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  113-135: 13پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 

  تربیت و تعلیم گامی براي تبیین مرزهاي
   *احمد فضائلی
  13/2/91:نهایی پذیرش    10/11/90 :دریافت مقاله

  
  چکیده
هاي معادل با این دو، همواره در تغییر  برداري از دو مفهوم تعلیم و تربیت و واژه بهره

ارتباط و یا انفصال این دو مفهوم و . نموده استاي به شاخه دیگر  سیر  اعتبار و معنی از شاخه
در این مقاله، . یا یگانه مفروض داشتن هر دو، نوع فهم و درك از آنها را دگرگون ساخته است

صورت آموزش، معادل با جمع دو مقوله  سه نوع ارتباط براي دو مفهوم تربیت و آموزش به
مستقل و در نهایت، تربیت، معادل با  تربیت و آموزش، آموزش و تربیت، به عنوان دو مقوله

نتیجه این بررسی گویا است که . جمع دو مقوله تربیت و آموزش مورد بررسی واقع شده است
افتراق و اتفاق این دو مفهوم به هر صورتی که مفروض شود، نوعی قرارداد دانسته شود که به 

د براي رفع این مشکل، و در این به عنوان پیشنها. امر ذاتی موجود در این مفاهیم تعلّق ندارد
 . راستا مناسبترین قرارداد نیز ارائه شده است

از سوي دیگر از نظر مقامی و ارزشی و تقدم و تأخّر و فضل و برتري، نیز گفتمان 
هاي  در این راه، واژه. هست نظرانگوناگونی براي این دو مفهوم تربیت و تعلیم، بین صاحب

نیز توسط متبحرّان به پشتیبانی این بحث  "تزکیه"کریم، نظیر مقدسی از کتاب الهی قرآن 
این . فراخوان گردیده، و بر اهمیت تعیین دقیق حدود و ثغور این مفاهیم افزوده است

اختالفات، هم از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان حوزه تعلیم و تربیت، هم از دیدگاه 
سپس، . ی در این مقاله مورد مالحظه قرار گرفتاجرایی و هم در ارتباط با بعضی مبانی دین

راهکار منطقی و راه حل مناسب  استخراجی از این مقاله در باب مقام و فضل و تقدم و تأخر 
  .این مفاهیم، ذو مراتب و مشکّک دانستن آنها است

  .تربیت، تعلیم، تعلیم و تربیت، تزکیه :هاواژه کلید
  

  
  
  
 

  
 ahmad. fazaeli@gmail.com                                        )ع( استادیار دانشگاه امام حسین *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.SID.ir

mailto:fazaeli@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 1390، زمستان 13، دوره جدید، شماره19سال   و تربیت اسالمیمسائل تعلیم پژوهش در /  114

  مقدمه
جستجوي قالب  برداري از مفاهیم گوناگونی است که در تاریخ آموزش و پرورش شاهد بهره

یکی از واژگان پرمصرف که با تعدد معنا و . واژگانی مناسب خود به دلیل انتقال معنا بوده است
  .است "تربیت"ن روبه روست منظورهاي گوناگو

هاي هایی، و از دیدگاهگونهاند و در اصطالح بهصورتی معنا کرده ها بهتربیت را در لغتنامه
کارگیري توأمان  از آنجا که به. صورت متفاوت تعریف و توصیف شده است مختلف، این واژه به

ب مفهومی، تعیین سهم و مرز میان تربیت با تعلیم، شاید بیشترین کاربرد را دارا باشد در این ترکی
  . این دو مفهوم اهمیت می یابد

اند، هاي فکري متفاوتی که داشتهنزد دانشمندان جهانی حوزه آموزش و پرورش با توجه به نحله
این گوناگونی بیش از اینکه . شاهد تعاریف گوناگونی از این مفهوم ترکیبی تعلیم و تربیت هستیم

-هرچند در اینجا به طور ویژه چنین پرداختی صورت نمی. تعرّض تربیت استمتوجه تعلیم باشد، م

پذیرد براي ورود به مسئله، تعاریفی از تعلیم، تربیت و تعلیم و تربیت ارائه، و سپس به تجزیه و 
  .شودتحلیل آنها پرداخته می

  

  1تعلیم 
  .است "علم "یشه آن تعلیم فعل متعدي، و مصدر از باب تفعیل، ر: در فرهنگ معین آمده است

التعلیم، اختص بما یکون بتکریر و تکثیر حتّی یحصل : راغب براي تعلیم دو تعریف آورده است
آموزش بدانچه تکرار ): 343 :1362(منه اثر فی النّفس المتعلّم و التّعلیم، تنبیه النّفس لتصور المعانی 
آموزش بیداري جان . گردد ختص میو انباشتن آن موجب تحصیل اثر در جان دانش آموز شود م

را براي ) یادگیرنده(براي تصور نمودن معانی است؛ به عبارتی آموزش کوششی است که ذهن 
  .سازدتصور معانی بیدار و آماده می

از نظر حجتی، تعلیم با مفهوم محدود آن تلقین و ایصال معلومات به اذهان شاگردان است 
)1374: 11.(  

، تعلیم، پرورش و استقالل نیروى فکرى دادن و زنده کردن )ره(د مطهرىدر دیدگاه استاد شهی

 
1- Instruction, or, Imparting of knowledge 
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  ) .22تا  20 :1387 مطهرى،(قوه ابتکار متعلم است 
  : دفتر همکاري حوزه و دانشگاه نیز براي تعلیم دو تعریف عرضه کرده است

  و ) 3 :1360(الف تعلیم، انتقال علوم و فنون به فراگیرنده است 
  ).16: همان(اي براي اینکه دیگري دانشی را واجد شود نمودن زمینه ب تعلیم یعنی فراهم

کننده دانش، و   در مجموع این تعاریف،  نقش معلّم را ایجاد زمینه انتقال و بیداري متعلّم ، نقل
زمینه ساز براي هدایت او به سوي تصور معانی جدید و دست یافتن به معلومات و واجد شدن دانش 

  .دانند می
از کمبودهاي این تعاریف و برداشتها این است که در آموزش، فعالیت متعلّم مورد توجه بعضی 

  . واقع نشده، و یا تنها راه را براي آموزش از طریق معلّم تصور کرده است
  

   1تربیت
در این ریشه معناي زیادت و فزونی گرفته شده است . تربیت مصدر باب تفعیل از ماده ربو است

 ...ختلف آن، می توان این معنی را به نوعی بازیافت؛ مثال به تپه ربوه گفته می شودو در مشتقات م
نفس زدن را ربو . ؛ زیرا نسبت به سطح زمین برآمده است)50/مومنون(عین م و قرارٍ ذات ٍةربوالی َ
  ). 183: 1362، راغب(گویند به سبب اینکه موجب برآمدن سینه است  می

  ).  184 :1362راغب، (لتّربیه هو انشاء الشّیء حاالً فحاالً الی حد التّمام ا: در مفردات آمده است
البته در زبان دین، تنها . ربا نیز از آن رو که زیادتی بر اصل مال است، بدین نام خوانده می شود

به نوع خاصی از زیادت بر اصل مال، ربا اطالق شده نه به هر گونه زیادتی؛ فی المثل، برکت که 
به ) به معناي دینی(، ربا )276/بقره( ...یربی الصدقات یمحق اهللا الربا و عی زیادت بر اصل استنو

معنی فراهم آوردن موجبات  بنابراین واژه تربیت با توجه به ریشه آن به). راغب(شمار نمی رود 
و جعله  غذاه: ربی الولد ( رود  کار می معنی تغذیه طفل به فزونی و پرورش است و از این رو به

 .)1380 ،معلوف) (یربو

نیز به کار رفته که به معنی ) هذبه، المنجد: ربی الولد (عالوه بر این، تربیت به معنی تهذیب
گویا . )1380، معلوف( )طهر اخالقه مما یعیبها: هذب الرجل(زدودن ویژگی ناپسند اخالقی است 

 
1- Pedagogy 
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ونی مقام و منزلت معنوي است و از این در این کاربرد، نظر بر این بوده که تهذیب اخالقی، مایه فز
  .حیث می توان تهذیب را تربیت دانست

تربیت فعل متعدي است و مصدر از باب تفعیل، ریشه آن ربو : در فرهنگ معین آمده است
  ).1063 :1371معین، (است به معناي رشد، نمو و پرورش 

  :متفاوت استمفهوم تربیت به عنوان یک اصطالح نیز از دیدگاه صاحبنظران 
تربیت، یعنی آنچه را کمال و جمال ممکن در اختیار روح و جسم قرار داده : گویدافالطون می

  ). 24 :1362شریف قرشی، (است 
ها و عوامل براي به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهاي انسان تربیت، فراهم کردن زمینه

  ).4 :1377شکوهی یکتا، (در جهت مطلوب است 
، رشد طبیعی، تدریجی و هماهنگ تمام استعدادها و نیروهاي موجود و مکتوم در انسان تربیت

است و یا مجموع اموري که در سازندگی شخصیت روحانی انسان مدخلیت دارد، تربیت نامیده 
  ).122 :1357سجادي، (شود می

سمی معرفی در یکی، تربیت را کمال و جمال روحی و ج. دایره تفاوت این تعاریف وسیع است
در . شود همراه با خلقتش موجود می نموده که به صورت رفتار غیر اختیاري است و در هرکس به

استعدادهاي انسان را مد نظر قرارداده و تفکیک این استعدادها ) تمامی(دو دیگر به فعلیت رسیدن 
منفی معین نکرده  را به مثبت و منفی در تربیت در نظر نیاورده و جهت مطلوب را براي استعدادهاي

و در تعریف سجادي نیز تربیت به اموري محدود شده است که شخصیت روحانی انسان را شکل 
بیند؛ ضمناً در بعضی از این جمالت در مورد  دهد و ابعاد دیگر از شخصیت را شامل تربیت نمی می

یگزین نموده تربیت، هدف، روش و عواملی را که در تربیت هست به عنوان تعریف این مفهوم جا
  :در تعداد دیگري از تعاریف آمده است که).  1387رحیمی، (است

تربیت حقیقی همانا کشاندن آدمی است به سوي ارزشهاي واالي انسانی، چنانکه آن ارزشها را 
برترین معناي تربیت همانا رو کردن آزادانه و آگاهانه است به . کار گیردبفهمد؛ دوست بدارد و به

  ).   51 :1373زاده، نقیب (ارزشها 
خواهد  تربیت عمل عمدي فردي رشید است که می: کند شکوهی در مورد تربیت اظهار می

تربیت سرپرستی جریان رشد یعنی در پیش . رشد را درفردي که فاقد، ولی قابل آن است آسان کند
  ).6 :1383(زمینه مساعد براي رشد است  گرفتن تدابیر مقتضی براي ساختن
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ید شهید مطهري، پرورش دادن و به فعلیت درآوردن استعدادهاى درونى است که تربیت از د
ء موجود است؛ از این رو، کاربرد واژه تربیت فقط در مورد جانداران صحیح  بالقوه در یک شى

توان به مفهوم واقعى پرورش داد آن طور که گیاه یا حیوان و یا  است؛ زیرا غیر جانداران را نمى
شود که تربیت باید تابع و پیرو فطرت، طبیعت و  جا معلوم مىاز همین. دهند مى انسان را پرورش

  .ء باشد سرشت شى
ء شکوفا شود، باید کوشید تا همان استعدادهایى که در آن هست بروز  اگر بنا باشد یک شى     

دها در انسان بنابراین، تربیت در انسان به معناى پرورش دادن استعدادهاى او است و این استعدا. کند
، بعد )وجدان اخالقى(، استعداد اخالقى )علمى و حقیقت جویى(استعداد عقلى: عبارت است از

. ، بعد هنرى و ذوقى یا بعد زیبایى و استعداد خالقیت، ابتکار و ابداع)حس تقدیس و پرستش(دینى 
  ).69تا  57و  22تا  20: 1387مطهرى، ( 

و جان آدمی است و مراد از تغییرات مطلوب، تربیت، ایجاد تغییرات مطلوب در جسم 
دفتر همکاري حوزه و (اي متوازن و متناسب است رشدکامل استعدادهاي نهاد انسانی به گونه

  ).7 :1363دانشگاه، 
تغییر دادن، معادل دانسته و در آن، تغییر، مطلوبیت تغییر، درونی  در این تعریف، تربیت را با

  . ، موضوع تغییر و نوع تغییر را مورد مالحظه قرار داده استسوي تغییر بودن تغییر، سمت و
حائري (فعلیت رساندن استعداد و به کمال رساندن مستعد کمال است  تربیت به معنی به

  ).21 :1372شیرازي، 
یا (آموز  در دانش» تغییر رفتار«دهد و آن کمک به پیدایش  مربى یک کار بیشتر انجام نمى

) پرورش(و تربیت ) آموزش(ین عمل او را ممکن است با دو کلمه تعلیم چه ا است؛ اگر) متربى
  ). 243تا  241 :1388شعارى نژاد، (تعبیر کرد 

در این تعاریف تدریجی بودن تربیت و جهت دار بودن آن مورد توجه است؛ هرچند گرایش به 
ر بعضی آشکار و در د) که تقسیم به مثبت و منفی در آنها صورت نپذیرفته(سوي تمامی استعدادها 

هرچند در بعضی تعاریف به مستعد ). 1388، نیا رحیمی(گردد بعضی به صورت نهفته مشاهده می
هم اشاره شده است در تمامی این تعاریف، تربیت تنها به عمل مربی منتهی شده ) متربی(کمال 

در . ریف جامعی دانستتوان تعا ندارد؛ از اینرو این تعاریف را نمی اي است و به نقش مترّبی اشاره
  .تعاریف کاملتر ارائه شده از هر دو مفهوم، فراهم آوردن زمینه، تدریجی بودن و جهت نهفته است
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دفتر همکاري حوزه دانشگاه؛ عالوه بر تعریف یاد شده، تعریف دیگري آورده است که تربیت 
حرکت پیدا  یعنی انجام دادن کاري که موجود دیگر در هستی رشدي بکند و در جهت کمالش

  ).16 :1360دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، (کند 
توان از آن استنتاج  نوعی است که تربیت غیر انسان را هم می هرچند  این تعریف، مختصر، و به

در این تعریف، حرکت کمالی و اقدام مربی در . طور شفاف توصیف نموده است کرد، تربیت را به
ط کافی یعنی نتیجه بخش بودن این اقدام را در رشد و کمال جهت را شرط الزم دانسته و شر آن

از میان تعاریف ارائه شده، این تعریف از نوع تعاریف جامع تلقی . متربی نیز عرضه کرده است
  . شود می

هاي هایی از آن از دیدگاه ، که نمونه"تربیت"و  "تعلیم"با بررسی تعاریف در دو موضوع 
  . شود قاط مشترك مشاهده میمتخصصان عرضه شد، غالباً ن

  

  1تعلیم و تربیت

عالوه بر این تعاریف تفکیکی نسبت به دو مفهوم تعلیم و تربیت، دانشمندان فراوانی این دو 
اند، که نشانه مشترك دانستن  مفهوم را با یکدیگر در قالب یک مفهوم ترکیبی واحد تعریف کرده

  .حوزه این دو مفهوم است
دفتر (داند  بیت را کشف استعدادهاى طبیعى و شکوفا ساختن آنها میافالطون تعلیم و تر -1

  ).172تا 167 :1360همکارى حوزه و دانشگاه، 
وسیله خانواده یا دولت براى  داند که به اى از رفتار می ارسطو تعلیم و تربیت را مجموعه -2

  ).178تا  173 :همان(گیرد  ایجاد فضایل اخالقى و مدنى در افراد صورت مى
  وسیله فیلسوف و حکیم براى عضویت در مدینهتعلیم و تربیت، هدایت فرد به : ویدفارابى گ -3

 :همان(فاضله به منظور دستیابى به سعادت وکمال اول در این دنیا و کمال نهایى در آخرت است 
  ).272 تا 261

د کودك، بوعلى سینا تعلیم و تربیت را برنامه ریزى و فعالیت محاسبه شده در جهت رش -4
سالمت خانواده و تدبیر شئون اجتماعى براى رسیدن انسان به کمال دنیوى و سعادت جاویدان الهى 

 
1- Education 
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  ).284: همان(شمارد  بر می
شود که تعلیم و تربیت نوعى تدبیر نفس و باطن از طریق  از آراى تربیتى غزالى استفاده مى -5

، ریاضت و استمرار براى رسیدن به انس و اعتدال بخشى تدریجى به قوا و تمایالت به وسیله معرفت
  ).305 :همان(قرب الهى است

اي بنا به نظر شریعتمداري، تعلیم و تربیت، بازنگري در تجربیات و تشکیل دوباره آنها به گونه
  ).22: 1364شریعتمداري، (است که موجبات رشد بیشتر انسان را فراهم سازد 
نوزادي و  نظیر دوره(ی از زندگی انسان یهاراناصل این تعریف از دیویی است که گویا دو

را رها کرده، و مفهومی نظیر تجربه را که خود نیازمند تعریف است مورد استفاده ) کودکی
 هاي تعلیم و تربیت باشد،تواند یکی از راهنیازي به بحث نیست که هرچند تجربه می ؛قرارداده است

  ).1388، نیا رحیمی(ت محرز استجامع نبودن آن براي پوشش کامل تعلیم و تربی
دفتر همکاري حوزه دانشگاه در این مورد عقیده داردکه تعلیم و تربیت وسیله انتقال میراثهاي 
فرهنگی و تمدنی است و کارش اجتماعی کردن فرد و پروردن آن صفات و کیفیات جسمانی و 

  ). 9 :1360(عقالنی است که جامعه یا گروه خواستار آن است 
ریف نیز بر پایه اصالت اجتماع است و عدم توجه به استعداد فرد را در بردارد و اصالت را این تع

به انتقال میراث فرهنگ و تمدن منحصر نموده که بخشی از تعلیم و تربیت است و نه تمام آن، و لذا 
  ) .1388، نیا رحیمی(ناقص است 

رسد مقصود ایشان تعلیم و  نظر می هدر حالی که ب(، واژه تعلیم )85 :1361( علّامه طباطبایی
  :را این گونه  تعریف کرده است) تربیت بوده است

تعلیم، هدایت و ارشاد ذهن فراگیر به وسیله معلّمی آگاه و خبره است تا مطالبی را بیاموزد که 
آموز دشوار است؛ بنابراین تعلیم آسان کردن راه و نزدیک نمودن مقصد فراگیري آنها براي دانش

  .نه ایجاد کردن راه و آفریدن مقصد  است
آموز و مواد بنا به این مالحظه در اینجا ارکان تعلیم و تربیت را شامل هدف، روش، معلّم، دانش

جز ذهن  این تعریف، سایر ابعاد وجود انسان به در. است همورد نظر قرار داد آموزشی برشمرده و
  .شده استنمورد توجه تعلیم و تربیت واقع 

تربیت فراهم  تعریف دیگر مربوط به دفتر همکاري حوزه و دانشگاه آمده است که تعلیم ودر 
ها و عوامل براي به فعلیت رساندن و شکوفا ساختن استعدادهاي انسان و حرکت کردن زمینه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 1390، زمستان 13، دوره جدید، شماره19سال   و تربیت اسالمیمسائل تعلیم پژوهش در /  120

  ).33 :1360(اي سنجیده و حساب شده است تکاملی او به سوي هدف مطلوب به وسیله برنامه
همان طور که پیداست در این تعریف، کار معلّم و . یر تعاریف جامعتر استاین تعریف از سا

مربی، فراهم کردن زمینه شکوفایی استعداد و رشد است و ابعاد وجود انسان نیز متعدد، هدف نیز 
اي است هرچند این سنجیدگی و حساب تکاملی و مطلوب است و تعلیم و تربیت عمل حساب شده

و تربیت مربوط است و همه انواع نیست، توجه به آن دلیل بر نکته سنجی  شدگی به نوعی از تعلیم
  . تعریف است

  :هاي حائز اهمیت این تعریف عبارت است ازنکته
  .تعلیم وتربیت، زمینه ساز و تهیه الزامات و  عوامل الزم است: الف 

ی، ارزشی، رفتاري هاي مختلف دانشی، بینشمثالٌ حیطه(متوجه تمام استعدادهاي انسان است : ب
  ).  توان در آن ملحوظ نمود را می... حرکتی، عقلی و یا  -را از یک سو، و عاطفی، جسمی

عقیدتی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و یا  -مثالً فرهنگی(ها قابل تعمیم است  به تمام حوزه: ج
  ).علم، تحقیق، فناوري

  .است) و هدف مطلوب(هدفمند به سوي تکامل و رشد : د
  .شودریزي انجام میبا برنامه :ـه

شاید نقص مهم این تعریف در عدم توجه به استعدادهاي منفی انسان است که مراقبت از آن نیز 
  .الزم است
  :هایی که جاي آن خالی است عبارت است ازنکته
فاعل و مفعول مفروض گرفته شده و صراحت ندارد؛ یعنی اینکه این افعال را چه کسی و : الف
و سهم هرکدام به چه میزان است و چگونگی ارتباط ) مثالً معلّم و متعلّم(نی انجام می دهند یا کسا

  .بین آنها چیست، مورد اشاره واقع نشده است
انجام  در این تعریف، فعالیتی. معلوم نیست "به فعلیت رساندن"به فعلیت رسیدن این فعالیت : ب

. آید، اما اینکه این فعالیت به نتیجه می رسد از آن برنمیشود که تعلیم و تربیت نامیده شده استمی
گرا را مد نظر قرارداده است که خود از یک البته به این ترتیب، این تعریف نوعی نگرش تکلیف

توان عمل تعلیم و تربیت را آن چنان اینکه آیا می. گیردنظریه عام و حاکم بر این حوزه نشأت می
هاي مهارتی و هایی نظیر حوزهطعی بر متعلم و متربی را شاهد باشیم در حوزهاتقان بخشید که اثر ق

بینشی گویا همواره اختیار با  -ی مانند اعتقاديیهاحرکتی قابل تحقّق است ولی در حوزه -جسمی
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  .چنان دو لبه باقی خواهد ماندماند؛ بدین ترتیب این بخش از تعریف هممتعلّم باقی می
  

  رزبندي بین دو مفهومانواع تفکیک و م
یاد دادن  این مرزبندي استوار شده است که تعلیم یا آموزش به انتخاب بعضی از پژوهشگران بر

 شود و تربیت یا پرورش به آموزان و دانشجویان گفته مى موضوعها و مهارتهاى خاص به دانش
گفت که تعلیم، شرط الزم توان  البتّه مى. آموزشهاى دینى و اخالقى و انسان بارآوردن متربیان است

 در چنین نگاهی، موضوع براي آموزش و تربیت از .)123: 1389حسینی شاهرودي، ( تربیت است
توان دریافت که در این صورت  یکدیگر جدا شده است در حالی که با مقدمات تبیینی یاد شده می

. هوم قطع شده استحوزه عمل تعلیم و تربیت از یکدیگر جدا، و هرگونه ارتباط بین این دو مف
قابل توجه . گردد بندي قراردادي جدید به نوعی صورت مسئله حذف می بنابراین در این تقسیم

باره فراوان نیست، بین  بندي بسیار مورد توجه است و هرچند مطالب در این است که این نوع تقسیم
  .بندي رایج است گرایان حوزه تعلیم و تربیت، این تقسیم عمل

  :اندبطه تعلیم و تربیت را این گونه بیان کردهبعضی نیز را
  ).11: 1360دفتر همکاري حوزه دانشگاه، (تعلیم وسیله تحصیل تربیت است 

در اینجا تعلیم بخشی از تربیت به شمار رفته و تربیت شامل تعلیم است، و تعلیم ابزاري الزم 
  .براي تربیت در نظر گرفته شده است

  

  نتیجه
توان به صورت  رد توصیفی یاد شده بتوان به این جمعبندي رسید که نمیشاید با توجه به موا

شفّاف و دقیق مرزبندي بین دو مفهوم تعلیم و تربیت را ترسیم کرد؛ بنابراین تعاریفی که به جمع 
اند در عمل کارگشاتر، رافع نیاز و از بحران تحدي و تعیین مرز بین این دو  بین تعلیم و تربیت رسیده

رون خواهند بود؛ به عبارتی، اتصال بین این دو مفهوم به صورت مفهوم ترکیبی واحد، مفهوم بی
  . آورد وجود نمی ، سودمند است و مشکلی بهرسد نظر می تر به منطقی

از طرفی با توجه به تعاریف گوناگون انجام شده، شاید در جمعبندي بتوان در مورد مفهوم 
  : ترکیبی تعلیم و تربیت گفت
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ها و عوامل براي فعالیت تعاملی اثربخش بین عوامل بیرونی و  تربیت فراهم کردن زمینهتعلیم و 
گیرد  متعلّم و متربی مستعد کمال است که براي به فعلیت رساندن و شکوفا ساختن وي صورت می

هستیش به رشدي  تا وي  را صاحب دانش و بینش کند و به جهت کمال به حرکت در آورد و در
عنوان تعریف جمعبندي  با در نظر گرفتن مطالب ارائه شده در این مقاله، آنچه محقق به. دست یابد
  :رت استتواند عرضه کند به این صو شده می

ها و موقعیت و فعالیت تعلیم و تربیت مجموعه فعالیتهایی است که شامل فراهم کردن زمینه"
مستعد کمال است که براي به فعلیت رساندن و بخش بین عوامل بیرونی و  متعلّم و متربی  تعاملی اثر

گیرد تا در وي انگیزشی ایجاد کند تا صاحب دانش و بینش شود و  شکوفا ساختن وي صورت می
  ".هستیش به رشدي دست یابد او را به جهت کمال به حرکت در آورد و در

، )معلّم و مربی(مقصود از عوامل بیرونی، تمام عوامل مستقیم و غیر مستقیم، اعم از انسانی 
و افاضه ) برداري از علوم پیشین بهره(، آثار و کتابها )مخلوقات مادي تفکّر و تدبر در(مادي 

  .است) عنایات خاص الهی و مکاشفه(
  

  در محیط عمل
آنچه از تعلیم و تربیت در عمل در طول تاریخ مطرح بوده، بیشتر متوجه به کارگیري توأمان 

صورت تفکیکی نیز بنگریم، آنچه در تعلیم  اگر به. مفهوم ترکیبی بوده استاین دو واژه به عنوان 
  افتد شامل اتفاق می

این . دریافت و درك مطالب ناشناخته براي انسان و تبدیل شدن او به مطلب شناخته شده است 
نوشته، اجراي یک یک هاي مختلفی نظیر مشاهده، مطالعه امر به شیوه هاي گوناگون و با واسطه

... ، و)فرد دیگر معلّم، و یا هر(زمایش، تفکّر درباره یک موضوع، بیان از سوي دارنده آن شناخت آ
ها به رفتار است که گاهی با  تبدیل دانسته افتد شامل آنچه در تربیت اتفاق می. رسد به انجام می

یازمند تمرین افتد و برخی به تناسب، ن زمانی زیاد بین دانش و عمل اتفاق می سرعت و بدون فاصله
این تبدیل دانش به رفتار، ممکن . تري دارد و ممارست براي اجراي صحیح است و زمانبري طوالنی

و یا ) مثل بخشهایی از تقوا(است به امري درونی مربوط باشد و آثار آن بروز و ظهور پیدا کند 
ي، گروهی، سازمانی و تواند به رفتار فرد رفتار مشهود بیرونی باشد؛ این تبدیل دانش به رفتار می

  . اجتماعی منجر بشود
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  تربیت در حوزه تخصصی تعلیم و تربیت
برداري از  آنچه در تاریخ آموزش و پرورش و سیر تطورات آن بروز و ظهور داشته، شاهد بهره

. دهدهایی است که مقوالت اصلی و مفاهیم عمیق این حوزه را تحت پوشش قرار میکلید واژه
دهد متعدد است، مهمترین واژگانی که اقتضائات تعلیم و تربیت را تشکیل می هرچند  مفاهیم و

ارتباط و اتّصال این دو مفهوم و .  دارد قرار "آموزش"و )  پرورش( "تربیت"آنها در قالب دو واژه 
هاي مختلفی  اقتضائات آنها، موجب شده است که نسبت این دو نزد عالمان این حوزه به گونه

توان براي آن، سه حالت را تصورکرد که هرکدام مؤلّفان و طرفداران خود در کل می .تقویم گردد
  . را دارد

  

  1سه دیدگاه
  :هایی را در پشتیبانی خود دارد به شرح زیر استوجود سه دیدگاه، که نگاشته

  آموزش، معادل با جمع دو مقوله تربیت و آموزش: نخست
  مستقلآموزش و تربیت به عنوان دو مقوله : دوم
  تربیت  معادل با جمع دو مقوله تربیت و آموزش: سوم

  :در اینجا مختصراً به شرح آنها اقدام می شود
  دیدگاه نخست

کار بردن مفهوم آموزش معادل با جمع دو مقوله تربیت و آموزش در ادبیات علمی مربوط به به
الت عمده آن در قرن نوزدهم و بیست از آنجا . م اتّفاق افتاده استتعلیم و تربیت رایج است که تحو

شترین تالش در این زمینه به دانشمندان حوزه تعلیم و تربیت اروپا و امریکا مربوط بوده است یکه ب
تا آنجا پیش رفته است که بیشتر کشورهاي جهان مستقیم و یا غیر مستقیم زیر چتر نفوذ آن 

مفهوم واحدي است که تعلیم و تربیت را به صورت عام در  "Education"واژه. قرارداشته اند
در این واژه هر دو مفهوم تعلیم و تربیت در درون مفهومی واحد و تحت عنوان واحد . خود دارد

در اینجا اگر مراد از این واژه را آن گونه که در فارسی مرسوم است، همان .  گنجانیده شده است
، "فرد آموزش دیده"است و  "آموزش و پرورش"آن همان  بدانیم، مقصود و معادل  "آموزش"

 
1- Paradigme 
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  . است "فرد تعلیم و تربیت دیده"نیز همان 
  دیدگاه دوم

در این پارادایم بیشتر دانشمندان لغوي در جهت تفکیک اقتضایی این دو مفهوم کوشیده اند و 
و تربیت و تعلیم جداگانه در اینجا قلمر. کنند این دو واژه را براي دو نوع فعالیت متفاوت قلمداد می

آنچه را به ورزیدگی یافتن متربی در موضوعات مهارتی و . شودو تفکیکی ترسیم  و قرارداد می
، و آنچه را به کارها و فعل و انفعاالت منجر به دریافت علم و دانش "تربیت"رفتاري مربوط است 
  .نامند می "آموزش"شود  درون ذهن متعلم می

  دیدگاه سوم
اند، تربیت را معادل تعلیم و دایم سوم به دلیل اهمیت ارزشی که براي تربیت قائل شدهدر پارا

در این رابطه، اسناد تحول آموزش و پرورش کشور این چنین تنظیم شده . اندتربیت به شمارآورده
  :است
اي ههاي دور واژه تربیت شامل تمام ابعاد و جنبهدر پیشینه علمی و فرهنگی ما از گذشته "

اي مانند تعلیم نیاز ساز  تحول اختیاري و آگاهانه آدمی است و لذا به واژه تکمیل کنندهفرایند زمینه
مانند تعلیم، تزکیه، (مفهوم تربیت در بردارنده و جامع تمام اجزا و عناصر مرتبط با فرایند . ندارد

 "Education"ب واژه گونه که در منابع تربیتی غرهمان. است) آموزيتأدیب، تدریس و مهارت
در بردارنده تمام وجوه و ابعاد این جریان است، تفکیک این دو امر واحد به دو جریان متمایز مانند 

  .آوردمشکالت نظري و عملی فراوانی را پیش می "تربیت"و  "تعلیم"و یا  "پرورش"و  "آموزش"
ساز م فرایندهاي زمینهبر این اساس در این مجموعه، تربیت به عنوان امري جامع، شامل تما

تحول اختیاري و آگاهانه آدمی در نظر گرفته شده است که به عنوان امري واحد و یکپارچه با تمام 
ابعاد وجودي انسان به مثابه یک کل، سر و کار دارد؛ به بیان دیگر مراد از تربیت در این مجموعه، 

ج شده و کاربرد فراوان یافته است مفاد همان اصطالح مرکب تعلیم و تربیت است که به غلط رای
  ").5: 1388 گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظري سند ملّی آموزش و پرورش،(

آنچه . نیست "تعلیم و تربیت"و یا  "نظام نوین آموزش و پرورش"در این سند، دیگر بحثی از 
،  فلسفه تربیت به بر این مبنا. نام گرفته است "نظام نوین تربیت"پوشاند، همانا همه جوانب را می

به رغم . کندهمان معناي فلسفه تعلیم در نگاه اول و فلسفه تعلیم و تربیت در نگاه دوم معنا پیدا می
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       ها در اسناد گوناگون آموزش و پرورش جلب نظر  تفاوتهایی که در صورت ظاهر این بیانیه
قرارداد نوین مطرح در سند تحول در . نماید، تفاوت عمیق و اصولی را نمی توان مشاهده کردمی

آموزش و پرورش نیز که به صورت تعریف جدیدي از واژه تربیت وضع شده است از نظر محتوا، 
  .ملحوظ گردیده است "آموزش و پرورش"و یا  "تعلیم و تربیت"معادل با همان  "تربیت"نهایتاً  
گونه همان دان اشاره شد دوبارهرغم آشکاري و تندي مباحثی که در دو پارادایم اول و سوم ب به

تربیت و  شویم که مشخّص کردن حد و مرزهاي تعلیم و که قبالً اشاره شد به این نکته نزدیک می
بیان قلمرو هرکدام به صورت دقیق و شفّاف در عمل میسر نیست؛ زیرا گویا این گونه جمع شده که 

عبارتی، تفاوت بین   آید؛ بهشمار میبههر تربیتی مستلزم تعلیمی است و هر تعلیمی نوعی تربیت 
پارادایم اول و سوم در انتخاب اسم براي یک مجموعه تفکیک ناپذیر است که یکی آموزش را 

  . پسندیده است و دیگري تربیت را
هرچند از نظر . دیدگاه دوم به نوعی تفکیک درحوزه فعالیت این دو مفهوم معتقد است

رد قبول واقع شود در عمق موضوع، هر فعلی مبتنی بر نوعی دانش تواند مو ظاهري، این تفکیک می
توان این دو موضوع  عبارتی، هرچند در ذهن می تواند باشد؛ به و هر فعلی  موجب افزایش دانش می

  . را تفکیک نمود، در محیط عمل تفکیک آنها غالباً امکانپذیر نیست
  

  تربیت و تعلیم در منابع اسالمی
دقیق موضوع  این مقاله، یعنی تبیین مرزهاي دو مفهوم تربیت و  بازگشایی با توجه به اینکه،

رسد براي رفع  نظر می مرتبط شده است به ین اسالموتعلیم با موضوعات و مفاهیم دیگري از مت
  . این مفاهیم نیز پرداخته شودبعضی از شبهه، و ارائه بررسی دقیقتر، ضروري است که به 

  "علم"و  "ربو"هاي  مفاهیم منشعب از ریشهبیت و تعلیم و ترمفهوم  شناخت خود دو -
  .شودهاي دیگري که از آنها به معنی تعلیم و تربیت استفاده می شناخت مفاهیم و ریشه -

لذا اگر  چندان مورد توجه قرار نگرفته است و) از ریشه رب و(هرچند در قرآن، مفهوم تربیت 
موارد کاربرد آن در قرآن، اصطالحاً تربیت اسالمی را جستجوگري بخواهد با پی جویی این واژه و 

تبیین کند، توفیق چندانی نخواهد یافت در مواردي که این کلمه در مورد انسان به کار رفته، عمدتا 
و قل رب ارحمهما : مفهوم رشد و نمو جسمی مراد بوده است، چنانکه در این آیات مشهود است

. خدایا بر والدین من که مرا در کودکی تربیت کردند، رحم نما و بگو): 24/اسرا(کما ربیانی صغیرا 
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، و این قرینه اي است بر اینکه تربیت در این آیه شاید )بزرگ(در برابر کبیر ) کوچک(کلمه صغیر 
به معنی دریافت رشد و نمو جسمی از رب است و معادل دقیق آن در زبان فارسی، بزرگ کردن 

هاي معنوي و اخالقی شود، چه  دن، بدون اینکه شامل جنبهاگر گفته شود که بزرگ کر. است
در قرآن، . اهمیتی دارد که باید به سبب آن براي والدین طلب رحمت نمود، پاسخ واضح است

و وصینا  :حتی صرف زحمات عادي والدین، مایه خضوع و احسان در برابر آنان تلقی شده است
؛ )15/احقاف(عته کرها و حمله و فصاله ثالثون شهرا االنسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وض

نظیر ). 15/لقمان( هر چند آنان مشرك بوده، و یا حتی فرزند را نیز به شرك ورزي واداشته باشند 
به پیامبري رسید و ) ع(هنگامی که موسی . نیز می یابیم) ع(این معنا را در خطاب فرعون به موسی 

 آیا ما تو را در کودکی تربیت نکردیم: و را بازشناخت و گفت در برابر فرعون ایستاد، فرعون ا
مراد فرعون این است که تو طفلی ). 18/شعرا(ک فینا ولیدا و لبثت فینا من عمرك سنین بِرّالم نُ...

در معرض هالکت بودي و ما تو را از آب برگرفتیم و بزرگت کردیم نه اینکه مقصود او تهذیب 
ین طرح اسالم در ساختن و پرداختن انسان در مفهوم تربیت نمی گنجد؛ بنابرا. اخالقی موسی باشد

  .  زیرا این مفهوم در کاربرد قرآن به معنی بزرگ کردن و رشد و نمو جسمی است
برداري  اي در قرآن، آیات فراوانی به مبحث تعلیم و تربیت با بهره خارج از این محدودیت کلمه

هاي مرتبط با تعلیم و تربیت نظیر معرفت، بصیرت، حکمت،  واژهتعلیم و  مشتقّات آن و یا   از واژه
ق دارد که حاکی از اهمیت فوق العاده این ... تزکیه، تطهیر، و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعلّ

  .مباحث نزد خداوند تبارك و تعالی است
بسیار فراوان ) معلیهم السال(بار معصومین  وجود موارد تربیتی در سیره، روایات و احادیث درر

متخصصان حوزه اسالم  بر  ورزي در این باب، هم چنین محصوالت عقالنی که با اندیشه. است
توان  گشاید که می نیز عرصه وسیعی را در مقابل پژوهشگران میدست آمده است،  روي این منابع به

  . به جستجوي این دو سرفصل پرداخت
پردازي و تطبیق با موضوع مورد بحث  به مفهومی  هدر این مقاله، ضروري است به دلیل خالص

توجه شود که تداخل معنایی با تربیت یافته است؛ لذا در اینجا به یکی از مفاهیم مهم و مکرّر قرآنی 
  . برداري براي موضوع تربیت استشود که مورد توجه و بهرهپرداخته می "تزکیه"مشهور  یعنی 

مستقیماً به دو موضوع تزکیه و تعلیم درکنار یکدیگر در قرآن کریم، چهار آیه است که 
است، تعلیم بر  علیه السالمپرداخته است؛ از این آیات، تنها در یک آیه، که دعاي حضرت ابراهیم 
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، تعلیم بعد از تزکیه )2/؛ جمعه164/؛ آل عمران151/بقره(و در بقیه ) 129/بقره(تزکیه مقدم است 
هر این آیات  با یکدیگر شباهت زیادي دارد  در اینجا هم از باب از آنجا که ظا. قرار گرفته است

از این پنج آیه، که در مورد موضوع این مقاله جامعتر  اختصار و با توجه به کفایت بحث، یکی
  .   گیرد سوره بقره، مورد بررسی  قرار می 151رسد، یعنی آیه  نظر می به

ا تلونکُم یسوالً ملنا فیکُم ره و  کَما اَرسکمالح و تابالک کُمّمعلزَکّیکُم و ینا و یلیکُم آیاتع
ون  ا تَعلَمنو کم ما لَم تَکو151/بقره(یعلم:(  

تان کند و همان طور که رسولی در میانه شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و تزکیه"
، 1363طباطبائی، ("دانستیدودتان نمیکتاب و حکمتتان بیاموزد و به شما یاد دهد آنچه را هرگز خ

  ).478 :1ج 
  :استنتاجاتی که از این آیه و آیات مشابه شده به شرح زیر است

معنی  این آیه تزکیه مقدم بر علم آمده است به نخست اینکه، تصور شده که همان گونه که در
ده شدن تزکیه، همواره این است که تزکیه در هر حال بر علم مقدم است و سپس به دلیل مقدم آور

سوم اینکه به زعم غالب، تزکیه معادل با تربیت فرض شده است؛ در . تزکیه افضل از علم است
نتیجه به دنبال این سه مقدمه، تربیت در هر حال مقدم بر داشتن علم و افضل از آن  دانسته شده 

به دلیل تدقیق در . ه تعلیمحاصل اینکه ابتدا باید به تربیت که مهمتر است پرداخت و سپس ب. است
این برداشتها و براي دستیابی به اثبات این سه نتیجه، حداقلّ در ابتدا چهار موضوع زیر باید اثبات 

  :شود
 معادل بودن واژه تزکیه با تربیت -1

اي تفسیر کرد که  سوره بقره را، که تزکیه را بعد از تعلیم آورده است بتوان به گونه 129آیه  -2
  .اند با سایر آیاتی نداشته باشد که تزکیه را مقدم بر تعلیم آورده مغایرتی

  .تقدیم بیانی معادل مقدم زمانی باشد -3
  .تقدم بیانی با مقدم مقامی و ارزشی معادل فرض شود -4

در دست باشد  و ) نقل(در اثبات این موارد، بدیهی است که یا  باید استنادات قرآنی و روایی  
  .و استدالل عقلی کار به نتیجه برسدیا با حکمیت 
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  و تربیت 1معادل بودن تزکیه
به دلیل ورود به مبحث نقلی، ابتدا با مراجعه به لغت، معناي معادل براي تزکیه مورد جستجو  

  . قرار گرفت
تزکیه الشهود، هی تعدیلهم و وصفهم بانّهم ازکیاء، ) الزکات(التّزکیه مصدر زکّی : المنجد

تزکیه  "است؛ مثالً ) زکات(تزکیه مصدر  زکی : (ازکیاء مؤنّثه زکیه، ماکان صالحاًالزکّی، جمعه 
شود  زکی جمع مؤنثش می. معناي معادل و توصیف نمودن آنها به پاکی و پاکیزگی به "الشهود

  .   معناي کسانی که صالح هستند ازکیاء به
  .خوبی گوییدپاکیزه کنید، به - تزکّوا: فرهنگ لغات قرآن

  :اجعه به تفسیر المیزان نتیجه زیر را عرضه می کندمر
به معناي تطهیر است و تطهیر، زایل کردن پلیدیها و آلودگیها است؛ در نتیجه  "تزکیه"و کلمه 

کلمه تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد چون شرك و کفر، و هم شامل ملکات رذیله چون تکبر و 
تعلیم . شودخواري را شامل میشتن و زنا و شرابگردد و هم اعمال فاسد و شنیع چون کبخل می

دانستید ، دو جمله است که شامل تمامی معارف اصولی و کتاب و حکمت و نیز تعلیم آنچه نمی
  ).496 :1، ج 1363طباطبائی، ( "گرددفروعی دین می

ورد تعلیم بنابراین در نظر عالمه، تزکیه معادل با تطهیر است در حالی که ایشان نظر خود را در م
اند که در صفحات پیشین همین مقاله به معناي دیگري توضیح داده) 85 :1361طباطبائی، (و تربیت 
با بازگشت و مقایسه بین آن مطالب  در مورد تعلیم و تربیت و این توضیح در باره تزکیه،  . ارائه شد

تزکیه اثبات پذیر نیست و توان دریافت که بسادگی امکان برابر دانستن این دو مفهوم تربیت و  می
  .شاید در اصل ضرورتی هم براي این موضوع نباشد

  

  تقدم بیانی 
هاي زیر به نمونه. سادگی میسر نیست در برداشت نسبت به تقدم و تأخّر این مفاهیم اظهار نظر به

  :ودشدلیل تقریب به ذهن نسبت به براوردهاي ممکن از نوع ارتباط بین این پنج مفهوم ارائه می
تقدم تزکیه بر تعلیم کتاب به معناي مقدمه الزم براي تعلیم به شمار می رود؛ بدین لحاظ که علم  -1

 
1- Edification 
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تواند در ظرف مطهر و پاك نازل شود و کار تزکیه فراهم آوردن ظرف مناسب نزول کتاب تنها می
 .براي موضوع مهم علم است

انسان، و لذا خداوند از طریق پیامبران  تزکیه، مستقل است و به خودي خود الزمه حیات طیب -2
شود که در این آیه این موضوع موارد دیگري را  نیز شامل می. آن را براي بشر تأمین نموده است

 .آمده است 

از . درعین استقالل ارزشی و اهمیت خاص تزکیه، تزکیه ملزومی براي تعلیم کتاب هم هست -3
دهد، آن قلوب باید با تزکیه ب هرکه بخواهد قرار میآنجا که علم نوري است که خداوند در قل

 .آماده شده باشند

ممکن است تزکیه، ملزوم و شرط هر سه موضوع بعد از خود، یعنی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت،  -4
صورت، چون هر سه موضوع  توانست بداند، باشد که در اینو تعلیم آنچه را هرگز خود انسان نمی

 .تعلیق شده است، تزکیه را بتوان الزمه مقدماتی براي کل علم تلقی کردنوعی از علم  بعدي به

. از خود هم باشد ممکن است در عین استقالل و اهمیت ویژه تزکیه، ملزوم هر سه موضوع بعد -5
الزم است که در هرکدام از این حاالت، نوع ارتباط بین تزکیه و تعلیم کتاب ها یادآوري این نکته 

  . بودمتفاوت خواهد 
  نکته اول

تعلیم (در این آیات مبحث تعیین نوع ارتباط بین تزکیه و تعلیم کتاب  و یا هر سه نوع تعلیم 
در اینجا دقّت . مطرح است) دانستیدکتاب، تعلیم حکمت و تعلیم آنچه را هرگز خودتان نمی

است؟ اثبات این آیا این رابطه بین مطلق تزکیه و مطلق تعلیم هم برقرار . دیگري نیز الزم است
از نظر عقلی، . این به پناه بردن به راه دیگري نیاز استبنابر. مسئله از طریق این آیات ممکن نیست

اگر این دو موضوع با یکدیگر احتمال ارتباط داشته باشد با توجه به چندین مرتبه تکرار این تقدم 
ست و با توجه به اینکه یک مورد  در آیات قرآن کریم در نظر گرفتن تقدم تزکیه بر تعلیم صحیح ا

، حتی اگر به تفسیر علت این تفاوت هم پرداخته نشود به دلیل )129/بقره(تقدم تعلیم بر تزکیه است 
رسد  و  نظر می ،   این تقدم، بازهم صحیحتر به)در سه آیه دیگر(اکثریت بیان تقدمی تزکیه بر تعلیم 

  . عمل به احتیاط خواهد بود
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  نکته دوم
  قبل از یزکّیکم چه معنی، و چه تعبیري دارد؟  "یتلوا علیکم"ع موضو

آمده، و معلوم است که  "یتلوا"ظهور در آیات قرآن دارد؛ چون قبل از آن کلمه  "آیاتنا"
  ).496 :1، ج 1363طباطبائی، ("...تالوت در مورد الفاظ به کار می رود نه معانی

دهد، آگاهی دادن و انتقال دانش  تشکیل میآنچه بخشی از آموزش به مفهوم امروزین آن را 
قرابت  "یتلوا علیکم"این بخش با . رود است که مرحله نخست از آموزش و تربیت به شمار می

مراحل باالتري از دانش را گویا در  "یعلّمکم  الکتاب"در  . "یعلّمکم  الکتاب"زیادتري دارد تا با 
از طرفی، شاید ترتیب بیان از . میق و تصدیق استخود همراه دارد که همراهی با فهم و درك و تع

و در نهایت به شهود  "حکمت"و سپس به  "یعلّمکم الکتاب"و به  "یزکّیکم"به  "یتلوا علیکم"
  :ممکن است

  .اوالً از نظر سیر صعودي از ساده به مشکل  باشد
  .تر باشدتر به پر اهمیتثانیاً از نظر  مراحل کم اهمیت

میزان ارزش آنها از کم به زیاد و یا مانند آن را شامل گردد؛  با این حساب ممکن  ثالثاً  از لحاظ
ا علیکُم آیاتنا  "است   تلواي براي تزکیه و بعد از آن قرارداده، و به همین ترتیب،  را مقدمه "ی" 
م تاب و اي براي موضوعات بعد از خود قرارداده است که همانا تعلیم کرا نیز مقدمه "یزَکّیکُ

بدین ترتیب،  حتّی اگر مسامحتاً تزکیه را  معادل تربیت بدانیم، امري . حکمت و شهود است
دانستید اي براي بعد ازخود یعنی تعلیم کتاب و حکمت و تعلیم آنچه را هرگز خودتان نمی مقدمه

  .محسوب خواهد شد
   ین آیات و امثال آن اي که در اهمیت تربیت وجود دارد از ابنابراین به رغم مباحث ویژه

ط  به کارگیرندگان آن یعنی از یک سو، معادل بودن تربیت و نمی توان به نتیجه مطرح شده توس
  . تزکیه و عالوه بر آن،  اهمیت بیشتر و تقدم رتبی تربیت بر تعلیم دست یافت
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  از ساده و فراگیر به پیچیده و خاصبقره  151مراحل ترتیبی نسبت پنج مقوله مورد بحث در آیه  :1شکل 
  

  احتمال اساسی
مراتب بودن هرکدام از موضوعات  در باب ارتباط میان آنچه در این آیه ارائه شد، شاید ذو

هو انسان، بدون وحی   گانه تالوت آیات، تزکیه، تعلیم، حکمت، و آموختن آنچه انسان بماپنج
نیعلّمکُ(یافتن به آن را ندارد امکان دست ا تَعلَمونو که در این آیه و سایر آیات مشابه ) م ما لَم تَکو

کند که  بدین ترتیب که حالت مشکّک آن ایجاب می. اي باشدآمده است،  نکته تعیین کننده
یابد؛ بدین ترتیب مثالً باالتر بودن مراحل تر با تالش و پیوستگی به مراتب باالتر راه مراحل پایین

تب پایین علم، و برتري مراحل کمالی علم از مراتب پایین تزکیه، اموري قابل کمالی تزکیه از مرا
ذهن یک نمایش، مشابه  بدین لحاظ شاید بتوان براي تقریب به. رسدنظر میدرك و منطقی به

بر روي دوایر این ). 2شکل (هاي یک فنر مخروطی را براي جمع این موضوعات ترسیم نمود حلقه
   پنج مفهوم قراردارد و به طرف باال در رشد و ارتقا و مراتب باالتر صعود  فنر مراتب پایین این

  .کندمی
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 1390، زمستان 13، دوره جدید، شماره

تعلیم آنچه نمیتوان 
یاد گرفت 

)5(

)1(

افتد این است که در آغاز حرکت از نظر کمی جامعه فراوانی را 
عمق  بهدهد، ولی هرچه به مراتب باالتر این پنج مفهوم صعود صورت پذیرد 

  ). 3شکل 
 عداد کمتر وعمق بیشتر

 بیشتر و عمق کمتر

  

، دوره جدید، شماره19سال   و تربیت اسالمیمسائل تعلیم پژوهش در /  132

تزکیه

)2(

تعلیم  کتاب

)3(

تعلیم حکمت

)4(

تعلیم آنچه نمیتوان 

(تالوت آیات 

  
  

  
  

  
  2شکل 

افتد این است که در آغاز حرکت از نظر کمی جامعه فراوانی را  بدین ترتیب، آنچه اتفاق می
دهد، ولی هرچه به مراتب باالتر این پنج مفهوم صعود صورت پذیرد  تحت پوشش قرار می

شکل (شود  و کیفیت افزوده و در مسیر این ارتقا از کمیت کاسته می
عداد کمتر وعمق بیشترت              

 
 
 
  
  
  

                     
بیشتر و عمق کمتر تعداد             

  
  3شکل 
  

تحت پوشش قرار می
و کیفیت افزوده و در مسیر این ارتقا از کمیت کاسته می
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  گیري تحلیل و نتیجه
شود؛ مثالً اگر کسی  اري میبرد گیري از این مبحث از یک مثال بهره براي ورود به نتیجه

بخواهد نفس خود را نسبت به دوري از مال حرام تزکیه کند، ابتدا باید بداند که چه چیزهایی 
این دانستن معموالً یا از طریق ). داشتن دانش(مصداق مال حرام است تا از آنها دوري گزیند

. گردد، تحصیل می)موضوع شنیدن موارد از عالم نسبت به(و یا گوش ) مطالعه منابع مربوط(چشم
و با ) عمل به جوارح(کندپس از این دانش است که با طی مراحلی، آن فرد نسبت به آن عمل می

توان چهار فرض  براي تعیین مرز تعلیم و تربیت در اینجا می. نمایدعمل، خود را مزکّاي از حرام می
  :اساسی عرضه کرد

ام  تا موفّق شدن به پرهیز از مال حرام را مجموعه تعلیم از آغاز اراده فرد براي دوري از  مال حر -
 .و تربیت بدانیم

 .از آغاز اراده فرد براي دوري از  مال حرام تا موفّق شدن به پرهیز از  مال حرام را تعلیم بدانیم -

  .یماز آغاز اراده فرد براي دوري از  مال حرام تا موفّق شدن به پرهیز از  مال حرام را تربیت بدان -
از آغاز اراده فرد تا انتهاي علم یافتن به حوزه و مصداقهاي مال حرام را تعلیم، و از آغاز اراده  -

 .عملی فرد براي کنترل خود و موفّق شدن به پرهیز از  مال حرام را تربیت بنامیم

این مرحله آغازین ورود به موضوع دوري از مال حرام است؛ علم آن و عملی نمودن آن علم 
اره داراي مراحل عمیقتر و عمیقتري است که براي کسی که اراده ادامه راه را داشته باشد، همو

تنها یکی از مباحث این علم، معامالت است که اگر کسی بخواهد علم به . تقریباً پایان ناپذیر است
تمامی جامع آن از نظر اسالم پیدا کند باید تا مرجعیت پیش برود؛ هم چنین است تزکیه  دقیق در 

آنچه در این موضوع . تواند پیش رود هاي این موضوع که تا مرزهاي عصمت میسطوح و الیه
هم پیچیده و عجین شده دو مفهوم تعلیم  شود، نمونه گویاي اتصال به ذومراتب و مشکّک ظاهر می

 .    تربیت است و

دو مفهوم افراز و هایی را براي این توان دامنهصورت اقتضایی و قراردادي می بنابراین به
است و اینکه در عالم  "قراردادي"مرزهایی را ترسیم کرد؛ اما همواره باید متوجه بود که این مرزها 

توان براي آن استدالل موجه واقع این تفکیک معنا داشته باشد، موضوعی قابل بحث است و نمی
  .ارائه کرد
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گانی است، جمع دو مفهوم مستقّل صورت اصطالحی رایج مورد استفاده هم آنچه اکنون به 
تعلیم "و یا  "آموزش و پرورش"صورت یک مفهوم متحد  هآموزش و پرورش و یا تعلیم و تربیت ب

ارزش استفاده . برداري استاست که آشناي اذهان اجتماع و در زمان حاضر مورد بهره  "و تربیت
الً در  پوشش دادن به خواسته ثانیاً در عدم . رودست که از آن انتظار میاي ااز این مفهوم ترکیبی  او

  .سازي جدید استنیاز آن به توجیه و فرهنگ
  

 منابع
  .دفتر انتشارات اسالمی: قم). 1363. (ترجمه تفسیر المیزان. قرآن کریم

  .شفق: قم. انسان شناسی .)1372(حائري شیرازي، محی الدین 
  .دفتر نشر و فرهنگ اسالمی: ، قمیتاسالم و تعلیم وترب). 1374(حجتی،سید محمد باقر 

 .پروژه سازمانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی .اسالمتعلیم و تربیت از نظر ). 1389(حسینی شاهرودي 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران. فلسفه تعلیم و تربیت). 1360(دفتر همکاري حوزه و دانشگاه 
 ). سمت(هادانشگاه

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران. فلسفه تعلیم و تربیت). 1363(حوزه و دانشگاه  دفتر همکاري
 ).سمت(هادانشگاه

 .مکتب مرتضوي: تهران. المفردات فی غریب القرآن). 1362( راغب اصفهانی

پایان نامه . اطبائیبررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسالمی از نظر عالمه طب .)1388( نیا، علی اصغر رحیمی
  . )ع( دانشگاه امام حسین. کارشناسی ارشد

  .کومش: تهران. فرهنگ معارف اسالمی). 1357( رسجادي، سید جعف
  . انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.  فلسفه تعلیم و تربیت). 1364(علی  شریعتمداري،

  .  ل تبلیغات و انتشارات  اسالمیفجر، اداره ک: تهران .نظام تربیتی اسالم). 1362(شریف قرشی، باقر 
 .امیرکبیر: تهران. چ هشتم. فلسفه آموزش و پرورش).  1388(شعارى نژاد، على اکبر 

وزارت آموزش و پرورش دفتر : تهران. تعلیم و تربیت اسالمی؛ مبانی و روش ها). 1373(شکوهی یکتا، محسن 
 .تحقیقات و برنامه ریزى درسى

هاي درسی ایران، شرکت چاپ و نشر کتاب: تهران. مبانی تعلیم و تربیت اسالمی). 1377(شکوهی یکتا، محسن 
 .وزارت آموزش و پرورش

دفتر انتشارات : قم .همدانى باقر موسوى ، ترجمه محمدتفسیر المیزان). 1363( حسین محمد طباطبایى، سید
 . اسالمى
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اسناد شوراي : تهران. ویرایش یازدهم). 1388( آموزش و پرورش نتایج مطالعات نظري سند ملیگزارش تلفیق 
 .عالی آموزش و پرورش

  .انتشارات امیر کبیر: تهران. المنجد فی اللغه). 1380(معلوف، لوئیس 
  .انتشارات امیرکبیر: تهران .فرهنگ لغات فارسی). 1371( ، محمدمعین

 .راانتشارات صد: تهران. چ هشتم. تعلیم و تربیت در اسالم ).1387( مطهري، مرتضی

  .انتشارات طهوري: تهران. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش). 1373(نقیب زاده، میر عبدالحسین 
||| 
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