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  چكيده

هريك از نظامهاي تربيتي اهداف خاصي را مدنظر دارند و همه فعاليتهاي خود را براي تحقق آنها 
در تربيت اسالمي، هدف اساسي و غايي تربيت، الهي شدن آدمي است. براي مصروف مي دارند. 

رسيدن به اين هدف ، استعدادهاي عالي انسان كه در خلقت او قرار داده شده است بايد رشد كند و 
فعليت يابد. عالمه شهيد مرتضي مطهري كه در خصوص تربيت انسان نيز ديدگاه هايي دارد با الهام 

تربيت، پرورش استعدادهاي دروني و به فعليت درآوردن آنها «اسالم معتقد است:از مكتب تربيتي 
تعليم وتربيت در زندگي بشر مهمترين و اساسي ترين جنبه زندگي است به گونه اي كه » است.

هرگونه، اعوجاج و انحراف در آن باعث انحراف در همه امور زندگي مي شود. تواناييهاي انسان در 
ور پيدا مي كند و انسانيت انسان تحقق مي يابد. در اسالم به اين موضوع مهم زندگي بروز و ظه

. انسان يك موجود قابل  توجه بسيار شده و قواعد مناسبي براي رشد انسان تعيين گرديده است
تغيير و قابل توبه و بازگشت است و ممكن است در سن صدسالگي هم خود را تغيير دهد ولي شك 

  . كم كم ملكه مي شود و برگرداندن آنها دشوار مي گردد نيست كه حاالت روحي
 

 .اسالم ، روايات ، قرآن پرورش، آموزش، تربيت، تعليم، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

مطالعاتي كه انجام شده و بي در . گرفته نمي شود،  ناديده  ي ياز و ضرورت آراستگي انسان به تعليم و تربيت، در هيچ فرهنگن
اهميت و ضرورت  نهايت نيز در اين باره تحقيقات ميداني و كتابخانه اي صورت گرفته است كه پيوستگي رابطه اين دو را مي رساند. .

ن كه در تمايز و اي است، چنداو پيچيده محكماينكه ميان تعليم و تربيت پيوندهاي  اولگردد: پرداختن به اين موضوع با دو نكته روشن مي
قلمروهاي تفكيك و اگر ، و دومهاي تربيت جاي داده شده است. از سوي طبقه بندي علوم، چه بسا تعليم و دانش آموزي، در شمار زير شاخه

از هيچ يك بينجامد كه سرانجام كار، اختالفاتي در اين زمينه تواند به ميشناخته نشود هاي همنشيني و همراهي اين دو جدايي ساحت
با اين نگاه ، مقاله اي كه در  مربيان و معلمان ، اهداف روشن را پيش روي خودشان نخواهند ديد و در اين صورت هرگز موفق نخواهند شد. 

پيش داريم در تالش است پاسخي به پرسش هايي در زمينه تعليم و تربيت در حيطه اسالم كه اعم از قرآن و روايات است را جوابگو باشد و 
  وهش بنشيند. به پژ

چون قرآن و روايات به منزله دو مقوله كاربردي در اصل اسالم مي باشند چون قرآن و روايات داراي راهبردهاي افزون و در خور 
  تأمل مي باشد. 

با توجه به بررسي هاي انجام شده تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است كه درج آن ها دراين مقاله جايگاهي ندارد، 
ولي مي توان به تحقيق ماهيت تربيت اجتماعي از ديدگاه امام علي كه نوشته مهدي سبحاني نژاد و منيره رضايي فريماني است اشاره كرد 

در اين پژوهش با عنايت به نقش الگويي ائمه به شيوه تحليل اسنادي به بررسي ماهيت تربيت اجتماعي از ديدگاه امام علي(ع) پرداخته كه 
نابع پژوهش شامل متن كامل نهج البالغه (ترجمه مرحوم محمد دشتي)، شرح غررالحكم و دررالكلم، وسائل الشيعه، بحاراالنوار، شده است. م
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  1 محمدفرج زاده
  .بجنورد)ع(محمدباقر امام فرهنگيان دانشگاه مدرس وتربيت، تعليم فلسفه دكتري 1
  

  زاده محمدفرج
@yahoo.com٢٠١٠Mfarajzadeh  

 اهميت وجايگاه تعليم و تربيت در اسالم
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نهج السعاده في مستدرك نهج البالغه به همراه پژوهش ها، گزارشهاي تحقيقاتي، مقاالت انتشار يافته در خصوص ماهيت، نقش و چالش 
  امام علي(ع) و غيره بوده است.  هاي تربيت اجتماعي از نظر

بهره برداري از دو مفهوم  و در مقاله اي ديگر با نام گامي براي تبيين مرزهاي تربيت و تعليم نوشته احمد فضائلي آمده است:
ارتباط و يا انفصال  تعليم و تربيت و واژه هاي معادل با اين دو، همواره در تغيير اعتبار و معني از شاخه اي به شاخه ديگر سير نموده است.

وم اين دو مفهوم و يا يگانه مفروض داشتن هر دو، نوع فهم و درك از آنها را دگرگون ساخته است. در اين مقاله، سه نوع ارتباط براي دو مفه
ر نهايت، تربيت و آموزش به صورت آموزش، معادل با جمع دو مقوله تربيت و آموزش، آموزش و تربيت، به عنوان دو مقوله مستقل و د

  تربيت، معادل با جمع دو مقوله تربيت و آموزش مورد بررسي واقع شده است. 
  مفهوم تعليم و تربيت 

تعليم، آگاهى دادن و تعلّم آگاه شدن نفس  .و به معناى آموختن و آگاهانيدن است» ع ـ ل ـ م«تعليم مصدر باب تفعيل از ريشه 
  ) 110،ص 4ق،ج  1409(ابن فارس، به يك موضوع است.

اى كه اثرى از آنها در ذهن اند: تعليم، بر خالف اِعالم، ويژه امورى است كه با تكرار و فراوانى همراه باشند، به گونهبرخى گفته
(  شود.توان گفت تعليم بيان و روشن كردن چيزهايى است كه شخص جاهل به كمك آنها عالم مىبر همين اساس مى ،متعلّم پديد آيد
  ) 299،ص 9ق،ج  1406؛ طبرسي، 580ق، ص 1412راغب اصفهاني، 

، 1373( دهخدا، و تهذيب است. و به معناى پروردن و پرورانيدن» ر ـ ب ـ و«يا » ر ـ ب ـ ب«تربيت مصدر باب تفعيل از مادّه 
ا موضوع تربيت كه منظور . همراهى كردن و مالزم بودن ب2. اصالح كردن؛ 1گرداند: فارس معناى تربيت را به سه اصل بازمىابن ) 5971، 4

  )381،ص 2ق،ج  1409(ابن فارس، .. . پيوستگى مربّى و متربّى در فرايند تربيت3از آن مراقبت مداوم از متربّى است؛ 
(راغب  از ديدگاه راغب و برخى واژه پژوهان معاصر، تربيت، ايجاد كردن تدريجى چيزى تا رسيدن آن به سر حدّ كمال است.

در تعريفى ديگر تربيت فراهم ساختن بسترى براى برانگيختن و رشد استعدادهاى نهفته در يك موجود است، ) 336ص ، ق 1412اصفهاني، 
تعليم و «تركيب عطفى  ) 28،ص  1380(برومند، به نحوى كه بتواند به شكلى مستمرّ او را در راه رسيدن به كمال وجودى يارى دهد.

  ) 5978،ص 4،ج 1373.( دهخدا ، مه شده استترج» آموزش و پرورش«در فارسى به » تربيت
تعليم و تربيت، عبارت است از فراهم آوردن زمينه ها و عوامل به فعليت رساندن ياشكوفا ساختن شخص در جهت رشد و تكامل 

 - 341ص ،ص1،ج 1374است. ( دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، اختياري او به سوي هدف هاي مطلوب وبر اساس برنامه اي سنجيده شده 
366(  

در ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، تعليم، پرورش و استقالل نيروى فكرىدادن و زنده كردن قوه ابتكار متعلم است و تربيت، 
پرورش دادن و به فعليت درآوردن استعدادهاي درونى كه بالقوه در يك شىء موجود است؛ از اين رو، كاربرد واژه تربيت فقط در مورد 

يح است؛ زيرا غير جانداران را نمى توان به مفهوم واقعى پرورش داد آن طور كه يك گياه يا حيوان و يا يك انسان را پرورش جانداران صح
مى دهند. از همين جامعلوم مى شود كه تربيت بايد تابع و پيرو فطرت، طبيعت و سرشت شىء باشد.اگر بنا باشد يك شىء شكوفا شود بايد 

ايى كه در آن هست بروز كند. بنابراين، تربيت در انسان به معناي پرورش دادن استعدادهاى او است و اين كوشيد تا همان استعداده
استعدادها در انسان عبارتند از: استعداد عقلى (علمى و حقيقت جويى) ، استعداد اخالقى (وجدان اخالقى)، بعد دينى (حس تقديس و 

  )22- 20،صص 1373( مطهري،  .عداد خالقيت، ابتكار و ابداعپرستش)، بعد هنرى و ذوقى يا بعدزيبايى و است
  ويژگي هاي تعليم و تربيت اسالمي 
  .هدف نهايي تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم، تقرب به خداوند است.1
  .راه رسيدن به هدف نهايي تعليم و تربيت ( قرب به خداوند) در دين اسالم به بهترين و كامل ترين وجه بيان شده است .2
ساحت هاي تعليم و تربيت، همه ي ابعاد و ساحت هاي مختلف وجود انسان را در بر مي گيرند و هر يك به نسبت خود، در  .3

  .وصول به هدف نهايي نقش دارند
تعليم و تربيت در ابعاد و ساحت هاي مختلف انسان، از طريق فراهم كردن عوامل، رفع موانع و به كارگيري روش هاي مناسب .4

  .امكان پذير است
  .تعليم و تربيت، امري تدريجي است كه با توجه به پيش نيازهاي آن قابل تحقيق است .5
عوامل و موانع تعليم و تربيت، از زمان انعقاد نطفه ي انسان تا پايان زندگي او در اين جهان، به طور مداوم مي توانند در ابعاد و  .6

  .هر يك زمينه را براي تأثيرپذيري هاي بعدي نيز فراهم كنندساحت هاي وجود انسان تأثير بگذارند و 
تعليم و تربيت در ساحت هاي گوناگون و نيز به كارگيري عوامل و رفع موانع و استفاده از روش هاي مختلف، در عمل با  .7

  .محدوديت ها و تزاحم هايي مواجه مي شوند
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اهداف آن، جز با طراحي، برنامه ريزي، هدايت و رهبري اين فرايند از تعليم و تربيت فرايندي است هدفمند كه دست يابي به  .8
  ) 48 - 42،صص 1374( شكوهي، .طريق سازمان دهي، بسيج منابع و امكانات و ارزيابي و نظارت بر آن ممكن نيست

  تربيت از نظر علماي قديم

بشر تكوين كرد و به  اخالقيات را بايد در وجود  تربيت قديم در اين جهت شك و ترديدي نبود كه قسمتي از از نظر علماي
ه كتربيت شده آدمي بود كه آنچه  ايجاد نمود . از نظر علماي قديم آدم فضائل را به صورت ملكات در انسان اصطالح علماي اخالق بايد

بيعت طنيامده باشد يا به  لكه درفضيلت به صورت م خوي و ملكه درآمده باشد و مادامي كه يك شود ، در او به صورتناميده مي فضيلت
علماي قديم در  .باشد فضيلت ، زيرا امري زايل شدني است ، بايد ملكه شود تا زوالش مشكل است نه »حال  «ثانوي انسان بدل نشده باشد

 گفتندمي اشد ، و حتياست ، يعني تقوا و پرهيزكاري براي انسان ، ملكه شده بگفتند : عدالت ملكه تقوا و پرهيزكاريتعريف عدالت مي

اخالق از اوصادر نشود مثال آنقدر راستگو باشد كه حتي در عالم خواب  انسان آنوقت داراي اخالق فاضله است كه در عالم خواب هم ضد آن
: تربيت ، فن  شوداصال گفته مي . كودكي صورت گيرد شود كه تربيت در سنينو بر اين اساس است كه اهتمام زيادي مي . نگويد هم دروغ

بعد  ريزند شل است وابتدا كه آن را در آب مي شل و قابل انعقادي مثل گچ را دارد كه روحيه انسان در ابتدا حكم ماده.  تشكيل عادت است
رد يا به صورت انسان درآو توان آن را بهآيد . ميدرمي شل است آن را در هر قالبي بريزيم به همان شكلشود . وقتي اين مادهسفت مي

گويند روح انسان درزمان مي . شودگيرد و سفت ميهمينكه سرد شد همان شكل را مي هر قالبي كه بريزيم صورت خوك و يا خروس . در
 شود . اينكهانسان بزرگتر شود قابليت انعطاف آن كمتر مياست ، و هر چه كودكي حالت قابل انعطافي دارد و مانند همان ماده شل

فته شود : التربية في الصغر كالنقش في الحجر . البته گ بايد اختصاص به علم ندارد ، بلكه »العلم في الصغر كالنقش في الحجر:«اندگفته
و بچه دبستان از نوجوان  - بچه بستان  از اي كه در كودكستان است ،دهند . بچهتربيت دوران كودكي بيشتر اهميت ميعلماي امروز هم به

شود . مي شخصيتش منعقد جنبه پذيرشش بيشتر است . انسان در سن پنجاه سالگي - دانشگاه  جوان نوجوان دبيرستان ازدبيرستان ، و 
بازگشت است و ممكن است در سن صدسالگي هم خود راتغيير دهد .  تغيير و قابل توبه و البته مبالغه نبايد كرد . انسان يك موجود قابل

  )15،ص 1373( مطهري،  . گرددآنها دشوار مي شود و برگرداندنكم ملكه ميحاالت روحي كم ولي شك نيست كه
 اهميت تعليم و تربيت

درباره اهميت تعليم و تربيت همين بس كه شكوفا شدن استعدادها و به فعليت رسيدن قواى آدمى و تحقق گوهر وجود او در گرو 
آدمى زير نظر مربيان الهى تربيت شود فرشته خو مى گردد، وگاه از  آن است.تعليم و تربيت صحيح، شرط الزم كمال آدمى است. اگر

فرشتگان فراتر مى رود وگرنه به قهقرا رفته، به مرتبه ي حيوانات و فروتر از آن تنزل خواهد كرد.رشد صحيح فردي و اجتماعى و پرورش 
اشرف «يت، بزرگان علم اخالق، تعليم و تربيت را استعدادهاي آدمى، منوط به تعليم و تربيت صحيح است.نظر به اهميت تعليم و ترب

و برترين دانش ها دانسته اند.ثمره ي تعليم و تربيت صحيح به اصالح فرد منحصر نمى شود، بلكه جامعه را هم متحول مي كند.با » صناعات
را هر چند در نفس آدمى گرايش به نگرش دقيق به ساختار روحى و روانى انسان، ضرورت و اهميت تعليم و تربيت صحيح رخ مى نمايد؛ زي

ل، خير و شر وجود دارد و به تعبير قرآن كريم، فجور و تقوا به او الهام گرديده است، اما گرايش يا آگاهى فطري به خيرو شر و سعادت و كما
و پرورش، با رشد و تكامل، كفايت نمى كند؛ زيرا كمال و سعادت در پرتو تالش و حركت وتعليم و تربيت به دست مى آيد.تربيت يا آموزش 

 رابطه تنگاتنگى دارد؛ يعنى رشد و تكامل،باعث ظهور استعدادها مى شود آموزش و پرورش آن ها را تحقق مى بخشد و جهت مى دهد.
انسان ناگزير است اجتماعى زندگى كند و زندگى اجتماعى سالم، بدون تربيت صحيح غير ممكن است. فرهنگ انسان، محصول و نتيجه ي 
تربيت يا آموزش و پرورش است و بين كيفيت فرهنگ هر جامعه وكيفيت تربيت آن، ارتباط مستقيم وجود دارد.برخورداري از شخصيت 

  ) 346 -338،صص 1366(شعاري نژاد، سالم و در نتيجه احساس آرامش و امنيت خاطر بدون تربيت سودمند امكان ندارد. 
  فلسفه تعليم و تربيت 

يت كه خود چارچوبي نظري است، نقشي اساسي در حوزه عملي تعليم و تربيت به عهده دارد. اين نقش فلسفه تعليم و ترب
گذارد. از اين حيث، فلسفه تعليم و تربيت چون متضمن هدايت و بازانديشي نسبت به اموري است كه در حوزه علمي تعليم و تربيت مي

كند كه ميزان افزودن و كاستن دهد و همچون معياري عمل مييت را نشان ميهاي عملي تعليم و تربسنگ ترازويي است كه وزن فعاليت
 كند.ها را مشخص ميبراين فعاليت

با اين وجود، متأسفانه در كشور ما، فلسفه تعليم و تربيت هنوز صورت مدوني نيافته است. اين امر كم و بيش بدان معناست كه 
ها و فعاليت هاي ترازو، به توزين پرداخته و با حدس و گماني آزاد، قدر و قيمت طرح در حوزه عملي تعليم و تربيت، بدون داشتن سنگ

  ايم.عملي تعليم و تربيت را مشخص كرده
فلسفه تعليم و تربيت كه خود چارچوبي نظري است، نقشي اساسي در حوزه عملي تعليم و تربيت به عهده دارد. اين نقش 

گذارد. از اين حيث، فلسفه تعليم و تربيت چون ري است كه در حوزه علمي تعليم و تربيت ميمتضمن هدايت و بازانديشي نسبت به امو
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كند كه ميزان افزودن و كاستن دهد و همچون معياري عمل ميهاي عملي تعليم و تربيت را نشان ميسنگ ترازويي است كه وزن فعاليت
  كند.ها را مشخص ميبراين فعاليت

ر كشور ما، فلسفه تعليم و تربيت هنوز صورت مدوني نيافته است. اين امر كم و بيش بدان معناست كه با اين وجود، متأسفانه د
ها و فعاليت هاي در حوزه عملي تعليم و تربيت، بدون داشتن سنگ ترازو، به توزين پرداخته و با حدس و گماني آزاد، قدر و قيمت طرح

  ايم.عملي تعليم و تربيت را مشخص كرده
ها پيش مورد توجه قرار گرفته بود، اما اين احساس ضرورت، يا مسير ضرورت پرداختن به فلسفه تعليم و تربيت، از مدتالبته، 

  را براي باروري نيافته و يا اگر در مسير مناسبي قرار گرفته، به بار ننشسته است. مناسبي
دست كم بايد به سه عنصر توجه كرد:عنصر اول،  در كوشش براي تدوين فلسفه تعليم و تربيتي براي آموزش و پرورش ايران،

فرهنگ و انديشه اسالمي است. توجه به اين عنصر، از اين جهت اهميت دارد كه ستون فقرات فرهنگي جامعه ما را پيوند عميق مردم اين 
  دهد.ديار با دين اسالم تشكيل مي
هاي دور است كه در طي تاريخ اين ملت، از گذشته هاي فرهنگ ملي است. اين عنصر، ناظر به خصوصياتيعنصر دوم، ويژگي

تاكنون، به ظهور رسيده و در شكل دادن خلق و خوي اجتماعي معيني نقش داشته است. به عالوه، آرايش فرهنگي جامعه، از حيث وجود 
اي غرب است. اين عنصر، از هاي مختلف قومي، بعد ديگري در همين عنصر است. سرانجام عنصر سوم، مواجهه فرهنگي با دنيخرده فرهنگ

  )  15،ص1386( باقري، اي در وضع كنوني جامعه است.كنندههاي تعييناين جهت داراي اهميت است كه بستر ظهور چالش
  آشنايي تدريجي بامسائل ديني 

جود دارد. حضرت كودك بايد آرام آرام و به تدريج با مسائل ديني آشنا شود، در تعاليم اسالمي توصيه هايي در اين زمينه و  
بگويد. سپس او را به حال » ال اله اال اهللا« مي فرمايد: وقتي كودك به سن سه سالگي رسيد ، ازاو بخواهيد كه هفت بار  امام جعفر صادق 

و » محمد رسول اهللا« خود واگذاريد تا به سن سه سال و هفت ماه و بيست روز برسد. در اين هنگام به او آموزش دهيد كه هفت بار بگويد: 
را تكرار كند و سپس تا پنج » صلي اهللا عليه و آله« را آزاد بگذاريد. در آن هنگام به او آموزش دهيد كه هفت مرتبه سپس تا چهار سالگي او 

سالگي درنگ كنيد. دراين وقت اگر كودك راست و چپ خود را تشخيص داد او را در برابر قبله قرار دهيد و سجده را به او بياموزيد. در سن 
يگر اجزاء نماز را به او آموزش دهيد و وقتي هفت سال او تمام شد به او بگوييد دست و صورت خود را بشويد شش سالگي ركوع و سجود ود

اين  و به تدريج وضو گرفتن را بياموزد ) سپس به او بگوييد نماز بخواند . آن گاه كودك را به حال خود واگذاريد تا نه سال او تمام شود. در
  ) 25و بياموزيد و او را به نماز خواندن وا داريد و ... .( سادات ، بي تا، هنگام وضو گرفتن صحيح را به ا

  تعليم و تربيت در قرآن 
 عَمَّا أَهْواءَُهْم تَتَّبِعْ ال وَ اللَّهُ أَنْزَلَ  بِما بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ مُهَيْمِناً وَ الْكِتابِ مِنَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً  بِالْحَقِّ  الْكِتابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنا وَ

 اللَّهِ  إِلَى الْخَيْراتِ فَاسْتَبِقُوا آتاكُمْ ما فِي لِيَبْلُوَكُمْ لكِنْ وَ واحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ مِنْهاجاً وَ شِرْعَةً مِنْكُمْ َجعَلْنا لِكُلٍّ الْحَقِّ مِنَ جاءَكَ
  )  48( مائده /  تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُْنتُمْ بِما فَُينَبِّئُكُمْ جَِميعاً مَرْجِعُكُمْ

 بر اين بر بنا است، آنها نگاهبان و حافظ و كندمى تصديق را پيشين كتب كه حالى در كرديم، نازل تو بر حق به را كتاب اين و
 كدام هر براى ما مگردان، روى الهى احكام از و مكن، پيروى آنها هوسهاى و هوا از و كن، حكم آنها ميان در كرده نازل خدا كه احكامى طبق

 به آنچه در را شما خواهدمى خدا ولى دادمى قرار واحدى امت را شما همه خواست،مى خدا اگر و داديم قرار روشنى طريقه و آئين شما از
 به شما همه بازگشت جوييد، سبقت يكديگر به نيكيها در و بكوشيد اين بر بنا) دهد پرورش را شما استعدادهاى و( بيازمايد بخشيده شما
  !داد خواهد خبر شما به ايدكرده اختالف آن در آنچه از و است خدا سوى

ه ب ايمكرده نازل تو بر را قرآن كه كند مي بيان و داده قرار خطاب مورد را اسالم اكرم پيامبر شريفه آيه اين در متعال خداوند
  ) 112،ص  5،ج 1375. ( داورپناه،  آنان سعادت تأمين و بشر تربيت و تعليم منظور

 اختيار نيروى با را افراد از يك هر كه داده قرار بشر استعداد و ظرفيت بقدر را اخالقى دستورات و الهى معارف برنامه كريم قرآن
 خود بخواست كه است هدفى بسوى بشر سوق جهان آفرينش از غرض زيرا ميرساند شقاوت حضيض يا و سعادت باوج اوست نهاد در كه

 1404( همداني، .برداشت قدم آن بسوى و گرفت نظر در را مقدس هدفى بايد كه بدانيم را نكته اين البته. گردد رهسپار سو بدان و برگزيند
  ) 34،ص  5ق،ج 

 مورد سه در است شده ذكر هم با انبياء هدف عنوان به تربيت و تعليم مساله كه مجيد قرآن از مورد چهار در اينكه جالب 
 با است شده مقدم »تربيت« بر »تعليم« مورد يك در تنها و) 2 /جمعه ؛164 /عمران آل ؛151/ بقره( شده شمرده مقدم »تعليم« بر »تربيت«

 است، آن طبيعى وضع به اشاره شده مقدم تربيت بر تعليم كه آنجا اين بر بنا.گيردنمى صورت تربيتى نباشد تعليمى تا معموال دانيممى اينكه
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 مقدمه همه بقيه و است تربيت اصلى هدف كه چرا است، آن بودن هدف مساله به اشاره گويا شده ذكر مقدم تربيت كه بيشترى موارد در و
  ) 458،ص  1،ج  1374( مكارم شيرازي، .است آن

 مُبِينٍ َضاللٍ لَفِي قَبْلُ مِنْ كانُوا ِإنْ وَ الْحِْكمَةَ وَ الْكِتابَ يُعَلُِّمهُمُ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ آياِتهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنُْهمْ رَسُوالً الْأُمِّيِّينَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ
  ) 2جمعه /  (

 و كند، پاكيزه را آنها و بخواند، آنها بر را آياتش تا برانگيخت خودشان از رسولى نخوانده درس جمعيت ميان در كه است كسى او
  .بودند آشكارى گمراهى در آن از پيش چند هر بياموزد، حكمت و كتاب

 كه كسانى سوادها،بى و اميين بين در كه است تعالى و تبارك خداى كه ميفرمايد ذكر شريفه ىآيه اين در را بعثت ىانگيزه �َ
 كه هايىتربيت و قرآن آيات قرائت با را آنها و كند قرائت آنها بر را خدا آيات اينكه تا است فرستاده رسول اند،نداشته الهى تعليم و تربيت
 نكات آيه اين در. را حكمت و كتاب آنها بر كند تعليم را، آنها كند تزكيه و كند عرضه مردم به را آنها الهى، تعليمات در است شده حدود
 كه است اهميتى با مطلب يك مثل و است كرده را كار اين كه است او الذى هو تعبير با تعلم و معلم تربيت اهميت به راجع هست زيادى

 :فرمايد مي

 درسهايى ظاهر حسب به كه آنهايى حتى هستند امى، عالم ىهمه و مردم بين است فرستاده كه است اين بَعَثَ الَّذِي هُوَ
 به نسبت آنها هم لكن. دارند آن بر اطالع را مسائل و دانند مي را صنايعى ظاهر حسب به و اندخوانده درسهايى ظاهر حسب به و اندخوانده

 است راهى تعليم و تربيت راه تنها. هستند مبين ضالل در همه هستند، امى همه ميشود آنها به انبياء ىبوسيله خدا جانب از كه تربيتى آن
 با كه است تهذيبى آن و ميشود ارائه تعالى حق ىناحيه از كه است راهى اين تنها العالمين، رب عالم ىهمه مربى و وحى ىناحيه از كه

 كه است علمى آن و شود مي عرضه بشريت بر انبياء ىوسيله به كه است علمى آن و شوند مي تربيت مردم انبياء، ىوسيله به الهى تربيت
  ) 1،ص 8،ج 1366.( امين،رساند مي خودش مطلوب كمال به را انسان

اى واقع گرايانه و كامل را ارائه مى دهد و در همه مسائل اساسى و مبتالبه زندگى قرآن بر اساس فطرت و طبيعت انسان، برنامه 
با توجه به آشفتگى فكرى و فرهنگى جهان و افول پياپى مكتبها و ايدئولوژيهاى   انسان اظهار نظر مى كند. چرا كه تبيان كل شى ء  است.

وانين جامعه و ارزشهاى مطلوب آن از يك طرف و كلى و مبهم بودن مختلف و سرگردانى انديشمندان جهان نسبت به شناخت انسان و ق
كه نظام سلطه ماترياليسى و ليبراليستى بر بينش آنان حاكم - برنامه هاى ارائه شده توسط بعضى از نظريه پردازان و روشنفكران جهان 

ترين پشتوانه اداى اين رسالت، عبارت است از رسالت جامعه اسالمى و رهبران فكرى آن، بيش از پيش سنگين تر گشته است، و به - است
 :الهام گرفتن از سخنان دُرربار پيامبر(ص) و چنگ زدن به دامن قرآن كريم، چنان كه آن حضرت، خود فرموده است

» ... هر زمان كه پرده هاى فتنه )  233، ص 2ق، ج 1407كليني،  (؛»إذاالْتُبِسَتْ عَلَيْكُمْ الْفِتَنُ كَقِطَع اللَيِْل الْمُظْلِم فَعَليْكُمْ بِالْقُرآنِ
 .همانند پاره هاى تاريك شب بر شما سايه افكند، به قرآن روى آوريد و بدان تمسك جوييد و از راهنماييهاى آن بهره مند شويد

ت و در حال حاضر، مبانى نظامهاى اخالقى و فلسفه هاى اجتماعى و تربيتى در شرق و غرب، رو به سستى و انحطاط گذارده اس
ى بشر، منتظر جايگزينى تمدنى جديد است كه بتواند او را از اسارت ماده گرايى و ماشينيزم و غوطه ورى در كام تمايالت نفسانى و دنياپرست

 .نجات بخشد

ف براى شناخت مبانى تعليم و تربيت در قرآن، بايد قبل از هر چيز، انديشه ها را از يافته ها و بافته هاى ذهنى مكتبهاى مختل
فلسفى و تربيتى غير الهى و عادتهاى جاهليت جديد و قديم خالى كنيم و در جست و جوى اصولى برآييم كه آيات قرآنى، ما را بر اساس 

 .فطرت پاك انسانى مان، رهنمون مى سازد

ن، انسانهايى است راه و روشى كه قرآن براى انسانها ترسيم مى كند، بر اساس قوانين آفرينش و نظام احسن بنا شده و مخاطب آ
 .براى چنين كسانى، پيامهاى قرآن، روشن و قابل درك است .كه به آن گرايش، ايمان و يقين پيدا كرده اند 

قرآن به صورتى موزون و دل انگيز، قوا و استعدادهاى انسان را به سوى رشد و بالندگى سوق مى دهد و همواره بر آن است كه 
ن و دنيا، فكر و عمل، كار و عبادت و در نهايت، بين انسان و خدا، ارتباطى منسجم و پيوندى ناگسستنى بين جسم و روح، عاطفه و عقل، دي

 .و پايدار ايجاد كند

قرآن كريم، انسان را به صورت واحدى غير قابل تجزيه و برخوردار از پيوندى حقيقى با نظام آفرينش در نظر مى گيرد و در عين 
  ) 1،  1368( فرهاديان، .استعدادها و نيازهاى جسمى و روحى وى توجهى خاص مبذول مى نمايدحال به تك تك قوا و 

 جايگاه معلم در مكتب تعليم و تربيت اسالمي

اسالم معلم را به عنوان پدر روحاني معرفي مي كند و مي گويد: (اب معلمك) يعني يكي از پدران ثالثه تو، معلمي است كه به تو 
بنابراين تمام حقوقي كه درباره پدر و مادر رعايت مي شود بايد در حق معلم به صورت كامل تري رعايت گردد. نام معلم دانش مي آموزد و 

چنان با عظمت است كه در جاي جاي متون اسالمي از او تجليل به عمل آمده تا به آن حد كه خداوند عليم خود را معلم خوانده و رسول 
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عثت معلما). امام خميني (ره) فرموده اند: ( معلم اول، خداي تبارك و تعالي است كه اخراج مي كند مردم را از اهللا (ص) فرموده اند: (انما ب
ظلمات به نور و به وسيله انبياء و آيات وحياني مردم را دعوت مي كند به نورانيت، دعوت مي كند به كمال، دعوت مي كند به عشق، دعوت 

مراتب كمالي كه از براي انسان است. به دنبال او انبياء هستند كه همان مكتب الهي را نشر مي دهند و مي كند به محبت، دعوت مي كند به 
آنها هم شغلشان تعليم است، معلمند، معلم بشرند، آن ها هم شغلشان اين است كه مردم را تربيت كنند و انسان را تربيت كنند كه از مقام 

 .رسدحيوانيت باال برود و به مقام انسانيت ب

 چه چنان. شوند مي مقام معلم مقام وااليي است، مقامي است كه باالتر از مقام معلم نيست و چنين است كه وارثان انبياء شمرده 
 .يعني دانشمندان وارثان پيامبرانند »ان العلما ورثه االنبياء«: اند فرموده) ع( صادق امام

س حديث مشهور (العلم نور يقذفه اهللا في قلب من يشاء) از منبع اصلي معلم شمع سوزان و فروزان هدايت است كه نورش بر اسا
نور يعني خدا دريافت داشته و براي نورافشاني قلوب و بينا نمودن آنها به منظور هدايت در طرح مستقيم و رسيدن به قرب الهي كه مقصد 

است معلم به مثابه باغباني دل سوزاست كه بذر ايمان مي  نهائي انسان است تالش مي كند، معلم راهبر دل ها به قله هاي كمال و سعادت
 .افشاند و گل تقوا مي پروراند

يا علي اگر يك فرد بوسيله «جايگاه و شأن معلم و استاد تا بدان جاست كه رسول اهللا (ص) در كالمي به امام علي (ع) فرموده اند: 
 ».گردد پر ارزش تر و بهتر از آن است كه مالك شتران سرخ موي فراوان باشيتو و (بمدد الهي) طريق هدايت را باز يابد و به حق رهنمون 

العلما باقون ما بقي الدهر اعيانهم «معلمين مايه ي حركت و بركت جامعه هستند و امام امير المومنين علي (ع) فرموده است: 
آن ها در ميان نيست اما آثارشان در قلب ها موجود است و دانشمندان تا پايان جهان زنده اند، شخص  ؛مفقوده و امثالكم في القلوب موجوده

 ».چنين است كه علما به مقام شفاعيت مي رسند

 سپس كنند، مي روز قيامت نخست انبياء شفاعت  »يشفع يوم القيامه االنبياء ثم العلما، ثم الشهداء«رسول اهللا (ص) فرموده اند: 
 خدا از كه هستند دانشمندان تنها يعني رسند، مي خشيت عالي مقام به و ترسند مي خدا از كه است چنين و شهيدان، ها آن از بعد و علما
 و انفسي و آفاقي آيات در سير مولود خشيت حالت اين و پروردگار مقام عظمت درك با توأم مسوليت از ترس يعني خشيت و ترسند مي
 .گاهي از علم و قدرت پرودگار و هدف آفرينش استآ

و تربيت اسالم معلم مسؤل تمام مقدراتي است كه براي يك كشور يا جامعه پيش مي آيد و مسول تمام انسان  در نظام تعليم
هايي است كه زير دست او بايد تربيت بشوند. معلم اگر خودسازي كند و تهذيب نفس نمايد و حاكم برخود باشد افراد يك جامعه صالح و 

م تربيت ديني نداشته باشد سبب انحراف نسل ها و عصرها مي گردد و جامعه اي را به خرابي صالحه خواهند بود و اگر خداي ناخواسته معل
مي كشاند و همه سعادت ها و همه شقاوت ها از مدرسه هاست و كليدش به دست معلم است و اين موضوع حكايت گر جايگاه خطير و 

  )20، 1368.( فرهاديان، بسيار مهم معلم و مربي است
  ي:بحث ونتيجه گير

سالمي نظامي جامع و كامل است كه تمام ابعاد وجودي انسان را مورد توجه قرار داده است. در فرآيند تعليم و تربيت ابدون شك تعليم و 
اسالمي جسم و روان، حيات دنيوي و اخروي، جامعه و فرد بايد به يك ميزان پرورش يابند و هيچ يك نبايد به بهاي ديگري ناديده  تربيت
  .ه شودگرفت

توسط خداوند و انبياء الهي و نيز ائمه اطهار ـ عليهم السالم ـ به اندازه كافي بيان شده است. مطالعه قرآن و ديگر تعليم و تربيت اسالمي ، 
ي علم تعليم اما، تعليم و تربيت اسالمي به معنا.رساندمنابع اصيل اسالمي هر انديشمند منصف را به اين واقعيت و حقيقت غير قابل انكار مي

هاي بيشتري را طلب و تربيت و نيز ارائه نظريه تربيتي و سيستم تعليم و تربيت اسالمي هنوز بسيار جوان و كم سابقه است و هنوز فعاليت
شاهده اي علمي و نيز سيستمي فراگير و كامل تبديل گردد. البته در اين ارتباط اگر نقصي نيز مكند تا به يك علم تمام عيار و نظريهمي

ريزي يك نظام تعليم و تربيت اسالمي و در آخر ريزي و پيپردازي، برنامهشود، مربوط به دست اندكاران امر مطالعه و نظريهشود، كه مي
  .باشداجراي آن در مرحله عمل مي

هاي و تربيت ببشتر بر جنبهتعليم و تربيت همواره دو مفهوم مالزم و همراه يكديگرند. تعليم عمدتاً بر جنبة شناختي انسان تأكيد 
ز غيرشناختي آن. با اين حال، اين مرزبندي به منزلة عدم ارتباط اين دو نيست؛ اين دو مفهوم با هم رابطه دارند و براي اين دو، انواعي ا

ربيت، از جهت مفهومي رسد. هرچند تعليم و تتر به نظر ميتنيدگي صائبروابط قابل تصور است كه از ميان آنها، رابطة آميختگي و درهم
متفاوت و جداي از هم هستند، اما در مقام عمل و تحقق، اين دو به هم آميخته و منطبق بر هم هستند؛ يعني نه هيچ تعليم و آموزشي بدون 

  .پذير استشود و نه هيچ تربيتي بدون تعليم امكانتربيت محقق مي
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