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 چکيده
امروزه برتمام اندیشمندان و صاحب نظران ثابت شده است که تعلیم وتربیت پایهه اساسهم مقیتیهت 

هرملتم است و اصقل بدون تعلیم وتربیت صحیح هیچ کقششم درجامعهه بهه ثمرناقاههد نش هت  

م اگرجامعه اسالمم مم خقاهد مراحل ترقم را سریع و بم اشتباه طم کند باید با تاسم ازقهرنن کهری

وگفتار وسیره عملم پیامبراسالم )ص( که بنیان گذار واقعهم تعلهیم وتربیهت مهم باشهند  راه رشهد 

وکمال راطم نمایند  لذا دراین متاله سعم و تالش بهراین بهقده بهه تحتیهر پیرامهقن مفصهقم اصهل 

یبهم درقلمرو تربیت  ویژگم های حاکم براصقل تربیتم ودرادامه به مفصقم تعلیم وتربیت  مفصقم ترک

تعلیم وتربیت  تفاوت مفصقم تعلیم و تربیت  رابطه تعلیم و تربیت  تعلیم و تربیت از دیدگاه اسهالم ) 

 . قرنن وگفتار و سیره عملم پیامبراعظم )ص( (پرداخته شقد

 پیامبر)ص(  قرنن  اسالم  تربیت  تعلیم :يديکل واژگان
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 مقدمه 

تعلیم وتربیت نیازضروری بشراست به گقنه ای که درطقل حیات خقد  پیقسته بدان نیازمند است. ازاین رو  از دیرباز این  امر 

و به رغم اهمیت این مقضقع و پیامدهای مثبت و منفم  که  (38: 1390)بناری  مقرد تقجه مربیان بزرگ و مصلحان اجتماعم بقده است.

ابطه این دو مفصقم درعرصه رشد و هدایت جامعه وجقد دارد  نن گقنه که شای ته است به این مقضقع پرداخته نشده برنقع برداشت از ر

تربیتم است. البته برخم پژوهشگران به این مقضقع پرداخته اند .اما برخم ازننان به انقاع رابطه اشاره کرده اند   اما ازمنظراسالم که مکتبم 

به خقددارد وقرنن ونمقزه های نبقی نیزمنابع غنم این نظام ه تند که استاراج واستنباط وتبیین نن به زبان  است ونظام تربیتم ماصقص

روزازوظایف دانشمندان علقم تربیتم است . اصقل ومبانم تعلیم وتربیت ازعمده ترین م ائل این نظام تربیتم است که باید ازنن منابع 

( ویکم ازعناصر تشکیل دهنده نظام تربیتم   عنصراصل است که درکناردیگرعقامل ازقبیل مبنا  22:1375استنباط وتبیین گردد.)یتیصم  

روش وهدف   چارچقب کلم یک نظام تربیتم را ترسیم  مم کند . اگرچه ضرورت وجقدی اصل درهرنظام تربیتم تردید ناپذیراست   ولم 

محقرارائه قالب ها وچارچقب های کلم استقاراست .ننچه درتربیت دینم این ضرورت درحقزه تربیت دینم ملمقس تراست . زیرا بیش تربر

نتش محقری ایفا مم کند . دریایت روح حاکم برروش هاست که از طریر یک نگرشم دینم به ان ان واهداف وجقدی اوقابل پردازش 

ه به اصقل حاکم برتعلیم وتربیت از دیدگاه نمقزه ودسترسم است .ازاین رو  این متاله درصدد است تا ابتدا دو مفصقم تعلیم وتربیت ودرادام

 های اسالمم  بپردازد .

 

 .اصول ورابطه تعليم وتربيت1

 .مفهوم اصل در قلمرو تربيت1-1

ی نظام تربیتم است. شاید ی تعریفم ن بتا جامع از اصل  مبتنم بر شناخت روابط مقجقد میان عناصر تشکیل دهندهارائه       

تری را برای شناخت نن یراهم نورد. اصل دارای ماهیتم هنجاری  و ی مناسبی نظام از اصل  زمینهنفم ویژگم عناصر دیگر تشکیل دهنده

هاست  « ه ت»که خقد منشا اشتتاق اصل است و ماهیتم کامال تقصیفم دارد و ناظر به « مبنا»از این جصت با  هاست «باید»ناظر به 

تقاند یکم باشد  چرا که (از طرف دیگر  اصل با هدف نیز نمم11: 1367  شریعتمداری  68: 1368باقری   16: 1327متفاوت است. )هقشیار  

( البته ذکر این نکته مصم است که اصل یک ابزار و معیار 84: 1367  شکقهم  12گردد. )هقشیار: ممابزاری برای نیل به نن اهداف قلمداد 

های تربیت قلمداد تقاند همان روش باشد  بلکه راه نمایم برای انتااب روشهای گقناگقن است  از این رو نممکلم برای گزینش روش

هرگاه در یرایند تربیت باقاهیم به هدف برسیم باید پیقسته ارتباط ساخت )مبنا( و (11  شریعتمداری: 69  باقری: 17شقد. )هقشیار: مم

عمل )روش( را با عامل هدف در قالب اصل تعریف نماییم. در واقع اصل  حاصل مشارکت این سه عامل اساسم در نظام تربیتم است  

تقاند یک تعریف کامل و جامع باشد. بدین لحاظ سه گانه مذکقر نمم ی هر گقنه تعریفم از اصل  بدون تقجه به مشارکت عقاملبنابراین  ارائه

تعریف مقرد نظر ما نگاهم انحصاری به هیچ یک از ساخت یعنم مبنا و کارکرد یعنم روش  ندارد  بلکه دارای رویکردی ارتباط متتابل میان 

این رهیایت  تعریف اصل چنین است: سل له ققاعد و  (بر اساس258: 1369  شاتق  49ساختار )مبنا( و کارکرد )روش( است. )هقشیار: 

های تربیتم برای دستیابم به اهداف  مقرد تقجه های ان ان انتااب و به منظقر تعیین روشمعیارهای کلم )بایدها( که متناسب با ظرییت

 گیرد.قرار مم

 تقان یقاید ذیل را برای اصل تربیتم ترسیم کرد:بنابراین  مم

 (88: 1375  زاهدی  814نیل به هدف تربیتم )هقشیار: الف( تأثیر در 

 (133ها )شکقهم: ب( انعطاف در روش

 ج( محقریت اصقل در ایجاد ارتباط منطتم بین عناصر نظام تربیتم
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 توان به شرح زیر برشمرد:هاي حاکم بر اصول تربيتی را می.ویژگی1-2

مبانم خقد قابل دستیابم است و یا از رهگذر دریایتِ عنصر مشترکِ  الف( اصل امری ابداعم و اختراعم نی ت بلکه با تقجه به

 های ماتلف قابل احراز و کشف است.روش

 (194تقاند امری جزئم و دارای یک مصداق معین باشد. )شاتق: شقد  بنابراین نممب( اصل مفصقمم کلم است و معیار واقع مم

صل با دیگر عناصر نظام تربیتم  یعنم مبنا  هدف و روش  در بعد مفصقمم ج( اصل صریا یک پدیده مفصقمم است. تفاوت ماهقی ا

شقد  در حالم که مفاهیم مبنا  هدف و روش دارای منشا انتزاع عینم نن است  به این معنا که  اصل ارتباط میان دیگر مفاهیم زاییده مم

 ه تند.

تقاند رویکردی تقصیفم و معیار عمل و ناظر بر نن است نمم د( اصل ماهیتم هنجاری )ارزشم( دارد. نظر به این که اصل  قاعده

ی واقعیتم مطابر ی تقصیفم از واقعیات دارد  در صدد ارائهن بت به واقعیت تحت عنقان خقد داشته باشد  بلکه به خالف مبنا که جنبه

گذاری متناسب با مبنای پذیریته شده در  مدلقل خقد و هنجاری متناسب با خاستگاه خقد است. به طقر کلم  اصقل تربیت متضمن ارزش

 تربیت و اهداف مقرد نظر نن است.

هاست  بدین معنا که اصل راه نمایم نظری ای برای استفاده از روشهه( اصل به روش حاکمیت است و ضابطه مفصقمم و رابطه

 (1395نبانماه 23م حقزه )پایگاه اطالع رسانهای خاص متناسب با اهداف و طرد دیگر روش هاست.برای گزینش روش

 .مفهوم تعليم )آموزش(1-3

است. نمقزش به طقر کلم دارای « Instruction»یا « Teaching»و در زبان التین « تعلیم»معادل این واژه در زبان عربم        

ر  به منظقر ایجاد یادگیری در وی باشد. در مفصقم عام  شامل هر نقع انتتال مفاهیم و تأثیر گذاری در ذهن یراگیدو مفصقم عام و خاص مم

باشد  خقاه این تأثیرگذاری در قالب رسمم و از پیش طرح ریزی شده باشد. همانند ننچه در مراکز نمقزشم  و به ویژه در کالس درس مم

های نمقزشم تلقیزیقنم مهگیرد و خقاه به صقرت خقد به خقدی و بدون طراحم و برنامه ریزی قبلم باشد. همانند تأثیری که از برناانجام مم

گیرد که عبارت ای صقرت ممدر مفصقم خاص خقد  در قالب و شرایط ویژه« نمقزش»شقد.و یا مطالعه کتاب و مجله و مانند اینصا ناشم مم

چند یادگیرنده  شقد و بین نمقزگار و یک یاهایم که با هدف نسان ساختن یادگیری از سقی نمقزگار یا معلم طرح ریزی ممیعالیت»است از: 

 (30:  1368 سیف   39-38بناری: )«. یابدبه صقرت کنش متتابل جریان مم

 

 «تربيت»..معناي لغوي و موارد کاربرد واژه 1-4

است. از ننجا که در پرتق دین « پرورش»و معادل یارسم نن  «Education»عربم است. معادل التینم نن « تربیت»واژه        

از سقی پارسیان  تداخل و تعامل زیادی میان واژگان یارسم و عربم ایجاد شده است و واژگان عربم به طقر وسیع  به اسالم و برگزیدن نن 

تقان ادعا نمقد که ای یایته است  حتم ممدر ادبیات یارسم زبانان جایگاه ویژه« تربیت»حقزه ادبیات یارسم زبانان راه یایته است. امروز واژه 

.به هر حال  این واژه در زبان یارسم  در (39)بناری: بیش از پرورش شصرت یایته است« نمقزش و پرورش»در عرصه  کاربرد نن  به ویژه

  «حضانت»و در زبان عربم  به معانم متعددی چقن « نمقختن»  نداب و اخالق را به ک م «پروراندن»  «پروردن»معانم گقناگقنم چقن 

( به کار 69: 1383)بناری  « تصذیب نمقدن»و « رشد و نمق کردن»  «تغذیه نمقدن»  «تأدیب»  «تکمیل»  «تتمیم»  «تدبیر»  «اصالح»

 ریته است. امروز با تقسعه تعلیم و تربیت  کاربردهای دیگری برای نن به وجقد نمده است.
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 ..تعریف تربيت1-5

بتا واحدی از نن شده است. برای تربیت بر خالف نمقزش که اختالف دیدگاه زیادی درباره نن وجقد ندارد و تعریف ن        

و رویکرد « تقصیفم و تجربم»تقان گفت: در تعریف تربیت دو رویکرد وجقد دارد: رویکرد تعاریف گقناگقنم ارائه شده است. به طقر کلم  مم

یت مقجقد عمل تربیت و تحلیل در رویکرد اول  پژوهشگر بر واقع«. رویکرد بایدی»و « رویکرد ه تم»به عبارت دیگر  «. نرمانم و یل فم»

 عناصر و تقصیف ننصا تأکید دارد. در رویکرد دوم  تأکید بر ننچه تربیت باید باشد  ه ت. به عبارت دیگر  پژوهشگر بر اساس بینش خاصم که

خقد درباره تربیت اقدام  ن بت به جصان و ان ان دارد  و بر سایر یل فه تربیتم خاصم که پذیریته است  به ارائه تعریفم متناسب با دیدگاه

 (40)بناری: کند.مم

 «آموزش و پرورش».مفهوم ترکيبی تعليم و تربيت  1-6

 در زبان یارسم عمدتا دارای دو کاربرد است:« نمقزش و پرورش»یا « تعلیم و تربیت»واژه ترکیبم        

« نظام نمقزش و پرورش»  «تعلیم و تربیت»شقد است. برای مثال گفته مم« نمقزش و پرورش»کاربرد نا ت  در خصقص نصاد 

 ایران نیاز به تحقل و اصالح دارد.« نظام نمقزش»ایران  اسالمم است یا 

 در نصاد  که پیش از این به نن اشاره شد شایع تر است.« تربیت»کاربرد این واژه در نصاد  نظام از کاربرد واژه 

یعنم معنایم که مشتمل بر نمقزش است. زیرا کاربرد این واژه در خصقص  به معنای عام است « تربیت»کاربرد دوم نن در معنای 

 (42)بناری: رسد. کاربرد این معنا ب یار شایع تر از معنای اول است.تربیت  جدای از نمقزش و در متابل نن بعید به نظر مم

د و مربیان بزرگ این واژه را در یک مفصقم شق  یک مفصقم است که در قالب دو لفظ ادا مم«تعلیم و تربیت»بر این اساس مراد از 

شقد. معمقال اندیشمندان و برند  نه به صقرتم که در عربم یا در یارسم به صقرت نمقزش و پرورش به عنقان دو یرایند تعبیر ممبه کار مم

 (85د. )شریعتمداری    : گیرنکنند  همان مفصقم تربیت را در نظر ممنقی ندگان بزرگ ما نیز درباره تعلیم و تربیت بحث مم

 .تفاوت مفهوم تعليم و تربيت1-7

 هایم بیان شده است که عبارتند از:در متای ه نمقزش )تعلیم( و تربیت )پرورش(  تفاوت       

های بالتقه ان ان است  ولم در نمقزش هدف اصلم در نن ها و تقانایم. در تربیت هدف رشد دادن و شکقیایم همه قابلیت1-7-1

 (15:  1368نبادی   تتال معلقمات است. )حاجم دهان

.در تعلیم بیشتر با یک بعد از ابعاد وجقدی ان ان  یعنم بعد شناختم و عتالنم او سر و کار داریم  اما تربیت یراگیر و همه 1-7-2

 (15جانبه است. )همان: 

گیرد  ولم تربیت  همه کالس درس صقرت مم .تعلیم معمقال بیشتر به وسیله معلم و در جای معینم  همچقن مدرسه و1-7-3

 (15:  1378گذارند. )صانعم      عقامل مقجقد در محیط به نحقی بر یرد تأثیر مم

ها و الگقهایم است که جنبه دینم  اخالقم و انتالبم دارد  ولم نمقزش نن دسته ها  پیامپرورش نن دسته از نمقزه.»1-7-4

 (54:  1381)کریمم  « شقد.های درسم و به صقرت رسمم تدریس ممو علمم داشته و در قالب کتابهایم است که جنبه شناختم نمقزه

هایم است که از سقی کارشناسان امر تعلیم و تربیت  در تفاوت میان تعلیم )نمقزش( و تربیت ننچه بیان شد  برخم تفاوت

است و نن جدایم و تمایز مفصقمم میان تعلیم و تربیت است  ولم نیا ها ناظر به یک نتیجه مشترک )پرورش( بیان گردید. همه این دیدگاه
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تقان مشاص نمقد  به عبارت به راستم چنین است.اگر این تفاوت مفصقمم را بپذیریم  نیا در مرحله عمل و تحتر نن دو نیز مرزی را مم

 (43)بناری: دیگر نیا در عمل نیز این دو قابل تفکیک ه تند.

 تربيت .رابطه تعليم و1-8

های ماتلف در این زمینه نتل شد. طبر این در بحث پیشین سان از تفاوت میان تعلیم و تربیت به میان نمد و دیدگاه       

ها  الاقل از نظر مفصقمم میان تعلیم و تربیت تفاوت وجقد دارد. با این حال  وجقد تفاوت به معنای عدم وجقد رابطه میان این دو واژه دیدگاه

باشد. از این رو  باید دید که میان یرض وجقد تمایز مفصقمم میان این دو  مانعم برای پذیرش وجقد رابطه میان ننصا نمم نی ت. و پذیرش

 (44)همان: ای وجقد دارد. چه اینکه اثبات اصل و تعیین نقع نن  برای طرح مباحث بعدی ضرورت دارد.این دو چه نقع رابطه

 میان این دو  تصقر نمقد:تقان چند نقع رابطه به طقر کلم مم

. رابطه ظرف 4. رابطه کل و جزء  یا عام و خاص 3ای . رابطه هدف ه ابزاری  یا متدمه و ذی المتدمه2رابطه مجاورتم و مقازی .1

 (45-44)همان: .. رابطه نمیاتگم و درهم تنیدگم6. رابطه تعاملم 5و مظرویم 

 .رابطه تعليم و تربيت از دیدگاه اسالم2

این نتیجه حاصل شد که تعلیم و تربیت دو امر تفکیک ناپذیرند  تحتر هیچ « تعلیم و تربیت»در تحلیل ماهیت و تعریف        

ای با هم دارند. در قرنن و روایات و سیره معصقمان یک بدون دیگری امکان پذیر نی ت. حال باید دید از دیدگاه اسالم این دو چه رابطه

 (47: 1390ربیت وجقد دارد؟ )همت بناری  چگقنه رابطه میان تعلیم و ت

 .تعليم و تربيت از منظر قرآن کریم2-1

مقرد به  14مقرد و مشتتات تزکیه  41« تعلیم»باشند که در مجمقع  مشتتات از باب تفعیل مم« تعلیم و تربیت»های واژه       

اند. از این چصار مقرد  در سه مقرد نن  در کنار هم به کار ریته« تزکیه»و « تعلیم»کار ریته است. از مجمقع این مقارد  در چصار مقرد دو واژه 

 تزکیه بر تعلیم متدم شده و در یک مقرد  تعلیم بر تزکیه متدم شده است.

 اند:. آیاتی که تعليم و تربيت در کنار هم آمده2-1-1

(  با کنار هم گذاشتن نیات یقق و متای ه و تأمل در ننصا  2(  جمعه )164(  سقره نل عمران )151و  129نیات سقره بتره )      

 تقان اثبات نمقد.نید که از ننصا جدایم ناپذیری و درهم نمیاتگم تعلیم و تربیت را ممنکات قابل تقجصم به دست مم

 ه صقرت مشترک و با تعابیر واحد بیان شده که عبارتند از:. در این نیات چند عبارت ب2-1-1-1

 «تعلیم کتاب و حکمت به مردم»  «تزکیه مردم»  «تالوت نیات برای مردم»  «رسقلم از خقد مردم»  «بعثت و ارسال رسقل»

  این «تعلیم»عنقان  و تالوت نیات  و تعلیم کتاب و حکمت به« تربیت»تزکیه به عنقان « مربم»تکرار سه عنصر رسقل به عنقان 

 کند.معریم مم« تعلیم و تربیت»نیه را به عنقان مناسب ترین و صریح ترین نیه قرنن در مقضقع مصم 

در هر چصار نیه  تالوت قرنن  که خقد یک نقع نمقزش است در نغاز قرار گریته و در یک مقرد  تعلیم متدم بر تزکیه . 2-1-1-2

شقد. دوم اینکه  در عرصه تعلیم و نکته مصم است: نا ت اینکه هیچ تربیتم بدون نمقزش محتر نمم ذکر شده است. این خقد حاکم از دو

شقد و در ذات خقد تربیت اسالمم را به همراه خقاهد داشت که رنگ الصم داشته تربیت اسالمم  تنصا تعلیمم منجر به تربیت اسالمم مم

 ده است نه هر نقع نیاتم.مطرح ش« نیات الصم»باشد  در هر چصار نیه  تالوت 
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بیان شده است. این نیز مفید دو نکته مصم دیگر است: نا ت ننکه « تعلیم»متدم بر « تزکیه». در سه نیه از چصار نیه  2-1-1-3

  و در مرحله عمل« تعلیم و تربیت»شقد. دوم اینکه  در عین جدایم ناپذیری و همراهم به خقبم محتر نمم« تربیت»هیچ تعلیمم بدون 

 تربیت از جصت رتبه و اهمیت  متدم بر تعلیم و غایت نن به ح اب نید.

باشند  ولم در )تعلیم و تزکیه(  هر چند تحت دو عنقان از ننصا تعبیر شده و از نظر مفصقمم متفاوت مم« تعلیم و تربیت»بنابراین 

 اند که عبارتند از:اشاره کرده متام عمل و تحتیر  جدایم ناپذیر ه تند برخم مف ران ذیل نیات یقق نکاتم را

دهد این دو این تعبیر... نشان مم». در تف یر نمقنه  پس از اشاره به تتدم و تأخر دو واژه تعلیم و تربیت نمده است: 2-1-1-4

 (107: 1362شیرازی   زاییده علم است  همان گقنه که علم زاییده اخالق است(... )مکارم ]تربیت[امر در یکدیگر تأثیر متتابل دارند )اخالق 

کند  متدم بقدن صاحب المیزان: نیز ذیل نیه دوم سقره جمعه  پس از ننکه به تتدم رتبه تزکیه بر تعلیم تصریح مم .2-1-1-5

ز ناحیه شقد. بعد تزکیه  چقن تزکیه امعلقم است که در عالم تحتر و خارج اول علم پیدا مم»دهد: تعلیم بر تزکیه را نیز مقرد تاکید قرار مم

یابد. پس اول  باید به اعمال صالح و اخالق یاضله عالم شد و بعد به ننصا عمل کرد  تا به تدریج زکات )پاکم دل( هم عمل و اخالق تحتر مم

 (49-48  بناری : 447: 1363ه دست نید. طباطبایم  ب

 . مهمترین اصول تربيتی قرآن کریم2-2

)پایگاه اند که برخم از مصمترین ننصا عبارتند ازنیات اصقل تربیتم یراوانم را کشف کردهمحتتان علقم تربیتم با استناد به      

 (1395نبانماه 23اطالع رسانم مرکزیرهنگ ومعارف قرنن 

 . نيت و انگيزه الهی2-2-1

بینش و اعتتاد نیت به معنای قصد و واسطه میان علم و عمل است از این رو  هیچ عملم بدون نیت ناقاهد بقد. نیت مبتنم بر 

داند. ایمان و است  الصم باشد یا غیر الصم. از نن رو که تربیت اسالمم در ایمان و اعتتاد ریشه دارد  انگیزه الصم را اصل و اساس تربیت مم

 نمقزد که کلیه اعمال خقیش را به قصد تترب به خدا انجام دهد تا اثر نن پایدار و ثمرباش بماند.یتین به مؤمن مم

 (14کنم. )زمر: پرستم و دین خقد را برای او خالص ممنمقزد  بگق تنصا خدا را ممد به پیامبر خقد ممخداون

نورند و تمام نن اصالت نیت در تربیت بدین معناست که مربم و متربم با قصد تترب به خدا و با انگیزه الصم به امر تربیت روی مم

دهند با قصد رضای خدا و تترب او و پاداش از وی و نجات املم ان انم انجام ممچه را در راستای شکل گیری شاصیت اخالقم و تک

کنم جز اینکه هر کس باقاهد راهم به سقی کند: اجری از شما طلب نممان انیت  باشد همان گقنه که قرنن به پیامبر اکرم)ص( خطاب مم

( با اختالف درجات 72)یقنس: «. اداش من جز بر عصده خدا نی تطلبم پمن مزدی از شما نمم»(  57پروردگارش در پیش گیرد. )یرقان: 

 پذیرد.معریت  نیت نیز اختالف مم

 . اختيار و مسئوليت انسان2-2-3

ان ان در دیدگاه اسالمم حامل امانت الصم تلتم شده و م ئقلیتم عظیم را بر دوش گریته است. م ئقلیت و امانتم که بنا به نص 

اند و لیکن ان ان به دلیل اینکه امکان و استعداد علم را دارد  نن را پذیریته است. در زمین از پذیریتن نن ناتقان بقدهها و قرنن کریم  نسمان

ها و زمین عرضه کردیم  پس ننصا از تحمل نن خقدداری کردند و ترسیدند و خقانیم: ... ما نن امانت را بر نسمانصا و کقهقرنن کریم چنین مم

 ل کرد  چقن ان ان ستم پیشه و جاهل بقد.ان ان نن را حم

تقان به نیات ذیل اشاره کرد: ... نیا کنند مماز جمله نیات دیگری که مقضقع م ئقلیت و ح اب پس دهم ان ان را گقشزد مم

کند به ان ان یکر مم پندارد که او را مصمل از تکلیف و ثقاب و عتاب گذارند )و غرضم در خلتتش منظقر ندارند؟( یعنم اینکه نیاان ان مم

کنند. پاسخ به این سؤال بر اساس امانت و م ئقلیت الصم منفم است و شقد و از او بازخقاست و سؤال نممرسند و عذاب نممح ابش نمم
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را طقق گردن او ( قرنن در این زمینه چنین نورده است: ... ما متررات و نتیجه اعمال نیک و بد هر ان انم 14وی باید پاساگق باشد. )قیامت: 

ساختیم )که مالزم و قرین همیشگم او باشد( و روز قیامت کتابم )که نامه عمل اوست( بر او بیرون نوریم  در حالم که نن نامه چنان باز 

 (13باشد که همه اوراق نن را یک مرتبه مالحظه کند. )اسراء: 

 بیت و در تمام متاطع و مراحل تربیت مدنظر قرار گیرد.های جریان تراصل م ئقلیت ان ان  اصلم است که باید در تمام باش

 . اصل عقل2-2-4

تقان در تربیت اسالمم از نن سان گفت اصل عتل است؛ به این معنم که در هیچ کدام از عناصر جریان اصل دیگری که مم

الیتم انطباق نن با اصقل عتالنم است. قرنن تقان اصل عتل را نادیده گریت و مالک و مناط هر یعتربیت و در هیچ یک از مراحل تربیت نمم

کند و ب یاری از امقر صریا به دلیل اینکه زمینه ساز تعتل و تفکر بشقد تقصیه شده است. کریم بارها ان ان را به تعتل و تفکر دعقت مم

شقد. در سقره مبارکه بتره خطاب به ره مممقضقع تفکر و تعتل در نیات یراوانم از قرنن کریم مقرد بحث قرار گریته که چند مقرد از ننصا اشا

برید چرا به عتل دهید و خقدتان را از یاد ممخقانید چگقنه مردم را به نیکم یرمان ممخقانیم: شما که کتاب نسمانم ممملت یصقد چنین مم

 نیید.در نمم

دنیا رسقالن را در نصایح و مقاعظشان گقیند: اگر ما در خقانیم که دوزخیان در پاسخ یرشتگان ممدر سقره مبارکه ملک مم

کردیم امروز در زمره اهل جصنم نبقدیم و همانند ایشان در نتش جاودانه معذب اطاعت کرده بقدیم و یا حجت حر ننان را تعتل مم

 (10شدیم. )ملک: نمم

یگر استادام نیروی عتل ان ان در ها و تبیین نیات خلتت را ایجاد تعتل یا به عبارت دهمچنین خداوند متعال هدف از ذکر نشانه

یرماید: ما نیات و ادله قدرت خقد را برای شما بیان کردیم تا مگر یکر و عتل به کار بندید. داند و ممراستای رسیدن به اهداف تربیتم مم

 (17)حدید: 

 (242خدا نیات خقد را برای شما بدین گقنه روشن بیان کند  باشد که خردمند شقید. )بتره: 

 دهیم.کنند تقضیح ممیرمایند: ما این طقر نیات را برای مردمم که تعتل ممر جای دیگر ممو د

عتل به مثابه ققه تمیز بین خیر و شر و خطا و صقاب باید سر تا سر جریان تربیت به عنقان اصلم ضروری و اجتناب ناپذیر مدنظر 

 قرار گیرد.

 .اصل عدل2-2-5

چیز در جا و مرتبه خاص خقیش از جمله اصقلم است که در تربیت الزامم و اجتناب ناپذیر م اوات و برابری و قرار دادن هر 

نقی د: لفظم است که در حکم و معنم م اوات است و به اعتبار نزدیک بقدن معنم عدل به م اوات  در است. راغب در بیان معنای عدل مم

 (765: 1361رود. )راغب  نن مقرد هم بکار مم

 (211: 1363اند. )طباطبایم  باطبایم نیز عدالت را به معنای التزام به حد وسط و عدم انحراف از نن تعریف کردهمرحقم عالمه ط

تقاند مربم به معنای واقعم کلمه عدل از جمله صفات مربم در نظام تربیت اسالمم است و مربم بدون رعایت اصل عدل نمم

ای که میان ه ته خرماست یرماید: خداوند به قدر باریک رشتهنقان مربم اصلم ندمیان ممباشد  همان گقنه که خداوند تبارک و تعالم به ع

یرماید که اعالم کن که من برای برپا داشتن عدالت و پرهیز از ظلم مأمقریت ( و خداوند خطاب به پیامبر مم71کند. )اسراء: ظلم نمم

ام و مأمقرم که میان شما به که من به کتابم که خدا یرستاد )قرنن( ایمان نورده خقانیم: ... به امت بگقام. در قرنن کریم چنین ممیایته

 (15عدالت حکم کنم. )شقری: 
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شقد که ان ان به این هدف ای مصم رسیدن به تتقی است  رعایت اصل عدل باعث ممدر تربیت اسالمم یکم از اهداف واسطه

صایم تربیت گامم به جلق بردارد. در سقره مبارکه مائده چنین نمده است: عدالت نزدیکتر شقد و بدین وسیله در م یر رسیدن به هدف ن

 (8پیشه کنید که عدالت به تتقی نزدیکتر است. )مائده: 

این اصل را باید هم در تعیین اهداف واسط تربیت و هم در روش و محتقای نن مقرد تقجه قرار داد. در روش نمقزش نیز این اصل 

 و همه جانبه دارد. )عدل( کاربردی وسیع

تقان گفت که رعایت عدالت در یک عالوه بر این اصل عدل را باید در سنین و متاطع ماتلف تربیت مقرد تقجه قرار داد و نمم

 متطع ضروری است و در متطع دیگر چندن ضروری نی ت.

 .اصل کمال جویی2-2-6

در تکاپقی پیشریت به سقی هدیم است که نن هدف  رسیدن ان ان مقرد نظر تربیت اسالمم همقاره در حال تالش و یعالیت و 

به متصدی است که خدای تعالم از خلتت ان ان اراده کرده است  هدف مذکقر گاه به عنقان هدایت و رشد و گاه به عنقان قرب و رضقان و 

 (60: 1370گاه طصارت و حیات طیبه  تتقی و عبادت و عبقدیت معریم شده است. )باقری  

ه این هدف نرمانم مظصر رشد و کمال در ان ان است. لذا هر امری و هر یعالیتم تنصا در صقرتم با ارزش است که به رسیدن ب

هایم چند در رسیدن به این متصقد یاری رساند. این اصل در تعیین اهداف و ان ان در طم این طریر کمک کند و او را در برداشتن گام

 کند و مالک و مناط انتااب است.م را ایفا ممهای تربیتم نتش محقری و کانقنروش

هایم که ان ان را شای ته نزدیک در سقره مبارکه انشتاق متصد تالش و یعالیت ان ان مالقات پروردگار ه یعنم ک ب ویژگم

کنم و باالخره پروردگارت تالش ممخقانیم: هان ای ان ان  تق در راه سازند ه معریم شده است. در این رابطه چنین ممشدن به پروردگار مم

 (84او را دیدار خقاهم کرد. )انشتاق: 

یرماید: از درگاه خدا م ألت کردند که بارالصا تق در حر ما به لطف خاص خقیش رحمتم عطا یرما و بر خداوند در جای دیگر مم

 (10ما وسیله رشد و هدایت کامل مصیا ساز. )کصف: 

شقد که اصحاب کصف  رسیدن خقیش را به کمال مطلقب با واژه رشد بیان کرده و از خداوند مم در این نیه شریفه نتیجه گریته

اند و همچنین اینکه رشد و هدایت ان ان به دست خداست و در جصت او  و لذا برای رسیدن به کمال نصایم باید خقاستار رشد و هدایت شده

 به سقی یرمان حضرت حر شتایت و از ننصا پیروی کرد.

تقان بدون تقجه به این میل و گرایش تعیین کرد و هر ای به این صقرت که هیچ هدیم را نممین اصل در تعیین اهداف واسطها

 ای در م یر حرکت و تالش برای هدف اصلم تربیت تلتم کرد و نه هدف نصایم.هدیم را باید به عنقان گامم و پله

 .اصل وسع2-2-7

ها در نظام تربیتم اسالم اصلم ضروری است و ها و استعدادهاست و در نظر گریتن این تقانایمتقانایمای از ان ان دارای مجمقعه

اند که هیچ کس را یراتر از طاقت و قابلیت اعطایم  مقرد بازخقاست و خداوند به عنقان بزرگ مربم ان انصا  همقاره بر این نکته تأکید یرمقده

اصقل عدل و م ئقلیت هماقانم و انطباق کامل دارد و بازخقاست ایراد )متربیان( در صقرتم کاری مقجه دهند. این اصل با تکلیف قرار نمم

کند که خداوند استعداد و قابلیت و عتالئم است که قبال استعداد و نمادگم الزم در ننصا ایجاد شده باشد. به عالوه اصل عدل ایجاب مم

کرده و هیچ تفاوتم بین بندگان )یا ایراد تحت تربیت( قائل نشده باشد. اال اینکه مربقط به ققه هدایت و تربیت را به همه بندگان خقیش عطا 

گیرندگم ننصا باشد و نه ایاضه ذات اقدس الصم. در قرنن کریم تکلیف خقاسته شده از بندگان ب تگم به وسع و ظرییت وجقدی اعطایم به 

خقانیم: ... هیچ کس را تکلیف اند. در سقره مبارکه بتره چنین مماصل را متذکر شدهایشان داشته و خداوند متعال در مقارد مکرری این 

 (233نکرد مگر قدر تقانایم او. )بتره: 
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 . اصل کرامت 2-2-8

تقان از تشریح جریان خلتت حضرت ندم)ع( و یرمان سجده مالئکه در در قرنن کریم شرایت و کرامت ان ان را به راحتم مم

 .عطای متام جانشینم خدا در روی زمین دریایتمتابل ایشان و ا

ان ان که این چنین از سقی خالر مقرد احترام و تکریم قرار گریته در جریان تربیت نیز باید همقاره مقرد تکریم باشد و از تعیین 

 هر گقنه هدف و روشم که منایم با این کرامت و شان واالی اعطایم از سقی خداوند باشد اجتناب گردد.

یرماید: ما یرزندان ندم را وند متعال در سقره مبارکه اسراء درباره کرامت ان ان در جصان خلتت و عالئم کرامت وی چنین ممخدا

صا ب یار گرامم داشتیم و ننصا را به مرکب برّ و بحر سقار کردیم )جصان ج م و جان را م ار ایشان ساختیم( و از هر غذای لذیذ و پاکیزه نن

 (70و بر ب یاری از مالققات خقد برتری و یضیلت بزرگ باشیدیم. )اسراء: را روزی دادیم 

های کرامت و عظمت شأن ان ان در تربیت اسالمم این است که خداوند از روح خقیش در وجقد وی دمیده و به یکم از نشانه

. چقن نن عنصرها را معتدل بیارایم و در نن خقانیم ..همین لحاظ وی را شای ته کرد یرشتگان و این است در سقره مبارکه حجر چنین مم

 (29از روح خقیش بدمم همه )از جصت حرمت و عظمت نن روح الصم( بر او سجده کنید. )حجر: 

های کرامت و عظمت شأن ان ان  رسیدن به متام جانشینم خداوند در روی زمین است. در سقره مبارکه بتره از جمله دیگر نشانه

( این اصل نه تنصا در تمام 30ر ننگاه که پروردگار یرشتگان را یرمقد  من در زمین خلیفه خقاهم گماشت )بتره: خقانیم... به یاد نمم

 های تربیت بلکه در تمام مراحل تربیت نیز کاربرد دارد و باید نن را در تمام متاطع و مراحل سنم مقرد تقجه و عنایت قرار داد.زمینه

 

 پيامبر اسالم. تعليم و تربيت از دیدگاه 2-3

رسقل اکرم صلم اهلل علیه و نله و سلم در تعلیم و تربیت و هدایت و ارشاد بیش از هر چیزی به پاکم و صفای قلقب اهمیت        

 دان تند و به صقرت ماتلف این اصل را یادنورها منقط به این پاکم و تصذیب نفس ممدهد تا ننجا که میزان نفقذ تعالیم الصم را در دلمم

ام  )هدایت و ارشاد( مانند باران مثل ننچه من برای نن مبعقث شده»شدند.روزی در قالب تمثیلم زیبا و رسا م ئله را چنین یرمقدند: مم

رویانند و برخم از این دارند و گیاه مماند که نب را در خقد نگه ممها پاک و نمادهریزد  برخم از سرزمیناست که در مناطر ماتلف یرو مم

کند  بلکه نب روی زمین جمع شده و مردم برای نشامیدن و نبیاری کشتزار اند که نب در ننصا نفقذ نممها سنگ تان سات و سفتسرزمین

رویانند  این دارند و نه گیاه ممزار ه تند که نه نب را روی خقد نگه ممها مانند کقیر و شنکنند و برخم از سرزمینخقد از نن استفاده مم

گیرند که از جصت برخقرداری و عدم برخقرداری بازگق کننده حال ایرادی است که در زیر بارش هدایت و ارشادهای من قرار مممثل 

 (  1368)نشنایم با شیقه زندگم پیامبر)ص(:    «. متفاوتند

 (1395نبانماه 23) پایگاه اطالع رسانم تربیت اسالمم   :نکات مورد تاکيد پيامبر اسالم )ص(در تعليم و تربيت.2-3

اگر ک م علم را برای غیر خدا یرا بگیرد وغیر خدا را هدف قرار دهد   جایگاه او نتش »رسقل خدا)ص( یرمقد: اخالص: .2-3-1

خقاهد بقد و اگر ک م علم و دانش را از نن جصت بیامقزد که باقاهد با دانشمندان دیگر ب تیزد و یا به سفیصان و سبک مغزان یار یروشد 

 «نن را وسیله جلب نظر مردم به خقیشتن قرار دهد   جایگاه او از نتش دوزخ نکنده خقاهد گشت. و یا

 بر تقام بقدن علم با عمل تاکید یراوان داشتند و نن دو را بدون یکدیگر مقجب ی اد مم دان تند.  : علم توام با عمل.2-3-2

نمقزگار باشید ولم در تعلیم خقد سات گیر نباشید و م ئله معلم و »اسالم )ص( یرمقد :  مالیمت و نرمش: پيامبر. 2-3-3

 « .ی تعلیم را بر مردم ناهمقار ن ازید
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 «.ن بت به ک م که به وی علم مم نمقزید و یا از او علم یرا مم گیرید نرم و مالیم باشید»همچنین یرمقده است که :  

و « ساعات بامدادان   لحظات مبارک و پر برکتم است.:»رسقل اکرم )ص( یرمقد   انتخاب صبح براي تعليم و تربيت :.2-3-4

ایشان در جای دیگری یرمقده اند که : در لحظات صبح گاهم   جقیای دانش باشید   زیرا من از پروردگار خقیش درخقاست نمقدم که برای 

 امت و پیروان من لحظات خیر و برکت را در صبحگاهان تعیین یرماید.

علم گنجینه :»پیامبر اکرم همقاره به سئقال و پرسش نمقدن تاکید مم کردند و مم یرمقدند که   سئوال و پرسش:.2-3-5

که خدا در کار علم چصار کس را پاداش مم دهد  پرسنده و نمقزگار «هایم است که کلید نن پرسش است. بپرسید تا خدا بر شما رحمت نرد.

 «.شان استو شنقنده   و ک م که دوستدار ای

 136تعلیم وتربیت اسالمم   )«عالج نادانم سئقال است.»

 (1371: 2ماهنامه تربیت   ش ) «سئقال نیکق نصف علم است.»

روزی پیامبر اکرم)ص( بر جمعم وارد شدند در حالم که ننصا راجع به یکم از م ائل دینم سرگرم پرهيز از مجادله:  .2-3-6

.. رسقل خدا)ص( با مشاهده نن وضع چنان خشمگین شدند که شدت غضب نن حضرت برای ننان بم بحث و مجادله و ستیزه گری بقدند.

ملتصایم که پیش از شما به علت جدال و ستیزه جقیم   گریتار انحطاط و نابقدی شدند  ازستیزه جقیم دست بردارید   »سابته بقد و یرمقد: 

خیزد .ستیزه جقیم نکنید   چقن ستیزه جق سات زیان کار است جدال را کنار زیرا یک یرد باایمان با ک م به جدال و ستیزه بر نمم 

 «.بگذارید   زیرا من در روز قیامت از ستیزه گر شفاعت و وساطت نمم کنم 

از مراء و مجادله دست بردارید   زیرا اولین کاری که پروردگارم پس از منع بت پرستم مرا از نن نصم یرمقد   »پیامبر اکرم )ص( : 

 «ستیزه جقیم با مردم است. 

 (1385: 8) یصلنامه یرهنگیان ب یجم   ش  روش هاي مورد استفاده پيامبر )ص( براي تعليم و تربيت.2-3-7

پیامبر اسالم که به روحیات  و اوضاع جامعه ی خقد کامالً وققف داشت و جقانب و جزئیات م ائل را مم سنجید از روش های زیر 

 تفاده مم کرد.برای تعلیم و تربیت اس

اولین و ساده ترین روشم که پیامبر اسالم دنبال مم کرد  خقاندن نیات قرنن   تالوت و بيان ساده ي آیات قرآن : .2-3-7-1

بقد که نیات قرنن به وسیله پیامبر قرائت  مم شد و شنقنده را سات تحت تاثیر قرار مم داد تا جایم که مشرکان مکه نتشه هایم کشیدند 

را از خقاندن و شنیدن نیات قرننم باز دارند. روش قرائت چنان مقثر مم ایتاد که کمتر ک م را یارای متاومت بقد زیرا این روش  تا مردم

 تاثیر ب یار عظیم در شنقنده مم گذاشت.

جمعه و این روش به وسیله پیامبر و متناسب با شرایط شنقندگان ایراد مم شد. خطبه های نماز   خطا به موعظه:.2-3-7-2

سایر خطبه های رسقل خدا در انتالب روحم و تداوم باشیدن به انتالب پیامبر   تاثیر ب زایم داشت. پیامبر در نن خطبه ها عالوه بر 

 استدالل های عتلم   عنایت خاصم به تحریک عقاطف و اح اسات تقده ی مردم مبذول مم کرد.

رنامه های تربیتم و نمقزش خقد برای رساندن پیام خدا به گقش مردم و پیامبر در ب اعزام معلم و مبلغ به اطراف:.2-3-7-3

هدایت نن ها به صراط م تتیم از همان روزهای اول بعثت   ایراد صالحم را که شای تگم داشتند  به عنقان تبلیغ و دعقت به اسالم به 

دن تعلیم ساده ای او را به جانب قبیله اش اعزام  مم کرد   تا اطراف اعزام  مم یرمقد. همین که یک نفر م لمان مم شد   پیامبر اسالم با دا

د ننچه را که یاد گریته و شنیده   به دیگران یاد بدهد. به عنقان نمقنه طفیل بن عمرو همین که ایمان نورد مامقر شد که به سقی قبیله خق

د به تعلیم  معارف قرنن مشغقل بقد و در همان روز حادثه  برگردد و به ننان تعلیم دهد. این مبلغ تا روز حادثه خیبر میان قبیله ی خق

 خقدش با هشتاد تن م لمان دیگر به رسقل خدا پیقست.
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از روش های دیگر تربیتم رسقل خدا   نقشتن نامه و رساندن پیام به جصانیان از این  ارسال نامه ها و مکاتبه ها :.2-3-7-4

مکانات و نبقدن وسایل ارتباط جمعم   به وسیله نامه   امپراطقران بزرگ و مردم رابیدار مم طریر بقد . پیامبر اسالم با وجقد نداشتن  ا

کرد.بعضم نامه ها گرچه به عنقان شاص زمامدار بقد   اما حضرت در واقع به طقر غیر م تتیم و به صقرت مکاتبه ای و از راه دور  جمعیت 

 ع مم کرد.زیادی را از بعثت خقد و دین خدا و یکتا پرستم مطل

مصم ترین روشم که پیامبر اکرم)ص( همقاره با نن سر و کار داشت روش عملم بقد . پیامبر به   روش اسوه اي :.2-3-7-5

ننچه مم گفت خقد قبالً عمل مم کرد و در این مرحله به قدری پیش ریت که اساساً عمل پیامبر نیز به عنقان سنت یکم از منابع یتصم به 

ل خدا ضمن اینکه خقد اسقه ی عمل بقد   سعم مم کرد دیگران رانیز طقری تربیت کند که سانانشان با ریتارشان شمار مم رود. رسق

مطابر باشد تا در شنقنده اش اثر بیشتری داشته باشد. قرنن مجید ک انم را که به ققل خقد عمل نمم کند سات سرزنش کرده و مم 

 م لمانان چقن مم دیدند «یید  ننچه را که عمل نمم کنید.مقجب خشم شدید خداوند است که بگق»یرماید : 

 

پیامبر اسالم به سانان و عتاید خقد پایبند است بیشتر گرایش پیدا مم کردند   زیرا بصترین مقردی که مم تقاند تجلم اعتتاد 

قاند انجام شقد و نثار عمل مربم سال یک یرد باشد همان عمل اوست و تربیت بیش از ننچه از طریر گفتار صقرت گیرد   از راه عمل مم ت

 ها در ذهن شاگرد باقم مم ماند.

قرنن مجید پیامبر اسالم را به عنقان بشیر و نذیر معریم مم کند که به معنای بشارت دهنده :روش تشویق و تنبيه.2-3-7-6

یرد ظاهر مم شقد از عامل تشقیر و  و هشدار دهنده است نن حضرت  بر ح ب مققعیت ها و تفاوت های ایراد و حاالت ماتلف که در

 تنبیه استفاده مم کرد.

رسقل خدا به رعایت نظم و ترتیب و در نظر گریتن حتقق دیگران زیاد تقجه   رعایت نوبت در تعلم و تربيت:.2-3-7-7

داشت. نتل شده است که شاصم انصاری خدمت پیامبر رسید و م اله ای پرسید . در همین زمان مردی از قبیله ی ثتیف که سئقالم 

ای برادر ثتیف   همانا برادر انصاری قبل از تق »د: داشت از راه رسید و در نظر داشت که زودتر جقاب بشنقد . در این مققع حضرت یرمق

 سئقال کرده بنشین تا اول به سئقال و نیاز او برسیم.

 نبوي برسيره مبتنی وتربيت تعليم نی . مبا2-5

برخم ازمحتتین دردهه اخیر برای بدست نوردن واستاراج اصقل تعلیم وتربیت براساس سیره نبقی به مقیتیت های چشم گیری 

یته وبه سقی نظام جامع ومدونم ازتعلیم وتربیت اسالمم پیش ریته اند .که به اختصاربه بعضم ازاین مبانم مبتنم برسیره نبقی دست یا

 (69:  1385اشاره مم شقد: )اسکندری   

 جصان وان ان خلتت هدف مند داشته وخداوند ننصا رابه سقی هدف ازپیش تعیین شده ای هدایت مم کند  .2-5-1

 ن ان به کمک عتل مم تقاند م یرحر وباطل راتشایص دهد ا .2-5-2

ان ان با اراده ی نزاد نیریده شده وم یرحتم را که تشایص داده است مم تقاند به اختیاروبا نزادی درپیش گریته یا  .2-5-3

 ازنن سرباززند 

تقاند این راه را ادامه دهد   اوبرای طم ان ان به کمک عتل مم تقاند حر وباطل را تشایص دهد  امابا تکیه به نن نمم  .2-5-4

 این مرحله به معارف وحیانم وکمک انبیاء واولیای الصم نیازمندداست  

 تعلیم وتربیت انبیاء هم قبایطرت الصم وخمیرمایه نیرینش ان ان است ومغایرومتضادنن نی ت . .2-5-5
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 . بعضی دیگرازاصول تعليم تربيت نبوي2-6

رد ی ازاصقل تعلیم وتربیت پرداخته شده دراین باش به نکاتم دیگر ازاصقل تعلیم وتربیت به شرح درق مت های قبلم به مقا

 (87-85-78-72-69زیر پرداخته خقاهد شد: )همان : 

 . وحدت هدف 2-6-1

 درتعلیم وتربیت الصم یا بطقراخص درتعلیم وتربیت نبقی   یصل مشترک بین مربم ومتربم وحدت هدف مم باشد . 

 

 

 . آزاداندیشی مبنایی2-6-2

تکیه برتعتل وخردورزی درجصت تبلیغ دین وتربیت دینم درزمان بعثت نخرین پیامبربه نصایت خقدمم رسد   بطقری که معجزه 

قرارداده مم شقد تا با ب ته شدن دردیگرمعجزات الصم   دروازه تعتل واندیشدن تا ابد برای « کتاب»ی جاودانم پیامبرنخرالزمان 

 بشربازبماند.

 . ژرف اندیشی معنوي2-6-3

بدون تعالیم پیامبر)ص( مایتط معنقیتم مبصم وعشتم مجمل به خدا داشتیم که در معرض انقاع خرایات وشرکصا وگاهم حتم 

ژرف تقأم باخرایات وجنایت های بقد . اینجا با تم ک وژرف اندیشم وتقجه به نمقزش های  پیامبررحمت )ص( است که مم تقانیم به 

 اندیشم معنقی صحیح دست یابیم  

 . خاموشی2-6-4

پیامبراعظم )ص( درمقارد متعدد م لمانان را به کم سانم وخامقشم نیزدعقت مم یرمقد ند   که به نقعم با تفکروتأمل شصقدی 

 ( 420قرابت دارد . برای نمقنه پیامبر )ص( مم یرمایند : خامقشم رییع ترین عبادتصاست . ) نصج الفصاحه : 

 . فرایند محوري2-6-5

دریرایند تربیت دینم و سیره نبقی تقجه وتأکیدبه جنبه های نظری وگفتاری کفایت ناقاهد کرد وچه ب ا درشرایط خاصم 

ریتارمربم مؤثرترازدالیل منطتم باشد که برای نشان دادن حتیتت به متربم ارائه مم کند . ازاینرو ک انم که م ئقلیت سنگین تعلیم 

را برعصده مم گیرند  دروهله ی اول باید ازریتارهای نیکقی یردی واجتماعم برخقردارباشند  بطقری که متربم یتین حاصل کند که وتربیت 

 مربم به حتیتت نزدیک است ویادرراه رسیدن به نن حرکت مم کند. 

 . دیربازدهی وحرکت جهشی2-6-6

ایراد پس ازطم کردن مراحلم خاص به مرتبه ی مقرد نظردست  درامرتربیت دینم نباید انتظارداشت که درکقتاه مدت همه ی

ن یابند.ننچه درتعلیم وتربیت دینم مصم است استمرارامرتعلیم وتربیت وعدم ناامیدی ازهدایت ایراد است . تربیت دینم یرایندی متطعم وپایا

تناد به نمقزه ای دینم وسیره نبقی  رشدوحرکت به پذیرنی ت .تعلیم وتربیت دینم یرایندی همیشگم   بم پایان ومادم العمراست وبا اس

 سقی کمال مطلقب نه تنصا دراین جصان ودرزمان حیات   بلکه بقاسطه ی برخم اعمال بعد ازمرگ ودرجصان دیگرنیزادامه مم یابد.
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 . جامعيت 2-6-7

. قرب الصم وک ب نمادگم برای  درتربیت نبقی به تمام ابعادوجقدی ان ان تقجه شده وهیچ یک ازننصا یدای دیگری نشده است

زندگم جاودان درسرای باقم اگرچه هدف اصلم تعلیم وتربیت قرنن وپیامبر)ص( است   اما این به معنای انکاروطردملزومات زندگم دنیقی 

 نی ت .رسیدن به سعادت دنیا ونخرت تقأمان مقرد تقجه است .

 نتيجه گيري

وهمراه یکدیگرند   تعلیم عمدتا برجنبه شناختم ان ان تاکید وتربیت بیشتربرجنبه  تعلیم وتربیت همقاره دومفصقم مالزم       

اعم های غیرشناختم نن   بااین حال  این مرزبندی به منزله عدم ارتباط این دونی ت   این دو مفصقم باهم رابطه دارند   وبرای این دو   انق

اتگم ودرهم تنیدگم صائب تربه نظرمم رسد . هرچنددرتعلیم وتربیت ازجصت ازروابط قابل تصقروبحث است   که میان ننصا  رابطه نمی

مفصمقمم متفاوت وجدای هم ه تند  امادرمتابل عمل وتحتر   این دو به هم نمیاته ومنطبر برهم ه تند   یعنم نه هیچ تعلیم ونمقزشم 

مباحث مطرح  دیگرازاین رابطه ها پرداخته شده است .وبدون تربیت محتر مم شقد  ونه هیچ تربیتم امکان پذیراست . دراین تحتیر به 

پیامبر اسالم)ص( هماند دو بال برای پرواز به سقی کمال قرنن و شده در این نقشتار کقتاه مم تقان نتیجه گریت که تعلیم و تربیت از دیدگاه

ی او را شکقیا نماییم  باید ابتدا مطالبم را به او نمقزش الزم و ملزوم یکدیگر مم باشند. زیرا اگر باقاهیم  ان ان را تربیت کنیم و استعدادها

پیامبر اسالم )ص( تعلیم و تربیت بر پایه دین مم تقاند ارتباط قرنن ودهیم   پس تعلیم با تربیت رابطه ای م تتیم و دو سقیه دارد.از نظر 

لیت وادار نماید و اخالص  تعلیم و تربیت عملم   مالیمت و ان ان با پروردگار را م تحکم تر نماید و او را به  پذیرش   تعصد و قبقل م ئق

پیامبر اکرم)ص( مم  قرنن ونرمش در تعلیم و تربیت   سئقال و پرسش و پرهیز از مجادله  از جمله عقاملم ه تند که تقجه به نن ها از نظر

پیامبر اسالم )ص(  قرنن و ا باید از روش های تربیتمتقاند ان ان را به سقی کمال سقق دهد.امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشقر م

جامعه اسالمم یرا روی ننصا نصاده است دور نشقند چقن در اثر تعلیم و تربیت  انبصره بگیرند و همقاره سعم نمایند از م یری که اولین معلم

 قن مطابر حر و به روش صحیح عمل نماید.صحیح   ان ان در م یر درست و اصقلم خقد هدایت مم شقد و مم تقاند د رصحنه های گقناگ
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