
  
  
  

  رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حسین هاشمیسید
 مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 آمددر

هـیچ فرهنـگ و      تعلیم و تربیت، در    انسان به دو آرایه    نیاز و ضرورت آراستگی   
 در .تابد  نمیغرافیایی، انکار و نادیده انگاشتن را بر نتافته و    برهه تاریخی و قلمرو ج    

توان بـه نـسبت      جمله می  اي این عرصه، از    هاي بنیادین میان رشته    پرسش بازخوانی
اهمیـت و  .  اشـاره داشـت   آن دو  هـاي  ها و پیوسـت    میان تعلیم و تربیت و گسست     

  :چکیده
وش نشسته است، این نوشتار نسبت تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم را به کا

 تبیین واژگان تعلیمی و تربیتی در ،رهیافت به چیستی و مفهوم تعلیم و تربیت
 مباحث درآمدي بحث را ،هاي کلی درباره نسبت تعلیم و تربیت قرآن و دیدگاه

 ،هاي مفهوم هاي تعلیم و تربیت در ساحت ها و گسست  پیوست.سامان داده است
ت از محورهاي اصلی و کلیدي یتعلیم و ترب عوامل و فرآیندهاي ، اسباب،ها روش

 تعلیم و تربیت در ، پژوهنده در فرجام این جستار.رود این پژوهش به شمار می
ها جدا از هم هستند و  قرآن را دو مفهوم متمایز از یکدیگر که در بسیاري عرصه

  .کند  معرفی می،دناي موارد نیز پیوست و همنشینی با هم دار در پاره

  :ها کلید واژه
  عوامل تزکیه/ ي تربیتیها واژه/ تعلیم فرآیند/ تربیت/ تزکیه/ تعلیم
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روشـن    پـیش  داشت دو نکتـه بـیش از       پرداختن به این موضوع با در نظر       ضرورت

اي اسـت،    یـده که میان تعلیم و تربیـت پیونـدهاي وثیـق و پیچ           نخست این : گردد می
و دانش آموزي، در شمار زیر  چندان که در تمایز و طبقه بندي علوم، چه بسا تعلیم   

 از سوي دیگر، نشناختن قلمروهاي تفکیک       . جاي داده شده است    هاي تربیت  شاخه
هـا،   توانـد بـه اخـتالط روش       ی این دو می    همراه هاي همنشینی و   ی ساحت یو جدا 

انجام کار، نه مربیان در فرآیند      ه سر و انتظارات بینجامد ک    ی اهداف یجاجابابزارها و   
 تعلیم و آموزش، آفاق روشن و از پیش تعیین شده را فرا تربیت و نه معلمان در امر

چنـین  بـست    پـاي بر  . خویش، قرین توفیق باشند    کار ببینند تا در    نمی روي خویش 
د و مرزهاي جـدایی  ده به این پرسش پاسخ     نوشتار پیش رو کوشیده است     نگاهی،

بنشیند، آن هم نه از  هاي همنشینی تعلیم و تربیت را به بررسی و پژوهش      و ساحت 
 بـا   زیـرا کـه قـرآن کتـابی اسـت     ؛منظر علوم آموزشی و تربیتی، که از منظـر قـرآن      

  در هر دو مقوله آموزش و پـرورش،        خور تأمل  و در  ها و راهبردهاي افزون    دغدغه
تـوان    قرآن را مـی    در باور برخی از قرآن پژوهان، بارزترین شاخصه        اي که  به پیمانه 

  .زشی آن برشمرد آمورویکرد تربیتی و
  

  ها فق نگاهنسبت تعلیم و تربیت در ا
توان در دو  میآراي اندیشمندان در نسبت تعلیم و تربیت را  ها و  مجموع دیدگاه 

   .دسته بندي کردي داد و گروه جا
  
  این همانی تعلیم و تربیت. 1

از م و تربیت، رابطه ایـن همـانی بـاور دارنـد و     یگران، میان تعل  از اندیشه برخی
هایی که بایـد آموخـت و نیـز          هاي تربیت انسان، به دانش      در تبیین مؤلفه   ،همین رو 

هـاي    آرایـه  ش پژوهی، هاي دان  نبایستهها و    بایستهافزایی و    هاي دانش  متدها و روش  
تعریـف زیـر از     . پردازنـد   می ...هاي تعلیم و آموزش و     اخالقی علمی معلمان، مکان   

  :توان نمادي از چنین نگرش دانست میتربیت را 



 

 

78 

  

     
   

  

      
 

 
هم

زد
شان

ال 
س

 /
ره 

شما
61

  / 
ار  

به
13

89
 

ها یا مؤسسات تربیتی از روي قصد و عمد و با  فعالیت یا عملی که آموزشگاه«
 تعلیم و تربیت کودکان هاي مورد نیاز به هاي خاص در رشته هدف معین و برنامه

  )22-21/نیکزاد، (» .دهند و نوجوانان انجام می
تـوان   گذشته از دیگر مالحظات و بایدها و نبایدهایی کـه بـر ایـن تعریـف مـی        

 مربوط به موضوع نسبت تعلیم و تربیت، جاي دادن تربیـت    ترین نکته  شمرد، مهم بر
هاي مورد نیاز بـه   هشتر ها و مؤسسات آموزشی و در ردیف  در حوزه کار آموزشگاه   

اران این تعریف، تربیت، خود     طرفد دهد از منظر   آموزش است که نشان می    تعلیم و   
کـه تعریـف     چنـان . اي از علم و دانش و نیازمند یادگیري و آمـوختن اسـت             شاخه

 موضوع تربیـت را  اند نگرش اسالم در  خواستهطرفداران آن  که ـ دیگري از تربیت
اي از دانـش و علـم    آن را شـاخه انجامـد و   مـی  فرجـام   نیـز بـه همـین   بیان کنند ـ 

  ؛شناساند می
تربیت اسالمی، علم آماده سازي انسان مسلمان براي زندگی دنیا و آخرت «

است، آماده کردن کامل انسان و تربیت بهداشتی، عقالنی، علمی، عقیدتی، 
تو همه مراحل رشد، در پر معنوي، اخالقی، اجتماعی، ارادي و نوآوري او در

هاي تربیتی که اسالم بیان کرده صورت  ها و شیوه ها، روش مبانی، ارزش
  )73/ملکاوي،(» .پذیرد می

  : اند  گفتهاین در حالی است که هم آنان در تعریف علم
دهی شده است که  اي از معلومات و معارف سازمان مقصود از علم، مجموعه«

می است، آن گونه که مربوط به ساختن انسان مسلمان یا ساختن شخصیت اسال
  )همان(» .خواهد اسالم می

 همـانی و یگـانگی   ، نـسبت ایـن  اساس این دو تعریف، نسبت تعلیم و تربیت     بر
  .است

کاربرد مترادف و همسان انگاري تعلیم و تربیت در گستره بـین المللـی را نیـز                 
 سید علـی  «توان در این گزارش از متفکر و تئوري پرداز عرصه تعلیم و تربیت،               می

  :گوید پاکستانی دید که می »اشرف
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م، وزیر تعلیم و تربیت 1947در ابتداي تأسیس حکومت پاکستان در سال «

وقت، از مربیان و متخصصان مسلمان دعوت کرد تا همان نظام تعلیم و تربیتی را 
که از بریتانیا به ارث رسیده بود، اسالمی کنند و آنجا تنها راه حل پیشنهادي، 

 تمام سطوح آموزش، معارف اسالمی به صورت اجباري تدریس این بود که در
  )4-3/، همان(» .شود

بـا  . اندیشی، اصالح تعلیم و تربیت بوده اسـت      چنان که پیداست، عنوان این هم     
اینکه منظور و مقصود بانیان آن نشست، چیزي جز اسالمی کردن نظام آموزشی در              

ه آنها، تصور و تلقی یکـسان از     مدارس پاکستان نبوده است، و این بدان معناست ک        
  .اند تعلیم و تربیت داشته

  
   هاي تعلیم و تربیت ها و پیوست گسست. 2

بسیاري از  هر دو را در گاهی است کهدوم در نسبت تعلیم و تربیت، دید دیدگاه
  .بیند دور از دیگري میموارد، جدا و  اي ها همنشین و در پاره ساحت

باید به بیان مفـاهیم    نخست میها، سامانی انگاره تر به این نا    براي رهیافت روشن  
 یکبپردازیم تا جایگاه و قلمرو مفهومی هر        » تربیت« و» یمتعل«هاي   تعاریف واژه و  

  .بیش از پیش مشخص گردد
  

  چیستی تعلیم
میـان   توان شاهد هم داستانی و یگانه اندیـشی  میدر تعریف تعلیم، سوگمندانه ن 

ي زیر کـه بخـشی از       ها  ز این سبب، تنها به تعریف      ا .اندیشه ورزان این ساحت بود    
آید، بسنده  می به نظر ها ترین تعریف هاي ارائه شده براي تعلیم است و موجه تعریف

   .شود می
و بـه تعبیـر دیگـر،     »پرورش نیروي فکري و بعد عقالنی انسان«تعلیم : اند گفته

 . اسـت  »نـسان فراهم آوردن زمینه بـراي رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهاي ذهنـی ا              «
ایجاد خالقیت و ابتکار در فکـر  « تعلیم،  :و نیز گفته شده است    ) 25/شریعتمداري،  (

  )همان (.است» و نیروي اندیشه انسان
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تـوان   مـی  که از تعلیم آوردیم، به چنـد نکتـه       ها  در شمار برآیندهاي این تعریف    
  :اشاره داشت

وي فکري یا ذهنـی  آوردن نیر تعلیم ناظر به شکوفا ساختن و به فعلیت در  : یک
 دارد، چـه تنهـا   هـا  ، تعلیم اختصاص به انـسان  از همین رو و عقالنی انسان است و    

  .ور است عقالنیت بهرهانسان است که از نیروي تفکر و 
 نیروي ذهنی و عقل آدمی امکان رشد و افزایش دارد و چنان نیست که از                :دوم

  .داشته باشد قرار ههنگام زاده شدن تا مردن، یکسان و در یک مرتب
 از جمله عوامل افزایش و شکوفایی نیروي ذهنـی و عقلـی انـسان، دانـش                 :سه

  .افزایی و تعلیم و تعلم است
چه  تعلیم به معنی آموختن، یعنی انتقال معلومات از معلم به متعلم است،      :چهار

 و یا هر عامل و ابزار دیگري غیر از انسان        ، انسان باشد  اینکه انتقال دهنده معلومات   
  . که بتواند حامل و انتقال دهنده معلومات به ذهن و نیروي ادراك آدمی باشد

  
   چیستی تربیت

ي گونـاگون،   هـا   تربیت نیـز همچـون تعلـیم، از منظرهـاي متفـاوت و معرفـت              
 توان قـدر مـشترك و مـورد    میچه را اما آن. هاي مختلف را شاهد بوده است   تعریف

 این است که تربیت مـصدر بـاب    ،کردوران این عرصه قلمداد      پذیرش تمامی دانش  
است که در لغت به معناي رشد یافتن و یا رشـد دادن         » ربی، یربو « ماده   تفعیل و از  

  )1/405ابن منظور، (. استـ1 بسته به مبدأ اشتقاق آن ـمتربی
طـرف   بر از راه  پدیـده  رشـد دادن یـک     «و در اصطالح، تربیت عبارت است از      

 و به فعلیت رساندن  ها   رشد و شکوفایی استعداد    ساختن موانع و فراهم کردن زمینه     
  )4/20؛ مصطفوي، 184/راغب اصفهانی، (» .قواي نهفته در آن

از تعلیم و تربیت آوردیم، اگر تعلـیم و تربیـت از منظـر      هایی که     تعریف بر پایه 
در  کـم دو نکتـه را بـه روشـنی          مفهومی با یکدیگر سنجش و ارزیابی شود، دسـت        

  : یابیم می
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  اخناي مفهومی تربیتفر: یک

ورد این مقایسه و سنجش مفهومی آن است که مفهـوم تربیـت از              نخستین دستا 
 تربیـت بـه     نخـست اینکـه    :تر از مفهوم تعلیم است     گستردهتر و    چند ساحت، فراخ  

پویـا و    يهـا   و ظرفیـت   درباره هـر موجـودي کـه قابلیـت        . انسان اختصاص ندارد  
 تربیت صادق ،)ها   و انسان  ها  نداران، حیوان اعم از گیاهان، جا    ( داشته باشد  رشدیاب

  .است
بـه    چنان که این پـژوهش  ـ  که تربیت هرگاه در مورد انسان به کار روددیگر این

بارور ساختن و به فعلیـت   ـ،  هنگام کاربرد واژه تربیت همین قلمرو را در نظر دارد
و ابعـاد وجـودي    ها ي بالقوه و نیروهاي نهفته در تمام سویه     ها  تمامی امکان  نشاندن

کوشش و تالش بـراي فعلیـت بخـشیدن         «: عبارت است از    و شود وي را شامل می   
انـسان در بعـد   ـ  عقلـی و عـاطفی    ـي جسمانی و روانی  ها ، موهبتها کلیه قابلیت

  .»اجتماعیفردي و 
  هاي تربیت  گونه: دو

ي تربیت آن گاه که نسبت به انسان لحاظ شود، به پیرو    آورد دوم آن است که       ره
انـسان، بـه    و اسـتعدادهاي گونـاگون   ي مختلـف وجـودي و نیروهـا      هـا   از ساحت 

 ،ي مختلفی همچون تربیت عقالنی، اخالقی، دینی، عاطفی، روانی، اجتماعی         ها  گونه
تنها یکی از زیر    ) عقالنی و ذهنی  ( شود، و تربیت علمی    میجسمانی و بدنی تقسیم     

 ن و بایـد گفـت هـر تعلـیم و    تـوا  می از همین رو است که   .هاي تربیت است    شاخه
  . تعلیم نیست تربیت است، لکن هر تربیتی، آموزش ویآموزش، نوع

  
   نسبت تعلیم و تربیت در قرآن

یابد که قرآن کریم، از میـان        میو روشنی در     پژوهنده در آیات قرآنی به وضوح     
  تعلـیم و  از یـک سـو   بدین معنا که.داردباور   دو دیدگاه پیش گفته، به دیدگاه دوم      

 دانـد، امـا از   مـی تربیت را دو حوزه و فرآیند قابل تفکیک و بازشناسی از یکـدیگر           
  .اند از موارد همنشین در بسیاري دو  آنسوي دیگر بر آن است که
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  ي تعلیم و تربیتها گسست
  گسست ماهوي تعلیم و تربیت. 1

ان تـو  میآن را  از منظر قرترین خاستگاه و ریشه جدا انگاري تعلیم و تربیت     مهم
 رهیافت به این دوگانگی از چند  . چیستی آن دو سراغ گرفت     در دوگانگی هویت و   

  :راه میسر است
  

  دوگانگی مفاهیم تربیتی و تعلیمی در قرآن) الف
قرآن کریم براي بیان واقعیتی به نام آموزش و نیز واقعیت دیگري به نام تربیت،          

طلبـی و   یـرا از دانـش   ژه مستقل برگزیـده و بـه کـار بـسته اسـت؛ ز             نوان و وا  دو ع 
و مشتقات آن، و از تربیت کردن، گـاه         » تعلم«،  »تعلیم«آموزي، همواره با واژه      دانش

 بدین معنا که .و سایر مشتقات آن یاد کرده است» تزکیه«گاه با واژه   و »رب «با واژه 
بعد مـادي و معنـوي،      هر جا مقصود، تربیت تمامی ابعاد و نیروهاي انسانی، در دو          

 ماننـد آن  را به کار بسته است؛» رب« واژه   وحی، بوده است، قرآن کریم    سمی و ر  ج
روایان امور، و یا یا تربیت فرمانموارد که سخن از تربیت الهی، تربیت پدر و مادر و   

اما در آن موارد که مراد و مقصود، تربیت و        2.مالک و صاحب چیزي در میان است      
 سـود جـسته اسـت؛     » تزکیـه «واژه  ست، از   ها  شکوفا ساختن نیروهاي معنوي انسان    

 و یا   ،ي آسمانی ها  مانند تربیت پیامبران الهی، و کارکرد تربیتی معارف قرآن و کتاب          
سازي جان از رذایل و  به معناي تصمیم و اراده وي بر پاك موارد خود تربیتی انسان،

  .ها ناپاکی
انبات،  رشد، هدایت، شفاء، تقوا، تهذیب،       نی دیگري چون  ي قرآ ها  هر چند واژه  

مـورد نظـر قـرآن     توان به نوعی ناظر بـر تربیـت   را نیز می  ... نع، اصالح، تطهیر و   ص
خواه  روي تربیت دلناظر و متمرکز بر  تزکیه،داشت، اما هیچ یک به پیمانه   محسوب  

ي ها  و گرایشها قرآن، به مفهوم فراهم سازي بستر و زمینه رشد و شکوفایی کشش         
 اً که بعدمفهوم تزکیه گذشته از تأمل در معنا و. ستمثبت معنوي و متعالی انسانی نی  

جایگاه محوري تزکیه در میان اي که براي اثبات  ، از جمله ادله شود میبدان پرداخته   
  :، دو چیز استتوان برشمرد می سایر مفاهیم تربیتی قرآن
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ی و آیاتی که سیماي انسان رشد یافتـه و تکامـل     هاي تربیت    واژه  از تأمل در   .یک

کنـد، بـه ایـن رهیافـت نایـل       می از جنبه استعداد و نیروهاي معنوي را ترسیم       یافته
 حامل بار تربیتی هستند، چهره متربی  قرآنییی که در ادبیاتها  آییم که سایر واژه    می

کننـد،   مـی در حال شدن و روندگی در مسیر کمال یابی و تربیت پذیري را تـصویر        
م کننده سـیماي انـسان باریافتـه بـه قلـه      که دست یافتن به مقام تزکیه، ترسی   نحال آ 

  ؛کمال و ستیغ تربیت یافتگی است
   )10-9/ شمس( )وقَد خَاب منْ دساها*قَد أَفْلَح منْ زکَّاها(

آن کس که نفس خود را  و.  رستگار شد،کرده است] تربیت[= کس نفس خود را پاك و تزکیه هر«
  ».محروم گشته استگناه آلوده ساخت، نومید و  با معصیت و

  )14/اعلی()قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى(
  ». آن کس که نفس خویش را تزکیه کردرستگار شد«
  )18/فاطر ()...ومنْ تَزَکَّى فَإِنَّما یتَزَکَّى لِنَفْسِهِ ... (
  ».گردد میکس به تزکیه و پاکی خویش بپردازد، نتیجه آن به خودش باز  و هر«

ترین کار ویژه آنان در      است که فرآیند رسالت پیامبران و مهم      دلیل دیگر آن     .دو
  ؛معرفی شده است قرآن، تعلیم و تزکیه آدمیان

)           ـزَکِّیهِمیاتِـهِ وآی هِملَـیتْلُـو عی وال مِـنْ أَنْفُـسِهِمسر ثَ فِیهِمعؤْمِنِینَ إِذْ بلَى الْمع نَّ اللَّهم لَقَد
الْکِتَاب مهلِّمعی164/آل عمران()... و(  

 خـود  هنگامی که در میان آنهـا پیـامبري از    ] نعمت بزرگی بخشید  [=نان منت نهاد    خداوند بر مؤم  «
کنـد و کتـاب و حکمـت     مـی خوانـد و آنهـا را پـاك     مـی آنهـا   انگیخت که آیات او را بر  ایشان بر 

  ».آموزد می
  ) 18 -17/نازعات()لَى أَنْ تَزَکَّىفَقُلْ هلْ لَک إِ*اذْهب إِلَى فِرْعونَ إِنَّه طَغَى(
  »!خواهی پاکیزه شوي؟ میآیا :  و به او بگوکه طغیان کرده استبه سوي فرعون برو !) اي موسی(«

 و  هـا    انـسان و جامعـه مزکـی و پیراسـته از آالیـش             ،بر اساس این آیات شریفه    
ده و غایت  آرمانی است که انبیاي الهی در پی آن بوۀ، همان انسان و جامع  ها  رذیلت

اهـداف انبیـاي     دیگـر .آید میي آنان به حساب ها کوشش  وها و هدف نهایی تالش 
  .رود می به شمار هی، اهداف میانیال
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تـرین  تـرین و فراگیر    ژرف  واژه تزکیـه   توان گفت   میبر پاي بست این دو دلیل،       
 اي است که قرآن در مورد تربیت انسان مطلوب و مورد نظـر خـویش بـه کـار       واژه
  .است برده

چه آمد، این است که فرآیند تعلیم و تربیت در کاربرد قرآنی با دو تعبیر برآیند آن
تـوان   میتردید ن که بی این دوگانگی تعبیر از تعلیم و تربیت    .شده است  و عنوان یاد  

شمرد، بلکه باید باور داشـت  آن بر از جانب قر یا ناگزیري در تعبیرمحه ومساآن را   
وجه دادن مخاطبان وت، در پی هدف و مقصودي، و از جمله تي متفاها انتخاب واژه

به دالیل چند، نـشانگر تفـاوت    ی صورت پذیرفته است،جدایوت و خود به این تفا 
 .تعلیم و تربیت از منظر قرآن است ماهوي

  
   گسست مفهومی تعلیم و تزکیه) ب

 و چه از لغت، اصطالح اندیشمندان علوم تربیتی و آموزشی، عرف اهـل زبـان      آن
آید، نشان دهنده آن است که تعلیم و تزکیه دست کم در دو  میکاربردهاي قرآنی بر 

 :ساحت، گسست و جدایی دارد
 تعلیم و تعلم در ذات خود، حامل مفهوم اثباتی و به معناي افزایش چیزي                :یک

، هموارهبیشتر و یا  که تزکیه،ادراکی آدمی است، حال آنبر ذهن و نیروي عقالنی و      
کند؛ چه تزکیه در قرآن، بدان سان که قرآن پژوهان           میمفهوم سلبی را بازگو     معنا و   

 مقـدار  نمـو،  رشـد و  :کار رفته است اند، به یکی از سه معنا به        زبان شناسان گفته   و
امـا ایـن هـر    . شود، و پاکی نفس انسانی میمعینی از مال که براي مساکین پرداخت  

 .د و نمو استگردد و آن، رش میسه معنا به یک چیز بر 
  :آورد می »مفردات«راغب در 

و منه  .إذا حصل منه نمو و برکۀ: زکَا الزّرع یزْکُو: النّمو یقال: أصل الزَّکَاةِ«
لما یخرج اإلنسان من حقّ اللّه تعالى إلى الفقراء، و تسمیته بذلک لما : الزَّکاةُ

 بالخیرات و البرکات، تنمیتها: یکون فیها من رجاء البرکۀ، أو لتزکیۀ النّفس، أي
راغب (» ... و هو أن یتحرّى اإلنسان ما فیه تطهیره،،أو لهما و بِزَکَاءِ النّفس

  )213/اصفهانی،
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اصل معناي زکات، رشد و نمو است، از این رو، زراعتی که رشد و بازدهی «

شود، و نیز به مقداري از  توصیف می» زکا الزرع«بسیار داشته باشد، با عنوان 
شود، زیرا که  شود، زکات گفته می به عنوان حق الهی به فقیران داده میمال که 

و نیز به رشد نفس انسانی . شود این کار باعث رشد مال و یا جان و یا هر دو می
  ».شود گردد، زکات گفته می هاي رشدآور میسر می که از راه انجام کار

 : گوید می »مجمع البیان«طبرسی در 
 )1/97طبرسی،( ».الزیادة نظایر فی اللغۀ والنماء و ةوالزکا«
  ».در زبان عرب، زکات، رشد و زیاد شدن، به یک معناست«

شود، یا  میلکن جاي این پرسش وجود دارد که به هر رشد و نموي تزکیه گفته   
ي تکامل و ها تزکیه، رشد و نموي است که از راه برطرف ساختن موانع و بازدارنده        

 »آنالتحقیـق فـی کلمـات القـر        «؟ سخن نگارنـده   آید می حاصل   یی یک چیز  شکوفا
  پاسخی مناسب براي این پرسش باشد؛تواند می

هو تنحیۀ ما لیس بحقّ و إخراجه عن : أنّ األصل الواحد فی هذه المادةوالتحقیق «
و ذلک کازالۀ رذائل الصفات عن القلب، و تنحیۀ األعمال السیئۀ . المتن السالم

انی، و إخراج حقوق الناس عن المال، و تنحیۀ ما کان عن برنامج الحیاة اإلنس
 )4/337مصطفوي،(» . ملحقا من الباطل و الفساد عن المتن الصحیح

، دور »زکاة«سخن مطابق با حقیقت آن است که اصل یگانه در معناي ماده «
ساختن و بیرون کردن امور ناحق از متن سالم است، همچون پیراستن قلب از 

هاي زندگی از رفتارهاي زشت و ناپسند و  راستن برنامهصفات رذیله و پی
پرداختن حقوق الناس و برکنار کردن هر آنچه فاسد و باطل است از متن حیات 

 ».درست و سالم
در تفـسیر  » انوار التنزیل « او در.بیضاوي از معناي تزکیه نیز همین است  دریافت

 :آورد می )قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى( آیه
  )2/554بیضاوي، (».من الکفر و المعصیۀتطهر «
  » .جان را از کفر وگناه پاکیزه ساخت«
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  : گوید میسیوطی نیز در تفسیر همین آیه 
  ) 2/554سیوطی،(» .تطهر باألیمان«
  » .نفس خود را با ایمان پاکیزه ساخت«

  :آورد مفهوم واژه تزکیه می  نیز در تفسیر ویعالمه طباطبای
، و هو إزالۀ األدناس و القذارات، فیشمل إزالۀ االعتقادات و التزکیۀ هی التطهیر«

الفاسدة کالشرك و الکفر، و إزالۀ الملکات الرذیلۀ من األخالق کالکبر و الشح، و 
  )1/330طباطبایی،( ».إزالۀ األعمال و األفعال الشنیعۀ کالقتل و الزنا

ست که شامل ها ها و آلودگی تزکیه، پاکیزه ساختن به معناي پیراستن آالیش«
هاي فاسد، همچون پیراستن شرك و کفر، و پیراستن اخالق از  پاکسازي باور

اي چون کبر و حرص و کارهاي زشت و ناپسند چون کشتن و زنا  ملکات رذیله
  ».شود کردن می

شهید مطهري نیز پیرایش و پاالیش را در معنا و مفهوم تزکیـه نهفتـه دانـسته و                  
  :گوید می

معناي پاکیزه گردانیدن است و مشتمل بر پرورش و تربیت یزکیهم در لفظ به «
 )10/مطهري،(» .است

افزودن بر چیزي از راه  رشد دادن، شکوفا ساختن و ،بدین سان باید گفت تزکیه
، بـه  است که در مسیر کمال آن چیز قـرار دارد     ییها  طرف ساختن موانع و آسیب    بر

رار نگیرند، مسیر کمال و شکوفایی      بر سر راه ق   ها    اي که اگر آن موانع و آسیب       گونه
از ایـن  . پذیر به صورت طبیعی و تدریجی طی خواهـد شـد     کمالاز سوي متربی و     

ــه،رو ــر پاکــسازي جــان از    کاربــست واژه تزکی ــاظر ب در تربیــت نفــس آدمــی، ن
آراستگی به فضایل و رشدیابی در جهت صالح و  یی است که با نبود آنها،ها رذیلت

  . گردد میهموار کمال شایسته انسانی 
ن بـسی  این تبیین از چیستی و حقیقت معناي تزکیه با نگره انسان شـناختی قـرآ   

 و سرشـت خـویش،     در ذات  قـرآن،   چه انسان در نگـره     گار است؛ هنگ و ساز  هما
 و هـا   و دوري گـزین از بـدي      هـا    و رونده به سمت نیکـی      ی طلب خواه، زیبای  کمال
بر سـر راه او  ) موانع ( و غرایز حیوانیست، مگر آن گاه که هواهاي نفسانی   ها  زشتی
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بـر اسـاس ایـن    . قرار گیرد و مانع حرکت و سیر او به سمت رشد و کمـال گـردد              

  در فراینـد تزکیـه و تربیـت،        تـرین کـار مربـی      دیدگاه انسان شـناختی قـرآن، مهـم       
یی است که بر سـر راه متربـی        ها  شناساندن، زدودن و برطرف ساختن موانع و آفت       

 آیـات شـریفه زیـر بخـشی از ایـن واقعیـت را بـاز        .گیرنـد  مییا قرار و   قرار دارند 
 :گوید می
 )6/انشقاق ()...یا أَیها اإلنْسانُ إِنَّک کَادِح إِلَى ربِّک کَدحا(
 ».روي  سوي پروردگارت میتو با تالش و رنج به! اي انسان«

  )30/روم()...لَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِفَأَقِم وجهک لِلدِّینِ حنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ ا(
 ها را بـر  این سرشتی است که خداوند انسان را متوجه آیین خالص پروردگار کن، پس روي خود «

   ».دگرگونی در آفرینش الهی نیست .آن آفریده است
 و از   حقـایق شـناخت    درك و پایـه    خاص از آفرینش است که       اي ، گونه فطرت

ي اخالقـی بـه شـمار       هـا   ارزش گرایش آدمی به ایمـان و      بستر زمینه و سوي دیگر   
 ،فـضایل  ایمان به مبدأ، معاد، نبوت، پرستش، نیایش، آراستگی به اخـالق و   . رود  می

تـرین کـار     مهـم همـین رو،  سرشت آدمی ریـشه دارد و از   در فطرت و  و همه  همه
 و تمـایالت نهـادي    فطـرت بیدار کردن، انپرورش انسبراي   الهی و رسوالن مربیان

  :  آمده است7امام علی سخنی از  در. بوده است و توجه دادن به آنآنان
خداوند پیامبرانش را برانگیخت تا از مردم پایبندي به میثاق فطرت را طلب «

 نهج البالغه،(» .هاي فراموش شده خداوند را به یادشان آورند کنند و نعمت
  )1طبهخ
 و غبـار معـصیت رو بـه     بـر اثـر غفلـت    چه؛فراز است ت را نشیب والبته فطر 

 به مراقبت و تربیـت نیـاز   بیداري و باروري آن  از این رو، هدایت و   .نهد  خمول می 
  و نیـز عوامـل زداینـده غفلـت و    ،خداوند در بیان این واقعیت روانـی انـسان      . دارد

این   گفته و ازبازگشت به فطرت نخستین، در جاي جاي کتاب وحیانی قرآن سخن  
کـارکرد  در چه از یـک سـو،   . ینی اشاره کرده استتکو میان به دو عامل تشریعی و  

  :فرماید بیدارسازي فطرت آدمیان میتربیتی قرآن در غفلت زدایی و 
  )27/زمر()ولَقَد ضَرَبنَا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ(

  ».براي مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم، شاید متذکر شوندما «
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از سوي دیگر، بالها، تنگناها و فشارهاي بسیار شدید و ناگهانی را زداینده غفلت    و
  ؛کند میعامل تربیت معرفی  بیداري فطرت و و
)           اهونَ إِال إِیعنْ تَدرِ ضَلَّ محالضُّرُّ فِی الْب کُمسإِذَا مکَـانَ      وو رَضْـتُمـرِّ أَعإِلَـى الْب اکُما نَجفَلَم

  )67/إسراء()اإلنْسانُ کَفُورا
باعـث حـل مـشکالت    (که  جز او، تمامی کسانی را دریا ناراحتی به شما برسد، هنگامی که در  و«

ی بـه خـشک   را نجات بخشید و برید، اما زمانی که شما مییاد   از،خواندید می)  وپنداشتید  میخود  
  ».انسان بسیار ناسپاس است و گردانید، میروي  از او رهنمون شد،

چـه  نآهـم از    هم از حالت رکود فطرت و  در این آیه شریفه،    چنان که پیداست،  
دیگر، به صورت بـارزتر و   در آیه. سخن رفته است شود، میکه مایه بیداري فطرت   

ش و تربیـت انـسان   تر، پیروي از تمایالت و هواهاي نفـسانی را مـانع پـرور     شفاف
هـی را  کند و پیمودن راه کمال و دست یازیـدن بـه مقـام قـرب ال      میمتعالی معرفی   
 ؛شمارد می پستي شهوانی و ها  از خواستهبازداشتن نفس

-40/نازعـات ()فَإِنَّ الْجنَّۀَ هِی الْمـأْوى  *وأَما منْ خَاف مقَام ربِّهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى        (
41(  

 بهـشت جایگـاه   گارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد، قطعـاً      آن کس که از مقام پرورد     و  «
  ».اوست

تـوان در ایـن    مـی عرصه دوم گسست و جدایی مفهومی تعلـیم و تزکیـه را    : دو
  هر دو، پاسخ به نیازهاي وجـودي و        ،به مشاهده نشست که تعلیم و تربیت       ساحت

حـال   ،ستها  بینش علم و دانش، از مقوله     لکنکاربست استعدادهاي انسانی است،     
  .هاست  تربیت از اقسام گرایشآنکه

 هاي مـادي چـون    گرایش دارد؛گوناگون وجود ي مختلف و  ها  در انسان گرایش  
ي معنوي همچون میل بـه  ها و گرایش. گرایش و میل جنسی، میل به خوراك و غذا   

ـ   . ... کمال طلبـی و  ،نوع دوستی، زیبایی خواهی    ت، تعـدیل ایـن غرایـز و    کـار تربی
آنها به سوي تعـالی از راه مهـار و هـدایت کـردن نـوع           کردن   نمونهرو  ها    گرایش

چنان اسـت کـه    وضوح این مدعا . است دوم گروه نخست، و رشد و پرورش دادن     
 بـه یـادکرد یـک نمونـه     ه، بـا ایـن همـ   .نـی نیـست   نیازمند استشهاد به نصوص قرآ    

  :پردازیم می
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ی األرضِ فَتَکُونَ لَهم قُلُوب یعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ یسمعونَ بِها فَإِنَّهـا ال تَعمـى                أَفَلَم یسِیرُوا فِ  (

  )46/حج()األبصار ولَکِنْ تَعمى الْقُلُوب الَّتِی فِی الصدورِ
 يها یا گوش ، که حقیقت را با آن درك کنندشندیی داشته باها  تا دلزمین سیر نکردندآیا آنان در   «

یی کـه  ها شود، بلکه دل میي ظاهر نابینا نها چرا که چشم! بشنوند؟) نداي حق را(ن شنوایی که با آ  
  ».شود میست، کور ها  در سینه

 معرفت افزایی از رهگذر مطالعات میدانی و جهانگردي، مایه       ،در این آیه شریفه   
 مداد شده است  وي پژوهشگر قل  ي جدید بر ر   ها  رشد نیروي عقالنی و گشایش افق     

بـستن نیـروي عقالنـی و      و از سوي دیگـر، فـرو    بینجامد گرایی تواند به حق    میکه  
گرفتاري در حـصار جهـل و نابینـایی       و ، عامل تنگنایی دید   معرفت حواس افزاینده 

  .توصیف شده است
ناپذیر دانش و تعلیم،   کارکرد تفکیک توان دریافت که   می بر اساس آنچه یاد شد،    

امـا کـارکرد نخـستین و مـورد انتظـار تزکیـه و       . ستها زونی بینشگشایش دید و ف  
 و هـا   پرهیـز از نبایـسته  ، تقـوا ، نیروهاي معنـوي، خـدا بـاوري   تربیت معنوي، رشد 

  ها معرفی شده است؛ پیرایش رذیلت
  )32/نجم()فَال تُزَکُّوا أَنْفُسکُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى(

  ».شناسد میزکاران را بهتر یخداوند، پره چهنشمارید، خود را پاك و پیراسته «
سـت انـسان خـود را مزکـی و متقـی       بایسته ا  گذشته از این مطلب که ستوده و      

نشانگر آن است   سیاق آیه شریفه،اي ناپسند و مذموم است یا چنان انگارهبینگارد و   
 . معنوي است  واالي تزکیه و پیراستگی، به مفهوم دست یازیدن به تقوا و مدارج           که

  . مدعی دست یازیدن به تقواستی بودن را دارد، الزاماًانسانی که ادعاي مزکّ
شاید بر پایه آنچه آمد، کسانی چون ارسطو، فارابی، بـوعلی، مـسکویه، خواجـه        

. انـد  اي از تربیت پژوهان امروزین، تربیت را فـن خوانـده           نصیر، ابن خلدون و پاره    
  )3/98رفیعی،(

  
  قبض و بسط تعلیم و تربیت) ج

 دایـر   مقامی اسـت  ي قرآنی، تزکیه و تربیت معنوي، مرتبت و         ها  بر اساس آموزه  
 چنـان نیـست   .شود میشود و یا ن می نایل  اثبات که انسان یا بدان مرتبت   بین نفی و  
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تر، آن گونه   بهره افزون  اي اندك از آن را داشته باشد و فرد دیگر           تنها بهره  که فردي 
  .  چنین استصفت تقواکه 

گان و تزکیه ناشدگان قابل تقـسیم و    تزکیه شد  دو گروه  ها به   ، انسان گاهدر این ن  
انـد، بـه    را بـه آرایـه تزکیـه آراسـته       آن دسته از کسانی که خود        .هستندگروه بندي   

و آنـان کـه از      . انـد   دست یافتـه   )4/تین(» احسن تقویم «نیکوترین ساختار و منزلت     
اما علـم   . اند) 5/تین (»اسفل سافلین  «ر د اند، ماندهرسیدن به این مقام و مرتبت فرو        

 . اسـت اي ذو مراتب و تشکیک پـذیر  ؛ علم خود مقولهو تعلیم یافتگان چنان نیستند 
 از ایـن  . است داراي مراتب و قابل محاسبات کمی آموزش نیز  به دنبال آن، تعلیم و    

 شده و علم سبب در ادبیات قرآن کریم، از فزونی و یا اندك بودن دانش سخن گفته
     خداونـد   . اندازه گیري جاي داده شده اسـت       ی و و آگاهی، در قلمرو محاسبات کم 

  شمرده است؛مقایسه دانش انسان و خدا، آگاهی انسان را ناچیز و اندك بر به هنگام
  )85/اسراء()وما أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِال قَلِیال...(

  » .جز اندکی از دانش به شما داده نشده است و«
 نـسبت بـه دیگـران    تـر  ها را نیز داراي گستره علمی افزون اي از انسان   ارهه پ چنان ک 

  ؛شمرده استبر
  )247/بقره()...وزاده بسطَۀً فِی الْعِلْمِ والْجِسمِ(

  ». وسعت بخشیده است جسمرا در علم و) طالوت( او و«
و بـسط و قـبض پـذیري دانـش اسـت کـه           پاي بست همین نگاه تـشکیکی      بر

آموزد تا افزونـی بیـشتر علـم و         می  دانشمندترین پیامبران خود   به آخرین و  خداوند  
  آگاهی را از پروردگار خویش بخواهد؛

  )114/طه()وقُلْ ربِّ زِدنِی عِلْما(
  »!علم مرا افزون کن! پروردگارا: و بگو«

  
  گسست قلمروهاي تعلیم و تربیت. 2

آورد، نیـروي   مـی فـراهم  دانـش پـذیري را    چه در وجود انسان بستر و زمینـه   آن
 استعدادهایی که با تربیت    ولی .استادراکی و یا به دیگر سخن، عقل و ذهن آدمی           

ي تعـالی  هـا  و تزکیه مواجه است، تمامی نیروهایی است که از آنها با عنوان گرایش      
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 از .شود می یاد  تمام هویت انسان خواه، فطرت الهی، سرشت خدا آشنا و یا نفس و         

ي قرآنی، براي تزکیه و تربیت معنوي، همواره از رشد و تعالی ها  ، در خطاب  رواین  
 طرف ساختن موانع سخن به میان آمده است، چندان که هر     بر نفس از راه زدودن و    

  بالندگی آن است؛جا سخن از تزکیه است، سخن از نفس و پیراستن و 
 )وقَد خَاب منْ دسـاها     *قَد أَفْلَح منْ زکَّاها    *فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها   *ونَفْسٍ وما سواها  (
  )10-7/شمس(

  
  هاي تربیت و تعلیم تفاوت کانون. 3

 .تربیـت کـودك اسـت   تـرین کـانون پـرورش و         محیط خانواده، نخستین و مهم    
 امـا از میـان دو گزینـه کـارکرد     .شـود   مـی آموزد و تربیت     میکودك در این کانون،     
 از خـانواده انتظـار   ابتـدا تـرین آن دو و آنچـه در       انواده، مهـم  آموزشی و تربیتی خـ    

 روانـی کـودك   روحـی و  و پـرورش    در تربیت معنوي و تعالی     آنرود، رسالت    می
روایت  و نیز) 6/تحریم()یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم وأَهلِیکُم نَارا(  آیه شریفه.است

بیانگر آن است که محیط خانواده ) 19-12/لقمان( زندشقرآن از نصایح لقمان به فر    
 7سجاددر رسالۀ حقوق امام . کانون تربیت کودك است گام نخست، محیط و  در

  :نیز آمده است
حق فرزندت آن است که بدانی او از تو است و خوب و بد او در این دنیا به «

نی وي به تو مسئول و سرپرست او در تربیت درست و رهنمو. تو وابسته است
 امین العاملی،(» .سوي پروردگار و یاري رساندن به او در اطاعت خداوند هستی

1/641(  
 فرمـان و   صریح قرآنی،هاي  در هیچ یک از آیات و آموزهاین در حالی است که 

مشاهده  افزایی کودك آموزي و دانش  به علم و الزام خانواده لیتدر مسئو  یا سخنی 
 کودکی و مدت زمان حضور کـودك        هاي آغاز   ه سال این بدان معناست ک   . شود مین

ي تربیت و پرورش روحی فرزندان نامید، تـا هنگـامی     ها  باید سال  میدر خانواده را    
شخـصیت اسـتوار و    گـذارد، از   مـی ي اجتماعی و تعلیمی پا      ها  که کودك در محیط   

 ـ هفت سـالگی    ـ  تعیین سن تعلیمیراز .حی برخوردار باشدمستحکم تربیتی و رو
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اي کودك در اندیشه دینی را شاید بتوان در همین نکتـه نهفتـه دانـست و نتیجـه             بر
پـیش از هفـت    ـ  گرفت که سالیان کودکی و حضور تمام وقت کودك در خـانواده 

ي دیگر ها محیط  که کودك درها  و پس از این سالهاي تربیت است  سالـ،سالگی  
  .رسد میگذارد، دوره تعلیم و آموزش او فرا  میپا 

  
  گسست عوامل و اسباب تعلیم و تربیت . 4

تربیتـی   ي گسست تعلیم و تربیت، حوزه اسباب و عواملها  یکی دیگر از عرصه   
ار عوامل تزکیه و اي از عوامل و اسباب را در شم  ن پاره  قرآ  تعلیمی است، چرا که    و

شمرده است که این دسته از عوامل را به شکل معمـول و متعـارف،      تربیت انسان بر  
 برپا عواملی چون صدقه دادن مال، ؛ان از اسباب دانش طلبی محسوب داشت  تو مین

  ؛داشتن نماز، رعایت و پاسداشت احکام خانواده
  )103/توبه()...خُذْ مِنْ أَموالِهِم صدقَۀً تُطَهِّرُهم وتُزَکِّیهِم بِها(
  ». پرورش دهی تا به وسیله آن، ایشان را پاك سازي واي بگیر ها صدقهو از اموال آن«

  : نویسد میعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه 
به » بها«تطهیر و تزکیه خطاب به پیامبر است و نه صفت صدقه، چون ضمیر «

 با گرفتن صدقه از اموال ایشان، جان :شود که گردد و معنا چنین می ر میصدقه ب
  )9/377 طباطبایی،(» .و نفس ایشان را پاك و مزکی گردان

)جیسا األتْقَىوهتَزَکَّى *نَّبی الَهؤْتِی م17-18/لیل()الَّذِي ی(  
را شود، همان کس که مـال خـود    میدور داشته   ] آتش جهنم [ه زودي با تقواترین مردم از آن        ب و«
  ».تا پاك شود و رشد یابد بخشد  می)در راه خدا(
)  بِالْغَی مهبنَ رخْشَوالَّذِینَ ی ا تُنْذِرتَزَکَّـى لِنَفْـسِهِ   إِنَّمـا ینْ تَزَکَّى فَإِنَّممالةَ ووا الصأَقَامبِ و...( 
  )18/فاطر(
دارند و  می نماز را برپاترسند و   میدهی که از پروردگار خود در پنهانی         میتو فقط کسانی را بیم      «

  ».گردد میرشد و پاکی در پیش گیرد، نتیجه آن به خودش باز  کس راه هر
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لَّقْتُم النِّساء فَبلَغْنَ أَجلَهـنَّ فَـال تَعـضُلُوهنَّ أَنْ یـنْکِحنَ أَزواجهـنَّ إِذَا تَرَاضَـوا بیـنَهم             وإِذَا طَ (

 )...بِالْمعرُوفِ ذَلِک یوعظُ بِهِ منْ کَانَ مِنْکُم یؤْمِنُ بِاللَّهِ والْیومِ اآلخِرِ ذَلِکُم أَزکَى لَکُم وأَطْهرُ         
  )232/بقره(
ه خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران عد و هنگامی که زنان را طالق دادید و«
 این دسـتوري    .قرار گردد اي تراضی بر   به طور پسندیده  نها  خود ازدواج کنند، اگر در میان آ      ) سابق(

و به آن عمل (گیرند  میز آن پند  که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، اشمااست که تنها افرادي از 
  ».ي خانواده شما مؤثرتر استها براي رشد و شستن آلودگی) دستور( این.) کنند می

و   در سه آیه شریفه، انفاق و بخشش مـال         از یک سو  همان سان که هویداست،     
 کـه ـ  داشتن نماز و در آیه چهارم رعایت و اجراي قوانین الهی درباره خانواده  پابر

اسـتعدادها و نیروهـاي درونـی      مقوله عمل و رفتار و بیرون از کاربست     جملگی از 
 از سـوي دیگـر،  . ربیت انسان قلمـداد شـده اسـت   مایه پرورش و ت ـ،  است انسانی

به ایـن معنـا کـه        توان از این معبر تحصیل کرد؛      میآگاهی را ن   پیداست که دانش و   
 ـبا دادن و بخشش مال هرگز کسی به جاي به کار انداختن نیروي عقالنی و ذهنی، 

البته علـوم  (تواند به کسب مدارج علمی  می ن ـ هر چند در راه خدا و بهترین موارد
کارگیري مـستقیم اسـتعداد و   بتعلیم و آگاه کردن متعلم، نیازمند   . نایل آید  )اکتسابی

و نیـروي    بر روي خود فردباید مستقیماً میتوان ذهنی شخص و عملیاتی است که        
ناگفته نباید گذاشـت کـه   ( .ورزي تحقق بپذیرد آیند دانشفر ام پذیرد تا ذهنی او انج  

ي ویژه، جاي خود دارد کـه مـا   ها بر دانش افزایی و دریافت    تأثیر انجام عمل صالح   
 سخن کنونی، ناظر به جریان عـادي دانـش   .اهیم پرداختخو در مباحث آینده بدان  

  .)افزایی است
  

  تربیت هاي تعلیم و گسست روش. 5
توان دوگانـه و متفـاوت    میي تعلیمی و تربیتی نیز   ها  یم و تربیت را در شیوه     تعل

تمـامی   زا بـودن    از منظـر بـرون     تر به این تفاوت، بـا نگـاه        یافت روشن  ره .یافتدر
بـدین معنـا    است؛ میسر  تعلیم و تزکیه یزای  درون  و ها  ي علم و دانش انسان    ها  گونه

ی و تعیین مصادیق هـر یـک، از دیـر     ضروري و اکتساب گونهکه تقسیم دانش بر دو    
ان مـسلمان و غیـر مـسلمان        زمان جاي گفتگو و معرکه آراي اندیشمندان و فیلسوف        
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تواند دریابـد کـه تعلـیم و         میبه سهولت    آیات قرآنی،   لکن پژوهنده در   .بوده است 
 ساز و کار   این   .شود  میفراگیري دانش، فرآیندي است که از بیرون به انسان تزریق           

و نیـز   شـود  مـی آگـاهی پیامبرانـه نامیـده     آنچـه کـه خود   مندي، حتی شامل   قانونو  
شـود، زیـرا آن دو، عطیـه و       مـی ي فطري انسان نیز     ها  ي پیشینی و معرفت   ها  آگاهی

گردد که در قلب نبی سرازیر و یا  میخواست و اراده انسان معرفی  موهبتی از وراي
  .شود میبه وسیله آموزگار غیبی بدو آموخته 

یی است که از وراي وجود او به نهـاد         ها  نیز دانسته ها    ي پیشینی انسان  ها معرفت
حتـی دربـاره     ایـن دگرآمـوزي را  . گذاشته شده اسـت آدمیان راه یافته و به ودیعت  

تـوان سـراغ    مـی به هر روي، در قرآن کـریم مـوردي را ن  . توان دید میفرشتگان نیز   
ـ       گرفت رهیافـت   بـراي  .سابی که دانش و معرفـت حـصولی نامیـده شـود و نـه اکت
آنـی کـه بیـانگر    ت شـریفه قر یی از آیـا هـا  کرد نمونه، به یادتر به این موضوع  روشن

  .کنیم میمدعاي پیش گفته است بسنده 
  
  هاي سرشتی به انسان تعلیم دانش )الف

دانـد کـه از    مـی  ییها ي بشري را یافتهها آگاهی خداوند در قرآن تمامی دانش و     
یک دسته آگاهی و  شود؛ چه قرآن، از می عقل او وارد وراي وجود انسان بر ذهن و    

 هـا،  دانـش   ایـن .داننـد  مـی  پیشاپیش آنهـا را     ها   که انسان  گوید  مییی سخن   ها  دانش
و راه یافته   ي تعلیمی ها   آگاهی و دانش   کهي درونی و خود جوش نیستند، بل      ها  یافته

  آدمی به ذهن و نیروي ادراکی اوست؛از بیرون 
) مآد لَّمعواءمااألس31/بقره( )... کُلَّه(  
  » .را همگی به آدم آموخت] نامگذاري موجوداتعلم اسرار آفرینش و = [سپس علم اسماء«
)لَمعی ا لَمانَ ماإلنْس لَّم5/علق()ع(  

  ».دانست، آموخت میو به انسان آنچه را که ن«
  )4-3/الرحمن()علَّمه الْبیانَ*خَلَقَ اإلنْسانَ(
  ». و به او بیان را آموختسان را آفریدان«

  افـراد  و در جریـان زنـدگی  یی اسـت کـه بعـداً   ها  دانشها،  دسته دیگر از دانش   
  هاي بیرونی است؛  ناگفته پیداست که آنها نیز اکتسابی و دریافت.شود میحاصل 
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)        جئًا وونَ شَیلَمال تَع اتِکُمهطُونِ أُممِنْ ب کُمأَخْرَج اللَّهةَ      واألفْئِـدو ارـصاألبو عمالس لَ لَکُمع( 
  )78/نحل(
دانستید، و براي شـما،   میحالی که هیچ چیز ن  در،تان خارج کرد   شکم مادران  خداوند شما را از    و«

  ». تا شکر نعمت او را به جاي آوریدعقل قرار دادگوش و چشم و 
 در مسیر زندگی ها انی است که انسهای   سخن از تمامی دانش    ،در این آیه شریفه   

 نیز  ها  شود که این دانش    می خداوند یادآور    .)ي اکتسابی ها  دانش(آورند    میبه دست   
آموزي، کـه دسـت آفـرینش در وجـود      تجهیزات دانش ابزار و  به وسیلهاز بیرون و 

 به دانش زره    ود پیامبر چنان که آگاهی داو   . شود میآدمیان تعبیه کرده است، حاصل      
 ـ، یافتـه باشـد    ي تجربی و اکتسابیها اي از دانش  نمونهتواند نماد و میکه  ـ  سازي

   شده است؛بیرونی و تعلیمی از سوي خداوند قلمداد
)أْسِکُممِنْ ب صِنَکُملِتُح وسٍ لَکُمۀَ لَبنْعص نَاهلَّمع80/انبیاء()و (  
  » .تان حفظ کندهای گساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم، تا شما را در جن و«

علمـی کـه از رهگـذر مطالعـه در           هاي تجربی و    این قبیل است تمامی دانش     از
ي هـا  سرنوشت امت تأمالت عقالنی در تاریخ و یا تحوالت و پدیدارهاي طبیعت و 

  .گردد  نصیب انسان میگذشته
  

  هاي پیامبرانه  دانش) ب
. ن بر ذهن و قلب آنهاسـت  نیز فرآیند عمل و القاي از بیرو      آگاهی پیامبران الهی  

آنها که از تعلیم  اي از توان به نمونه میآیات بسیاري بر این معنا داللت دارد که تنها     
  :گوید، اشاره کرد میسخن 9د، یوسف، عیسی و پیامبر خاتمودانش به داو

  )251/بقره()... یشَاءوقَتَلَ داود جالُوت وآتَاه اللَّه الْملْک والْحِکْمۀَ وعلَّمه مِما(
  ».ود، جالوت را کشت، و خداوند حکومت و دانش را به او بخشیدودا و«
  )6/یوسف()... األحادیثوکَذَلِک یجتَبِیک ربک ویعلِّمک مِنْ تَأْوِیلِ(

  ».آموزد می به تو ها گزیند و از تعبیر خواب میتو را بر  این گونه پروردگارت و«
  )110/مائده()...متُک الْکِتَاب والْحِکْمۀَ والتَّوراةَ واإلنْجِیلَوإِذْ علَّ(

  ».آموختم) عیسی( و انجیل را به تو توراتحکمت و  و هنگامی که کتاب و«
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)لَمتَکُنْ تَع ا لَمم کلَّمعۀَ والْحِکْمو الْکِتَاب کلَیع أَنْزَلَ اللَّه113/نساء()...و(  
  »دانستی، به تو آموخت، میچه را ن آن و نازل کرد)پیامبر(د کتاب و حکمت بر تو خداون و«

بـه   آگـاه شـدن    ورزي با بیرون از وجود آدمی، و انحـصار علـم و            ارتباط دانش 
 کـه حتـی مـشرکان عـرب       است  واضح و روشن   اي   به اندازه  ،مکانیزم دیگر آموزي  

آموخته  د، تردید آنان بر اصلکردن می ابراز تردید   9 که درباره دانش پیامبر    جاهلی
بودن دانش نبوي نبود و مدعی نبودند که دانش پیـامبر نـوعی جوشـش درونـی و                   

 کـه آن را   آنان به منبع دانـش نبـوي بـود    تردید و شککهي خود اوست، بل ها  یافته
فرآیند تعلیمی از جانب جنیان و یا بشر و انسانی که با پیامبر در ارتباط بود، قلمداد        

  ؛ و نه وحیانی و آسمانیکردند می
  )103/نحل()...ولَقَد نَعلَم أَنَّهم یقُولُونَ إِنَّما یعلِّمه بشَرٌ(

  ».دده میتعلیم  این آیات را انسانی به او گویند مینها ه آدانیم ک میما «
مشرکان، وحیانی و فـرا انـسانی بـودن دانـش پیـامبر را         و خداوند نیز در پاسخ    

کند و نه اصل  می از افراد بشر را انکار    ها  آموختن آن یافته   و تعلیم و  کند   میگوشزد  
  ن را؛آموخته بودن آ

  )5-4/نجم()علَّمه شَدِید الْقُوى*إِنْ هو إِال وحی یوحى(
[= آن کـس کـه قـدرت عظیمـی دارد     . او نازل شده نیست گوید، چیزي جز وحی که بر میچه  نآ«

  ». داده است او را تعلیم،]جبریل أمین
  
  تعلیم یابی فرشتگان  )ج

 امکـان دسترسـی آنـان بـه دانـش          نیز که موجـودات مجردنـد و       تگان الهی فرش
ي علمی خـود را  ها نماید، داشته میزا بیشتر قابل قبول و تصور     ونآموخته و در  خود

  هی هستند؛رهین اعطا و تعلیم ال
)لَّما علَنَا إِال م ال عِلْم انَکحب32/بقره()...تَنَاقَالُوا س(  

   ».چه به ما آموختی نداریمتو پاك و منزّهی، اما ما دانشی غیر از آن! پروردگارا: فرشتگان گفتند«



 

 

97 

طه 
راب

 از 
یت

 ترب
م و

علی
ت

رآن
ر ق

منظ
  

  
  بایستهاهاي ن دانش) د

هـاي قابـل دسترسـی بـراي انـسان را بـه دلیـل                 قرآن کریم، شـماري از دانـش      
و، در همان حال کـه   از این ر،شمارد آور آن، نکوهیده و نبایسته می     هاي زیان   کاربرد

ها و جامعه انـسانی را از آمـوختن    ستاید، انسان ورزي را به غایت می     دانش و دانش  
دارد، و یـا از کاربردهـاي ویرانگـر و زیـان بخـش آن           هایی بر حذر می     چنان دانش 

آور نیز منـشأ     هاي مخرب و زیان     دهد که دانش    این واقعیت نشان می   . دهد  پرهیز می 
  انی دارد و نیازمند تعلیم و فراگیري است؛و خاستگاه برون انس

)             وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَکَیلَى الْما أُنْزِلَ عمرَ والسِّح ونَ النَّاسلِّمعاطِینَ کَفَرُوا یلَکِنَّ الشَّیو
  )102/بقره()...وما یعلِّمانِ مِنْ أَحدٍ حتَّى

کـه دانـش تمـامی موجـودات و         نی آن اسـت     شـده وحیـا    نـصوص یـاد   نتیجه  
زي را دارنـد، منـشأ بیرونـی      که قابلیت و ظرفیت دانشوري و علم آمـو         هایی  آفریده

  یا فرشـتگان و یـا دیگـر منـابع    تواند خدا باشد، یا شیطان،  می بیرونی آن منشأ . دارد
  .شناخته شده علم آموزي

رونی باشـد،  یآورد عوامل ب تربیت بیش از آنکه رهاین در حالی است که تزکیه و   
ي درونی به معناي پیراستن جـان و نفـس از     ها  ورد اراده، نیت، انگیزه و تالش     دستا

تـوان شـاهد روشـن ایـن مـدعا          مـی  آیات شریفه زیر را      .ستها   و رذیلت  ها  آالیش
  :برشمرد

 )9/شمس()قَد أَفْلَح منْ زکَّاها(
 )14/اعلی()قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى(
  )18/فاطر()إِنَّما یتَزَکَّى لِنَفْسِهِومنْ تَزَکَّى فَ(

گو اینکه عوامل بیرونی به عنوان اسباب و عوامل پیرایشگر و یا کمک رسان بـه    
تواند در پاالیش و تزکیـه انـسان ایفـاي نقـش کنـد، امـا                  اراده و تصمیم انسانی می    

 همـین سـبب در بیـشتر آیـات     بـه  .کارکرد و نقش محوري از آن خود انسان است       
هاست، و از جمله آیاتی که واژه تزکیه در آنها  ه قرآنی که ناظر بر تربیت انسان  شریف

 در آن موارد هـم کـه   . استبه کار رفته است، تزکیه به خود انسان نسبت داده شده       
تزکیه به خداوند و یا پیامبران الهـی نـسبت داده شـده، بـدان معناسـت کـه تزکیـه                   
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د و نده اي تزکیه را در اختیار آدمی قرار مینیازه  مقدمات، راهبردها و پیشکنندگان،
 تکلیـف و  ، تزکیـه ، چـرا کـه  نه اصل کار پیراستن و تزکیه جان و نفس خویشتن را       

  . لیتی است بر عهده خود فردمسئو
اوند پس از سـرزنش   سورة مبارکۀ نساء، خد   51 تا   44 در آیات    به عنوان نمونه،  

 و ابراز این نکته که آنیبردهاي قر به دلیل اعراض ایشان از هدایت و راه      اهل کتاب 
برایشان بهتر بود، این واقعیـت      » ...سمعنا واطعنا «گفتند    اگر آنها به جاي اعراض می     

رونـد،   یابی به رشد، تربیت و پاکی، به بیراهه مـی   آنها براي دستگوید که   را باز می  
 وحیانی زیرا که رسیدن به سعادت، رشد و تزکیه، تنها در پرتو هدایت و راهبردهاي

  ؛و الهی قرآن میسر است
  ) 49/ نساء()أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِینَ یزَکُّونَ أَنْفُسهم بلِ اللَّه یزَکِّی منْ یشَاء وال یظْلَمونَ فَتِیال(

هـا   د، این خودسـتایی نده میو پاك و پیراسته نشان (؟ کنند میآیا ندیدي کسانی را که خودستایی     «
  ».رساند میکند و به رشد و نمو  میبلکه خدا هر کس را بخواهد، پاك و پاکیزه ) ارزش است بی

منـدي را بـه صـورت        هاي خارج از این قانون      که موارد و مصداق   قابل توجه این  
اي از موارد، پیش از اراده و عمل   در پاره بدین معنا که.توان یافت  میانگشت شمار   

 نـسبت داده  ها اانسانی به شماري از انسان رادي و فر  اخود انسان، تربیت و تزکیه فرا     
  :مانند. شده است

  )19/مریم()قالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربکِ لِأَهب لَکِ غُالماً زکِیا(
  »!اى به تو ببخشم تا پسر پاکیزه) ام آمده (،من فرستاده پروردگار توام: گفت«

ــا و  امتکــه انــدك اســت، هماننــد عــصاز آنگذشــته  ،هــا ایــن نمونــهامــا  نبی
 زیرا کـه جملگـی غیـر متعـارف،     ،ي پیامبرانه باید فهم و تحلیل شوند  ها  آگاهیخود

  .شوند میقانون و فراقاعده طبیعی قلمداد فراتر از 
  
  یندهاي تعلیم و تزکیهاگسست فر. 6

رآیند تربیت و تزکیه جان، عبور از آلودگی، خمود، خواب و غفلـت نیروهـاي           ب
  سانی است؛کمال جوي انتعالی خواه و 

  )10-9/شمس()و قَد خاب منْ دساها*قَد أَفْلَح منْ زکَّاها(
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ي هـا   کشف و رسیدن بـه افـق       واسطه آموزش، بالمستقیم و     فرآیند و بازخورد   ولی

  ؛ و رستن از جهل و نادانی استها اي از شناخت  تازهجدید و
  ) 151/بقره()ویعلِّمکُم ما لَم تَکُونُوا تَعلَمونَ(

 به تربیت و پیرایش از آلـودگی و عبـور از آلـودگی،    تعلیم و تعلم، نه تنها الزاماً   
انجامـد کـه     میخواب و غفلت نیروهاي تعالی خواه و کمال جوي انسانی ن           خمود،

  گردد؛ میگاه خود، مانع و حجاب جان 
) ا أَنْزَلَ اللَّهونَ مکْتُمإِنَّ الَّذِینَ ی ... زَکِّیهِمال ی174/بقره()و(  

ایشان را   زمینه پاکیخداوند... اب نازل کرده است چه را که خدا از کتکنند آن میکسانی که کتمان «
  ».کند میفراهم ن
)منَهیا بغْیب الْعِلْم مهاءا جدِ معا تَفَرَّقُوا إِال مِنْ بم14/شوري()...و(  

و این تفرقه . شان آمدگاهی به سراغآ که علم و  آنده نشدند، مگر پس از      پراکن) اهل کتاب (و آنان   «
  ».نبود) حسد و عداوت و(جویی، جز از سر انحراف از حق 

 مانع جدي بر سر راه کمال تواند می، دانش و آگاهی اساس این دو آیه مبارکهبر 
  تعالی انسان باشد؛و 
  )145/بقره() إِنَّک إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِین عِلْمِ اتَّبعت أَهواءهم من بعدِ ما جاءك مِنَ الْ  و لَئنِ(

  ».هاى ایشان بروى، از ستمکاران خواهى بود هر گاه پس از آگاهى، پى خواهش«
اصل طرح این احتمال که انسان در عین آگاهی داشتن به راه درست و حقیقت،    

اهد بر ایـن   را دارد، شباز هم امکان عدول از حق و پیروي از گمراهان و ستمگران     
 چـه بـسا عالمـان و    .انجامـد  می به رستگاري و پیراستگی ن      دانش الزاماً  معناست که 

  .اند ت افتادهدانایانی که در ورطه هالک
بلعـم   ( مایه ضاللت دیگـران  ي اندیشمند و گمراه و    ها  روایت قرآن از شخصیت   

ـ  . دلیل دیگر این واقعیت است    ) باعور   همـین تفـاوت و جـدایی اسـت کـه           هبر پای
تقـسیم کـرد، امـا تربیـت        عالمان بد  عالمان خوب و      دسته  دو توان عالمان را به     می
  .توان ستود میي مزکی را جز به خوبی نها گان و انسانیافت
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   نمادهاي تغایر تعلیم و تربیت بردکار. 7
هـاي جـدایی تعلـیم و تربیـت      اساس آنچه تـاکنون در تمـایز و عرصـه    بر   اگوی

 که تعلیم و تزکیه در یک آیه و پـشت سـر هـم            ات قرآن آوردیم، در آن شمار از آی     
 که نمایانگر تغایر و دوگـانگی     ) واو عطف  (قرار گرفته است، از نمادهاي جداکننده     

  :، استفاده شده است؛ مانندباشد می) تعلیم(» معطوف علیه «و) تزکیه(» معطوف«
)       کُملَیتْلُو عی وال مِنْکُمسر لْنَا فِیکُمسا أَرکَمۀَ والْحِکْمو الْکِتَاب کُملِّمعیو زَکِّیکُمیاتِنَا وآی...( 
  )151/بقره(
)       و ـزَکِّیهِمیاتِـهِ وآی هِملَـیتْلُـو عی وال مِنْ أَنْفُسِهِمسر ثَ فِیهِمعؤْمِنِینَ إِذْ بلَى الْمع نَّ اللَّهم لَقَد 

  )164/آل عمران()...یعلِّمهم الْکِتَاب والْحِکْمۀَ
علـیم در  ت برخی از ایـن آیـات و    و راز تقدم تزکیه در   یتبیین چرای  بی آنکه به  (

تربیت،  که تعلیم و آشکار و شاهد مدعاست، این است    چهآن) برخی دیگر بپردازیم،  
ن دیگـري قابـل   کـه هـر یـک بـدو     اي    ، به گونه  دو حقیقت جدا از هم تصویر شده      

 جداکننده و مغـایر نمـا اسـتفاده شـده            از نماد  ،ن رو از همی . دریافت و تصور است   
  .هستند از یکدیگر  متفاوت و جداي تعلیم و تزکیهاست تا نشان دهد

اي که براي هر یک از تعلـیم و تربیـت      قلمروهاي دوگانه  و   ها  با تمامی گسست  
 و علـوم   دو، چه در دانـش  ، این ي دیگري که بتوان سراغ داد     ها  افتراق آوردیم، و یا  

هـاي   و همنـشینی  ي بـسیار ها  پیوست،ي قرآنیها آموزه  پرورشی و چه درتی ـ تربی
 تربیـت را  اي تعلـیم و  ها بوده اسـت کـه پـاره    اثر همین پیوست  بر.افزون نیز دارند 

   .اند یگانه پنداشته
  

  ي تعلیم و تربیتها پیوست
   پیوست مفهومی .1

ـ دو، در تربیت و دانـش، هـر    مـتعلم  ربـی و  ه مفهـوم فزونـی بخـشی بـه مت     ارائ
 فزونی بخشی دانش از رهگـذر فـراهم   ت ـ سان که گذش  بدانـ هر چند  .اند شریک

گـردد و   میسر مـی آوري زمینه براي ادراك و گشایش نیروي ذهنی و عقالنی انسان    
 از راه پیراستن و برطرف ساختن موانع از سر راه اسـتعدادها    نیز تزکیه   فزون بخشی 
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 دو، یکی است و  هر نتیجه اما فرجام وسترسی است،قابل دو نیروهاي بالقوة متربی 

. دانجامـ   میکه تعلیم و تزکیه به رشد و بالندگی نیروها و استعدادهاي انسانی             آن این 
 کـه  تربیتـی توان در بحث استعدادهاي تعلیمـی و   می را بخش این   یي قرآن ها  نمونه

  .پیشتر آوردیم، مشاهده کرد
  
  پیوست مبنایی. 2

  و تربیتی به هستی و انسان، در اندیشه و نظام تعلیمی ونگرش هر مکتب فکري
 و فرآیند نظام آموزشی و تربیتی آن مکتب را سـمت  گذار است اثرتربیتی آن مکتب 

از این روي است که انسان شناختی و دریافت امکـان و ناامکـانی              . بخشد می سوو  
، ابـزار و عوامـل   ي این تأثیر پذیريها  تغییر و تربیت پذیري انسان، میزان و ظرفیت       

آنـی  تمامی آیات قر  . ستها  ترین موضوعات فلسفه تربیت و تعلیم انسان       از مهم آن،  
  سخن به میان آمده است،ی تربیتیمان بر تزکیه و خودآرای فرکه در آنها از دستور و    

 گـوش، چـشم و قلـب را بـراي     ی چـون و نیز آن شمار از آیات شریفه که امکانـات     
و علمی  مان، امکان تغییر پذیري تربیتیز شود، هم   میآور  آگاهی یاد  افزایش دانش و  

  .گوید می را باز ها ي انسانها انسان و نیز ابزارها و ظرفیت
  
  پیوست روشی تعلیم و تربیت. 3

  متربی و متعلم محوري) الف
گانـه   هـاي سـه   در فهم نگاه و نظریه قرآن در این باره که از میان عناصر و مؤلفه   

 تعلیم، و نیز مربی، متربـی و شـیوه تربیـت، کـدام یـک نقـش                معلم، متعلم و شیوه   
. باید بین نظام تربیتی و تعلیمی قرآن تفـاوت قائـل شـد    محوري و بنیادین دارد، می    

آوایی در میان    بدین معنا که در فهم و دریافت نظام تربیتی اسالم، نوعی وفاق و هم             
د دارد مبنـی بـر اینکـه        متفکران مسلمان و اندیشمندان علوم اخالقی و تربیتی وجو        

  .نظام تربیتی قرآن، نظام متربی محور است
دلیل این وفاق وهم اندیشی، آیات شفاف و روشن قرآن اسـت کـه بـه هنگـام                  
سخن گفتن از تربیت و تزکیه، نقش بنیـادین و اصـلی را بـه اراده، عمـل و رفتـار                     

ه پاي تربیـت و  متربیان و خواسته و تالش آنها داده است؛ چه در قرآن کریم، هر گا 
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کسی است که در پـی پیراسـتن و        است، روي سخن با متربی و       آمده  میان تزکیه به 
  :؛ مانندتزکیه خویشتن خویش است

 )14/اعلی()قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى(
 )9/شمس()قَد أَفْلَح منْ زکَّاها(
  )18/لیل()الَّذِي یؤْتِی مالَه یتَزَکَّى(

تـرین نقـش بـه       آیات تربیتی قرآن، محـوري    ن شمار از    چنان که پیداست، در ای    
  .  نسبت داده شده استمتربی

ن نـه تنهـا    آموزشی قرآحالی است که در فهم و دریافت نظام تعلیمی و          این در 
کم دو دیدگاه زنده و      دست این حوزه،   در کهندارد، بل  اجماعی وجود  چنین وفاق و  

گـردد،    هاي دور بر مـی      ه گذشته بر اساس یک دیدگاه که ب     . شایع شکل گرفته است   
در شـیوه قـدیم و سـنتی نظـام     . سیستم آموزشی اسالم، سیستم معلم محـور اسـت     

آموزش و تعلیم در دنیاي اسالم ـ و حتی بیرون از آن ـ، شیوه معلم محوري، امري   
  .بایسته و انکار ناپذیر بوده است

اي  حفظ پـاره پدیدار شدن روش آموزش امالیی، قرائت و یا رویکرد عمومی به  
پشتوانه نظري . توان برآیند همین روش برشمرد از متون مهم در علوم مختلف را می  

این روش، گو اینکه شماري از آیات و متون وحیـانی و نـصوص روایـی انگاشـته                 
شده است که از مجموع آنهـا، پـسندیده بـودن متـد و روش معلـم محـوري و                      می

 کـه  ، در تمـامی آن مـوارد     از یک سـو    زیراشده است؛     یادگیري مرکزي استنباط می   
 اشاره رفتـه  برجسته تعلیمی معلمانآموزش است، به یادکرد نقش  سخن از تعلیم و  

 آیـات   همچون.پذیري و یادگیري، نقشی بیان نکرده است    علم آموز، جز اثر    و براي 
هاي تعلـیم و تربیـت، بـراي اثبـات تعلیمـی بـودن                اي که در بخش گسست     شریفه
ین نمونـه ایـن گونـه       بـارزتر .  دانش انسانی و غیر انسانی آوردیم      هاي مختلف   گونه

 آنجـا کعـه حـضرت    شـود،  ه می دید8موسی و خضرحضرت  در داستان   آیات،  
  :دارد می ابراز 8موسی به خضر

  ) 66/کهف() أَنْ تُعلِّمنِ مِما علِّمت رشْداً هلْ أَتَّبِعک على(
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آمـوزي،   نخست آنکـه دانـش  : توان فهمید میکم سه مطلب را  از این فراز، دست 

که در اشاره موسی بـه آموختـه بـودن    دیگر آن.  پیروي شاگرد از معلم است   اي  گونه
کمرنـگ   ، بازگشت دوباره بر نقش معلم در امر آموزش و     )مما علمت  (دانش خضر 

بـه تـو   «  اگر جز این بود، باید به جاي آنکه گفته شود          و  متعلم است  نمایاندن نقش 
تردیـد،    سـوم آنکـه بـی      .»آموختی به من بیاموز    چهاز آن « گفت  می،  »هداده شد تعلیم  

 و صالح انسان است و آدمی در هر شـرایطی  ، کمالدانش و علم آموزي، مایه رشد 
به حد پیامبري   جایگاه علمی اوهر چند. باشد، نیازمند آموختن استکه قرار داشته   

  . باشد7چون موسی
 هـاي تعلـیم و    به گسـست روش سو   از یک،آنیت قرند این نوع نگاه به آیا  یفرا

تـرین   بـا جدیـد    تعلیمی قـرآن     شنگر ی نظام و  یاز سوي دیگر به رویارو     تربیت، و 
انجامد که در آن تأکیـد    در عرصه تعلیم و آموزش میروردهاي مسلم عقلی بش دستا

آمـوز   ل فکـري دانـش    اسـتقال  پرورش عقالنیت و   بیشتر به انگیختن نیروي تفکر و     
  .چراي فراگیران از آموزگاران چون و بی تقلید هاي معلمان و تا حفظ گفتهت اس

د آی  ن به دست می   آمجموع آیات شریفه قر    که از  این است  اما دیدگاه دیگري بر   
متفکران  این گروه از  دیدگاه  فهم   در .نظام متعلم محور است    نظام تعلیمی قرآن،  که  

: دسته بخـش پـذیر اسـت     آن بر دو   قر لیمینگاه تع  آیات مربوط به نظام و     مسلمان،
ل وابسته بـدان سـخن      تعلیم و مسائ   آیاتی است که به صورت مستقیم از         یک گروه 
در کنـار   ، ولـی که معلم محوري اسـت    گو این   برآیند این دسته از آیات،     .گفته است 

 ایـن  . از نظر دور داشـت توان  آیات قرآنی را نمی    آن، گروه دیگر از   آیات تعلیمی قر  
کاربـست نیـروي عقالنـی در     هـا را بـه تـدبر و     آیاتی است کـه انـسان      نادسته هم 

نان  دانش آ  بر معرفت و   خواند تا   می ا یا رویدادهاي تاریخی فر    هاي طبیعی و    پدیدار
  . افزوده گردد

 نصوص تعلیمی نباشد، کمتر  ن اگر بیشتر از آیات و     آشمار این گروه از آیات قر     
 شود که منـابع دانـش و   ت وقتی آشکار میفراخناي مفهومی این گروه از آیا   . نیست

هـاي نظـري چـون     علوم تجربی که حتی در دانـش   نه تنها در   هاي انسان را    موختهآ
 بـا   فلسفی بشماریم و   حکمی و  ل کالمی،  سایر مسائ  خداشناختی، هستی شناختی و   
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هاي انسانی از معبـر   هیم یافت که بخش بیشتر دانش خواگاه در   آن .یکدیگر بسنجیم 
تأمالت تاریخی حاصل  یا مطالعات و  پدیدارهاي هستی و   مطالعه در  تأمل و منبع   و

 از این رو است که باید گفت نظام تعلیمی .هاي مستقیم موزش آنه تعلیم و آید و  می
  . متعلم محور استاسالم
 مـشخص   اسـاس آن آوردهاي مثبت ایـن دیـدگاه آن اسـت کـه بـر        جمله ره  از

  در ـ عقلی بـشر  وردهاي نوین علمی دستاا وه تعارض انگاري میان روش گردد می
  .حقیقت است تهی از باور نادرست و ن، با نگاه قرآآموزش، عرصه تعلیم و

نماید، آن اسـت کـه نگـاه          حقیقت می  تر به صواب و    چه نزدیک  آن بدین ترتیب، 
متعلم نظام تربیتی متربی محور است، در سیستم تعلیمی نیز           قرآن همان سان که در    

کیه را رقـم    تز هاي پیوست تعلیم و     این خود ساحتی دیگر از ساحت       و محور است 
  . زند می

  
  مجراي مشترك تربیت و دانش) ب

اي از  م گونـه ویـژه   قرآن کری.خوردارندتربیت از مجاري مشترك نیز بر      دانش و 
  :گوید می ی درباره تربیت اعطای.شمارد میاي از دانش را موهبتی   نیز گونهتربیت و

  )21/نور() للَّه یزَکِّی منْ یشاء و اللَّه سمیع علیمو لکِنَّ ا(
  )33/احزاب() إِنَّما یرید اللَّه لِیذْهِب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیتِ و یطَهرَکُم تَطْهیرا(

 پیـامبر  .خدادادي سـخن رفتـه اسـت   ی و تروایی نیز از تربیت موهب    نصوص در
خداي من مرا   «؛  )5/392راوندي،  ( »دیبیأحسن ت ی فأ بنی رب دأ«: فرماید  می 9اکرم

  ».تربیت کرد و نیکو پرورش داد
   سخن گفته است؛، بارهاها  به اشخاص و تمام انسانیچنان که از دانش اعطای

مناه مِنْ و علَّ(، )5/علق() علَّم الْإِنْسانَ ما لَم یعلَم(، )31/بقره()و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها  (
  .)65/کهف()لَدنَّا عِلْما
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   کارکرد تربیتی تعلیم.4

گاه که خداوند خواست تا آدم را خلیفه و جانشین           آن  آفرینش انسان و   پگاه در
آمد، چه در    میباید سزامندي او براي این کار فراهم         میخویش در زمین قرار دهد،      

آدم وجود  گی خالفت الهی درغیر آن، همان سان که فرشتگان اعالم داشتند، شایست 
آیـد، تعلـیم و     آن گونه که از آیات قرآن بر می     براي این فرآیند،    تدبیر الهی  .نداشت

آغازین آماده سازي آدم   به آدم به عنوان نخستین مرحله و گام»سماءا«آموختن علم 
  .)31/بقره() ...و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها( براي خالفت الهی بود؛

داري خالفـت الهـی مهیـا و سـزامند       اثر این دانش آموختگی، آدم براي عهده بر
تـر یافـت، و      گردید و از سایر پدیدارها برتري و شایستگی افزون         يچنان مقام بلند  

محابا در  بیدر پی همان بود که فرشتگان از اعتراض و پرسش لب فرو بستند و         نیز
  .برابر آدم سجده کردند

سوي قرآن کریم از جمله بیانگر این موضوع است کـه در          یادکرد این مطلب از     
نمایه بلند اسباب و عوامل تربیتی، تعلیم، گام نخستین در پیمودن طریق کمال است        

ي علمی ها  کردن یافتهیو پس از معرفت و آموختن است که نوبت به عمل و اجرای
ه اخالقـی در  ، ملکها رسد و با تکرار و ممارست آن یافته   می و سازندگی نفس خود   

گیرد و از همین رو است که برخی از فیلسوفان، چون سقراط           انسان شکل می  نفس  
  .اند دانسته بر علم مبتنی و ارسطو، اخالق را دقیقاً

 گوید مییی سخن   ها   و دریافت  ها  قرآن از دانش   افزون بر این، چنان که گذشت،     
   ؛شود میهاده ي فطري بر آن نها شود و نام بینش میکه همراه انسان زاده 

  )30/روم()...فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیها(
وأَنِ اعبـدونِی هـذَا   * أَلَم أَعهد إِلَیکُم یا بنِی آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّیطَانَ إِنَّه لَکُم عدو مبِـینٌ       (

تَقِیمس61-60/یس()صِرَاطٌ م(   
 که شیطان را نپرستید که او بـراي شـما دشـمن آشـکاري        آیا با شما عهد نکردم    ! دماي فرزندان آ  «

  ».که راه مستقیم این است که مرا بپرستیدایناست، و 
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  ایـن پیمـان الهـی را پیمـان فطـري و خـدا شـناختی              ،مفسران و قرآن پژوهـان    
ـ        » عـالم ذر   «مشهور به اند، بدان سان که در آیه        برشمرده ه از ایـن پیمـان سـخن رفت

  ؛است
وإِذْ أَخَذَ ربک مِنْ بنِی آدم مِْن ظُهورِهِم ذُرِّیتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسِهِم أَلَست بِرَبِّکُم قَـالُوا         (

  )172/اعراف()...بلَى 
 وهی ي فطري و پیشینی، سنگ بناي تزکیه پیامبران الها وجود این دسته از دانش  

گیـرد، چنـان کـه در روایتـی از امـام             میي پسینی قرار    ها آموزش حقایق و معرفت   
و واتـر الـیهم أنبیائـه لیـستأدوهم     « :خـوانیم  می درباره فلسفه بعثت پیامبران  7علی

رسوالن خود را پی در پی اعزام کرد تـا     « ؛)خطبه اول / نهج البالغه (» ...اق فطرته ثمی
  » .وفاداري به پیمان فطرت را از آنان باز جویند

 برآیند تربیت نیکو و تزکیه جان از راه اعمال نیک و تمرین فضایل، به            هاینکگو  
گـشاید و از   مـی ي تازه و نو را ها  و دریافتها نوبۀ خود، راه دست یازیدن به دانش   

چنـان کـه در نـصوص       . شـود  مینیاز دانش وآگاهی قلمداد      این منظر، تربیت، پیش   
  ؛استشده قرآنی بدین موضوع اشاره 

  )2/طالق()قِ اللَّه یجعلْ لَه مخْرَجاومنْ یتَّ(
  ».کند میو هرکس تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی براي او فراهم «

و در متون روایی نیز از رابطه علم و عمل مکرر سخن گفته شده و نقش عمـل               
 :فرماید  می9پیامبر اکرم. کید قرار گرفته استأدر شکوفایی و افزایش علم مورد ت     

هر کس « ؛)6/533محمدي ري شهري، (» .من عمل بما علم ورثه اهللا علم ما لم یعلم«
  ».داند، به او خواهد داد داند عمل کند، خداوند آنچه را که نمی به آنچه که می

آن دانـشی اسـت کـه        اما پیداست که این دانش جدید مرتبـه واالتـر و غیـر از             
آگـاهی    همین مرتبه دانش و .رود یمنیاز نخستین مراحل تربیت آدمی به شمار         پیش

  : فرماید  می7امام صادق. است که از آن با عنوان و نام نور الهی یاد شده است
علم به فراگیري بسیار نیست، بلکه نوري است که خداوند در قلب هر کس که «

پس هر گاه خواهان چنین علمی بودي، . دهد بخواهد او را هدایت کند، تجلی می
گی را در قلب خویش تحقق بخش و از خداوند بخواه تا تو را نخست حقیقت بند
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  )3/2102شهري،  ري(» .فهم و دانایی بخشد

و یـزکیهم و    « با لحاظ همین نکتـه و بـا اسـتفاده از آیـه کریمـه                 ;امام خمینی 
  :گوید می» یعلمهم الکتاب و الحکمه

فوس از باید تزکیه بشود ن. تا تزکیه نباشد، تعلیم کتاب و حکمت میسر نیست«
ها عبارت است از آلودگی نفس انسان و  ترین آلودگی ها که بزرگ همه آلودگی

لیاقت پیدا ... تا انسان از حجاب بسیار ظلمانی خود خارج نشود. هواهاي نفسانیه
  )14/388امام خمینی، (» .کند که این نور الهی در قلب او منعکس بشود نمی

بینـیم بـسیاري از    مـی وس زنـدگی    در حالی است که در واقعیت ملم       ،آنچه آمد 
 راه حل ایـن معمـا   .ندور بهرهي نساخته و تربیت نایافته، از دانش و آگاهی          ها  انسان

 که برخی از آن پیـشتر  بدین معنا که دانش را مراتبی استهمان است که گفته شد،   
شود و مرتبـه     میتربیت محسوب    شاخه و زیر  آهنگ  پیش گردد و  میاز تربیت میسر    

  اما در این سلسله، آغارین مرحله را باید به آگـاهی و   . برآیند تربیت است   دیگر آن، 
  .آموزش داد

  
  یند مشترك دانش و تربیتافر .5

گرا و همواره پویا، از اهداف تربیت و تعلیم  ساختن انسان، جامعه و تمدن کمال     
و ) علم آمـوزي ( شدن نیروي عقالنی    کمال مطلوب انسانی در بارور    . اسالمی است 

 از این رو در قرآن کریم، تعلـیم و    .میسر است ) تربیت(معنوي او   ي  ها   گرایش رشد
شـود   گاهی تعلیم بر تزکیه مقدم می     در کنار هم آمده است، هر چند        ) تزکیه(تربیت  

ربنَا وابعثْ فِیهِم رسوال مِنْهم یتْلُو علَـیهِم  ( :فرماید  می در جایی.و گاهی تزکیه بر تعلیم  
هو (: گوید می و در جاي دیگر )129/بقره ()ک ویعلِّمهم الْکِتَاب والْحِکْمۀَ ویزَکِّیهِمآیاتِ

 )الَّذِي بعثَ فِی األمِّیِّینَ رسوال مِنْهم یتْلُو علَیهِم آیاتِهِ ویزَکِّیهِم ویعلِّمهـم الْکِتَـاب والْحِکْمـۀَ            
  .)2/جمعه(

  :گوید تقدیم و تأخیر مکانی می یی در توضیح اینعالمه طباطبا
در سوره جمعه تزکیه بر تعلیم مقدم آمده است؛ زیرا آن آیه بیانگر تربیت «

 نسبت به مؤمنان امت است و از این نظر، تزکیه در عمل، یعنی 9پیامبر اکرم
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و اما در آیه . مراحل انسان سازي، مقدم بر تعلیم علوم حقه و معارف الهیه است
 درباره ذریه خود است و در آنجا تعلیم کتاب و حکمت 7دیگر، دعاي ابراهیم

و معارف الهیه که هدف نهایی است، به لحاظ رتبه و اهمیت، مقدم بر تزکیه 
به عبارت دیگر آیه سوره جمعه ترتیب عملی تربیت اسالمی را بیان . آمده است

بقره تقدم رتبی حکمت یابد و آیه سوره  کند که از تزکیه به حکمت راه می می
  )19/265طباطبایی، (» .را

دو مؤلفه تعلیم و تزکیه  راز تقدیم و تأخیر هر چه باشد، رسالت پیامبران الهی از
ینی، انسانی است که بر که انسان وارسته د بندد و این به معناي آن است    میصورت  

ـ   . آشـیانه کـرده اسـت      ورزي و تزکیه و پیراستگی روحی      فراز دانش   چنـین   هبـر پای
نگره قرآنی، نه مقدمه تربیت، که خود از مراحـل تربیـت           نگرشی، علم و آگاهی در    

ي شرایع و ادیان الهی است و البته چنـان علمـی،   ها الزامات و خواسته اسالمی و از 
جز از راه پـاالیش جـان و پیراسـتن و     آغوش تزکیه است، بدین معنا که قرین و هم 
 که انسان را بـه      علم و تهذیب نفس است    «ردد؛  گ ، براي کسی میسر نمی    تزکیه نفس 

  ».رساند مقام انسانیت می
توان به رویکرد علم گرایانه ادیان آسمانی، از جملـه           میاز همین منظر است که      

 راه یافـت؛ چـه   هـا بـه تعلـیم و آمـوختن     اندیشه اسالمی و ترغیب و تشویق انسان    
 آمـوزش ربـانی بـه    اي هاي آسمانی ریشه وحیانی دارنـد و وحـی خـود گونـه              دین

آسمانی بر آموزش اسـتوار بـوده و بـا           نپس اساس تمامی ادیا   . رسوالن الهی است  
 اما در این میان، جایگاه خواندن و آمـوزش در آغـاز دیانـت    .اند  گشته آموزش آغاز 

بسم «ندي که اسالم براي است؛ چه، با همه ارزش و جایگاه بل  اسالمی از نوع دیگر   
آغـاز  » اقرأ«ا  که ب»بسم اهللا«ند باب گفتگو با پیامبرش را نه با         ل است، خداو  قائ» اهللا

 بـه رسـول   ر این آغاز، ظریفه دیگري نیز هست و آن اینکه خداوند حکـیم     و د  کرد
! بخوان: که فرمود، بل...تکرار کن، بفهم، دریاب و یا  بگو، بشنو،   : فرمان نداد  خویش

   قلم و انسان یاد کرد؛کرام و آموزش خود به آفرینش، اگاه از تربیت، آن
 *الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ *اقْرَأْ وربک األکْرَم *خَلَقَ اإلنْسانَ مِنْ علَقٍ*اقْرَأْ بِاسمِ ربِّک الَّذِي خَلَقَ(

لَمعی ا لَمانَ ماإلنْس لَّم5-1/علق()ع (  
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 شـناخته  یـضه  خواندن، نخستین فرآغاز بدین سان سبب گردید و چنان افتاد که 

  .)16/463محمدي ري شهري، ( »ۀطلب العلم فریضۀ علی کل مسلم و مسلم« شود؛
 مشخص نگردد، و  و آموختنو حد و مرزي براي آسودن و باز ایستادن از تعلیم

اطلبـو العلـم و لـو       « ؛ مرزهاي مکـانی برداشـته شـود       ،براي گسترش دانش آموختن   
   )همان(» .بالصین

نه کـه دانـش انـدوزد، هنـوز جـز      او به هر اندازه و پیما    زد شود که    و به آدمی گوش   
   اي از دریا ننوشیده است؛ قطره
  ). 76/یوسف()وفَوقَ کُلِّ ذِي عِلْمٍ علِیم(، )85/اسراء()وما أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِال قَلِیال(

  الیه المنتهی تا به یزدان که    ي دست این تا کجادست شد باال
رسید، و با » ادنی قاب قوسین او  «که معراجی شد و به مقام        آن  با 9پیامبر اکرم 

 بـاز بـدو فرمـان       ،)2/629ي،  ملکـاو ( »تنام عیناي و ال ینام قلبی     «: که خود فرمود  آن
 چه اگـر جـز     ).114/طه() عِلْما  و قُلْ رب زِدنی   (؛نیایش براي افزونی دانش داده شد     

زکیـه،  که در ت  می قرار گیرد، زیرا او    توانست الگوي انسان آرمانی اسال     میاین بود، ن  
 در اوج قرار داشت، چندان که خداوند بـا سـوگند،            رشد و تکامل نیروهاي معنوي    

 )علَـى صِـرَاطٍ مـستَقِیمٍ    *إِنَّک لَمِنَ الْمرْسـلِینَ (تأیید زد؛   راه، رفتار و منش او را مهر        
ومـا ینْطِـقُ عـنِ    (؛شمرد بر ي او را برخاسته از منبع وحیانی      ها  و نیز گفته   )4-3/یس(

پس باید که در دانـشمندي و آگـاهی نیـز    ، )4-3/نجم()إِنْ هو إِال وحی یوحى *الْهوى
و الگوي انسان آرمـانی   که خداوند بگوید او نمونه شد تا شایسته آن گردد     میچنان  

منْ کَانَ یرْجـو اللَّـه والْیـوم اآلخِـرَ       لَقَد کَانَ لَکُم فِی رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَۀٌ لِ        (اسالم است؛ 
  ) 21/احزاب()وذَکَرَ اللَّه کَثِیرًا

ـ             کـه در وااعطاي علم و حکمت در برهه رسیدن حضرت موسـی بـه شـداید ق
رسیم سیماي انـسان آرمـانی و   ، و نیز ت   دست یافت  برآیند آن به استواري شخصیت    

 که بـا دسـت یازیـدن بـه          ینسان ا  از رهگذر تصویر چهره     خداوند سوي  از مطلوب
ـ  )بـارور شـدن نیروهـاي عقالنـی و معنـوي      (مرحله شداید قوا   شـاکران،  ه بـه مرتب

 بیـانگر  ه، همه و همـه شناختی و حقوق شناختی دیگران نایل آمد      خداشناختی، خود 
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 زمانی است که    بات شخصیت آدمی و تربیت مطلوب وي      آن است که استواري و ث     
 د انـسان، همگـام، متـوازن و هماهنـگ    وجـو  هفته در  ن  علمی و معنوي   تمامی قواي 

   برسد؛ به مرحله رشد، کمال و استحکامبارور گردد و
  )14/قصص()...ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَینَاه حکْما وعِلْما(
ربعِینَ سنَۀً قَـالَ ربِّ أَوزِعنِـی أَنْ        وحملُه وفِصالُه ثَالثُونَ شَهرًا حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَ         ... (

أَشْکُرَ نِعمتَک الَّتِی أَنْعمت علَی وعلَى والِدي وأَنْ أَعملَ صالِحا تَرْضَاه وأَصلِح لِی فِی ذُرِّیتِـی              
  )15/احقاف()إِنِّی تُبت إِلَیک وإِنِّی مِنَ الْمسلِمِینَ

 دانـش و    منـدي و فرآینـد مـشترك      نوناین قا ) 1979-1930 (ديعلی مودو ابواال
که امـت  د و در طرح تربیتی خویش براي اینده می تسري   تربیت را از افراد به امت     

  :شود میآور صالحیت رهبري جهان را بیابد، یاداسالمی بتواند 
مندي آنان از معارف و علوم، ارتباطی وثیق  رهبري کردن مردم با میزان بهره«

اي که قرآن کریم به  گانه گیري از قواي سه  و در چنین نظامی است که بهرهدارد
انسان با . گیرد؛ یعنی گوش و چشم و دل آنها تأکید کرده است، صورت می

آورد، و با  اند، به دست می گوش، دانش و معرفتی را که دیگران حاصل کرده
یابد، و با دل،  یچشم، از رهگذر نتایج و دستاوردهاي مشاهده و جستجو، رشد م

گانه را در  کسانی که این نیروهاي سه. شود از اشتباه و ناخالصی پاك می
ها برتري  ها و ذهن گیرند، بر دیگر امت ترین شکل خود به کار می گسترده

رسند و رهبري مراکز فرهنگی و تمدنی جهان  یابند و به رهبري و سلطه می می
گیرند و یا آنها را  قوا را یا به کار نمیگیرند، اما کسانی که این  را به کف می

گیرند، همان کسانی هستند که زیر سلطه دیگران، در گونه  محدود به کار می
  )16-11/مودودي، (» .شوند ماندگی و انحطاط سرنگون می عقب

اي که بتوان بر اساس آن، جامعه و انسان تکامل یافته اسالمی،      ترین شاخصه  مهم
 آزادي بـه معنـاي رهیـدن از    .ت را دریافت، آزادي اسـت لم و تربیدر دو ساحت ع 

است قیدهایی است که مانع قدرت تفکر و نیز عینیت بخشیدن به اراده و تصمیمی               
مبتنی بر  عمل که انسان با میل و رضایت خویش برگزیده است و انجام دادن کار و       

  : نهفته استقرآن آیهاین مفهوم از آزادي، در دو . آن تصمیم
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  )56/ذاریات()لَقْت الْجِنَّ واإلنْس إِال لِیعبدونِوما خَ(
)         مرُهأْماإلنْجِیلِ یاةِ ورفِی التَّو مها عِنْدکْتُوبم ونَهجِدالَّذِي ی األمِّی ولَ النَّبِیونَ الرَّستَّبِعالَّذِینَ ی

هم الطَّیِّباتِ ویحرِّم علَیهِم الْخَبائِثَ ویضَع عنْهم إِصـرَهم  بِالْمعرُوفِ وینْهاهم عنِ الْمنْکَرِ ویحِلُّ لَ     
            ـهعالَّـذِي أُنْـزِلَ م وا النُّورعاتَّبو رُوهنَصو وهزَّرعنُوا بِهِ وفَالَّذِینَ آم هِملَیع األغْاللَ الَّتِی کَانَتو

  )157/اعراف()أُولَئِک هم الْمفْلِحونَ
ـ  بر اساس راهکرد و الگوي رفتاري و ذهنـی         ه شـده از سـوي ایـن دو آیـه        ارائ

ورز، جز در برابـر خداونـد خاضـع و           عه تربیت یافته و اندیشه    شریفه، انسان و جام   
ی و  ي اجتمـاعی، ملـ    هـا    هم از قید تقلیدهاي نیاکانی، اوهام و خرافه        تسلیم نیستند؛ 

  . تهدیدهاي نفسانی و شهوانیزنجیراز  هم زمان آمد بیرونی رهایند، و
  

  نتیجه
زارهاي تعلیم و تربیت،  قلمرو، شیوه و ابهاي فراوان در مفهوم، با وجود گسست

 و رسیدن  دیگري، به ویژه در فرآیند تکامل و تعالی انساني مهمها  در عرصه  آن دو 
  .هستند، همنشین و همراه  آرمانیبه سر حد کمال مطلوب و

  
  ها نوشت پی

 : معنا و مبدأ اشتقاق تربیت، مراجعه شـود بـه          بارهتفصیل بیشتر در   برايـ  2 و   1
 ،ي قرآنـی  هـا   ، فـصلنامه پـژوهش    »چیستی و اهداف تربیـت    «سید حسین؛    ،شمیها  

  .71-30 ،1388، پاییز و زمستان 59-60شماره
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