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 أ   یآموزش ينابرابر

  

   پیش گفتار 

هاي مختلف بدست آموزش، دانش به مفهوم کلی، هر نوع یادگیري است که ما از رسانه

شود و محدود به چهار دیوار مدرسه نیز آوریم. آموزش از اولین روز مدرسه شروع نمیمی

یابد. عنوان انسان شروع شده و تا زمان مرگ ادامه میباشد. بلکه از اولین تعامالت ما بهنمی

دارس مگیریم. بنابر این، کنیم یاد میبینیم و احساس میشنویم، میکه می ما از هر چیزي

تنها محل یادگیري نیستند اما بخش اعظم یادگیري از طریق آموزش رسمی در مدارس 

افتد. با در نظر گرفتن  این مسئله که تمام فعالیتها و فرآیندهاي مدرسه تحت اتفاق می

هاي آموزشی و مدیریتی در ها و فعالیتمشیبع، خطتاثیر عوامل فردي و خانوادگی، منا

هاي اثربخش مدارس نیازمند سطح سیستم آموزشی مدرسه و ملی قرار دارد، سیستم

ترکیبی از پرسنل آموزش دیده و بااستعداد، منابع و تسهیالت آموزشی مناسب، جو مناسب 

  باشد.آموزانی که آماده یادگیري هستند میو دانش

پذیري، انسجام عالوه بر این، آموزش و پرورش داراي کارکردهایی مانند جامعه

هاي اجتماعی و کمک به تحرك اجتماعی صعودي است.  اما اجتماعی، کاهش نابرابري

هاي خاصی وجود دارند که بر آموزش و پرورش و کارکردهاي آن تاثیر منفی نابرابري

اي و ملی داشته در عوامل فردي، خانوادگی، مدرسه توانند ریشهها میدارند. این نابرابري

هاي ها و تالش در جهت برابرسازي از اولویتباشند. بنابر این، باید شناسایی این نابرابري

گذاران عرصه آموزش ریزان آموزشی و درسی و قانوننظران آموزش و پرورش، برنامهصاحب

  باشد. 

یدي در مورد نابرابري آموزشی و علل و کتاب حاضر  اطالعات مفبا توجه به اینکه 

کند،  مطالعه آن به معلمان، مربیان، مشاوران، دانشجویان دبیري و عوامل آن ارائه می

  شود. مندان حوزه آموزش و پرورش توصیه میکلیه عالقه

فصل اول کتاب، اهمیت و نقش آموزش را مورد بررسی قرار خواهد داد. با توجه به 

ت، در فصل دوم کتاب این مفهوم از دیدگاه اسالم و مکاتب غربی مورد اهمیت مفهوم عدال

هاي برابري و برابري آموزشی در بررسی و مقایسه قرار خواهند گرفت. مفاهیم و دیدگاه
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فصل سوم مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به نقش مهم مدرسه در ایجاد 

اي متمرکز شده و  نخست اثربخشی مدرسه و نابرابري، فصل چهارم بر نابرابري مدرسه

اي هاي مدارس موفق را مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس عوامل مدرسهویژگی

نابرابري آموزشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد. با توجه به اهمیت خانواده 

جزیه سب و تدهی و کعنوان نخستین نهاد تربیتی و نقش و مسئولیت خود فرد در جهتبه

ابري آموز در ایجاد نابرو تحلیل تجارب یادگیري، فصل پنجم کتاب به نقش خانواده و دانش

آموزشی خواهد پرداخت. فصل ششم، راهبردهاي کاهش نابرابري آموزشی را با توجه به 

سطح مداخالت، ماهیت و سطح راهبردها مورد بررسی قرار داده و راهکارهاي پیشنهادي 

بندي از موضوعات مطرح المللی را ارائه خواهد کرد. در فصل هفتم، جمعنهادهاي بین

  شده در کتاب ارائه خواهد گردید.

کتاب از ارائه نویسندگان  باشد؛ بنابر این،این اثر از اشتباهات و نواقص، مبري نمی

  ایند.مننگري خوانندگان محترم قدردانی میپیشنهادها و انتقادات استقبال نموده و از ژرف
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  فصل اول 

  اهمیت و نقش آموزش

). آموزش 1-4، 1944، 1ها، اعتقادات و عادات است (دوويآموزش، فرایند تسهیل یادگیري، یا کسب دانش، مهارتها، ارزش

هاي رسمی و غیررسمی صورت بگیرد و هر تجربه که تاثیر سازنده بر روش تفکر، احساسات یا عمل تواند در محیطمی

  تواند آموزشی تلقی شود. داشته باشد، می

آموزان است. معموالً آموزش دهد که هدف آشکارش، آموزش دانشآموزش رسمی در محیط ساختارمندي روي می

اي آموزان کنار هم توسط معلم تعلیم دیدهدهد که داراي کالسهاي درسی هست که دانشمی در محیط مدرسه روي میرس

در حال که آموزش  .شودنامیده می 2فن اموزش وپرورشعلم اصول تدریس،   گیرند.که مدرك موضوع درسی را دارد یاد می

ها یا در خانه ها، کتابخانهمدرسه، سازمانهاي اجتماع محور، موزه هاي بعد ازغیررسمی در خارج از کالس درس، در برنامه

  افتد. چهار تفاوت اصلی بین آموزش رسمی و غیررسمی وجود دارد که عبارتند از:اتفاق می

  کنند؛آموزان یکسان شرکت میبطور کلی، در کالسهاي درس، هر روز معلمان و دانش -

کنند هر روز یک فعالیت هاي بعد از مدرسه سعی میول بکشد. اما برنامهممکن است فعالیتهاي کالسی چند روز ط -

  را تکمیل کنند، چون ممکن است فردا گروه متفاوتی در کالس شرکت کنند؛

مفروض است که معلمان مدرسه، سطح خاصی از آموزش در فلسفه آموزش، راهبردهاي تدریس، مدیریت کالس و  -

وا هاي تدریس، تسلط بر محترائه کنندگان آموزش رسمی از نظر تجربه و دانش تکنیکمحتواي تدریس داشته باشند. اما ا

  و مدریت گروه،  متفاوت هستند؛

پذیرتر معلمان باید استانداردهاي آموزشی  و برنامه درسی را رعایت کنند. اما محتواي آموزش غیررسمی انعطاف -

  هستند.

 شودمی باعث و مطلوب است وضع به موجود وضع از حرکت مسیر در ذهنی پویایی باید خاطر نشان شود که پیشرفت،

 بر تواندمی نهایت در هدفی چنین تحقق. گردد آماده جامعه افراد و جانبه همه رشد جهت کشور منابع و زیرساختها که

، آموزش بنابر اینباشد. باشد و مهمترین راه توسعه و پیشرفت، کسب و نشر علم می موثر جهانی عرصه کشور در یک اقتدار

و تربیت اهمیت بسزایی دارند و در این فصل نخست اهمیت آموزش و تربیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس نقش و 

  کارکردهاي آموزش در جامعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  

  اهمیت آموزش و تربیت 1-1

                                                           
1  Dewey 
2 Pedagogy 
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علّامه جعفري در  که معانی متفاوت دارند. روند در حالیکار میاي هستند که به جاي همدیگر بهتعلیم و تربیت، دو واژه

   :سازد، خاطر نشان می»تربیت«و » تعلیم«تبیین مقوله تعلیم و تربیت و تمایز بین 

آموزش، فراگیري است؛ فراگیري واقعیاتی آموزش عبارت است از تعلیم؛ غیر از پرورش است که عبارت است از تربیت. «

اش است. پرورش، گردیدن است و گردیدن، گرچه به که بهترین وسیله روشنایی مسیر زندگی با ابعاد مادي و معنوي

 »فراگیري نیازمند است، ولی عین آن نیست، بلکه عبارت است از تحول و دگرگونی در من یا حداقل در عناصر فعال اساسی

  ). 53، ص 1379جعفرى،  (محمدتقى

ایی مسیر وسیله روشن«آید، تعلیم گام نخست تربیت است و به تعبیر علّامه جعفري، گونه که از تعریف مزبور برمیهمان

اشاره شده است نه هدف. اگر تعلیم به تربیت منجر نشود مطمئناً » وسیله«در اینجا به کارکرد تعلیم به مثابه ». زندگی

ردیدن در مسیر گ«نخواهد بود. بنابراین، نظام تربیتی نباید فعالیت خود را در تعلیم خالصه کند، بلکه این وافی به مطلوب 

 .رسانداست که فرایند تعلیم و تربیت را تکمیل کرده و به سرانجام می» کمال

هایی به کلیه فعالیت آموزش گیرند، اما متفاوت هستند.جاي هم مورد استفاده قرار مینیز بههاي تدریس و آموزش واژه

اي و آموزش از راه آموزشهاي برنامه ،هایی مانند خودآموزيرسمی براي آموختن و نیز براي فعالیتکه به طور رسمی و غیر

در اما  . به بیان دیگر در آموزش وجود معلم الزامی نیست ند.شوگیرند اطالق میدور که بدون حضور معلم صورت می

  الزامی است و بدون او تدریس معنی ندارد. حضور معلم تدریس 

عه توس و انسانی سرمایه کردن شکوفا براي ايوسیله و همچنین جامعه و فرد توسعه و رشد ابزار بزرگترین آموزش،

رند. آموزش دادر دین مبین اسالم جایگاه واالیی دارد، اما مکاتب غربی دیدگاههاي متفاوتی در مورد  باشد ومی ملی اقتصاد

  گیرد.در این قسمت اهمیت آموزش در دین مبین اسالم و مکاتب سیاسی غرب مورد بحث و بررسی قرار می بنابر این،

  

  اسالم 1-1-1

طلب است و دوست دارد خواه و حقیقت. انسان موجودي کمالجویی اوستن، کمالاز استعدادهاي بسیار مهم انسایکی 

نهایت از نظر معارف نهایت است و وجود بیو از آن جهت که این استعداد و گرایش به سمت بیتمام کماالت را دارا باشد، 

دینی تنها خداي متعال است که تمام کماالت را بالفعل دارد، می توان گفت که هدف و مطلوب نهایی در رویکرد تربیتی 

  .تاسالم نزدیک شدن هر چه بیشتر به سرچشمه هستی و کمال مطلق (خداوند) اس

  اسالم در دین  اهمیت آموزش 1 -1-1-1

باشند: شده درباره دانش آموختن میکه اولین آیات نازلاي که در دین اسالم،  تعلیم و تربیت جایگاهی ویژه دارد؛ به گونه

) علَّم الْإِنْسانَ ما لَم 4) الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ (3الْأَکْرَم () اقْرَأْ وربک 2) خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ علَقٍ (1اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ ( «

لَمعورزد. چنان تأکید می» تعلیم« و »تزکیه« قرآن کریم در بیان اهداف بعثت انبیا بر دو مسئلهچنین ). و  هم5-1(علق/» ی

اللَّه علَى الْمؤْمنینَ إِذْ بعثَ فیهِم رسولًا منْ أَنْفُسهِم یتْلُو علَیهِم لَقَد منَّ « چنین است: 164		آیه	آل عمران		که سوره مبارکه

؛ خداوند بر مؤمنان منت نهاد [= نعمت بزرگی  »آیاته ویزَکِّیهِم ویعلِّمهم الْکتَاب والْحکْمۀَ وإِنْ کَانُوا منْ قَبلُ لَفی ضَلَالٍ مبِینٍ

Commented [M2]: آیا نوشتن نام کوچک الزم است؟ 

Commented [M3]:  بھتر اصطالح تدریس تعریف و حدود آن با
 آموزش مشخص شود.
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هنگامی که در میان آنها، پیامبري از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاك کند و کتاب  ؛ید]بخش

  . و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن، در گمراهی آشکاري بودند

و از  )ي روحیفته تا تزکیهدر ابعاد مختلف آن ( از تربیت بدنی گر آموزيعلمروایات نیز بر اهمیت و لزوم احادیث و در 

فرمایند: براي نمونه، حضرت علی(ع) می تأکید شده است. استهر آنچه براي زندگی سودمند  آموزش مسائل دینی تا تعلیم

ننده کها، روشنکه دانش مایه حیات دلراستیبه» انّ العلم حیاه القلوب و نور االبصار من العمی و قوه االبدان من الضّعف«

دانش، نابودکننده نادانی » العلم قاتل الجهل«)؛ 28، ص 1، ج 1376هاي ناتوان است (حرانی،کور و نیروبخش بدندیدگان 

بهایی است و علم میراث گران» العلم وراثه کریمه و االدب حلل محدده و الفکر مراه صافیه«)؛ 56، ص 1366است (آمدي،

شرافتی » ال شرف کالعلم«)؛ 469، ص البالغههج(سید رضی، ن اي است صافادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آیینه

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقري مانند نادانی نیست » الغنی کالعلم و الفقر کالجهل«)؛ 113چون دانش نباشد (حکمت/

ه شایستزکات دانش آموزش به کسانی است که » زکاه العلم بذله لمستحقه و اجهادالنفس فی العمل به«)؛ 55(حکمت/

   ). 391، ص 1، ج 1366اند و کوشش در عمل به آن است (آمدي،آن

آموزي از زوایاي مختلف موردتوجه قرارگرفته است. محور البالغه اهمیت علم و علمدر بیانات حضرت علی (ع) و در نهج

ی روایات حیات بودن علم ؛ برخ»العلم الشرف االحساب«برخی روایات ارزش و اصالت و شرافت انسان بر علم اوست مانند: 

لم قلیل من الع«علم هستند مانند » جنبه عبادي«؛ برخی روایات ناظر بر »العلم الحیاه«اند مانند: را مورد تأکید قرار داده

اند ستهدان» قدرت«کنند؛ و برخی روایات علم را منشأ بر مال را بیان می» مزیت علم«؛ و برخی روایات »خیر من کثیر العباده

  ). 319، ص 20، ج 1380(ابن ابی الحدید،» العلم سلطان من وجده صال به و من لم یجده صل علیه«ند مان

حتی از منافقان و مشرکان نیز سفارش  آموزي در دین مبین اسالم به حدي است که به آموختن آناهمیت علم و علم

مان، ( ه »..... و الحکمۀُ ضالَّه المؤمنِ فَاطلُبوها و لَو عند المشرِك تَکُونُوا أحقَّ بِها «فرمایند: می امیر المؤمنین (ع)شده است. 

چرا که شما براي ] بهره مندي  ،پس آن را بجویید، هرچند نزد مشرك باشد ،ي مؤمن استحکمت گمشده ؛)99، ص 2ج

الحکمۀُ ضَالَّۀُ المومنِ فَخُذ الحکمۀَ و لَو من اهلِ  «:فرمایند می (ع)امیرالمؤمنین  و در جاي دیگرياز[ آن سزاوارتر هستید. 

 صادق (ع) امام  .فرا گیرید -هرچند از منافقان  -حکمت گمشده ي مؤمن است؛ پس آن را  ؛)99، ص2( همان، ج »النِّفاق

ي مؤمن حکمت گمشده ؛)9، ص8( الکافی، ج »ه فَلیاخُذهاالحکمۀُ ضَالَّۀُ المومن فحیثُما وجد احدکُم ضَالَّتَ«: فرمایندنیز می

  اش را یافت باید آن را برگیرد. پس هر کجا یکی از شما گمشده ،است

المالُ «فرمایند: در این مورد می المؤمنین (ع)امیرهمچنین عدم بخل ورزیدن در نشر علم مورد توجه قرار گرفته است. 

 النفقۀُ و العلم در حاکی که علم با  ،مال با خرج کردن کم می شود؛ )188، ص 1( بحاراالنوار، ج »یزکو علی اإلنفاقتَنقُضُه

إنَّ النار ال ینقُصها ما اخذَ منها و لَکن یخمدها أن ال تَجِد حطَباً، و کذلک  «فرمایند: . و همچنین میگرددانفاق زیاد می

هرچه از آتش برگرفته شود آن را کم  ؛)3520( غررالحکم، ح   »املینَ له سبب عدمهالعلم یفنیه االقتباس لکن بخلُ الح

علم نیز چنین است که برگرفتن از آن آن را نابود نمی کند، این بخل  ،کندکند، تنها نبود هیزم آن را خاموش مینمی

   .حامالن علم است که موجب نیستی آن است

Commented [M4]:  اگر شیوه ارجاع دھی یکسان باشد بھتر خواھد
در ھمھ موارد کتاب نوشتھ شود یا نوشتھ نشود؟بود یا   
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کَاة ز فرمایند:می امیرالمؤمنین (ع)موزي نشر علم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. آهمچنین در روایات، عالوه بر علم

زکَاةُ العلم  فرمایند:نیز می الباقر (ع) امام محمدزکات دانش منتشر ساختن آن است.  ؛)5444العلمِ نَشرُه ( غررالحکم، ح 

امام حسن  .ات دانش آن است که آن را به بندگان خدا یاد دهی): زک41، ص 1( الکافی، ج           أن تُعلمه عباد اهللا

دانش خود را به مردم » علم الناس علمک و تعلم علم غیرك«فرمایند: آموزي و نشر آن میمجتبی (ع) نیز در مورد علم

الناس علمک ... علِّمِ  «فرمایند: ).  و در جاي دیگري می111، ص 75بیاموز و دانش دیگران را یاد بگیر. (مجلسی، ج 

دانش خود را به دیگران تعلیم ده.... که در این صورت، آن را ؛ )111، ص75( بحاراالنوار، ج    »فَتَکُونَ قد أتقنت علمک

   .استوار ساخته اي

 الهیي با این همه، علم در اسالم داراي ارزش ذاتی نیست و تنها در صورتی سودمند است که فراگیري آن با انگیزه

من طَلَب العلم لیباهی بِه العلَماء، او یماري به السفَهاء، او یصرِف بِه «د: نفرمایهمراه باشد. براین اساس، امام باقر (ع) می

ي د که به وسیلهکسی که علم را با این انگیزه طلب کن)؛ 47، ص 1( الکافی، ج »وجوه الناسِ الیه، فَلیتَبوا مقعده من النار

خردان به مجادله بپردازد و یا مردم را متوجه خود سازد، جایگاهش در آتش خواهد بود.  آن بر عالمان فخر بفروشد، یا با کم

همراه نگردد، چنین دانشی نه تنها انسان » رشد روحی و معنوي«  یا» افزایش آگاهی«  و » عمل« با » علم« همچنین، اگر 

: کُلُّ علم و بالٌ علی صاحبِه إال فرمایندمی (ص) اکرمرسول  .سازداند، بلکه او را از مقصد اصلی دورتر میرسرا به کمال نمی

یا، ي آزار دارنده آن است، مگر آن کس که به علم خود عمل کند؛ هر دانشی مایه ؛)38، ص 2( بحاراالنوار، ج »من عملَ به

بگیرد اما به آن چه در قرآن است  یاد را قرآن کسی اگر ؛»بِما فیه حشَرَه اهللا یوم القیامۀِ اَعمیمنْ تَعلَّم القُرآن و لَم یعملْ «

  ).102، ص 74( همان، ج    سازد عمل نکند خداوند در روز قیامت او را نابینا محشور می

الناس ثالثه، ربانی و متعلِّم علی سبیل نجاه همج رعاع «در بیان ضرورت و اهمیت تربیت، حضرت علی(ع) فرمودند: 

ه ؛ مردم سه دسته اند: دانایی ک»اتباع کُلِّ ناعقٍ یمیلونَ مع کُلِّ ریحٍ لَم یستَضیئوا بِنور العلم و لم یلجؤا الی رکنٍ وثیقٌ

اي که در راه رستگاري کوشا است و فرومایگانی رونده به چپ و راست که در هم آمیزند و پی هر موزندهخداشناس است، آ

بانگی را گیرند و با هر باد به سویی خیزند، نه از روشنی دانش فروغی یافتند و نه به سوي پناهگاهی استوار شناختند. پس 

هاي هالکت دور سازد و در مسیر سازندگی ند خود را از پرتگاهتوابا شناخت تربیت صحیح و اقدام در مسیر آن انسان می

رار توان از اشروح و نفس خود قدم بردارد و به آن جایی رسد که الیق آن است. هم چنین در این مسیر با تربیت صحیح می

عدم االدبِ سبب  ها در امان بود چرا که به فرموده حضرت امیرالمؤمنین (ع) فقدان ادب سبب هر شر و بدي است:و بدي

  کُلِّ شرٍّ. 

  :دنفرمایمی مورد اهمیت تربیتدر نیز » ره« حضرت امام خمینی

اند براي اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان عصاره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است و انبیاء آمده « 

بشود که این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست  این که این عصاره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهی

  .»گاه نور مقدس حق تعالی استو جلوه

Commented [M5]: بھ این جملھ دقت شود 
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اهمیت تعلیم و تربیت در دین اسالم به حدي است که نقش والدین در این امر مهم نیز تبیین شده است. براي نمونه، 

 رسولحضرت 

فرزندانتان را گرامی دارید و به  ؛)95، ص 101( بحاراالنوار، ج »بهمأکرموا أوالدکُم و أحسنُوا آدا «فرمایند: می اهللا (ص)

نزالعمال، ( ک »حقُّ الولَد علی والده أن یعلِّمه الکتابۀَ و السباحۀَ و الرِّمایۀ« فرمایند: چنین می،  و همآنان آداب نیکو بیاموزید

در  امیر المؤمنین (ع) .به او نوشتن، شنا و تیراندازي بیاموزد حق فرزند بر پدر آن است که ؛)45340، ح 443، ص16ج

فرزندانتان را به جست و جوي  ؛)45953، ح 584، ص16( کنزالعمال، ج »مرُوا أوالدکُم بِطَلَبِ العلم«فرمایند: این مورد می

البالغه، حکمت ( نهج »حقَّ الولَد علی الوالد أن ... یحسنَ أدبه «فرمایند: می و در جاي دیگري  .دانش فرمان دهید

تَجِب للولَد علَی والده ...  «فرمایند: . امام صادق(ع) نیز میحق فرزند بر پدر آن است که به او آداب نیکو بیاموزد ؛)399

  .بر پدر واجب است که در ادب آموزي به فرزند فراوان بکوشد ؛)67، ح236، ص 75( بحاراالنوار، ج  »المبالَغَۀُ فی تَأدیبِه

  

  

  

  تربیت  معناي 1 -2-1-1

در لغت، به معناي پرورش دادن است که در آن نمو و زیادتی مالحظه شده است. در قرآن کریم، مشتقّات تربیت  تربیت

 سوره فصلت:39آیه  چندین بار به کار رفته است، از جمله

 »  تبرو تَزَّتاه اءا الْمهلَیۀً فَإِذَا أَنزَلْنَا ععخَاش ضتَرَى الْأَر أَنَّک هاتنْ آیمي إِنَّوا الَّذاهییِی أَححلَم تَى إِنَّهولَى الْمکُلِّ ع 

ءیرٌ شَیمیچون ما بر آن آب باران فرود آرخشک و پژمرده که  يرا بنگر نیآنکه زم یقدرت اله اتی؛  و از جمله آ» قَد 

را زنده کند مردگان را هم زنده گرداند که او بر  نیآن کس که زم ،ي. بارابدی یبرآورد و اهتزاز و نشاط و خرّم اهیبردمد و گ

  قادر است. زیهر چ

 یمهربان يو از رو؛ »صغیراً و اخْفض لَهما جناح الذُّلِّ منَ الرَّحمۀِ و قُلْ رب ارحمهما کَما ربیانی«  24و سوره اسرا آیه 

 ي( از رو يخضوع و ذلّت فرود آر، و بگو: پروردگارا هر دو را رحمت کن به پاس آنکه مرا در خرد يدر برابر آنها بال ها

  کردند. تیرحمت ) ترب

از ماده ربو است نه از ماده ربب چون معناي تربیت، در نوع مواردي » ربیانی«گویند: رب در جمله بعضی از محققان می

که به کار رفته عبارت است از نمو و زیادت جسمانی و پرورش مادي؛ و تربیت و سوق دادن به کمال و سعادت معنوي در 

 -اعم از مادي و معنوي  -ت به مفهوم عام آن همه مراتب نشو و نما و زیادتی را اغلب موارد مالحظه نشده است، البتّه تربی

به معناي فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است. عالوه  -با توجه به ریشه آن  -، »تربیت«شود. بنابراین واژه شامل می

القی کار رفته است. با این نگرش که تهذیب اخبر این، تربیت به معناي تهذیب و از بین بردن صفات ناپسند اخالقی نیز به 

 .مایه فزونی مقام و منزلت معنوي است و از این حیث می توان تهذیب را نیز تربیت دانست

Commented [M6 :[ تربیت دارای دو معنی عام و خاص است در
معنای عام ھمانطور کھ از تربیت انسان می شود صحبت کرد از 

تربیت حیوان و چیزیھای دیگر ھم می توان صحبت کرد ولی تربیت در 
بھ معنای آموزش و است آن   Educationمعنای خاص معادل کلمھ 

  پرورش است و آن ھم مختص انسان است.
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شهید مطهري عبارت است از پرورش دادن؛ یعنی استعدادهاي درونی را که بالقوه در یک شی ء موجود  تربیت از نظر

از  .استات این پرورش دادن به معنی شکوفا کردن استعدادهاي درونی آن موجود. است به فعلیت در آوردن و پروردن

ء باشد. اگر بنا باشد شود که تربیت باید تابع و پیرو فطرت باشد؛ یعنی تابع و پیرو طبیعت و سرشت شیجا معلوم میهمین

د، اما اگر استعدادي در یک شیء شکوفا بشود باید کوشش کرد همان استعدادي که در آن هست بروز و ظهور کنیک شی

شود آن را پرورش داد. بنابراین تربیت از دیدگاه اسالم پرورش ء نیست، بدیهی است چیزي که نیست و وجود ندارد نمی

 استعداد و به فعلیت در آوردن آن است. 

  دیدگاه اسالم در مورد نقش دولت در تربیت  3-1-1-1

در پی آنند که مردم در جهل باقی  استبداديهاي . هر چند حکومتباشدمیها حکومتجهل و نادانی، عامل تباهی مردم و 

ها بفهمند و با آگاهی و دانند. اما حکومت دینی مبتنی بر فرمان الهی، بنا دارد که انسانرا عامل بقا می جهلبمانند؛ زیرا 

روایات و سیره معصومین (ع) اشارات فراوانی  بنابر این، در قرآن،  .را از هم تشخیص دهند نادرستاه صحیح و ربینش، 

مبتنی بر دخالت دولت در تربیت احاد جامعه وجود دارد،  و حتی هدف از تشکیل حکومت در اسالم، زمینه سازي براي 

  هدایت مردم بسوي کمال و برپایی عدالت عنوان شده است.  

معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط و أَنْزَلْنَا الْحدید فیه بأْس شَدید و منافع لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْزَلْنا « 

ما فرستادگان خود را  نیقیبه )؛ 25(سوره حدید، آیه »25للنَّاسِ و لیعلَم اللَّه منْ ینْصرُه و رسلَه بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزیزٌ

از  حق ییو شناسا یسنجش ( معان لهی) و وس یو با آنها کتاب ( آسمان میروشن ( از منطق و معجزه ) فرستاد یلیبا دال

، و آهن را ( از مرحله امکان زندی) به قسط و عدل برخ ایدن یتا مردم ( در زندگ می) فرو فرستاد یخارج اءیباطل و وزن اش

مردم است و تا خداوند  ي) برا گری( د یسخت ( در جنگ و دفاع ) و منافع ییرویکه در آن ن میرو فرستاد) ف وجود طهیبه ح

بر معلوم متأخر منطبق گردد) ، که همانا  شیدهند بشناسد ( علم ازل یم ياریرا که او و فرستادگانش را در نهان  یکسان

  است. ریو مقتدر شکست ناپذ رومندیخدا ن

البالغه معتقد است آموزش و آموختن، آن چنان باید در ها است. نهجهدف انبیا، تعلیم و تربیت انسان تریناصوالً اصلی

و ال  :فرمایدجامعه محترم شمرده شود که هیچ یک از مردم از آموختن شرم و حیا نداشته باشند و در این باره چنین می

  .داند، شرم نکندآنچه که نمی کسی در آموختن، یستحین أحد اذا لم یعلم الشی ء ان یتعلمه

درباره حقوق متقابل مردم و ولی   34آخرین فراز از خطبه امیرالمومنین (ع) در  در مورد نقش حکومت در تربیت مردم،

  فرمایند: بریکدیگر می

النَّصیحۀُ لَکُم و تَوفیرُ فَیئکُم علَیکُم و تَعلیمکُم کَیلَا أَیها النَّاس إِنَّ لی علَیکُم حقّاً و لَکُم علَی حقٌّ فَأَما حقُّکُم علَی فَ«

وکُم و عمشْهد و الْمغیبِ و الْإِجابۀُ حینَ أَدتَجهلُوا و تَأْدیبکُم کَیما تُعلِّموا و أَما حقِّی علَیکُم فَالْوفَاء بِالْبیعۀِ و النَّصیحۀُ فی الْ

اى مردم، مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى است. حقى که شما به گردن من دارید، اندرز ؛ »الطَّاعۀُ حینَ آمرُکُم

تمامى، میان شما تقسیم کردن و تعلیم دادن شماست تا جاهل نمانید و تأدیب هدادن و نیکخواهى شماست و غنایم را ب

من به گردن شما دارم، باید که در بیعت وفادار باشید و در رویاروى و پشت سر نیکخواه من  شماست تا بیاموزید. حقى که
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 از الحکم و درر الکلم		غرر. همچنین در دهم فرمان بریدخوانمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان مىباشید و چون فرا مى

بنابراین، فراهم کردن امکانات ». ود االسالم و االیمان علی االمام ان یعلم اهل والیته حد«امام علی (ع)  نقل شده است که 

وظیفه و هدف نه تنها   دهند که تعلیم و تربیتاین مباحث نشان می .مردم بر حکومت الزم است تربیتو وسایل تعلیم و 

دانش، راه عذر تراشی را )؛ قطع العلم عذر المتعللینبندد ( میتراشان بهانه برراه عذر را  و  باشدمیراز بقاي حکومت بلکه 

 .بر بهانه جویان بسته است

  گیري بندي و نتیجهجمع 4-1-1-1

ش شده بر پیامبر درباره داندهند که دین اسالم دین تعلیم و تربیت است، چرا که اولین آیات نازلاین مباحث نشان می

ن تریاست. اسالم علم را چراغ عقل و نافعاندوزي آغاز شده و آموختن است و بعثت پیامبر اکرم (ص) با سفارش به دانش

ندیشه کند و براي صاحبان علم و اآموزي  و عمل به آن دعوت میگنج و بهترین هدایت معرفی کرده و همگان را به علم

  جایگاه رفیعی قائل شده است.

  

  

  

  


