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 چکيده
امروزه اهميت علم و دانش ، بر بشريت آشکار است، همه مکاتب بشري و اديان آسماني بر كسب 

در اين بين، . شمرند علم و دانش تأكيد دارند و پيشرفت و ترقي در مسير علم را افتخار آميز مي

ن كريم هها آيه در قرآ دين مبين اسالم بيش از هر دين و آيين ديگري به اين مقوله پرداخته و در د

، با اهميت قائل شدن (ع)و صدها حديث در مجموعه هاي ارزشمند از سخنان اهل بيت عصمت 

ها را به تعليم و   براي علم و آموزش و نيز با مذمت جهل و بيان آثار آن، به علم بها داده و انسان

 .  تعلّم فراخوانده است

تحليلي و جمع  –روش توصيفي در اين پژوهش كه از نوع تحقيقات كيفي است هدف آن است به 

آوري اطالعات به روش كتابخانه اي بدين سوال پاسخ دهيم كه قرآن كريم در اهميت علم و 

آموزش به چه مواردي تاكيد و اشاره دارد؟ در پايان پس از بررسي مستندات پژوهش و آيات قرآن 

رآن كريم در ايات كريم  به روش تحليل محتواي كيفي و هرمنوتيک بدين نتيجه رسيديم كه ق

علم خداوند، علم اسالم، تعدد علوم، منشأ وحياني تربيت و : متعدد و جنبه هاي گوناگوني از جمله

و نقش هدايتگري قرآن كريم، برتري و خالفت علما بر ديگران ، رسالت ( ص)تزكيه ي پيامبر اسالم

ه و ضرورت آموختن علوم، انبيا، علم آموزي به افراد، علم در مقابل جهل و شرک و ستم  و توصي

 اين مهم را يادآور شده كه آيات مرتبط با آنها نيز ارائه گرديد

 كريم قرآن آموزش، اجتماعي، تربيت تربيت، :يديکل واژگان

 

عی
ما

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
 (

وم
ل د

سا
)

 

ره 
ما

ش
6  / 

جل
وم 

د د
 /

ن  
ستا

تاب
59

31
  /

 ص
56

1
-

57
6

 

 3بهروزمنش بهاره ،2شاپور فریدونی ،1حميد محمودیان

 شيراز آزاد دانشگاه استاديار 1
 شيراز آزاد دانشگاه استاديار 2
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد شيراز 3

 

 :نويسنده مسئولميل نام و نشاني اي

 بهروزمنش بهاره

 Bahareh_behrozmanesh@yahoo.com 

 

 اهميت علم، آموزش و تربيت از دیدگاه قرآن کریم



 576-561، ص 5931تابستان ، 6شماره  جلد دوم ،،رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه

سب علم و دانش تأكيد دارند و امروزه اهميت علم و دانش بر بشريت مخفي نيست، همه مکاتب بشري و اديان آسماني بر ك

لکن بدون ترديد دين مبين اسالم بيش از هر دين و آيين ديگري به علم بها داده و . شمرند پيشرفت و ترقي در مسير علم را افتخار آميز مي

 .ها را به تعليم و تعلّم فراخوانده است انسان

در بيان اهميت علم، ( عليهم السالم)اهل بيت عصمت  ها آيه در قرآن كريم و صدها حديث در مجموعه ارزشمند سخنان ده

با نگاهي گذرا به اين مجموعه ي  گرانسنگ و . جايگاه، تعريف، اقسام، شرايط و مسائل علم و آموزش و نيز مذمت جهل و آثار آن آمده است

اين مضامين بلند و نوراني در باره علم  توان دريافت كه هيچ مکتبي اين همه توصيف و تأكيد، آن هم با مقايسه آن با ديگر مکاتب، مي

 .ندارند

ها  هاي بنيادي قرار گرفته است اين چالش به دليل بحران هاي هويتي، اجتماعي و عدم توجه به معنويت، جامعه در معرض چالش

در نهادهاي فرهنگ ساز معتقد است نبود راهبرد فرهنگي ( 0331)خواجه سروي . در روابط ميان فردي، ارتباطي و عاطفي آشکار مي باشد

اين مشکالت موجب . نظير آموزش وپرورش، نظام را با معضالتي مثل روزمرگي فرهنگي و بروز بحران هاي هويتي مواجه ساخته است

براساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در حوزه ي تربيت كاستي . ايراني به طور جدي پيگيري نشود -اند كه تقويت هويت اسالمي شده

جدي و آشکاري وجود دارد و فرزندان اين مرز وبوم با وجود ميراث غني اسالمي و ايراني و منبع اليزال الهي قرآن شرايط مناسب  هاي

كنند و اين كاستي ها در رفتار افراد جامعه به ويژه جوانان آشکار مي باشد؛ مسائلي از قبيل بحران هويت،  تربيتي و اجتماعي را تجربه نمي

ها و باورهاي اسالمي نمود بيشتري دارد و آسيب هاي جبران  هاي ارتباطي و اجتماعي، دين گريزي و بي اعتنايي به ارزش فقدان مهارت

ناپذيري به نظام اجتماعي وارد ساخته است، اين مساله لزوم توجه و عزم جدي متخصصان علوم تربيتي و روانشناسي را مي طلبد تا به شکل 

 . ص  بپردازندعلمي به پژوهش در اين خصو

به واسطه ي تربيت اجتماعي، آدمي در طول حيات خويش تمامي عناصر اجتماعي و فرهنگي محيط خود را به شکل خودآگاه و 

يا ناخودآگاه دروني كرده و با ساخت شخصيت يگانه مي سازد، در واقع در تربيت اجتماعي آنچه محور قرار مي گيرد طبيعت، اراده، خواست 

هرگونه تغيير و تبديل يا تحريف و تحميل كه ماهيت و هويت . رد است كه بايد توسط اوليا و مربيان مورد تاييد قرار گيردو نياز فطري ف

از همين روست كه بايدفرصت ها و زمينه هاي تربيتي به شکل آزاد اما متعهدانه فراهم شود تا . فردي او را مختل سازد پذيرفته نيست

روسه و نه يک پروژه، و به مثابه يک جريان تکويني، و نه تدويني، رشد يابد و هر فردي متناسب شاكله شخصيت كودک، به منزله يک پ

 (.0331كريمي، )« خودش و راه و روش منحصر به فرد خود، به كمال فردي و اجتماعي برسد

اسب با شاكله خويش مسير منحصر بنابراين تربيت اجتماعي فرايندي است كه هر چند در اجتماع اتفاق مي افتد اما هر فرد متن 

اما يکي از مسائل مهمي كه در . باشد كند و طي اين مسير مستلزم طرح و نقشه و برنامه ريزي اصولي مي به فردي را به سمت كمال طي مي

و شناخت وظايف و  ر اين ابطه  وجود دارد اين است تعليم و آموزش بايد چگونه باشد داد تا بر اساس آن شاهد اجراي صحيح آن در جامعه

آنها معتقدند چون . در اين رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترين مکان براي آموزش و تعليم اين مقوله مي دانند. تکاليف مبتني بر آن بود

مدرسه بعد از خانه دومين محيطي است كه كودكان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن سپري مي كنند، و نقش مهمي در رشد 

شخصيت و انتقال دانش و مهارت هاي زندگي به آنها دارد، در نتيجه مهارتهايي در مدرسه بايد آموزش داده شود بسيار حايز اهميت است 

هاي فرهنگي از طريق فرايند اجتماعي شدن دروني شده و به  در يک نظام داراي كاركرد مطلوب، اموزش ارزش(. 0331تقي پور ظهير، )

نقش انتظارات در ارتباط با همان . اختي و عاطفي براي رفتارهاي مربوط به ارزش وارد ساخت رواني فرد مي شوندعنوان گرايش هاي شن

هايي كه وارد فرايند اجتماعي شدن شده اند، تعريف مي شوند، به طوري كه آنچه كه از كودک براي عملکرد در مدرسه خواسته شود با  ارزش

 (.0331گتزلز، )هاي رفتاري او سازگار است  گرايش

هايي كه در زمينه ي تربيت اجتماعي انجام داده است؛ چالش اساسي فراروي نظام آموزشي ايران را  در پژوهش( 0333)فتحي 

كند كه تربيت شهروندي و اجتماعي مي تواند  داند و بيان مي هاي حل مسائل زندگي را داشته باشند مي تربيت شهرونداني كه توانائي مهارت

ز آسايش و رفاه مردم هر كشور شود، سبب ايجاد مشاركت اجتماعي، ارتباطات خويشاوندي، رشد و توسعه اقتصادي، رشد سياسي و زمينه سا

ي فرهنگي، ارتقا سطح دانش افراد،آشنايي با قوانين و قواعد در سطح جامعه و بين المللي، توجه به ميراث فرهنگي و جلوگيري از خود بيگانگ

هاي امروزي، بر خالف نسل هاي قبل، چندان آينه تمام نماي  كند هويّت نسل بيان مي( 0330)جنکينز . ها مي شود نگدر برابر ساير فره

اگر ديروز اين تاريخ و فرهنگ ما بودند كه شيوه هاي ما براي صحبت از هويت را به ما آموختند، امروزه اين . چشم اندازهاي اجتماعي نيست

قبيل رويارويي زبان ها، مواجهه سنت ها و شيوه هاي زندگي، فرايند هاي جهاني شدن و رسانه هاي گروهي و  شيوه ها منابع بيشتري را از

از آنجايي كه  در كشور  اسالمي ما، برنامه ي زندگي و حركت هاي فردي (. 2112)دوگان . البته تاريخ و فرهنگ خودمان را در بر مي گيرد
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م و قرآن، شکل مي گيرد، به طور قطع بايد اين هدايت و راهنمايي ها در شکل يک نيروي قوي و و اجتماعي در پرتو راهنمايي هاي اسال

مسلط بر جامعه ظاهر و به صورتي برنامه ريزي شده، منسجم، مدون، كامل، صحيح و در عين حال مستمر و گام به گام، ارائه شوند تا جامعه 

در اين راستا، الزم است تا اين . نايل آيد  -كه درخور اسالم و جامعه ي اسالمي باشد  به گونه اي –بتواند به اهداف مورد نظر دين اسالم 

دستورات و توصيه هاي ارزشمند الهي،  استخراج و بررسي و هركدام در جاي خود و به نحوي مناسب و شايسته، تبيين و تفسير و در نهايت 

به آن دستورات و توصيه ها، بايد براي تمامي افراد و احاد جامعه روشن شود تا آموزش داده شوند و  مهم تر آن كه اهميت اجرا و پايبندي 

آنها  نيز در آموزش و نهادينه شدن اين ارزش ها همت گمارند و همگام با هم، جامعه را به سمت سعادت و پيشرفت سوق دهند و در راه 

ها و منابع مطالعه شده، تربيت اجتماعي به  با توجه به پژوهش بنابراين(. 0333حسيني، )قرآني  بکوشند -ايجاد جامعه ي سالم اسالمي

ها و هنجارهاي اجتماعي شکل مي گيرد در نظام آموزشي كمتر به آن پرداخته شده   عنوان يکي از ساحت هاي تربيت كه در بستر ارزش

ه در قرآن دارد توجه كامل و علمي نشده هاي اجتماعي، فرهنگي و اسالمي كه ريش است و در مواردي هم كه پرداخته شده است به ارزش

اسالمي به عنوان يکي از كشورهاي پرطالق  -اسالمي، علي رغم ميراث فرهنگي، تمدني و تاريخي ايراني -است؛ از همين رو جامعه ايراني

بيگانه و نامانوس با فرهنگ هاي  جهان و آمار باالي تلفات ناشي از حوادث جاده اي و نابساماني و معضالت ناشي از ورود و اشاعه فرهنگ

فرهنگي قرار گرفته است و از آنجا كه تربيت بدون  –در معرض تهديد و بحران اجتماعي ... اسالمي و ترويج فرق ضالّه و شيطان پرستي و

ر قرآن مورد هاي جامعه مفيد و مؤثر نخواهد بود اين پژوهش، تربيت شهروندي و به طور مشخص مؤلفه هاي اساسي آن را د توجه به ارزش

         .بررسي قرار مي دهد

تصور ايجاد جامعه اي آرماني و مدرن با شکل گيري شهرها و زندگي افراد با ويژگي هاي گوناگون آن، موضوعي است كه در طول 

انساني،  ترسيم  تاريخ فکر و ذهن متفکران و فيلسوفان  اجتماعي را به خود مشغول داشته تا جامعه اي آرماني و مدرن را براي جوامع

 .(0331؛ مجتهدزاده و باقرپور، 0332مصباح يزدي، ) نمايند

 ضرورت توجه به آموزش و تربيت  -2
هاي آموزشي توجه نشان مي دهند و  با توجه به مسائل مطرح شده، انديشمندان اجتماعي و تربيتي به طور علمي به نظام

هاي آموزشي و فرايند تربيت حل وفصل نمايند و  درمان آن را در  كمک نظامهاي مطرح شده در اجتماع را به  درصددند معضالت و چالش

هاي آموزش و پرورش، به عنوان  هاي هوشمند،  تحول در نظام نزد انسان( 0331)كنند و به تعبير مهرمحمدي  نظام آموزشي جستجو مي

ها را در تربيت  راج و تدوين اهداف، اصول، محتوا و روششالوده استخ( 0332)بهشتي . پيش نياز اهداف توسعه ي پايدار ارزيابي شده است

در ارتباط . داند كه از متون اسالمي استخراج مي شوند ديني از ديدگاه اسالم، اوصاف وجودي انسان، جهان و آفريدگار انسان و جهان مي

بيت شهروندي به طور خاص مي پردازد اهميت و ضرورت نظري پژوهش حاضر با توجه به اينکه اين پژوهش به تربيت به طور عام و تر

بنيادهاي نظري تربيت شهروندي و اجتماعي را گسترش مي دهد و به رشد و توسعه مفهومي اين حوزه از معرفت بشري كمک خواهد كرد و 

ي باشد به توسعه ي هاي قرآني م از سوي ديگر با توجه به اينکه پژوهش حاضر به دنبال ترسيم انساني رشد يافته از بعد اجتماعي با شاخص

و از جنبه اهميت و ضرورت عملي، پژوهش حاضر ضمن كالبد . علوم انساني و اسالمي سازي علوم انساني  كمک شايان توجهي خواهد كرد

ها و هنجارهاي جامعه اسالمي الگوي پيشنهادي در اين رابطه  شکافي آسيب هاي ناشي از بي توجهي به تربيت اجتماعي با توجه به ارزش

رضه مي نمايد و به طور مستقيم رفتارهاي اجتماعي آحاد جامعه را نشانه گرفته است و اينکه پژوهش حاضر به دنبال ارائه اصولي براي ع

آموزش و تربيت دانش آموزان دبستاني مي باشد و جامعه هدف آن سازمان آموزش و پرورش و تمام افراد وابسته به حوزه ي تعليم و تربيت 

بنابراين ضرورت و اهميت پژوهش حاضر، از چند . مي مي باشد، قابليت عملياتي سازي در فرايند تربيت رسمي را داردرسمي و غير رس

اول اينکه تربيت را به همراه مؤلفه هاي اساسي آن در قرآن مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد و منبع مستقيم و : جهت قابل توجه است

باشد كه بايد در فرايند اسالمي سازي علوم و به طور خاص علوم انساني به آن پرداخته شود؛ دوم اينکه غير مستقيم پژوهش حاضر قرآن مي 

ها و معضالت اساسي در جامعه و كم توجهي به معنويت،  مساله محور مي باشد و ضمن آسيب شناسي تربيت اجتماعي و با توجه به چالش

كند؛ سوم اينکه با  ، راهکارها را در الگوي مطلوب تربيتي مشتمل بر اصول تربيتي لحاظ ميهاي اصيل اسالمي در فرايند تربيت باورها و ارزش

توجه به اينکه در زمينه ارائه اصول  مطلوب تربيت اجتماعي مبتني بر قرآن در دوره ابتدايي تا كنون پژوهشي فراگير وكامل انجام نشده 

 .باشداست، تدارک پژوهشي در اين زمينه مفيد و ارزشمند مي 
 

 مفهوم شناسی    -3

  :تربيت -3-1
مجموعه تدابير و روش هايي است كه »و در اصطالح مورد نظر ما « غذا دادن و بزرگ كردن» در لغت يعني« ربو»تربيت از ريشه 

 (.0332بهشتي،)«براي ايجاد، ابقاء، و اكمال ادراكات، تمايالت، تصميمات و اقدامات مطلوب در متربي صورت مي پذيرد
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تربيت به مفهوم . مراد از تربيت در اين پژوهش فعل و انفعاالت ميان مربي و متربي مي باشدكه به قصد يادگيري انجام مي شود   

فراهم آوردن زمينه ها و عوامل به فعليت رساندن ياشکوفا ساختن شخص در جهت رشد و تکامل اختياري او به سوي هدف هاي مطلوب و 

 (.0332اعرافي، ) ده استبر اساس برنامه اي سنجيده ش

مي داند و اين در  "كشف استعدادهاي طبيعى و شکوفا ساختن آن استعدادها  "تربيت را ( م . ق 371 -723) افالطون          

يل مي شمارد كه به وسيله ي  خانواده يا دولت، براي ايجاد فضا  "مجموعه اى از اعمال  "آن را  ( م. ق 322 -337)حالي است كه ارسطو 

هدايت فرد به وسيله ي فيلسوف و حکيم براي عضويت  "نيز در تعريفي ديگر ، تربيت را ( م . ق 332 -211)اخالقى انجام مي شود و فارابى 

و اين در حالي است .  معرفي مي كند  "در مدينه ي فاضله به منظور دستيابى به سعادت و كمال اول در اين دنيا و كمال نهايى در آخرت

 : لى سينا  و غزالى تعاريفي متفاوت از تربيت ارائه نموده اندكه  بوع

برنامه ريزى و فعاليت محاسبه شده در  "در بياني عالمانه، از  تربيت به عنوان ( ق. هـ  723-313يا  333)بوعلى سينا          

ياد مي كند و  "و سعادت جاويدان الهى  جهت رشد كودک، سالمت خانواده و تدبير شؤون اجتماعى، براى وصول انسان به كمال دنيوي

تدبير نفس و باطن از طريق اعتدال بخشى تدريجى به قوا و تمايالت  "عبارت از نوعى ( ق. هـ  515 -751)تعليم و تربيت در ديدگاه غزالى

 (.337تا  013همان منبع ، ص ) است "به وسيله ي معرفت، رياضت و استمرار، براى نيل به انس و قرب الهى

دانسته اند كه با مباني و اصول و روش   "كشف قانونمندي هاي حاكم بر تربيت  "برخي صاحبنظران، تربيت را به معناي           

از ديدگاه ايشان، تربيت به معناي پرورش دادن استعدادهاي بالقوه و هدف از تربيت، ساختن . هاي تربيتي كشف شده،  وارد جامعه مي شود

ادن چيزي در عرصه ي وجود انسان، نيست؛ بلکه از شکوفايي و به بار نشاندن ارزش هاي انساني و متعالي در وجود او به و از نو بنياد نه

 (.0331؛ سيف ، 0331مطهري، ) عنوان تربيت ياد مي كنند

ا را را از اهداف مي دانند و شکوفايي ارزش ه "پل ارتباطي بين نسل هاي پيشين و پسين   "گروهي ديگر، تربيت را           

 :خسروپناه و زاهدويسي و الندوي  و ديويي را مي توان در اين گروه قرارداد. تربيت مي شمارند

هاي بعدي  هاي بشر است و نسلي را به نسل  گيري از توانمندي براي بهره "آگاهانه و ارادي  "اين گروه تربيت را فرآيندي          

اي كه بقا و رشد آنها را  هاي آينده را براساس نظريه دهند تا نسل ه پدران يک نسل و مربيان به خرج ميتربيت تالشي است ك. پيوند مي دهد

 . تضمين كند، بارآورند

اعمالي است كه براي بناساختن تدريجي انسان از  از ديدگاه اين افراد، تربيت، مجموعه : به طور كلي مي توان گفت          

به بيان ديگر، تربيت نوعي رشد و پرورش، به منظور ايجاد يک سلسله ويژگي ها در . شود د تمام و كمال، انجام ميكودكي، تا رساندن او به ح

؛ 0330، به نقل از سرپرسي نن؛  خسروپناه ، 0231الندوي ، ) انسان و برانگيختن و گسترش حاالت جسمي، عقلي و اخالقي او است

 (.0333جان ديويي؛ دلشاد تهرانى،  به نقل از0331؛  رفيعي ، 0332زاهدويسي ، 

 :تربيت اجتماعی-3-2

هاي اجتماعي الزم را براي مشاركت مؤثر و فعال در زندگي  تربيت اجتماعي فراگردي است كه بواسطه آن هر فرد دانش و مهارت

ندگي گروهي و مزايا و تربيت اجتماعي،آشنايي با مفاهيم مختلف ز(..21، ص0323عالقه بند، )گروهي و اجتماعي را كسب مي كند 

ها و معيارها و قوانين حاكم  و ارزش( خانواده و امت اسالمي و جامعه بشري)هاي اجتماعي  محدوديت هاي زندگي اجتماعي و شناخت گروه

 (73، ص0333كربالئي پازوكي،)ها است  بر آن

  :آموزش-3-3
فردي مهارت، دانش و بينش الزم را براي انجام كاري شود  اي از اعمال است كه موجب مي منظور از آموختن، عمل يا مجموعه

توان نتيجه گرفت كه آموزش يک استراتژي است كه با هدفي خاص و جهتي مشخص در طول زمان  باتوجه به تعاريف ارائه شده مي. فراگيرد

ومات در ذهن فرد جايگزين جريان آموزش شامل محتوي و جهت و تأكيدهاي خاص است كه طي اين جريان، معل در واقع. شود اجرا مي

آيد كه اين مفهوم را نيز بهاين  شوند و در نتيجه در رفتار و نحوة ديد فرد تغييراتي به وجود مي شده و با آگاهيهاي قبلي وي تلفيق مي

 (.0353. كيان پور)كند صورت بيان مي

خدمت پرورش و كارآموزي قرار مي گيرد،  آموزش نه يک نهاد است و نه يک دوره، بلکه آموزش مجموعة فعاليتهايي است كه در

او آموزش را به اين صورت تعريف . گويند دهد آموزش مي معموالً به فعاليتهايي كه معلم به تنهايي يا به كمک مواد آموزشي انجام مي

سيف، )در يادگيرندگان است شود كه هدف آن ايجاد يادگيري اي گفته مي ريزي شده آموزش به هرگونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح: كند مي

0332.)  

 

 :قرآن کریم -3-4
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در باور . است« جمع نمودن، فراهم آوردن و همچنين خواندن»است، در واژه به معني  گرفته شده « قرء»كه از ريشه ي «قرآن» 

خوانند، فرو فرستاده شده  امبر ميساله از جانب خدا و از طريق جبرئيل بر محمد، كه او را آخرين پي 23مسلمانان، اين كتاب دريک دوره ي

. آيه است 1231سوره و  007جزء،  31قرآن داراي . به شکل كتابي گردآوري شده كه قرآن نام دارد( وحي)ها   مجموع اين فروفرستاده. است 

 (.0332فرهنگ عميد، ) 
 

توسط فرشته ي وحي، جبرئيل، از جانب  قرآن وحي نامه ي  اعجاز آميز الهي است، كه به زبان عربي شيوا و فصيح به عين الفاظ

 . (0313سيوطي، ) خداوند و از لوح محفوظ بر قلب و زبان پيامبر اسالم هم اجماال يکباره و هم تفصيال در طول بيست و سه سال نازل شد

 

نازل ( ص)ر اسالم قرآن عبارت از آيات و تعبيرات الهي است كه از هرجهت اعجاز آميز بوده و بياني كه از طريق وحي بر پيامب

و  گرديده و در مصاحف و دفاتر گرد آمده و به تواتر به ما رسيده است و در واقع، قرآن موجود همان كالم الهي است كه مردم مامور به قرائت

ق دانشمندان عمل به مضامين آن هستند و هيچ گونه دستبرد و تحريف و زيادت و كاستي در آن راه نيافته و اين تعريف از قرآن مورد اتفا

 .(0332حجتي، ) باشد اسالمي مي 

 

  :فلسفه ي تربيت در قرآن -3-4 -1 

گرچه توجه به فلسفه ي تربيت، پيشينه اي تاريخي به قدمت خود تر بيت دارد و هر مربي و نظام تربيتي به گونه اي  ديدگاه 

ي جدا سازي فلسفه ي تربيت از روش تربيتي  همچنان فلسفه هاي زير بنايي و فلسفي را در اين حوزه ي معرفتي، به بحث  گرفته است، ول

در تعاريفي كه براي فلسفه ي تربيت ارائه شده اند، به صورت روشن و تا حدودي  همصدا، . ي ساير علوم، گذشته ي چندان درازي ندارد

 : مله گفته اندپيوند  بايد هاي نظام اخالقي را با مباحث  كلي  فلسفي، ترديد ناپذير مي دانند؛ از آن ج

عناصري كه تشکيل دهنده ي يک نظام تربيتي هستند و به صورت نظامدار و منطقي با هم ارتباط دارند، در حقيقت،          

و ارزش ( موضوع تربيت)برآمده و متاثر از پرسش ها و بحث  هاي كلي اند كه ماهيت فلسفي و وجود شناختي دارند و از  چيستي انسان  

( 0335شفيلد، ) سخن مي گويند  -كه دو عنصر اساسي  در نظام  تربيتي  مي باشند  –( محتواي قابل انتقال به تربيت  شونده)هاي انساني 

. 

در قرآن، آموزش حکمت و حقايق  هستي در كنار تالوت آيات الهي، تزكيه و تعليم وحي، به عنوان عامل موثر در جهت          

 :رديده استرهايي انسان از ضاللت  مطرح گ

 وَ الْحِکْمَََ وَ ِِنْ کانُوا مِنْ قَْ ُُْ هُوَ الَّذي بَعَثَ فِی الْأُمِّيِّينَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّيهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ»  
لى از خود آنان بر انگيخت كه آياتش را بر آنان تالوت مى اوست كه در ميان اميين، رسو(: 2سوره ي جمعه، آيه ي ) «  ضَاللٍ مُْينٍ  لَفی

 .كند و آنان را تزكيه مى نمايد و كتاب و حکمت مى آموزد؛ هر چند پيش از آن، در گمراهى آشکار بودند

ه اي راهي به قرآن، رسالت تعليم و تربيت انسان را بر عهده دارد و هر مفسر و پژوهنده و مربي كه بدان روي آورد، به گون         

سجادي، ) شناساندن نظام تربيتي قرآن مي جويد و به  فراخور فهم و توانش به تبيين ديدگاه هاي تربيتي  اين كتاب آسماني، دست مي يابد

0333 .) 

 قرآن، كتاب تربيت و هدايت است و درباره اين نقش خود مى. از ويژگى هاي بازر تعليم و تربيت اسالمى، نقش هدايتى آن است

 :فرمايد

آن ترديدى ( حقانيت) اين است كتابى كه در (: 2سوره ي بقره، آيه ي ) «  ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ»           

  .نيست  و مايه ي هدايت تقوا پيشگان است
دهاي موضوع تربيت را بشناسد، در جهت در اين باور، نقش مربيان، شناخت و پرورش استعداد هاست؛ مربي بايد استعدا         

مثل يک گل كار كه كوشش مي كند با تجربيات خود، طبيعت گل را بشناسد، تا  راهي در جهت . استعدادهاي او كار كند و  او را رشد بدهد

 .(0333هاشمي، ) شکوفايي آن بيابد

 روش شناسی پژوهش -4

 : روش پژوهش  -4-1
هر چند در برخي موارد براي پاسخگويي به سؤاالت تحقيق و به طور . هش از نوع كيفي است پارادايم يا رويکرد زير بنايي پژو 

خاص سؤال مورد به تحليل محتواي كيفي كتب دوره ي ابتدايي از اعداد و ارقام استفاده شده است، اما جمع آوري و تحليل داده ها به شکل 
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يري است كه افراد از واقعيات دارند و چون تعابير وابسته به محتوا، به ويژه در تحقيق كيفي توجه محقق به تعاب. كيفي انجام شده است

ها و هنجارها اهميت خاصي دارد و شناخت پديده  محتواي فرهنگي و ديني است، بنابراين در اين نوع تحقيقات، درک مفاهيم، معاني، ارزش

رسند، بايد از باالترين توجه در پژوهش هاي علوم  د رشد و بالندگي ميهاي آموزش و يادگيري، كه از طريق آنها فرد و جامعه به باالترين ح

اسالمي و پارادايم زيربنايي حاكم بر آن از نوع كيفي و  –لذا پژوهش حاضر نيز به دليل بعد ايراني (. 0333بازرگان، )انساني برخوردار باشند 

هايي ديني و اسالمي با رويکرد بومي، نارسا و ناقص مي  بال پژوهشها و پارادايم كمّي در ق هاي كيفي سود جسته است چرا كه روش روش

هاي كيفي از  همچنين پژوهش حاضردر زمره پژوهش هايي است كه با استفاده از روش. هاي پژوهش را آشکار نمي سازد باشد و پيچيدگي

از طريق ( پژوهش)حتوا، فني براي يافتن نتايج روش تحليل م. به دنبال رسيدن به اهداف خود مي باشد 2و هرمنوتيک 0طريق تحليل محتوا

تعيين عيني و منظم ويژگي هاي مشخص پيام هاست البته تعريف ما اشاره به كمي كردن ندارد و همچنين اين تعريف شرط محدود كردن 

ني پنهان پيام ها مجاز است با اين توصيف، استنتاج درباره ي معا. پذيرد ها نمي روش تحليل محتوا را به توصيف ويژگي هاي آشکار پيام

 (.0333، به نقل از بازرگان، 3هولستي)
 

 :واژه ي  علم در آیات قرآن کریم  -5

  :ترس از خداوند نشانه ي علم  -

 . ترسند از ميان بندگان خدا، تنها عالمان از او مى(: 23سوره ي فاطر، آيه ي ) «  ِِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِْادِهِ الْعُلَماءُ»  

 

   :تعْير علم به  نور -

تعليم سحر و جادو را شيطاني و باطل مي داند؛ :  مثال. خداوند علم به نور تعبير كرده و هر آموزشي را علم،  به حساب نمي آورد

 : زيرا سحر، انسان ها را در مسير توحيد پيش نمي برد و از نورانيت الهي برخوردار نيست و دانشي شيطاني است

 

و اما  شياطين كه به دليل آن كه به (: ...012سوره ي بقره، آيه ي ) « ... وَ لکِنَّ الشَّياطينَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر... » 

 ....مردم سحر مي آموختند، كافر شدند

 

 :اذعان به آگاهی و علم  خداوند -
م خود انسان ها را از عقوبت گذشتگان و نيز از آينده و نتيجه ي در آيات زير اين تعبير به كار رفته و خداوند به وسيله ي عل 

 : اعمالشان آگاه نموده است

 

از روزي (: 012سوره ي مائده، آيه ي ) «  یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُ َُ فَيَقُولُ ماذا أُجِْْتُمْ قالُوا العِلْمَ لَنا ِِنَّکَ أَنْتَ عَالَّمُ الْغُيُوبِ» 

ما چيزي : چه پاسخي به شما داده شد؟ مي گويند[ در برابر دعوت شما: ]داوند، پيامبران را جمع مي كند  و به آنها مي گويدكه خ[ بترسيد]

 .تو خود، به همه ي اسرار نهان عالم و آگاهي. نمي دانيم

 

سوره ي ) « بُ کُ ُُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْکُفَّارُ لِمَنْ عُقَْْى الدَّارِوَ قَدْ مَکَرَ الَّذینَ مِنْ قَْْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَکْرُ جَميعاً یَعْلَمُ ما تَکْسِ»  

به آنچه كه هر . و به يقين كساني كه پيش از اينان بودند، مکر و نيرنگ كردند، حال آنکه همه نيرنگ ها از آن خداست(: 72رعد، آيه ي 

 . كه عاقبت اين سراي از آن كيست كس به دست مي آورد، عالم است و به زودي كافران خواهند دانست

 

سوره ي )«   أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ ال یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ِِنَّ اللَّهَ عَليمٌ قَدیرٌ  وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ ِِلى» 

ي ميراند بعضي از شما به نامطلوب ترين سنين باالي عمر مي رسند، تا بعد از علم و خداوند شما را آفريد سپس شما را م(: 31نحل، آيه ي 

 ! خداوند دانا و تواناست[ و همه چيز را فراموش كنند] آگاهي، چيزي ندانند

 

                                                           
0 . Content Analysis 
2 . Herrmeneutics 
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 :علما نسْت به سایرین  برتري -

 : قرآن كريم، اهميت علم و برتري علما و رفعت مقام آنان تصريح نموده و فرموده است
 

خداوند كسانى را كه ايمان (: 00سوره ي مجادله، آيه ي ) «   یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ» 

 .بخشد اند و افرادي را كه به آنان، علم و دانش داده شده درجات عظيمى مى آورده

 

 آيا افراد دانا و نادان با هم برابرند؟(: 2سوره ي زمر، آيه ي )«  وَ الَّذینَ ال یَعْلَمُونَ هَ ُْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ» 

 

 

 : علم؛ الزمه ي خالفت و جانشينی خداوند -

و مقام خليفة اللهي او را بيان كرده است كه در اين ( ع)جريان خلقت حضرت آدم  35تا  30قرآن كريم در سوره ي بقره، آيات 

از ديدگاه قرآن كريم، علم،  سبب برتري و . بسيار مهمي در زمينه جايگاه علم و علم آموزي و مقام معلم و متعلم وجود دارد آيات، نکات

تر باشد، و از مخلوقات او آگاهي داشته  بزرگي خلفا و جانشينان خداست هر مخلوقي كه نسبت به اسما و صفات و نيز افعال خداوند، عالم

 :جه جانشين خدا بر خلق استباشد، برتر و در نتي

 

به آدم (  نام همه موجودات جهان را ) همه ي نام ها را [ خداوند]و (: 30سوره ي بقره، آيه ي ) « ...  وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها» 

 [.... تا او را جانشين خود در زمين گرداند] آموخت 

 

تَ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْقالَ لَهُمْ نَِْيُّهُمْ ِِنَّ اللَّهَ قَدْ » 

سوره ) «  کَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌمُلْ  سَعًََ مِنَ الْمالِ قالَ ِِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطًََ فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتی

چگونه او بر : گفتند. كرده است[ و انتخاب] را براي زمامداري شما مبعوث [ طالوت]خداوند : پيامبرشان به آنها گفت(: 273ي بقره، آيه ي 

توانايي [ و قدرت] او را بر شما برگزيده، او را در علم  خدا: گفت!  ما حکومت كند، با اينکه ما از او شايسته تريم، و او ثروت زيادي ندارد؟

 .آگاه است( از لياقت افراد براي مناصب) خداوند، ملکش را به هر كس بخواهد، مي بخشد و احسان خداوند، وسيع است و . بخشيده است

 

 :علم؛ سْب اطاعت و تواضع دیگران -
سجده ي  -و از بلندي جايگاه علم و تعليم و تعلم حکايت دارد  -دارد  ي ديگري كه در آيات مذكور در سوره ي بقره وجودنکته

 : سجده كنند( ع)خداوند به سبب علم آدم،  به مالئکه دستور داد كه بر آدم . به سبب برتري او از حيث علم است( ع)مالئکه بر آدم 

بر آدم سجده و خضوع : و هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم( : 37آيه ي سوره ي بقره، ) « .... وَ ِِذْ قُلْنا لِلْماَلئِکََِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» 

 ...كنيد
 

   :علم آموزي؛ هدف بعثت انْيا  -

از جمله نکاتي كه اهميت فوق العاده علم و علم آموزي را از ديدگاه قرآن كريم به اثبات مي رساند ، اين است كه تعليم بشر 

ده و بر تمام بشر واجب نموده كه از آنان علم و حکمت بياموزند و از دستورات آنان اطاعت كنند توسط پيامبران را هدف بعثت آنان ذكر كر

  :تا به سعادت دنيوي اخروي نايل شوند
 

وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَََ  يهِمْلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ ِِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ» 

خداوند بر مؤمنان منت نهاد  هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از (: 17سوره ي آل عمران، آيه ي ) « ضَاللٍ مُْينٍ  وَ ِِنْ کانُوا مِنْ قَْ ُُْ لَفی

حکمت بياموزد، در حالي كه پيش از آن، در گمراهى آشکارى  خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک كند و كتاب و

 .بودند
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) « َ هِمْ ِِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَکيمُرَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَََ وَ یُزَکِّي» 

) و پروردگارا، در ميان آنها فرستاده اي از خودشان برانگيز كه آيات تو را بر آنها بخواند و آنها را كتاب و حکمت( : 022سوره ي بقره، آيه ي 

 .بياموزد و آنان را پاكيزه نمايد، زيرا تويي كه مقتدر غالب و صاحب حکمتي( علوم شريعت و معارف عقلي 

 

 : معرفی اسالم به عنوان علم  -

سوره ي آل عمران، آيه ي ) «... نْدَ اللَّهِ الْإِساْلمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ  ِِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ ِِنَّ الدِّینَ عِ »

 ... ايجاد نکردند( در آن) و كساني كه كتاب آسماني به آنان داده شد، مگر بعد از آگاهي و علم، اختالفي . دين در نزد خدا، اسالم است( : 02

 

 :علم و عق ُ درمقاب ُ شرک و جه ُ و ستم -

سوره ي انعام، آيه ) « عَمَّا یَصِفُونَ   وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُْْحانَهُ وَ تَعالى» 

ار دادند در حالي كه آنها را خدا آفريده است و براي او به جهل و ناداني پسران و دختراني و براي خدا شريکاني از جن قر(:  011ي 

 . خداوند منزه و از آنچه آنان توصيف مي كنند، برتر است! تراشيدند

 

سخنان (: 5سوره ي كهف، آيه ي ) « ِِالَّ کَذِباً  ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ کَُْرَتْ کَلِمًََ تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ ِِنْ یَقُولُونَ» 

اين كلمه بزرگي است كه از دهنشان خارج مي [ بلکه از روي جهل و ناداني  سخن مي گويند] آنها و پدرانشان از روي علم و دانش نيست 

 . شود و جز دروغ چيزي نمي گويند

 

ولي ( : 72سوره ي عنکبوت، آيه ي ) « ا الْعِلْمَ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا ِاِلَّ الظَّالِمُونَ صُدُورِ الَّذینَ أُوتُو  بَ ُْ هُوَ آیاتٌ بَيِّناتٌ فی» 

 !اين آيات روشني است كه در سينه دانشوران جاي دارد و آيات ما را جز ستمگران انکار نمي كنند

 

شما (: 72سوره ي غافر، آيه ي ) «  لْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوکُمْ ِِلَى الْعَزیزِ الْغَفَّارِبِهِ عِ  لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِکَ بِهِ ما لَيْسَ لی  تَدْعُونَنی»  

مقتدر شکست ( خداي)مرا دعوت مي كنيد تا به خداوند كافر شوم و چيزي را كه بدان علم ندارم، شريک او سازم، و من شما را به سوي آن 

 .ناپذير و بسيار آمرزنده فرا مي خوانم

 

ما لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فاَل تُطِعْهُما ِِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَِّْئُکُمْ بِما   يْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ ِِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بیوَ وَصَّ» 
اگر با تو سخت گيرند تا چيزي ( يم گفت) انسان را به نيکي به پدر و مادر سفارش كرديم و (: 3سوره ي عنکبوت، آيه ي )  «کُنْتُمْ تَعْمَلُون 

را كه بدان علم نداري شريک من سازي از آنان اطاعت مکن بازگشت همه شما به سوي من است، پس شما را از آنچه عمل مي كرده ايد 

 . آگاه مي كنم

 

(: 30سوره ي حج، آيه ي )  «لْمٌ وَ ما لِلظَّالِمينَ مِنْ نَصيرٍ یَعُْْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِ» 

و ! آنها غير از خداوند، چيزهايي را مي پرستند كه او هيچ گونه دليلي بر آن نازل نکرده است، و چيزهايي را كه علم و آگاهي به آن ندارند

 !براي ستمگران، ياور و راهنمايي نيست

 

 :لف علوم اشاره ي آیات به انواع مخت -

 سوره ي)« َ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَها أَنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فيما لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فيما لَيْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ » 

و ستيز كرديد چرا درباره ي آن مواردي كه علم  شما كساني هستيد كه درباره ي آنچه نسبت به آن آگاه بوديد، گفتگو(: 3آل عمران، آيه ي 

 . و خدا مي داند، و شما نمي دانيد! نداريد، گفتگو مي كنيد؟

و در حقيقت بر (: 52سوره ي اعراف، آيه ي ) « َ عِلْمٍ  هُدىً وَ رَحْمًََ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونََ  وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ  بِکِتابٍ  فَصَّلْناهُ  عَلى»  

 .ي آورديم كه آن را از روي دانشي وسيع تفصيل داديم، در حالي كه سراپا هدايت و رحمت است براي گروهي كه ايمان مي آورندآنان كتاب

 

 :خداوند آموزگار اول و انْيا و برترین مربيان  -
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هاي  ي تواند آفريدهبي ترديد بشر بدون تعليم از سوي پروردگار متعال در جهالت است و تنها خالق هستي است كه او است كه م 

ترين اهمال، هدايت و تعليم بشر را به  خداوند متعال بدون كوچک. خود را از جهالت خارج كند و به سوي حق و سعادت رهنمود شود

ي خود ها را به دست انبيا  و ديگر انسان -كه آنان را رسوالن خود قرار داده  -بهترين وجه ممکن انجام داده و برخي را خود تربيت نموده 

 : تعليم داده است

 

خداوند رحمان، قرآن را تعليم (: 7تا  0سوره ي الرحمن، آيه هاي ) « عَلَّمَهُ الَْْيان* خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* الرَّحْمنُ» 

 . فرمود، انسان را آفريد، و به او بيان را آموخت

 

اي پدر من، بي (: 73سوره ي مريم، آيه ي ) «  أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا  ا لَمْ یَأْتِکَ فَاتَِّْعْنیمِنَ الْعِلْمِ م  یا أَبَتِ ِِنِّی قَدْ جاءَنی» 

 . آمده كه تو را نيامده، پس از من پيروي كن تا تو را به راهي راست هدايت كنم( از جانب حق) ترديد براي من دانشي 

 

سوره ي جمعه، ) « ... مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّيهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمََهُوَ الَّذي بَعَثَ فِی الْأُمِّيِّينَ رَسُوالً  »

اوست كه در ميان امّيان، فرستاده اي از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها تالوت مي نمايد و آنها را پاكيزه نموده و به آنها (: 2آيه ي 

 .... و معارف ديني و عقلي مي آموزد( نقرآ) كتاب 

 

 

  :ضرورت آموختن علم  -5-1

بر امت آنها نيز واجب است كه . آيات كريمه اي كه در بحث قبل بدان اشاره شد، گوياي آن است كه تعليم بر انبيا و واجب است

شود و خداوند  واجب نباشد، وجوب تعليم بر انبيا لغو ميعلم بياموزند و به مقتضاي آن عمل كنند؛ زيرا اگر آموختن بر آنان ( ع)از پيامبران 

 (. 0321سيف الهي، ) ها را نيز به آموختن علم از انبيا سفارش نموده است لذا خداوند انسان . كند حکيم كار لغو نمي

 

ما (: 3سوره ي انبيا، آيه ي ) «  ِِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُون ِِلَيْهِمْ  فَسْئَلُوا  أَه َُْ  الذِّکْرِ  وَ ما أَرْسَلْنا  قَْْلَکَ  ِِالَّ رِجاالً  نُوحی»  

 . دانيد، از آگاهان بپرسيد پس اگر نمى! كرديم، نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى كه به آنان وحى مى

 

، اي هجرت علمي كنند و پس از كسب علم از منظر قرآن كريم ضرورت و اهميت كسب علم، به حدي است كه واجب است عده

 : البته اين واجب كفايي است بر همگان واجب نيست. بازگشته و علم خود را  به ديگران بياموزند

 

ً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُ ُِّ فِرْقٍََ مِنْهُمْ طائِفٌََ لِيَتَفَقَّهُوا فِی ال»  رَجَعُوا  دِّینِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ِِذاوَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا کَافََّ

مؤمنان را نسزد و جايز و ممکن نباشد كه همگي كوچ نمايند، پس چرا از هر (: 022سوره ي توبه، آيه ي ) «   ِِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون

، باشد جمعيتي از آنان گروهي كوچ نمي كنند تا تحصيل دانش عميق نمايند و قوم خود را آن گاه كه به سوي آنها بازگشتند هشدار دهند

  .بر حذر باشند( باطنا و عمال ) كه آنها 
 

 :آمده است... در بيان اهميت علم و  شرايط و مسائل علم و آموزش و ( ع)در احاديث و روايات بسياري از پيشوايان اسالم   

 

انه اش خارج شود تا دري از دارند و كسي كه از خ طالب علم را دوست مي خدا و مالئکه و پيامبران : فرمودند( ص)پيامبر           

و كسي كه . نويسد و طالب علم حبيب خدا است علم را به روي خود بگشايد، خداوند متعال به هر قدمش ثواب شهيدي از شهداي بدر را مي

 (.0333مجلسي، ) شود علم را دوست داشته باشد، بهشت بر او واجب مي

 

 : فرمودند( ع)امام صادق           

 (. 23، ص 2همان، ج. ) علم براي خشيت و ترس از خدا كافي است: « يََِ اللَّهِ عِلْماکَفَى بِخَشْ» 
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 : همچنين از ايشان نقل شده است          

 

ماه شب چهارده بر برتري عالم بر عابد، مانند برتري : «فَض ُُْ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ کَفَضْ ُِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَيْلَََ الَْْدْر »

 (. 33، ص 2همان، ج ) ديگر ستارگان است

 

 دارد؟ "آموزش و یادگيري  "قرآن کریم چه توصيه هایی درباره ي  -1

آيات گوناگوني در . اين رساله به بررسي و مطالعه ي اهميت علم و علم آموزي و آموزش پرداخته است 023تا  022صفحات 

 : ه در مطالب زير گنجانده شده اند برگيرنده ي اين مضمون خاص هستند ك

 

سوره 012و در آيه ي   "ترس از خداوند "از سوره ي فاطر يکي از نشانه ي دانشمندان را  23خداوند رحيم، در آيه ي            

 . تعبير كرده است "نور"ي بقره، دانش را به 

 

سوره ي نحل با آگاهانيدن مسلمانان از آينده، به  31آيه ي  از سوره ي رعد و 72از سوره ي مائده، آيه ي  012آيه ي            

 . اشاره داشته اند "علم و آگاهي مطلق خداوندي "

و  30و در آيات  "برتري عالمان به ديگران "سوره ي زمر علم را دليل  2سوره ي مجادله، آيه ي  00قرآن كريم در آيه ي          

 .شمرده است"ه الهي خليف"سوره ي بقره علم را الزمه ي  273

 

از سوره ي بقره، از فرشتگان  37اهميت علم و احترام به عالمان و دانشمندان تا اندازه اي است كه خداوند بزرگ، در آيه ي 

 . سجده كنند و دليل اين كار را علم وي دانسته است(ع)خواست كه بر آدم 

 

و در آيه ي  "هدف رسالت پيامبران"بقره از آموزش به عنوان  از سوره ي 022از سوره ي آل عمران، آيه ي  17حتي در آيه ي 

 .نام برده شده است "اسالم به عنوان علم  "ازسوره ي آل عمران از  02

 

سوره ي حج،  30سوره ي عنکبوت  3سوره ي غافر،  72سوره ي عنکبوت، 72سوره ي كهف،  5سوره ي انعام ،  011در آيات 

 . موده استذكر ن "جهل  "سبب كفر و شرک را 

 

سوره ي  انبيا  3را به عناوين مختلف بيان نموده كه از آيه ي  "ضرورت علم آموزي  "در مجموع مي توان گفت خداوند حکيم 

سوره ي توبه بر مسلمانان واجب شده كه گروهي جهت كسب دانش، مهاجرت كنند و به ديگران  022مشهود است و حتي در آيه ي 

 .بياموزند

 

آمده است، مي توان  "آموزش و يادگيري"ررسي تاكيدات و توصيه هايي كه در آيات مختلف قرآن كريم درباره ي با مطالعه و ب

نتيجه گرفت، علم آموزي به جنس، گروه يا نژاد خاصي اختصاص ندارد؛ بلکه هر انساني در مسير علم و عمل به آن و دور شدن از جهل و 

ت كه عدم حركت در اين مسير افتادن به منجالب جهل است و هدف بعثت پيامبران نيز نجات زيرا بديهي اس. ناداني، بايد گام بردارد

ها اعم از زن و مرد، همه و همه بايد در كسب علم و دانش كوشش كنند، چون هدف  بنابر ترديدي نيست كه انسان. ها از جهالت است انسان

 .ستاز بعثت پيامبران نجات بشر بوده و نجات بشر در گرو علم ا

 

اهميت علم آموزي به اندازه اي است كه طي آيات قرآن واجب شده است كه اوال علوم اسالمي را در پيشگاه علماي عصر بياموزند 

همچنين  بر . و در حتي براي آموختن علم به نقاط جهان هجرت كنند و بر مردم است كه از ارشادات اسالمي آنان بهره الزم را ببرند

 .است كه با استفاده بهينه از امکان ايجاد شده، بيش از پيش در تبليغ پيام قرآن كريم و رسوالن خدا اقدام نمايندانديشمندان اسالمي 

حال با توجه به اهميت اجراي مفاهيم قرآني در جامعه ي اسالمي، آموزش قرآن و همچنين آموزش عملي  مفاهيم آن شرايط 

نيست كه مسلمان و متخصص تربيت اسالمي نبايد از روش ها، الگوها و مهارت هاي تجربي البته اين بدان معنا . خاص خود را طلب مي كند

انواع مهارت هاي آموزشي پيش از تدريس و الگوهاي ضمن تدريس و روش هاي . در عرصه ي مشاوره، آموزش و پرورش و غيره استفاده كند
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هارت هاي آموزشي بعد از تدريس و انواع ارزشيابي از طريق مشاهده، حفظ و تکرار و سخنراني و پرسش و پاسخ و گردش علمي و الگوها و م

 -انجام دادن كار، آزمون شفاهي، آزمون كتبي، آزمون هاي ميزان شده، معلم ساخته و غيره كه با روش هاي علمي و آماري تحصيل شده اند

روش پيشنهادي در اين رساله، روشي ادغامي از روش . تفاده اندقابل اس -تا آن جا كه با مباني و اهداف نظام تربيتي اسالم ناسازگار نباشند 

 . عنوان شده است -نظير روشي كه در حوزه هاي علميه مورد استفاده قرار مي گيرد -و روش بحث و گفتگو ( تحقيق محور ) حل مساله 

 

 : مايش داده شده اندن 0به طور خالصه و در يک جمعبندي كلي، نتايج حاصل از پژوهش حاضر در جدول           

 جمعْندي نتایج حاص ُ از تحقيق(: 1جدول )

 موارد اشاره شده به علم و آموزش در قرآن كريم
 

 آيات مرتبط

آيه  -، سوره ي رعد72آيه ي -، سوره ي مائده012آيه ي علم خداوند، علم اسالم، تعدد علوم

 ، سوره ي آل عمران02و 3آيات  -، سوره ي نحل31ي

( ص)ربيت و تزكيه ي پيامبر اسالممنشأ وحياني ت

 و نقش هدايتگري قرآن كريم
 

 ، سوره ي بقره2آيه ي -، سوره ي جمعه2آيه ي
 

 -، سوره ي زمر2آيه ي  -، سوره ي مجادله00آيه ي  برتري و خالفت علما بر ديگران

 ، سوره ي بقره273و37و30آيات 

 علم آموزي به افراد : رسالت انبيا
 

، سوره ي 02آيه ي -آل عمران ، سوره ي17آيه ي * 

 بقره

 علم در مقابل جهل و شرک و ستم
 

 -، سوره ي انعام011آيه ي  -، سوره ي كهف5آيه ي 

آيه ي  -، سوره ي غافر72آيه ي  -، سوره ي عنکبوت 3و72آيات 

 ، سوره ي حج30

 توصيه و ضرورت آموختن علوم
 

 ، سوره ي توبه022آيه ي  -، سوره ي انبيا3آيه ي 
 

مشاهده مي گردد، تعدد آيات در خصوص آموزش و تربيت و مضامين پند آموز و دستورات الزم در  0چنانچه از جدول          

مورد هركدام، مويد آن است كه قرآن كريم به تمامي ابعاد زندگي افراد جامعه  توجه دارد و بعد از گذشت قرن ها از نزولش، هنوز حاوي 

توان گفت كه تربيت اسالمي، پرورش همه ي جوانب فکري،  بر اساس موارد فوق مي. وزه هاي زندگي استكامل ترين و دقيق ترين آم

عاطفي، جسمي و اجتماعي مسلمانان و همچنين ساماندهي رفتار آنها بر مبناي اصول و تعاليم اسالمي است، بدين منظور كه اهداف اسالم 

كه اولويت اول در سيره ي عملي و رفتاري  -در اين راستا، در عصر حاضر . حقق پذيردهاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي او  ت  در حوزه

گسترش و پيروي از مفاهيم تربيتي اسالم، بيش  –هاي استکباري، تسخير باورها و اذهان مردم و در نهايت تسلط بر فرهنگ آنان است  قدرت

 .از پيش اهميت مي يابد
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