخالق حرفهزمینه:  
هنای فلسنفی متعندد منورد بحنر و بررسنی قنرار گرفتنه اسنت. در این  مینان یکنی از فالسنفه مطنرح اخالق حرفه ای آموزگار از دیدگاه  

اخالق می  . وی باور دارد کهدارد مارتی  بوبر است انسان «شخص » به و بشری جهان در  اخالق  موضوع  به  یاویژه  اگزیستانسیالیسم که توجه
اخالقنی و  مبنانی بنه توجنه با که است آن حاضر پژوهش هدفاز ای  روی،  گیرد.تواند به واسطۀ  ارتباط شخص با خویشت  تحت تاثیر قرار  

معلمنان و ای رهنمودهنایی بنرای اخنالق حرفنه خویشنت ، بنا انسنان ارتبناط فلسفه اخالق و  یحوزه در  بوبر  براسا  دیدگاه مارتی   ارزشی
  .نمایداستنتاج  با خویشت  معلمی ارتباطی در حوزه ،آموزگاران

جهنت  شنک  واقعنی به آموزگاران ایحرفه اخالق اصول سایر ،اخالقی تری  منبعاصی به عنوان  بخشیوحدت قابلیت  پرتو  در  یری:گنتیجه
تنینده او، کامالً درهنم «تربیتی»و  «آموزشی»های شخص معلم، و از سویی نقش «ایحرفه»و    «اخالقی»شود. در تفکر بوبر، وظایف  میداده  

 یعرصنه در معلنم واقعنی توفیق و دهدمی تشکی  را معلم حیات و وجود از مهمی بخش «حرفه»چنی   ساسی است. همبوده و واجد وحدتی ا
ی ارتبناطی معلنم بنا خویشنت ، بنوبر در حنوزه اخالقنی تئوری از برگرفته بود. رهنمودهای  خواهد  او  وجودی  کمال  تحقق  ساززمینه  ای،حرفه
ای خویش مدد رساند و با کم  کردن به گسترش افق دیند و هویت و شخصیت مطلوب اخالقی و حرفهتواند به معلمان در فرایند ساخت   می

 ک معلمان، ارتباط واقعی و مؤثر معلمان با خودشان و شاگردانشان را تسهی  نماید.بهبود در
 

 تانسیالیسمبوبر، اگریس مارتی  ،خویشت   با معلم ارتباط معلمی، ایحرفه  اخالق فلسفه اخالق،  :گانکلیدواژ
 

 mh.heidari@edu.ui.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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اخالق حرفنه ای  به بنیان های کهاز ای  روی پژوهش حاضر بر آن شد 
با توجه به اهمیت نظریه اخالقی   نابرای ،بپردازد. باز دیدگاه فلسفه  معلم  

 بنا مارتی  بوبر در حوزۀ تعلیم و تربیت هدف پژوهش حاضر آن است که
ی حنوزه در بوبر براسا  دیدگاه مارتی   اخالقی و ارزشی  مبانی  به  وجهت

رهنمودهنایی بنرای اخنالق  خویشنت ، با انسان ارتباط   فلسفه اخالق و  
 ی ارتبناطی معلنم بنا خویشنت حنوزه رد ای معلمان و آموزگناران،حرفه

 استنتاج نماید. 
  

  فلسفۀ اخالقی مارتین بوبر 
تری  فیلسوفان اگزیستانسیالیست، ( از برجسته1878-1965)مارتی  بوبر  

گر دینی است. وی به عننوان ین  فیلسنوف های روش کی از چهرهو ی
از اگزیستانسیالیسم بر مسنئولیت اخالقنی تاکیند منی کنرد . مسنئولیت 

دیدگاه وی از نفس خویش و آزادی و انسان بنودن خنویش منشنا منی 
وی قهریه ای هم نباشند کنه از فنرد در گیرد. یعنی چنانچه اگر هیچ نیر

قبال مسئولیت هایش بازخواست کند باز هم فنرد مسنئول اسنت یعننی 
همنی  . (4)ننه بینرون از وی خاستگاه مسئولیت در درون شخص اسنت

 (. 5دارد ) تربیت و تعلیم برای یادزی اهمیت ،بوبر تفکرات

ی اخنالق در جهنان بشنری، و بنه بنه مسنئله کنه بنوبر  ایتوجه وینژه
ی »بنودن« انسنان برای نحوه ویاهمیتی که    و  »شخص« انسانی دارد

، نقنش وی را در ، قائ  اسنت و الگویی معلم    نقش اخالقیو    در جهان
آرای وی،  گیری ازهرهاز ای  رو ب  فلسفه تعلیم و تربیت پررن  می کند .

توانند ای معلمنی، و بنرای شنخص معلنم میدر چارچوب اخالق حرفنه
دهی صنحیح بنه پارچگی شخصنیتی، و شنک ای برای تحقق ی زمینه

 ای، توسم خودش فراهم آورد. هویت حرفه
ای معلمی از دیدگاه بنوبر، برای نای  شدن به ساختار نظری اخالق حرفه

ای معلمی بنه دسنت آورد، تنا اخالق حرفه  یحی از اصولباید درک صح
هنای هنجناری اخالقنی و ارزشنی، رهنمودهنایی بتوان بر مبننای گزاره

 فلسفی و منطقی برای ای  اصول فراهم نمود. 
 

 اخالق حرفه ای معلم

، اصول اخالق معلمی بنه این  شنرح اسنت: برخی صاحبنظران  از منظر
قنش الگنویی، پنذیرش توجه جدی به حرفه، قابلیت اعتماد و صداقت، ن

  1در جندول  (.6ای و انصناف )حرفنه  مسنئولیتمسئولیت اعمال خنود،  
 .اصول اخالق معلمی در چند کشور مورد توجه قرار گرفته

 

 : اصول اخالق معلمی در برخی کشورها1جدول 
 اصول اخالق حرفه ای معلمان  سازمان 

ای، تمری  معلمی، رهبری و جامعه،  حرفه آموزان، دانش داند: تعهد به یادگیری دانش پنج محور میای معلمی را شام  اصول اخالق حرفه  کالج معلمان انتاریو 
 (. 7ای مداوم )آموزش حرفه 

ی معضالت اخالقی، مسئولیت اخالقی  گیری دربارهی، تحلی  مسائ  اخالقی، تصمیم ارعایت استانداردهای اخالقی در اعمال حرفه  وزارت آموزش عالی مالزی 
 ( 8ت به جامعه )نسب 

کاری،  پذیری، هم گری، مسئولیت از: تعهد به قوانی  و آداب مدنی مانند پشتکار و تالش اند  ای معلمی عبارت استانداردهای اخالق حرفه  انجم  معلمان امریکا 
 (.9شناسی، وفاداری، صداقت و راستی، احترام به قانون، احترام به دیگران و احترام به خود. )وظیفه 

 
 اخنالق  داننش  از  حرفنه  نصناحبا  کنه  برخی صاحبنظران بر ای  باورند

 و  اخالقنی،  هایمسنئولیت  منندنظام  تبیی :  دارند  توقع  نوع  دو  ای،حرفه
 این   بنه  رسیدن  برای.  حرفه  اخالقی  مسائ   مؤثر  ح   و  دقیق  تشخیص
 بنه را هناآن تنوانمی کنه شنود حاص  باید اص  چند  به  پاسخ  توقعات،
 معلمنی یحرفنه جملنه از ای،حرفه  هر  در  ایحرفه  قاخال  اصول  عنوان
 اند از:ای  اصول عبارت .کرد  تلقی
 تحلین ،  رذاین  و فضنای  جدول ترسیم،  هاارزش نهایی مالک  یارائه

 هنایفعالیت در اخالقی معضالت تبیی ، اخالقی  مبتالبه  و  عینی  مسائ 
 فراینند،  یاخالقن  مسنائ   از  پیشگیری،  اخالقی  تعارضات  ح ،    ایحرفه

 اخالقی هایاسوه، شخصیت تعالی و نفس تهذیب،  رفتار  تصحیح  و  تغییر
(10.) 

شنده از جامعینت توان گفنت کنه اصنول مطرحگیری مینتیجه  مقام  در
برخوردار اسنت  چنرا کنه برای اصول اخالق حرفه ای معلمی   تریبیش

نظران و مراکز دانشنگاهی و دولتنی بسیاری از اصولی که توسم صاحب
 شده مشابهت دارند.اصول تبیی  9ای   یان شده است، باب

با توجه به ای  منالک  2در جدول نگری، با رعایت اص  اختصار و جامع
ها ارائنه شنده ای معلمی، همراه با تعریف آناصول مهم اخالق حرفهها  
 .است

 ( 16-11) : اصول اخالق حرفه ای معلم2جدول 
 تعریف اصول

ی مالک اخالقی مشخص، پاسخی معی  به مسئله داوری اخالقی، نیازمند مالک است. بر حسب ی  تئوریی معلمی،  حرفه  رد هامالک نهایی ارزش
 شودها ارائه مینهایی ارزش

 قی استهای شایسته و ناشایست اخالی ی  فهرست از رفتارای معلمی، تعریف و ارائهیکی از وظایف دانش اخالق حرفه ترسیم جدول فضای  و رذای 

 مسنائ   و  معضنالت  تحلی   و  تجزیه
 ایحرفه هایفعالیت در عینی اخالقی

 هاآن با مواجهه ینحوه و

ی معلمی فراهم آورد و با ای معلمی، باید بتواند چارچوبی برای تجزیه و تحلی  مسائ  اخالقی عینی در حرفهدانش اخالق حرفه
 ای روش  کندهای حرفهضالت اخالقی، در هنگام انجام فعالیتدر مواجهه با مع  های معینی، تکلیف اخالقی افراد رای مالکارائه
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تری  مسائ  اخالقی، یعنی تعارضات اخالقی و چگونگی هایی برای چگونگی برخورد با پیچیدهای معلمی باید مالکاخالق حرفه تعارضات اخالقیح  
 ها، ارائه دهدح  آن

 پسند و درمان معضالت اخالقی، ارائه دهد های نارود رویکردهایی برای تصحیح رفتارای معلمی انتظار میاز دانش اخالق حرفه اری فرایند تغییر و تصحیح رفتارائه

ود ها، معلم بتواند نفس خویش را تهذیب نموده و شخصیت خهایی را ارائه نماید که به مدد آنای معلمی باید شاخصاخالق حرفه تهذیب نفس و تعالی شخصیت
 را متعالی سازد

 هایی، ارائه نمایدی معلمی را با تبیی  شاخصهای اخالقی در حرفههای اسوهای معلمی باید ویژگیاخالق حرفه های اخالقیی اسوهارائه

 ای ی  معلم را، تبیی  نمایدهای حرفهگیری اصلی مسئولیتای معلمی باید جهتاخالق حرفه ایحرفه مسئولیت تبیی 

 

ی ای معلموی در حووز اصوول اخوالق حرفوهرتین بوبر و  ام

  ارتباطی معلم با خودش
از دیندگاه بنوبر منورد  2در اینجا هر ی  از اصول مطرح شده در جدول 

 بحر قرار می گیرد.  
هنا(: آگناهی اخالقی )منالک نهنایی ارزش  تری  منبعاصی اص  اول: 

 درونی و شناخت واقعی نسبت به خوبی و بدی
ای معلمنی یعننی برای اولی  اص  از اصنول اخنالق حرفنهبوبر    مارتی 

« 1تنری  منبنع اخالقنیهنا«، از اصنطالح »اصنی »مالک نهایی ارزش
گراینی اخالقنی استفاده کرد  تا هم مرز تئوری اخالقی خود را از مطلنق

 (.17متمایز نماید و هم تفکر اصی  خود را منعکس کند)

 دد که دو قطب متناقض خوبی و بدی،انسان باید به ای  شناخت نای  گر
در تمام اجزای جهان و از جمله در وجود انسان، تعبینه شنده اسنت  امنا 
خداوند به انسان، قابلیت شناخت خوبی و بدی را اعطا نموده است تا بنا 

ی انسنان، آگناهی از (. وظیفنه18« شنود )4، »خدامانندگیری از آنبهره
به وحدت وجودی، از رهگذر عم  ثنویت ذاتی، و تالش برای نای  شدن  

گنذاری انسنانی چننی  (. فراینند ارزش19گیری است )انتخاب و تصمیم
چه کنه خنوب و بند اسنت، و ی آنگیری دربارهاست: شناخت و تصمیم

اجتناب از شر، یا تبندی  آن بنه خینر نگرشی که ی  شخص نسبت به  
اهی و شنناخت تری  منبع اخالق، آگ(. از ای  رو اصی 17کند )اتخاذ می

چه کنه هسنت ی میان آنشناخت، مقایسه  واقعی است. از ای  آگاهی و
 (.20شود )چه که باید باشد )شدن(، حاص  می)بودن( و آن

 واقعنی شنناخت و نیدرو بر اسا  »آگاهیاز منظر بوبر عم  معلم باید 
. ی  معلم به مدد چنی  آگاهی و شناختی، باشد بدی« و خوبی  به  نسبت
های فقندان هه و تحلی  امور جهان و مناسبات انسنانی، از نشنانبا تجزی

ی اخالق و روابم اخالقی در جهان امروز آگاه شده و برای تغیینر چهنره
مال شخصی ی اعجهان و رسیدن به وضعیت مطلوب اخالقی، به واسطه

کنند. معلنم، از تضنادهای اساسنی وجنود ای خویش، تالش میو حرفه
کند تا با تأکید بر اعمنال نین  و امتنناع از میخویش آگاه شده و سعی  

خنویش را در جهنان ها به خوبی، وحندت وجنودی  شرور و یا تبدی  آن
شمارد که »بودن« او، نیازمند محقق سازد. او، شاگرد را نیز موجودی می

دن« است و در پرتو ای  معرفت، تمام تالش خود را بنرای تربینت و »ش
ی اعمنال و بنندد  در این  صنورت کلینهتکمی  وجود شاگرد به کار می

ر الهنی قنرار های او، جهت اخالقی پیدا کرده و در مجاورت با ام فعالیت
   گیرد.  می

 اص  دوم: فضای  و رذای  اخالقی
بوبر باور دارد در پرتو شک  گینری رابطنه شنخص بنا خویشنت  ، درک 

منا ، توأ3در جندول صحیح  از فضای  و رذای  اخالقی شک  می گینرد. 
انی اخالقی بوبر، و فضای  و رذای  اخالقی، تبیی  شده است. در واقع مب

فرض بر آن است کنه مبنانی اخالقنی هنجناری، معیارهنای درسنتی و 
دهند و از ای  رو، هنر ین  از فضنای  ی را ارائه مینادرستی عم  انسان

ها، از ی  مبننای اخالقنی اسنتنباط شنده اخالقی و رذای  متناظر با آن
 .است

 

 : فضایل و رذایل اخالقی در ارتباط معلم با خویشتن 3جدول 
 رذیلت اخالقی  فضیلت اخالقی  مبنای اخالقی 

و   وجودی  مفهوم 
 انضمامی اخالق  

مقتضیات   معلم،  موقعیت:  مقتضیات  گرفت   نظر  در  براسا   عم  
می  اتفاق  آن  در  عم   که  می موقعیتی  نظر  در  را،  و  افتد  گیرد 

ا انجام ندادن عملی، براسا  شرایم محیطی  ی انجام دادن یدرباره 
 (.20گیرد )آن تصمیم می 

زمینه   عم  بدون در نظر گرفت  موقعیت: معلم  ی  به موقعیت و 
ارزش  براسا   تنها  و  ندارد  توجهی  اعمال،  یا  بروز  فردی  های 
 کند. گروهی، عملی را اخالقی یا غیراخالقی تلقی می 

  « 5»وجدان  اساسی   نقش 
 انسان  عم   در

معلم  یابارز شخص  وجدان:  نیروی  مدد  به  اعمال،  ذاتی  ارزش  ی 
ای   یا  برای  اخالقی  دهد عملی  تشخیص  آن  که  است،  غیراخالقی 

مواجهه می  وجدان خویش  با  را  یا  عم   مطابقت  براسا   و  نماید، 
تکذیب   یا  تصدیق  را  ارزش عم   وجدان،  نور  با  آن  مطابقت  عدم 

 (. 17کند )می 

نیروی وجدا به کارگیری  معلعدم  اعمال:  ارزیابی  برای  م تنها  ن 
براسا  سود و زیان فردی یا جمعی، به ارزیابی اخالقی اعمال  

 پردازد و نیروی وجدان در وجود او، به خاموشی گراییده است. می 

با بهره آگاهی اخالقی واقعی  معلم  آگاهی واقعی:  طبق  بر  شناخت  عم   قابلیت  از  گیری 
( اوست  نهاد  در  که  بدی  و  پیش  (18خوبی  با مسائ   مواجهه  در   ،

روی خود، قادر به تشخیص خوبی و راه ح  صحیح خواهد بود و از  
 کند. انتخاب راه ح  غلم، امتناع می بدی و 

خود   قابلیت  از  معلم  عم :  در  واقعی  آگاهی  کارگیری  به  عدم 
انتخاب   در  رو،  ای   از  و  نیست  آگاه  شر،  و  خیر  شناخت  برای 

 شود.ر اشتباه می کردن از میان خوب و بد، دچا



   از منظر فلسفه اخالقی مارتین بوبر یمعلم اخالق حرفه ای   : و همکاران محمد حسین حیدری دکتر 
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و 6اخالقی  »خودگردانی   »  
 حقیقی  اخالقی آزادی 

: قابلیت آگاهی درونی، ی  نوع  عم  بر طبق آزادی اخالقی واقعی
می  فراهم  معلم  شخص  برای  حقیقی  معنای،  آزادی  به  که  آورد 

هایش است  آزادی او برای پاسخ دادن، از رهگذر اعمال و مسئولیت 
در صورتی برای معلم معتبر است که  های اخالقی تنها  (. ارزش 17)

رو    در مواجهه  ای   از  باشد   مؤثر  به نحو مطلوب  آزادی  با دیگران، 
 (. 21« است )7حقیقی، آزادی او برای »مشارکت

«: معلم، بر اثر  8عم  بر طبق خودگردانی یا »دگرپیروی اخالقی 
ای   باشد،  دگرپیروی اخالقی، بدون  آزادی واقعی برخوردار  از  که 

های گروهی پایبند است و در  لیف اخالقی بیرونی یا ارزش به تک
افرا سایه  اخالقی  خودگردانی  )خودمی  به  طی  خودش  به  دار(، 

 (. 17کند )ها مراجعه می عنوان منبع ارزش 

  گیری تصمیم   و  مسئولیت 
 انسان  واقعی 

گیری واقعی: معلمی که با جهان  عم  براسا  مسئولیت و تصمیم 
کر برقرار  صحیحی  می ارتباط  را  دیگران  صدای  است،  او  ده  شنود. 

می  موظف  را  دیگر  خود  و  صداها  ای   به  تا  به  داند  که  مسائلی 
فعالیت  و  مجموعه  مسئولیت  روی  از  است،  مربوط  او  های 

 (. 21گیری انسانی پاسخ دهد )تصمیم 

برقراری   از  که  معلمی  خویش:  مسئولیت  قبول  از  معلم  امتناع 
اس  ناتوان  جهان  با  صحیح  از  ارتباط  که  صدایی  قبال  در  ت، 

 داند. شود، هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمیدیگران صادر می 

در   محوری   نقش   عم  
 انسان  شخصیت  تحقق

ی اعمال خویش که با نیت الهی  عم  با نیت الهی: معلم به واسطه 
می  می انجام  محقق  را  دیگران  و  خود  شخصیت  با  شود،  و  سازد 

 (. 19سازد )ا در زمی  متجلی می ی الهی رخدمت به آفرینش، ایده 

ظر گرفت   ی الهی: اعمال معلم که بدون در نعم  عاری از ایده 
انجام می ی الهی و به صورت خش  و بی ایده شود، نقش  روح 

 ای در تحقق شخصیت خود او ندارد. سازنده 

گرایی  »مطلق   نفی
  گرایی »نسبی   و   « 9اخالقی
 « 10اخالقی

که    صی  انسانی: معلم اعتقاد داردهای ارتباط اعم  براسا  ارزش 
ی اصی   بط  رابطه ی بخشی از وجود اشخاص، در ها به مثابه ارزش 

(. او معتقد است که هر  17اند )انسانی یعنی »م  و تو« قرار گرفته 
می مسئله  رخ  ویژه  در موقعیتی  اخالقی،  راه  ی  ی   او،  از  که  دهد 

 کند. ح  اصی  طلب می 

اخالقی:   براسا فضیلت  نسبی گرایمطلق   عم   و  گرایی  ی 
مطلق  پرتو  در  ارزش اخالقی:  معلم  اخالقی، شخص  های  گرایی 

همه  برای  را  بیرونی  و  مطلق  وضعیت اخالقی  تربیتی،  ی  های 
می  نسبی معتبر  براثر  او  تأمی   داند.  دنبال  به  اخالقی،  گرایی 

 (.17های گروه خود است )مقاصد خویش و یا ارزش 

  ا ب   انسان  یمواجهه   لزوم
 «  11»شر یمسئله 

اقعی  ی شر: معلم، شر را به عنوان امری وی صحیح با مسئله مواجهه 
می  )تلقی  حرفه 17کند  و  زندگی  ابعاد  تمامی  در  که  وجود  (،  او  ی 

داند،  دارد. او شر را در وجود خود و در محیم تربیتی، قاب  جبران می 
تصمیم  و  انتخاب  قابلیت  با  باید  به  که  را  آن  عملی،  مسیر  گیری 

 صحیح هدایت نماید. 

جبر غیرقاب   امری  را،  شر  معلم  شر:  برابر  در  شدن  ان  تسلیم 
های شر در وجود خویش، ناتوان است  داند و از تحم  انگیزهمی 

دهد که بر او مسلم شوند و در برابر  و به غرائز خویش اجازه می 
 ( 19شود )شر تسلیم می 

)تشوبا   اهمیت    (  12بازگشت 
 انسان  زندگی در

م و عزم برای بازگشت: معلم خود را از امور مقید ای  جهان، و  میتص
بند   »م رابطه از  می -ای  رهایی  تغییری  آن«،  رهایی،  ای   بخشد. 

الهام  او، و  اعماق وجود  گیری آگاهانه  بخش ی  تصمیم بنیادی  در 
ها، به منظور بازگشت  برای برقراری روابم حقیقی با جهان و انسان 

 (. 19ت  )ی الهی اس به ایده

و   مادی  غرایز  تسلم  تحت  معلم  بازگشت:  برای  تصمیم  فقدان 
د رابطه امور  چیز،  همه  با  و  است  »م نیوی  برقرار  -ی  آن« 
تصمیم می  قابلیت  او،  در  و  کند.  مقید  امور  از  گذر  برای  گیری 

بازگشت به مبدأ جهان، به خاموشی گراییده است و از ای  رو، از  
 ماند. تحقق بخشیدن به خودش باز می 

  با   انسان   ارتباط   لزوم
 خودش  روحانی  یجنبه 

جنبه  با  روح ارتباط  روحی  ی  بعد  به  اعتقاد  با  معلم  خویش:  انی 
دهد و خویش، ندای آن را شنیده و به آن، به عنوان »تو« پاسخ می 

 (. 22سازد )تو«یی برقرار می -ی »م  با روح دیگران نیز رابطه 

علم از بعد روحی خویش  ی روحانی خویش: معدم ارتباط با جنبه 
را می غاف  است. او ت هّم و غمّ خود  بیند و تمام  نها امور مادی 

می  آن  به  پاسخ  صرف  خویش،  را،  وجود  تحقق  از  و  کند 
 ماند. بازمی 

  و   سرنوشت  تنیدگیدرهم 
 انسان  وجود در  آزادی 

ایده  براسا   توسم خودش:  13ساخت  »سرنوشت یعم   انسان   »
اراد  اعمال  مدد  به  را محقق  معلم  خود  و هویت  آزادی  ی خویش، 

با  سازد  می  ترتیب،  ای   به  می و  مواجه  خود  با  سرنوشت  او  شود.  
برقراری ارتباط صحیح با دیگران، آزادی معنوی خویش و دیگران را  

 (. 22بخشد )تجلی می

ایده  براسا   تصور  عم   معلم  جهان:  در  انسان  جزمیت  ی 
گونه  رار گرفته و هیچ کند که به صورت جزمی در ای  جهان قمی 

معنوی  با ترسیآزادی  ای  رو  از  ندارد.  آزادی در  ای  م نوع کاذب 
  کند تا با پیروی از هو  خویش، بر همه وجود خویش، سعی می 

 (. 22چیز و همه کس تسلم یابد )

»انسانی  قطب   دو   « خود : 
   «حقیقی  شخص » و

ی  ی شخص حقیقی و مطلوب: معلم خود را به منزله معلم به مثابه 
می  باشخصیت  می موجودی  تالش  همواره  و  با  شناسد  تا  کند 

 (. 22تو«یی برقرار سازد )-، ارتباط »م  یگراند

مثابه  به  نحوی  معلم  به  معلم  نامطلوب:  شخص  و  خود  ی 
شناسد  ی موضوع اصلی در جهان می خودآگاه، خودش را به منزله 

 (. 22و همواره درصدد است تا دیگران را به عنوان »آن«، ببیند )

و 14»تصدیق  »  
  عنوان   به  «15وشنود»گفت 
 انسان  وجودی  ویژگی

و  دیگری  کردن  )تأیید(  معلم،  گفت   تصدیق  شخص  او:  با  وگو 
دهد و استقالل و اصالت او را تصدیق  دیگری را در فاصله قرار می 

وگوی حقیقی  کند و سپس با تمام وجود، به درون رابطه و گفتمی 
وارد می  او  م با  طور  به  و  عنوان ی   شود  به  دیگری  توسم  تقاب ، 
 (.17گیرد )یتصدیق قرار م  شخص، مورد 

از تصدیق دیگری و نیازی نمی گفت   امتناع  معلم  او:  با  بیند  وگو 
که با تصدیق از جانب دیگری، به کمال وجودی خود نای  شود  

 (. 23کند )و بدون تأیید شدن توسم دیگران، عم  می 



 خالقی مارتین بوبر از منظر فلسفه ا ی معلماخالق حرفه ای  : و همکاران محمد حسین حیدری دکتر 
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  بودن   فردمنحصربه 
  تبدی  :  انسان  وضعیت
شخص  »به    شدن
 « 16منفرد

برای ای   معلم  که  تحقق بخشیدن به وجود اصی  خویش: شخص 
رود و به  اصالت وجودی خویش را محقق سازد، از خودش فراتر می 

کند که هر  شود. او درک می ای اصی  با دیگری وارد می درون رابطه 
د،  فرشود، با گفتاری منحصربه مسئله و موقعیتی که با آن مواجه می 

ای خاص، به آن پاسخ  و او باید با شیوه   کندچیزی از او مطالبه می 
 (.21دهد )

تنها   معلم  خویش:  اصی   وجود  به  بخشیدن  تحقق  در  انفعال 
داند و با دیگران، تنها به خاطر تأمی   جهان خودش را اص  می 

می  برقرار  رابطه  خویش،  پاسخ  اهداف  برای  مسئولیتی  او  کند. 
م  و  موقعیت  به  می سئله دادن  مواجه  آن  با  که  برای  شای  ود، 
 خودش قائ  نیست. 

 
تجزیننه و تحلینن  معضنالت و مسننائ  اخالقننی عینننی در اصن  سننوم: 

 ها ی مواجهه با آنای و نحوههای حرفهفعالیت
 بنه  صنحیح  پاسخ  یارائه  و  دیگران  قبال  در  مسئولیت  مالک اول: قبول

 ها آن
بنه خالقنی را  ای و اهای حرفنهچه معلنم، مسنئولیتبوبر باور دارد چنان

روح تلقی نماید کنه از مراجنع باسدسنتی ی بایدهایی خش  و بیمنزله
ی معلمننی، تصننویری آرمننانی یننا اند و از انسننان و حرفننهتحمینن  شننده

ها به درسنتی ارتبناط تواند با آن مسئولیتنمایند، نمیای ارائه میکلیشه
 هنایهنا را در موقعیتبنت آنبرقرار نموده و قادر نخواهد بنود تنأثیر مث
ای خویش درک نماید. در کار عینی، و در ارتقای هویت شخصی و حرفه
گیرد و قادر بنه پاسنخ دادن چنی  معلمی که مسئولیت خود را نادیده می

هنای واقعنی نیسنت، گیری صحیح در موقعیتبه دیگران، یعنی تصمیم
 شود.ای بسیاری دیده میمعضالت اخالقی و حرفه

هنای موجنود در ی پوینایی فرمانتی که شخص معلم بنه جنبنهصوردر  
دهد که ای  هنجارها، هنجارهای اخالقی و شغلی پی ببرد، تشخیص می
ها تبعیت نمایند. او درک قواعدی الزامی نیستند که او باید همیشه از آن

فرد است که او را خطاب ی منحصربهکند که هر موقعیتی، ی  لحظهمی
ی راه ح  درسنت تصنمیم بارهاید در ی  موقعیت عینی، درکند. او بمی

گیری معلم از هنجارهای اخالقی و شنغلی، در ین  بگیرد. بنابرای  بهره
(. معلم باید به صنداها و مسنائ  21افتد )موقعیت خیلی خاص اتفاق می

اند، گنوش داده و از روی شاگردانی که به عنوان امانت به او سپرده شده
تنوجهی به ندای شاگردان و بیها پاسخ دهد. پاسخ ندادن وفاداری به آن

ها، بنه معننای خیاننت بنه شناگردان و به مسئولیت خویش در قبال آن
 ی خویش است. حرفه

 های ارتباط اصی  انسانیگیری از ارزشمالک دوم: بهره
نگر ینا اگنر معلنم در مواجهنه بنا مسنائ  اخالقنی، مطلنق،  به باور بوبر

اخالقنی عیننی پنیش روی   تواند مسائ  و معضالتنمی  گرا باشد،نسبی
(. اما در صورتی که معلم به 17خود را، به درستی تجزیه و تحلی  نماید )

تنو«یی -های موجود در ارتباط اصی  انسانی، یعننی ارتبناط »من ارزش
ی اخالقی در شود که هر مسئلهاعتقاد داشته باشد، به ای  درک نای  می

ور نیسننت تننا از کننند. از اینن  رو او مجبننمی مننوقعیتی ویننژه بننروز
های اخالقی مطلق، برای مواجهنه بنا هنر وضنعیت جدیند دستورالعم 

تبعیت نماید  بلکه برای او، وضنعیت شخصنی کنه بنا او مواجنه اسنت، 
گینری از اخالقینات ارتبناط اصنی  (. بنا بهره17ی اساسی است )مسئله

چه بنرای او مهنم رد. آنانسانی، شخص معلم مالک پویایی در اختیار دا
ای است کنه ، وضعیت حال حاضر خودش و شاگرد، و شرایم عینیاست

فرد دارد و از ای  رو، باید در مواجهه با مسائ  تربیتنی، ی منحصربهجنبه
راهی اصی  برگزیند که باعر تحقق وجود خودش و شاگرد گردد. چنی  

ی ینابی مسنئلهی شناگرد را، در ارزگذشنته معلمنی، اشنتباهات رفتناری
دهد، بلکه هنر رفتنار او را بنه موقعیت جدید، مبنا قرار نمی اخالقی او در

 نماید.تنهایی، و با در نظر گرفت  شرایم آن، تجزیه و تحلی  می
ی سناخت  سرنوشنت انسنان توسنم مالک سوم: عم  بر طبنق اینده 

 ی جزمیتخودش و اجتناب از ایده
 یر حرفنهز مشنکالت اخالقنی دی بسیاری اسرچشمهر معتقد است  ببو

ی وجود خود در ای  جهنان معلمی، تصور نادرست شخص معلم از نحوه
کند که به صورت ی موجودی تصور میاست. معلمی که خود را به مثابه

تصادفی به ای  جهان پرتاب شده و بر حسب جبر و الزام، نناگزیر اسنت 
ی وجنودی هزندگی مشروط خویش را سپری کند، درک درستی از فلسف

ی وسنایلی چنه در آن اسنت را، بنه منزلنهجهنان و آنخویش ندارد. او  
ها، نهایت اسنتفاده را در جهنت تنأمی  خشننودی بیند که باید از آنمی

حیات زمینی خویش بکند. او با مبنا قرار دادن هنو  خنویش، بنا همنه 
شود و بندی  صنورت، هنم خنودش از ی »آن« مواجه میکس به مثابه

منانعی بنر سنر راه تحقنق آزادی   شود و هم بهاقعی محروم میآزادی و
کنه از این  وضنعیت وجنودی شود. معلنم بنرای ای شاگردان تبدی  می

ناک و معضالت اخالقی ناشی از آن، رها گردد، باید به منشأ الهنی اسف
مند خویش در آفنرینش، اعتقناد بیناورد. در ای  جهان و سرنوشت هدف 

ای عاری معنوی و ارادهگیری از آزادی  او با بهرهی چنی  اعتقادی،  سایه
ها، هنم ی برقراری ارتباطی صحیح با جهان و انسنانواسطهاز هو ، به

سنازد، و هنم در جهنت آزادی و شخصیت واقعی خنویش را محقنق می
 دارد.تحقق وجود شاگردان گام برمی

 گیری از قابلیت تصدیق متقاب  انسانیمالک چهارم: بهره
تنوجهی ینا نگناه ی شاگردان و بیم به استقالل شخصیتامی معلاحتربی

سنناز بننروز بسننیاری از فرد آنننان، زمینههای منحصننربهمنفننی بننه جنبننه
ی معلمی است. چنی  معلمی با مبنا قرار دادن معضالت اخالقی در حرفه

ی رئننیس و مرئوسننی در کننال ، شنناگردان خننود را بننه عنننوان رابطننه
محنض اوامنر او  کند که باید همنواره، مطینعموجوداتی وابسته تلقی می

 باشند. 
معلم با چنی  نگرشی، نسبت به ای  امر بوبر در کتاب خود بیان می دارد 

واقف نیست که در ای  جهان، هر انسانی نیاز دارد تا وضعیت وجنودی و 
نوعان مورد تصدیق قرار گیرد  از این  رو اش، از طرف همی زندگینحوه

اگردان خنویش را نندارد و ی مسائ  و نیازهای شدغدغهدر اغلب موارد،  
آید. با چنی  تفکری، خود معلم نیز در تنگنا قرار ها برنمیدرصدد رفع آن
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کند که نیاز به تصدیق از جانب دیگران گیرد و به اشتباه احسا  میمی
ی چننی  تفکنر ای که در نتیجنه(. برای رفع معضالت اخالقی23ندارد )

پرتنو قابلینت تصندیق متقابن  آید، معلنم بایند در  جود مینادرستی به و
نوعان خویش به نحو صحیح مواجهه نماید و شاگردانش را انسانی، با هم

شان، تصدیق نماید و در تحقق کمنال وجنودی آننان در اصالت شخصی
پاسنخ مشارکت کند. در مقاب ، تالش معلم برای تصندیق شناگردان، بی

در تحقق وجود   نیز، معلم را تصدیق کرده وشود و شاگردان  گذاشته نمی
 کنند. او، مشارکت می

 گیری از اقدام عملی، و تدریس به صورت عملیمالک پنجم: بهره
بسیاری از مسائ  اخالقی و انضباطی در کنال  در ، بنه این  دلین  

افتد که معلم، محتوای درسی را به صنورت نظنری و در قنالبی اتفاق می
ای، ارتبناط شنیوه جایی که چننی کند. از آنیخش  به شاگرد عرضه م 

هنا پیندا مؤثری با فعالیت و سنرزندگی شناگردان، و مسنائ  واقعنی آن
سنرد شنده و مقاومنت ها نسنبت بنه ینادگیری مطالنب دلکند، آننمی
 دهند.تری در برابر اقتدار معلم، نشان میبیش

الیم« نباید به نظر بوبر »تدریس«، مرزی جدانشدنی با »عم « دارد. »تع
شده« تلقی گردد. تعالیم در »ی  مجموعه از مواد شناخته  تنها به عنوان

ها به »عم « اشاره زندگی ی  »وجود انسانی« مسئول، حیات دارند  آن
شوند. مطلوب نیست که تندریس بندون دارند و به سمت آن، هدایت می

شیطانی طور که زندگی فارغ از روح، عم  و سرزندگی انجام شود  همان
و، معلم باید غالب محتنوای تعلیمنی و تربیتنی را در (. از ای  ر28است )

عم  به شاگرد انتقال دهند  در چننی  حنالتی، تندریس معلنم از شنک  
نواخت خارج شده و، سرزندگی تعالیم، با مشارکت و فعالیت شاگردان ی 

 شود. افزون می
 ح  تعارضات اخالقی اص  چهارم: 

»ارزینابی انتقنادی ارزش ان  ی حد وسنم، مینمالک اول: رعایت قاعده
 ذاتی اعمال« و »شرایم عینی محیطی«

ی معلم با وجدان خنویش، در ارزینابی اخالقنی اعمنال ی مواجههنحوه
جا، تنها به معننای آگناهی وجدان در ای بوبر باور دارد  بسیار مهم است.  

ای دارد کنه بنا یافتنهان پرورشی انسان نیست  بلکه اشاره به وجداولیه
ی دائمی خویشت ، باعر تحقق کمال وجودی فرد شده و قدرت محاسبه

بصیرت او را برای درک و برخنورد صنحیح نسنبت بنه مسنائ ، اعنتال 
ی وجدان، اعتالی وجنودی خنود و بخشد. از ای  رو، نیروی خالقانهمی

ار یا دیگرپیرو شناسد و هرگز خودمددیگران را به عنوان هدف نهایی می
گام بعندی بایند عمن  خنویش را براسنا  مقتضنیات نیست. معلم در  

ای که با آن مواجه است، سروسنامان دهند. بسنیاری از تعارضنات عینی
افتد که معلم از بصنیرت اخالقی در کال  در  به ای  خاطر اتفاق می

ر ی موقعیتی اعمنال را در نظنکه، زمینهوجدان، برخوردار نیست و یا ای 
واند بر تعارضات اخالقی پیش روی خنود بنه که بتگیرد. او برای ای نمی

تری  هماهنگی نحو صحیح غلبه نماید، باید راه حلی را برگزیند که بیش
را با دو معیار اخالقی درونی )ارزیابی وجدان( و بیرونی )شنرایم عیننی( 

 .  (17)ها را تأمی  نمایدداشته باشد و حدوسم آن
 قی واقعی ی آزادی اخالگیری از ایدههرهمالک دوم: ب

منشأ بسیاری از تضادهای تربیتی، خودمداری افراطی معلم، و یا تبعینت 
به اعتقناد بنوبر، های اخالقی بیرونی است.  چون و چرای او، از ارزشبی

معلم خودمحور، برای برقراری دیسیپلی  در فضای تربیتی، به اشتباه بنه 
ی شاگرد را، انهشود. او نقش قوای خالق و آزاداجبار و اقتدار متوس  می

گیرد و تنها در پی آن است که اقتدار علمی خود را به او دیکته نادیده می
نماید. از طرفی، معلمی که تحت تأثیر دگرپیروی اخالقنی اسنت، دچنار 
نقصانی دوجانبه است: او وحدت وجودی خودش را در مقاب  دستورهای 

ای تربیتنی هو در تشخیص هدف، محتوا و روشاخالقی، از دست داده،  
ساز بروز بسیاری از تضادهای شود که ای  موضوع، زمینهدچار اشتباه می
ی اوست. اگر معلم از آزادی اخالقنی حقیقنی برخنوردار تربیتی در حرفه
ای او، در صنورتی هنای حرفنهکند که اخنالق در فعالیتباشد، درک می

اجهه بنا و نادرستی اعمال خود را در مو  شود که بتواند درستیمحقق می
دیگران، به نحو صحیح تشخیص دهند. چننی  معلمنی، فنراهم کنردن 

ی آزادی برای رشد قوای جسمانی و رواننی شناگرد را، ین  ننوع زمینه
کند. او بنه جنای متوسن  شندن بنه اجبنار، آزادی سطح پایی  تلقی می

داند. اقعی با شاگرد میی وبرقراری انضباط واقعی را در گرو ایجاد رابطه
داند که اجبار به معنای تحقینر و سرکشنی شناگرد اسنت و آزادی او می

(، که بنا اقتندار تربیتنی حقیقنی، 21واقعی، آزادی برای مشارکت است )
شود، بلکه با طبیعت وجودی تضادی ندارد و با مقاومت شاگرد روبرو نمی

 شاگردان مطابقت دارد. 
 گفتار و رفتار، با اقدام عملیمالک سوم: ح  تضاد میان 

ها و اعمنالش، تنناقض وجنود دارد، در فراخوانندن معلمی که میان گفته
کند. زمنانی شاگردان به رعایت اصول اخالقی توفیق چندانی کسب نمی

بینند، نسبت بنه که شاگردان، بی  رفتار و گفتار معلم، شکاف و تضاد می
ختلف، از دستورهای وی سرباز اعتماد شده و به انحای م های او بیگفته
ی بسنیاری از تضنادهای زنند که چننی  وضنعیتی خنود، سرچشنمهمی

اخالقی میان معلم و شاگرد است. معلمی که عام  به وظایف شغلی خود 
توانند در شناگردان گنذارد، نمینیست و بنه قواعند مدرسنه احتنرام نمی

گنر معلنم، تجلّنی خویش، احترام به نظم و قانون را نهادینه نماید. امنا ا
تواند در شاگردان های شغلی باشد، میقی و مسئولیتعملی فضای  اخال

ی عم  نی ، قبول مسئولیت اعمال خویش، برقراری روابنم نیز، انگیزه
 مطلوب با دیگران، و دوری از تنش را ایجاد نماید. 

 تصحیح رفتار فرایند تغییر و اص  پنجم:  
 ی شرورسئلهی صحیح با م رویکرد اول: مواجهه

معلمنی کنه درگینر بوبر مانند سایر اگزیستانسیالیست هنا معتقند اسنت  
اش مسنلم تضادهای وجودی خویش است و نتوانسته بر غراینز حینوانی

گردد، قادر نخواهد بود رذاین  اخالقنی مبتالبنه را تنرک کنند و گنامی 
مطلوب در جهت تغییر رفتار خویش بردارد. چنی  معلمی به جای هدایت 

شود و به عام  اصلی شر و بندی در تسلیم آن می  ی مخرب خویش،قوا
گردد. اما معلم در پرتو نگنرش صنحیح، هنیچ ی خویش مبدل میحرفه

ی های خود را به منزلهکند، بلکه غرائز و انگیزهتمایلی را شر قلمداد نمی
کند که باید کنترل و هدایت شنوند. او بنا تصنمیمات نیروهایی تلقی می

گونه بنه وحندت نماید و بدی به نیکی تبدی  میواره بدی را  خویش، هم
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شود. او، از قوای منفی وجود شاگرد نیز آگناه وجودی خویش نزدی  می
ها نیست، بلکه تمام تالش خود را برای است و در پی سرکوب کردن آن

 .(24)دهدهدایت شاگرد انجام می
 رویکرد دوم: تصمیم وجودی برای بازگشت

جهانی، همواره بنا امنور مقیند در زندگی ای که شخص معلم جایی  از آن
سروکار دارد، ممک  است در مواضعی، از مبدأ آفنرینش غفلنت نمایند و 

گویی بنه نیازهنای دنینوی خنودش باشند و از هندف تنها به فکر پاسخ
خویش، که هماننا خندمت بنه آفنرینش کنه بنرای او، همنان حرفنه و 

نی خویش برای گنذار به ندای درو  شاگردش است، دور بماند. معلمی که
دهند، مناهیتی از امور ظناهری و بازگشنت بنه امنر معننوی پاسنخ نمی

کند و اعمال او، منشأ بسیاری از مسنائ  اخالقنی افسارگسیخته پیدا می
برای خودش و سایر عوامن  مدرسنه خواهند شند. او بنه ین  تصنمیم 

ا نیناز دارد تن اساسی، به منظور تغییری احیاکننده در اعماق وجود خویش
دوباره، پیوند خود را با مبدأ قدسی جهان برقرار نماید. در پرتو ای  تغیینر 

کنند تنا روابطنی نیکنو بنا جهنان و و بازگشت اساسی، معلم تالش می
ها برقرار نماید و با اعمال خویش، در جهت به کمال رساندن خود، انسان

 . (24)دیگران و خدمت به دنیا گام بردارد
 ق مقتضیات شخصیت حقیقی انسانیوم: عم  برطبرویکرد س

نگنرد، معلمی که به خودش، به عنوان منبع نهایی جهان میاز نظر بوبر،  
ی در اعماق وجودش واجند هوینت ننامطلوبی اسنت. او بنا این  نحنوه

، از برقراری ارتباط صحیح با خودش عاجز است و در (22)  «17گویی»م 
م « چننی  معلمنی، گردد. »ه میوجود خویش، با نوعی سردرگمی مواج

از برقراری ارتباط صحیح با دیگران نیز ناتوان اسنت  چنرا کنه همنواره 
ی تحقق اهداف خویش نماید. اما معلمی کند دیگران را وسیلهتالش می

گنویی« کند، »م تو«یی برقرار می-که با خودش و دیگران، ارتباط »م 
ینق، در و بنه این  طر  او، مبی  شخصیت حقیقی در جهان انسانی است

 نماید.فعلیت بخشیدن به کمال وجودی خود و دیگران، مشارکت می
 تهذیب نفس و تعالی شخصیتاص  ششم: 

 گیری از قابلیت آگاهی واقعیشاخص اول: بهره
ی اول، معلم برای نی  به تعالی شخصیتی و تهذیب نفس، باید در وهلنه

آگناهی از ردد. بنا از نواقص اخالقی سناختار وجنودی خنویش، آگناه گن
برد که میان وضنعیت ننامطلوب فعلنی و های اخالقی، او پی مینقصان

تواند به آن برسد، فاصله و شکاف وجنود دارد وضعیت مطلوب، که او می
و پر کنردن این  شنکاف، نیازمنند آن اسنت کنه او بنه آگناهی واقعنی 

ای که در اعماق وجودش نهادینه شنده اسنت، رجنوع کنند و در اخالقی
قابلیت شناختی، نیازها و مسائ  اخالقی خود را مرتفع ساخته و رتو ای   پ

ی وجود خویش را متعالی سازد. چنی  معلمنی، شناگرد را نینز بنه منزلنه
ی زینادی کند که تا رسیدن به وضع مطلنوب، فاصنلهموجودی تلقی می

کند تنا نیازهنا و مسنائ  شناگرد را بنه نحنو دارد و از ای  رو تالش می
 ه و زمینه را برای تحقق وجود او فراهم گرداند.پاسخ دادصحیح، 

 شاخص دوم: قداست بخشیدن به اعمال
هنای ی تحقق شخصیت ی  معلم در ای  دنینا، اعمنال و فعالیتعرصه

. معلم نباید حوادثی را که از بیرون بنه او (25)ای اوستشخصی و حرفه

اتش، ر طول حینچه باید برای او دتحمی  شده است، اص  تلقی کند. آن
به نحو اعلی مهم باشد، ای  است که به توانایی نفس و وجود خود، برای 

اش، اعتقاد داشته باشد. او تنها بنه تأثیرگذاری مطلوب بر خویش و حرفه
کند بلکه معتقد است که دهد، اکتفا نمیحس  فع  و عملی که انجام می

هنی انجنام ا نینت الهر عملی، باید از حس  فاعلی نیز برخوردار بوده و ب
گیرد  چه بسا اعمالی کنه در ظناهر نین  تلقنی شنده، امنا در واقنع بنا 

 گیرند.ای شیطانی و برای تأمی  مقاصد شخصی، انجام میانگیزه
 شاخص سوم: تالش برای تحقق بخشیدن به وجود اصی  خویش

کنند که برای تهذیب نفنس، برخی مانند »کیرکگور« به اشتباه تصور می
تبناط بنا با خداوند ارتبناط برقنرار نمایند و از برقنراری ارها باید انسان تن
گرایاننه . ای  نگرش افراطی، باعر دیندگاه تقلی ها، اجتناب نمایدانسان

یافته، باید جهان پیرامون شود. معلم تعالیها مینسبت به جهان و انسان
د که ( و دریاب21و مسئولیت خود برای مشارکت در تکمی  آن را بپذیرد )

جهانی بنه کمنال ی الهی، تنها در زندگی ای یت انسانی او و ایدهشخص
ی ی خنویش و برقنراری رابطنهرسد. او باید با فراتنر رفنت  از داینرهمی

صحیح با دیگران و از جمله شاگردان، وجود اصیلش را محقق سناخته و 
 به شخص منفرد تبدی  گردد.  

 های اخالقیسوها اص  هفتم:
 گیری از بصیرت وجدانهرهبشاخص اول: 

ی او در ی  معلم به طور واقعی و عمیق، »وجدان« را کنه برانگیزانننده
کند  ای  امر بدان معننی اسنت کنه او نگنران اش است، درک میحرفه

های ها است، و تنها به دنبال تأمی  خواستههای انسانواپسینیازها و دل
قابلیت وجدان را در خنود  دتواند و بای(. هر معلمی می26خودش نیست )

تقویت نماید و سطح آن را از وجدان عادی، به وجدان عالی ارتقنا دهند. 
تواند این  قابلینت را بنه معلمی که از بصیرت وجدان برخوردار است، می
ها را نیز ارتقا بخشند. از شاگردان خویش انتقال داده، و سطح وجدان آن

(. 27شننا  اسنت )وانرگر و  ای  رو نقنش معلنم، ماننند ین  درمنان
شنود و در گر، بر مراجع خود و مسائ  او متمرکز میطور که درمانهمان

کنند، معلنم نینز در آن لحظه، نیازها و مشکالت خویش را فرامنوش می
ی رفع مسائ  شاگرد خویش را دارد و خود را مواقع حسا ، تنها دغدغه

ای ایفای نقش مشاوره ای الگو، باید بکند. معلم به مثابهوقف ای  امر می
شناسانه، رسالت تربیتی و انسانی خویش را که کم  بنه تحقنق و روان

گر وجودی شاگرد است، به انجام برساند. چنی  معلمنی، از ین  هندایت
دهند تنا در هنر منوقعیتی، صندای برد که او را یاری میدرونی بهره می

 ها پاسخ دهد.شاگردان را بشنود و به آن
 بر وفق مقتضیات روح انسانی  شاخص دوم: عم

حیات ی  معلم، فارغ از روح، صرفاً ی  زندگی سطحی است که تنهنا  
(. معلم 28به دنبال استفاده از دیگران، برای نی  به مقاصد خویش است )

افزاید و گیری از قابلیت روحی، بر کیفیت زندگی خویش میدر پرتو بهره
کنه ارتبناط پوینایی بنا روح  بخشد. معلمیبه وجود خویش، روشنایی می

های شننغلی و اخالقننی، بننا خننویش برقننرار کننرده، در انجننام مسننئولیت
داند که نیروی روحنی او، بنرای کند. از طرفی، او میسرزندگی عم  می

 متعالی شدن، باید به شاگردانش نیز تسری یابد. 



   از منظر فلسفه اخالقی مارتین بوبر یمعلم اخالق حرفه ای   : و همکاران محمد حسین حیدری دکتر 
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گنردد حینات تو«یی قنادر می-به نظر بوبر، معلم با برقراری ارتباط »م 
طور کنه منادر، ی شاگردان خویش را، جنانی تنازه ببخشند و همنانحرو

کند، معلم نیز تناریکی ی بیولوژیکی را به فرزند خود عطا میزندگی اولیه
هنا، زداید و با کم  بنه تولند ثنانوی آنو ناپاکی را از روح شاگردان می

دهد. از ای  شاگردان را به روشنایی و زندگی در سطحی باستر، سوق می
ی معننوی بخش روح، و ین  شنفادهنده، ی  معلم نمونه، ی  التیامور

(. بنرای 29گینرد )است که اعمال او، در مجاورت با امر الهنی قنرار می
دلی و صنداقت بنا او، اهمینت چنی  معلمی، دوست داشت  شاگرد و هم
ی او، جایگناه ثنانوی دارد  بنه زیادی دارد و آموزش و تدریس در حرفنه

آموزش را، بر اسا  نیازهای روحی و معنوی شاگردان    نحوی که مراح
 کند.تعیی  می

ای: تالش برای تحقق خویشنت  در حرفه  تبیی  مسئولیت  اص  هشتم:  
 ایهای حرفهفعالیت

را، بنه  معلمی که از وحدت وجنودی برخنوردار اسنت، توفینق در حرفنه
گیری شخصنیت مطلنوب خنویش ی یکی از عوام  مؤثر در شک منزله

کنند، ی خود ایجاد میکند. چنی  معلمی، ارتباط عمیقی با حرفهلقی میت
اش، بخشی ناگسستنی از وجود اوست. او، ی  کن  ای که حرفهبه گونه

اش، جدا نیست و اییگانه است و شخصیت عادی او، از شخصیت حرفه
ی مسئولیت خود را در قبنال مسنائ ، وظنایف و قنوانی  اساسنی حرفنه

هنننایش، ی فعالیتد. او در هنگنننام انجنننام کلینننهرپنننذیخنننویش می
ای گذارد و به شنرایم عیننیاندیشی فردی و جمعی را کنار میمصلحت

که با آن مواجه است، و به وضعیت افراد توجنه دارد و سنعی دارد تنا در 
های تربیتی، عوام  انسانی مدرسه را به مشارکت مطلوب تمامی موقعیت
 ی، تشویق و دعوت نماید. اهای حرفهدر تمامی فعالیت

 

 گیرینتیجه
در ای  پژوهش، با توجه به مبانی اخالقنی و ارزشنی از دیندگاه بنوبر در 

شخصی، تالش شد تا برای هر ی  از اصول اخالق ی ارتباط درونحوزه
 اخنالق  یحوزه  ارائه گردد. در  هاییها و شاخصای معلمی، مالکحرفه
بوبر   تفکر اخالقی  قوت  نقاط   و  مثبت  ممفاهی  بر  توانمعلمی می  ایحرفه

 واقنع در. کنرد تأکیند هنای اخالقنی مند نظنر ویو به ویژه بر فضیلت
 ایاخالقی عمده هایمسئولیت همان بوبر،  تفکر  در  اخالقی  هایفضیلت
رذای    از  دوری  و  هافضیلت  ای   مقتضیات  وفق  بر  معلم  عم   که  هستند
 مسنائ   بنا  صنحیح  یهدر مواجهنتواند بنه شنخص معلنم  می  اخالقی،
ای های حرفهدر هنگام انجام فعالیت  مسائ   آن  اثربخش  ح   و  اخالقی،

اخالقنی متنناظر بنا   رذای   و  تا حدی مدد رساند. فضای  اخالقی بوبری
 بنه عمن  جهنت در معلنم شخص اگر.  دیگرندی مقاب  ی نقطه  ها،آن

 سکون، اما دارد  قرار اخالقی  درست  راه  در  نماید،  تالش  اخالقی  فضای 
 در فروغلتیندن معننای  بنه  اخالقنی،  فضای   به  نکردن  عم   یا  و  انفعال
 یحنوزه  در  بنوبر  اخالقنی  تئنوری  از  برگرفتنه  رهنمودهای  .است  رذای 
 و هوینت ساخت  فرایند در معلمان به  تواندمی  خویشت ،  با  معلم  ارتباطی
 کردن کم  با و رساند مدد خویش ایحرفه و  اخالقی مطلوب شخصیت

 معلمنان مؤثر و واقعی ارتباط  معلمان، درک بهبود  و  دید  افق  گسترش  هب
از طرفنی در دیندگاه بنوبر، . نمایند تسنهی  را شاگردانشان و خودشان  با

دهد و توفیق »حرفه« بخش مهمی از وجود و حیات معلم را تشکی  می
کمنال وجنودی او سناز تحقنق ای، زمینهی حرفنهواقعی معلم در عرصه

ای معلمنی بایند ی اخالق حرفهگانهدر بحر از اصول هشتخواهد بود.  
تنری  منبنع اخالقنی دهی اصنی توجه داشت که در پرتو قابلیت جهنت

ای گیری اساسی سایر اصول اخنالق حرفنه)مالک نهایی اخالق(، جهت
ی شود. منبع اصی  اخالقی در زمینهمعلمی، به طور صحیح مشخص می

نظر بوبر، عم  براسا  »آگاهی دروننی و باط معلم با خویشت  و از م ارت
شناخت واقعی« است. ای  منبع اصی  اخالقی از معلم انتظار دارد که بنا 
اجتناب از خودمحوری و از طریق برقنراری ارتبناطی حقیقنی بنا تمنامی 
ها مظاهر آفرینش، به مسئولیت خود در قبنال خداونند، جهنان و انسنان

رچگی شخصنیتی خنودش و پناو بدی  صورت موجبات ین   عم  نماید
 تحقق کمال وجودی شاگرد را فراهم آورد. 

ی اخالقنی بنوبر در توان گفت که یکی از نقاط قوت کناربرد فلسنفهمی
 پیرامون وی، که ای استاساسی ای معلمی، وحدتی اخالق حرفهزمینه
 و ای« شننخص معلننم،»حرفننه و »اخالقننی« وظننایف تنینندگیدرهم
 مند  ی معلمنیدر حرفنه  »تربیتی«  و  «»آموزشی  هاینقش  پارچگیی 
هایی که محقنق بررسنی دارد، در صورتی که در بسیاری از پژوهش  نظر

تنر بنه چنی  وحدتی کنم شد، اشاره  هاکرده و در مقدمه به بخشی از آن
ای معلمی در ی اخالق حرفهشده در حوزهآید. رهنمودهای ارائهچشم می

پیش روی معلمان بگشاید و به های روشنی را  تواند افقپژوهش میای   
ای معلمنی مندد گسترش درک و بصیرت معلمان از دانش اخالق حرفنه

ای معلمنی و اکنون ضرورت دارد تا الگوی جامع اخالق حرفهرساند. هم
ی اخنالق و تربینت اسنالمی بنرای ساختار مفهومی متناسب با فلسنفه

معلمان نسبت به ما تدوی  گردد تا با تقویت آگاهی  معلمان نظام تربیتی  
مدارانه بر فضنای ای خویش، جوی اخالقهای اخالقی و حرفهمسئولیت

ای ی اکتسناب هوینت حرفنهتعلیم و تربیت رسمی حاکم گردد و زمیننه
 .مطلوب توسم معلمان فراهم شود

 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت ادر ای  پژوهش مروری با معرفی منابع مورد استفاده، اص  اخالق  

 مولفی  آثار محترم شمرده شده است. داری علمی رعایت و حق معنوی
 

 هنام اژهو
   The Ontario College of Teachers .1 و یکالج معلمان انتار

2. Association of American Educators                             

  انجم  معلمان امریکا 

       Ethical dilemma .3 تعارضات اخالقی 

                            Like-God.4 خدامانند 

                                                                                      Conscience .5 وجدان

                                                           Moral autonomy .6 اخالقی  خودگردانی

                                                                                                  Communion.7 رکت مشا



 خالقی مارتین بوبر از منظر فلسفه ا ی معلماخالق حرفه ای  : و همکاران محمد حسین حیدری دکتر 
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                                                        Moral heteronomy .8    دگرپیروی اخالقی 

                                                       Moral absolutism .9 گرایی اخالقی مطلق

                  Moral relativism.10 اخالقی   گرایینسبی 

                                                                                                  Evil .11 شر

                                                                                         Teshuvah .12 بازگشت 

   Fate .13 سرنوشت 

                                                                              Confirmation .14 تصدیق

  Dialogue .15 وشنودگفت 

                                                                      Single One .16 شخص منفرد 

                                                                                  I – Saying .17 گوییم  
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