
 
 

  ك؟يكدام: »و تربيت تعليم« اي »تربيت«
  

   ٢ادهم دينو يمهدمهندس  ،١يمحمد حسندكتر 
  8/12/91تاريخ پذيرش:   16/12/90 تاريخ دريافت:

  

 چكيده
 

و  »كيتفك« كرديرو از منظر دو »تيو ترب ميتعل« يعطف بيتركبررسي و تحليل  پژوهش، نيا اصلي هدف
سخنوران و متخصصان آثار در  يعطف بيترك نيكاربرد ايابي به اين هدف، براي دست .باشد يم »قيتلف«

 ميقد ادبي در منابع يفعط بيترك نيكه ا دادنشان  ليتحل نياايج حاصل از قرار گرفت. نت تربيتي مورد توجه
برگرفته  يو عموم يسمر تيزمان با ظهور ترب هم ي،عطف بيترك نيظهور ا بلكهنداشته است.  يكاربرد رانيا

در ، تحليل مفهوم تربيت يطور كلبه است.  بوده رانيمعاصر ا خيدر تار يغرب تجربه هاي كشورهاياز 
 يآدم يوجود ياه اصطالح ناظر به تحول جامع در ساحت نيكه ا دادنشان  ديكهن و جد يفارس اتيادب

 قيتلف كرديو رو رد شد كيتفك كرديرو ن،بنابراي .رديگ يدر بر م زيرا ن ميتعل يعني يشناخت لو تحو است
استفاده  »تيترب«از اصطالح  »تيو ترب ميتعل« يعطف بيترك يبه جا توان يم جهيدر نتقرار گرفت.  دييمورد تا

 .نمود

 آموزش و پرورش ،تيو ترب ميتعل ،تيتربهاي كليدي: واژه
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 آموزش و پرورش يعال يشورا ركليدب ،يفرهنگ تيريرشته مد يدكتر يدانشجو.  ٢

  .ك؟يكدام: »و تربيت تعليم« اي »تربيت« ).1391(مهدي  محمد؛ نويد اهم، ،حسني
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  مقدمه

اصـطالحي رايـج    -اي عـرب زبـان  حتي كشوره -هاست كه در منابع و ادبيات تربيتي كشور ما سال
نويسـندگان معاصـر اسـت و آن     يهـا  ابداعاز  ،ندارد. در واقع طوالنياست كه سابقه و پيشينه تاريخي  شده
و  يمتعلـ «يـا معـادل آن   » آموزش و پـرورش «اصطالح مركب  جاديو ا» پرورش«و » آموزش« يعطف بيترك

اي دارند.  كه هر يك معناي ويژهاست » پرورش« و» آموزش«از دو واژه تركيبي اصطالح  نياست. ا» تربيت
و  يريـ و شـكل گ  »تيـ ترب« هفلسـف  يدر خصوص معنا و حتـ  ها دگاهيد رييتغ به دنبال رييتغ نيا ،گريد بيانبه 

نـوع   نيـ . ادهـد  يبه نـام مدرسـه رخ مـ    يا ژهيو تيبوده است كه در موقع آن يو عموم يرسم هگون توسعه
  .در جهان رو برو شده است ياست با اقبال عموم تهيمدرن دوران فراورده هايكه از  تيترب

 يمراه بوده و منتقداننقد و نظرهايي هو  ها ابهاماز آغاز با » آموزش و پرورش« يعطف بيابداع ترك
واقـع نشـد و   مـورد قبـول   متخصصان  يبرخ تركيبي از سوياين اصطالح  ديگر، داشته است. به عبارتهم 

و  يفكـر  يبـه مبـان   انجام شده درباره اين تركيـب  يها يبررسنقد و  شهيفت. رو تأمل قرار گر بررسيمورد 
  .گردد يبر م ،وجود دارد آن نديكه از فرا يريو تعب فيتعر زيو ن ينظر

 دسـته دو  ،مختلف در خصوص اين اصـطالح و كـاربرد آن در مراجـع تربيتـي     يها دگاهيد بررسي
ي بـه  تلفيقـ  يرويكـرد  باو گروه دوم  يكيتفك يكرديبا رو گروه نخست موافق و مخالف را در پي داشت.

اعتقاد بر ايـن اسـت كـه ايـن دو اصـطالح هـر يـك معنـا و          يكيدر رويكرد تفكبررسي موضوع پرداختند. 
 نيـ گفت كه از نظـر ا  توان يمتفاوتي هستند. به لحاظ منطقي م يها تيفعالكاربرد مستقلي دارند كه ناظر به 

داراي جغرافياي معنايي و عملي متفاوت و متمايزي هستند و قلمـروي  » ربيتت«و » تعليم«گروه دو اصطالح 
  .دهد يدو مفهوم را نشان م نينسبت مورد نظر ا )1(شكل  .با مرزهاي مشخص دارند

  
  : رابطه بين تعليم و تربيت از منظر رويكرد تفكيكي1شكل 

  

  
رهنـگ بـه وزارت آمـوزش و    نـام وزارت ف  رييـ تغ رانيـ در ا يكـرد يرو نينشانه چنـ  نيتر مهم ديشا

» پـرورش «و » آمـوزش «كه وزارت فرهنگ دو كـاركرد متفـاوت    دهد يمنشان  بيترك ني. ا١باشدپرورش 

                                                 
بـا   1317عنـوان داد. درسـال    رييتغ» معارف«وزارتخانه به  نيا تيشد. بعد از انقالب مشروط ليوزارت علوم تشك 1324در سال .  1

 يقـانون  بيبا تصـو  1343شد. در سال  دهينام» فرهنگ«وزراتخانه  نيا ران،يمعارف در فرهنگستان ا يرهنگ به جاكلمه ف بيتصو

 تربيت تعليم
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و  شآمـوز  يجامعـه شناسـ  «به صـورت اضـافه ماننـد     يعطف بيترك نينام، كاربرد ا رييتغ نيدارد. در كنار ا
 تفكيكـي  كرديروبا  ياديز سندگانينواست.  رايج شده يدر منابع علم» آموزش و پرورش خيتار» «پرورش

 ي. محمـد بـاقر حجتـ   كردنـد دفـاع   آن مختلف از يها و با استداللي در اين زمينه پرداختند آثار به نگارش
بـا  دو جلـد مسـتقل    در» اسالم و تعليم و تربيت«با عنوان  يكتاب ليفبا تأ يديكرماني در دهه شصت خورش

نهاد  تيبا تقو ي. اين رويكرد كم و بيش بعد از انقالب اسالمداردچنين رويكردي » تربيت«و » تعليم«عنوان 
  د.عمل دنبال ش درامور تربيتي در وزارت آموزش و پرورش 

به معني و مفهوم تعليم و تربيـت پرداختنـد.   برخي مفسران معاصر  مين كرآقر ژهيبه و ينيدر منابع د
جـدا از   تيـ دانسته و بـه دو فعال  »ميتعل«را مستقل از  تيفعال نيا »تيترب«و  »هيتزك«دانستن هم معني با  ها آن

 هـاي هآيـ  طـور نمونـه در  به را با قرآن  در تفسير نمونه اين ديدگاه رازيهم اشاره دارند. آيت اهللا مكارم شي
 سازد يمچنين خاطرنشان مطابقت داده و  ٣جمعه آيه دوم سورهو  ٢آل عمران 164، ١بقرهسوره  129و  151

كه هر يك ناظر بـه بعـدي    دارندتفاوت با هم » تعليم«) و تتربي هم معني با اصطالح» (كيهتز«كه دو مفهوم 
 .آمده است نيز يساز پاكدادن است و به معني  در لغت به معني نمو »تزكيه« .از ابعاد وجودي آدمي هستند

عرفي شده اسـت.  هاي علمي و عملي به عنوان هدف نهايي بعثت م از جنبهانسان  به اين ترتيب تكامل وجود
و  هـا  زهيـ غردهد و نيمي ديگر را  موضوع ديگر اين است كه نيمي از شخصيت ما را عقل و خرد تشكيل مي

هم خرد ما بايد تكامـل يابـد و هـم     .به همان اندازه كه نياز به تعليم داريم نياز به تربيت هم داريم لذا، .اميال
 ،. جالـب اينكـه در چهـار مـورد از قـرآن مجيـد      دروني ما به سوي هدف صحيحي رهبري شوند هايهغريز
تربيت (تزكيه) بر تعليم مقدم شمرده  ،سه مورددر ذكر شده و  پيامبرانتعليم و تربيت به عنوان هدف  مسئله

صـورت  نيـز  دانـيم تـا تعليمـي نباشـد، تربيتـي       مي؛ شده است. تنها در يك مورد تعليم بر تربيت مقدم است
(مكارم انـد  مقدمـه تربيـت اسـت و بقيـه     ،و گويـا هـدف   داردطبيعي آن اشـاره  به وضع اين تقدم  گيرد. نمي

  ).بقره هسور 129 هآي ،تفسير نمونه ي،رازيش

                                                                                                                            
از  »يعلوم وآموزش عـال «وزرات  1346شد. در سال  ميتقس» فرهنگ و هنر«و  »پرورشآموزش و «وزارت فرهنگ به دو وزارت 

 .)34 ،1385 ،ي(صاف دشجدا » آموزش و پرورش«وزرات 
  ).129،بقره ( ِهم إِنَّك أَنت العزِيزُ الحكيمربَنا وابعثْ فيِهم رسوًلا منْهم يْتلُو علَيِهم آياتك ويعلِّمهم اْلكَتاب والْحكْمةَ ويزَكِّي.  1

 ).151،بقره( اْلكَتاب واْلحكْمةَ ويعلِّمُكم ما َلم َتكُونُواْ َتعَلمونَ علمكميكِّيُكم وكَما أَرسلَْنا فيُكم رسوًلا منُكم يْتلُو عَليُكم آياتَنا ويزَ
َتاب والْحكْمةَ وإِن َكانُواْ من ِهم ويعلِّمهم اْلكَلقَد منَّ اللّه عَلى اْلمؤمنينَ إِذْ بعثَ فيِهم رسوًلا منْ أَنُفسِهم يْتلُو علَيِهم آياته ويزَكِّي.  2

 . قَبلُ َلفي ضَاللٍ مبِينٍ
 مبِينٍ.ب والْحْكمةَ وإِن َكانُوا من َقبلُ َلفي ضََلالٍ هو الَّذي بعثَ في الْأُميينَ رسوًلا منْهم يْتلُو علَيِهم آياته ويزَكِّيِهم ويعلِّمهم اْلكَتا.  3
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يـك   كه در عرصه عمل كدام شود يدر حوزه عمل تربيتي با اين پرسش مواجه م يكيرويكرد تفك
تقاد به تقدم تربيت يـا تزكيـه   گروهي اع در پاسخ به اين پرسش،د؟ نتقدم دار» تربيت«و » تعليم«از دو عمل 

  .دانند يمرا بر تربيت مقدم گروهي ديگر تعليم  و دارند
، اين نخستاست. اين رويكرد برخالف رويكرد ي تلفيقرويكردي  رويكرد دومچنانكه اشاره شد، 

بيـت  تعلـيم و تر ارتباط و پيوستگي عميقـي بـين   قائل به و  كند يدو مفهوم را متمايز و مستقل از هم تلقي نم
بـه   تيـ مفهـوم ترب ؛ كنـد  يتلقي مـ  1عموم و خصوص مطلقنسبت بين تعليم و تربيت را است. به بيان ديگر، 

ي دارد تربيت معناي جـامع . از اين منظر، شود يمگرفته  در نظربه صورت خاص  ميتعلمفهوم و  صورت عام
تحقـق   يگيـرد كـه در راسـتا    را در بر مـي  سيتدر و آموزش اي ميتعلگوناگون مانند  يها تيفعال كه تمامي

بنـابراين،  زير مجموعـه تربيـت، تعلـيم اسـت.      يها تيفعال. يكي از اين رنديگ يمصورت خاص هدف  كي
 )2(. شكل برند يرا به كار م» تربيت«اصطالح » تعليم و تربيت« يعطف بيبه جاي كاربرد ترك قيتلف كرديرو

  .دهد اين رابطه را نشان مي
  

  و تربيت از منظر رويكرد تلفيقي : رابطه بين تعليم2شكل 

  
  تيترب                  

  
  

دو نسبت ميان  كه شود يمرابطه بين اين دو مفهوم، اين پرسش مطرح  تر قيعمدر نتيجه بررسي 
رويكرد است.  يمبتن ينسبت بر چه مبنا و استدالل نيو ا چگونه است» پرورش«و » آموزش« نديفرا ايمفهوم 

 لسوفانيبر اساس روش ف تيدر فلسفه ترب يليتحل كرديروه اين پرسش، تحليلي است. اين مقاله در پاسخ ب

                                                 
ها بر تمام افراد ديگري صادق ين دو مفهوم كلي در صورتي رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است كه فقط يكي از آن. ب1

 . گيرد ميبلكه فقط بعضي از آن را در بر  شود، نمياما ديگري تمام قلمرو و مفهوم اول را شامل  باشد.

ديگري غير  داق هايهوم ديگر است، تمام افراد مفهوم ديگر را شامل بوده و مصدر حقيقت، يكي از اين دو مفهوم كه اعم از مف
انسان بر حسن و حسين و تقي صادق است و جسم نيز بر همه  ثالًم .، انسان و جسمنقرهو  فلزمانند حيوان و انسان،  .از آن دارد

اما عكس اين  .افراد جسم هم هست جزء انسان، افراد از يك هر يعني) است جسم حسن –(حسن انسان است  تصادق اس ها آن
 يعني بر هر چه جسم صادق باشد، الزم نيست انسان هم صادق باشد. زيرا همه اجسام، انسان نيستند (مثالً ،نيست رابطه درست

 ). 1389.) (دانشنامه رشد،اما انسان نيست ،سنگ، جسم است
 

 
  
 تعليم
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 ليروش تحل ها آناز  يكيكه  شود يمرا شامل  يمختلف يها روش كرديرواين شكل گرفته است.  يليتحل
 يها مفهوماز  يا مجموعه ايمفهوم  كيعام  يمعتبر از معنا فهمبه  توان يمبه واسطه آن و  است يمفهوم

 حيتوض از طريقمفهوم  كي يو روشن از معنا حيصر نييكردن تب...[كه] ناظر به فراهم يافتمرتبط دست 
 ،يباقربه نقل از  1991،لزيدن و (كومبزاست يو نقش آن در اعمال اجتماع ها مفهوم ريآن با ساروابط  قيدق

اي داشته است. اشكال  در حوزه تعليم و تربيت كاربرد وسيع و گسترده روش تحليل مفهومي ).1387
گرفته شده است كه اين اشكال عبارتند از تحليل مفهوم در زبان رايج  مختلف آن توسط فيلسوفان به كار

هاي در زبان فني تعليم و تربيت هاي تربيتي در زبان عادي، تحليل مفهوم، تحليل مفهوم1تعليم و تربيت
ر زبان فني تعليم و تربيت روشي است كه مقاله ها د) روش تحليل مفهوم1389(باقري، سجاديه، توسلي،

  استفاده شده است. براي پاسخ گويي به مسئله مورد نظر
در زبـان   »تيـ و ترب ميتعلـ «ي آن بـه صـورت   عطفـ  بيـ و ترك تيـ ترببر مبنـاي ايـن روش، مفهـوم     

كـاربرد آن در زبـان سـخنوران و     يچگـونگ  گرفـت و  ارقـر  ليـ مـورد تحل  يو ادبـ  يمتـون علمـ   ،يتخصص
 ژهيـ بـه و  ياسـالم  ينـ يمتون دبه  نيبر اعالوه . بررسي شد يرانيجامعه ا يبستر فرهنگ با تاكيد برخصصان مت

مراجعه شد كـه   كينظم و نثر) كالسيات (ادب ثارآ و نيز ليتحل انيجر شتريب يروشنگربا هدف  ميقرآن كر
   محسوب شدند.انتخاب  ي مهمها از مالك با حوزه تربيت ها آننزديكي محتواي 

  

   يسخنوران فارس نيدر ب »تيترب«و  »تيو ترب ميتعل«ي عطف بيترك كاربرد

و  »ميتعلـ « دو مفهـوم كـاربرد   يو چگـونگ  پرداختـه شـد  كهن  يمتون فارس يبخش به بررس نيدر ا
 يسمرقندي (متـوف  يرودكدر اين آثار مورد مطالعه قرار گرفت.  »تيو ترب ميتعل« يعطف بيو ترك »تيترب«

تربيت را ناظر به كليت وجود  است و ) در ديوان اشعار خود از اين اصطالح استفاده كرده.ق. ه 329به سال 
  :مي بردبه كار ياو تربيت را با چنين معناي .داند يمآدمي دانسته 

  تو سست همچو بنياد تو باد بنالد             تو شد تربيت خواجه و ليك 2بنالد

                                                 
  .باشدمياز دكتر باقري به نقل تركيب عطفي تعليم و تربيت كه در اين نقل قول آمده است .  1
2 .  الد، ديوار است و سر ديوار را سر الد گويند و  ،. چهت). بناي ديوار و عمارنمركب) بناي عمارت و ديوار باشد. (برهاب ُ] (ا

. (ناظم االطباء) (فرهنگ ن. (آنندراج ) (از انجمن آرا). بناي عمارت و اصل آتبن ديوار را بنالد و بنياد به اين معني مشهور اس
(به نقل از  س. اسايبنور .ت. پاي بسه. پايي. پننياب. (رشيدي ). بنياد. تبنياد ديوار و عمار .()وبهيفارسي معين ). بنياد ديوار. (ا

 تارنماي لغتنامه دهخدا)
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 قابوس ابـن وشـمگير   ياست كه عنصر المعال» قابوس نامه«كتاب  ي،در زبان فارس يتياثر مشهور ترب
 »تيـ و ترب ميتعلـ « يعطفـ  بيـ ترك زيـ كتـاب ن  نيـ در آورده اسـت. در ا  نگارش) آن را به .ق. ه 412(متولد 

 بيشـتر شـده اسـت. در    راربه شـش مرتبـه تكـ    كيهم رفته نزد يرو »ميبتعل«و  »ميتعل«مشاهده نشد. اما واژه 
قرار نظر  وردو پرورش م تيترب نديكل فرا كميحرفه بوده، اما در موارد  ايفن  ميعلت سندهيموارد، منظور نو

 يعلم رو در ه... «. و هم پرورشاست هم آموزش  ميمنظور از تعل ،فراز كيدر  به طور نمونه،است. گرفته 
كودك علم و ادب  مر او را بزنند شفقت مبر، بگذار تا بزنند كه مياگر معلمان از بهر تعل يرا آموز مر اوكه 

علم و ادب و هنر بـه نظـر   واژه هاي با توجه به كنار هم قرار گرفتن  .»شيبچوب آموزد نه به طبع خو و هنر
بـه كـار رفتـه     ميكلمـه تعلـ   كتـاب همان  194كرد. اما در صفحه استنباط  تيعام ترب يمعنا توان يم رسد يم

خود بنرد و شطرنج باختن مشغول  ايو  نينرد منشكردن  ميو بتعل... «. باشد يآموزش م مقصود فقطاست كه 
  .باشد يمتخته نرد  يآموزش بازاصلي، مقصود  نجايدر اكه است  روشن» مشو.

و  تيـ ) از دو واژه ترب.ق. ه 583تـا   555 يهـا  (متوفي بين سـال  ينصراهللا منش نوشتهو دمنه  لهيكل در
 در. مشاهده نشـد مورد نظر  يعطف بيترك تن كهنم نيا يبررسدر نتيجه استفاده شده است.  اريبس زين ميتعل
كودك به وقوع در  صرف مياز تعلاست كه فراتر  يو كل ريجامع فراگ راتييناظر به تغ تيتربنيز مفهوم  اثر

 نيچن«از كليله و دمنه چنين اشاره شده است كه  بيطب هيباب برزو كيبخش به طور نمونه، در . وندديپ يم
زردشت بـود و   نيد يبود و مادر من از خانه علما انيپارس كه پدر من از لشكر يمقدم اطبا ه،يبرزو ديگو

بر حال مـن،   شانيپدر و مادر بود و شفقت ا يدوست ،ديو تقدس بر من تازه گردان يتعال زد،يكه ا ياول نعمت
مخصـوص گشـت و چـون سـال عمـر       حو ترشـ  تيـ ترب ديشدم و بمز يچنانكه از برادران و خواهران مستثن

آن بشناختم  لتيافتاد و فض ياندك وقوف چندان كهنمودند و  ضيمرا برخواندن علم طب تحر ديرس بهفت
و در معـرض معالجـت    افتمي يتا بدان صنعت شهرت دم،يكوش يبرغبت صادق و حرص غالب در تعلم آن م

  ».١آمدم مارانيب
 تيزده بار از كلمه ترببه پان كينزدخود اشعار  واني) در د.ق. ه 545(متوفي به سال  يغزنو ييسنا

 دنيد مي. در واقع تعلاند رفتهبا هم به كار  ميو تعل تيترب زير يها تيب. به طور نمونه، در استفاده كرده است
 نديفرا تيكه ترب دهد يمنشان  يبه روشن ييسنا ،تيب نيپدر است. در ا هيشدن از ناح تياز پدر مصداق ترب

  ت. اسآن  يها مصداقاز  مياست كه تعل يجامع

                                                 
 ، بازيابي شده ازبيطب هيباب برزو كيو دمنه بخش  لهيكل . از ١

http://persianlanguage.ir/technology/persian_websites/1800 
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 وز پرورش لفظ تو ما مهتر جانيم/  در ره روش عقل تو ما كهتر عقليم

 وز تربيت عقل تو پيريم و جوانيم/  از تقويت جزع تو خرديم و بزرگيم

  :ديفرما يمو در غزل ديگر 
 لشكري مر ملك عز را چون نبي را چار يار/  اي همچون بدن را پنج حس كان دين را مايه

 ها گير از پدر چون بخردان از روزگار علم/  ن آفتاب از آسمانتربيت ياب از پدر چو

مسـلمانان را از   يوجود يتعالنيز در غزليات خود  ).ق. ه 618عطار (متوفي به سال  نيدالديفر خيش
و شامل همـه   يكل يامر ي،وجود يتعال نيشده خداست. ا تيترب زيكه او ن داند ياكرم (ص) م امبريپ هيناح

  كه: كند يمزير چنين اشاره  يها تيب. به طور نمونه، در رديگ يمرا نيز در بر  ميتعل ،لذا .است يابعاد وجود
 ما گفتيم در عالم كه گفت و آنچه/  آنچه ما ديديم در عالم كه ديد

 زانكه راز گفت نيست از ما نهفت/  آنچه بعد از ما بگويند آن ماست

 ابيم جفتي الجرم خود را نمي/  ما را ز جان مصطفاست تربيت

خواجـه   نوشـته  »ياخـالق ناصـر  «كتـاب   تـوان  يرا مـ  تيـ مشـهور در حـوزه ترب   يها از كتاب يكي
 تيـ و ترب ميتعل يعطف بيبار ترك كي ،كتاب ني) دانست. در ا.ق. ه 635به سال  ي(متوف يطوس نيرالدينص

انـواع   ١و رفـض  تيو رو زياست به ابطال قوت تم يو مذهب اول و دوم مود« د. با اين بيان كهشو يم دهيد
بـر حسـب    يتـا هـر كسـ    ت،يـ و ترب ميو اهمال نوع انسـان از تعلـ   انت،يو د عيو بطالن شرا استيو س بيتاد

 .)102 ي،دريو ح ينويشرح م»(نوع. يبقا ٣شود به رفع نظام و تعذر ٢يو مفض روند يخود م عتيطب ياقتضا
را  تيـ اصطالح ترب يطوس نيرالديد. خواجه نصان كار رفته در بيشتر موارد اين دو مفهوم جدا از يكديگراما 

 يخصـال  گـر يو د ايـ را در مالزمت خانه و حجاب و وقار و عفت و ح شانيو ا« :برد يمدر اين موارد به كار 
قوت بـه فرزنـد    دنيدر رسان«... ) و 229ي،دريو ح ينوي(شرح م» .فرمود تيترب ميكه در باب زنان بر شمرد

 »...شـده  ديـ مد يبه جذب منافع به او و دفـع مضـار ازو مـدت    يجسمان تيربو مباشر ت تاوس  اتيكه ماده ح
 بـه مفهـوم  خواجـه،   اثـر  نيدر اتعليم و تربيت كنار هم قرار گرفتن دو واژه  ).238 ي،دريو ح ينوي(شرح م

با هويت دستوري امروزي يعني اسم نيست، بلكه بـه معنـي تعلـيم دادن و تربيـت كـردن و بـا        امروزي آن و
امكان وجـود دارد   نيبلكه ا ،ستين يعطف بيترك يبه معنا ،گريد بيانتوري اسم مصدر است. به هويت دس

                                                 
 نرد كردن، ترك كرد.  1
 يمنجر، منته.  2
 امر، تنگ شدن كار دنياستوار نگرد.  3
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در  يعطف بيصورت كاربرد ترك نيواو فصل باشد نه واو وصل. در ا »تيترب«و » ميتعل«دو واژه  نيب »و«كه 
ناظر به  زين يطوس نيرالديخواجه نص »ياخالق ناصر«در كتاب  تيواژه ترب ياست. معنا يكالم خواجه منتف

اول علـم  «گونـه مـوارد بـه كـار بـرده اسـت:        نيـ را در ا مياو اصطالح تعل. همه جانبه و مثبت است راتييتغ
بـر   ميتعلـ  يعني. يو پنجم علم اله يعيو چهارم علم طب ياضيعلم ر ١مياخالق و دوم علم منطق و س بيتهذ

او آغاز كنند و محاسن اخبـار و   ميپس تعل... ديحاصل آ يتا نفع آن در هر دو جهان بزود ديبا ٢اقتيس نيا
  ).223ي،دريو ح ينوي(شرح م» ناطق بود او را حفظ دهند... فياشعار كه به آداب شر

و  »تيـ و ترب ميتعل« يعطف بيدو بار ترك نيرالدينصخواجه » ٣نيآداب المتعلم«كتاب  درهمچنين، 
و  ميتعلـ «مـورد منظـور از    كيـ كه تنهـا در   ته استبه كار رف» المتعلم ميتعل«در عبارت  ميبار كلمه تعل كي

 تيــو ترب مياصــل رفــق و مــدارا از اصــول مهــم در تعلــ: «باشــد يمــعــام  يبــه معنــا تيــهمــان ترب »تيــترب
استفاده كـرده و در اصـل اثـر     بيترك نيمترجم از ا كه رود يماحتمال  ني). البته ا1362،81 ،يغبار»(است.

  اين دو مفهوم مورد نظر نبوده باشد. بيترك ،شده است وشتهن يكه به زبان عرب
بـه كـار بـرده     اديـ واژه را ز نيـ در آثار خـود ا  زي) ن.ق. ه 672(متوفي به سال  يمحمد بلخ نيالد جالل موالنا

در . به طور نمونه، او است تيشخص ارتقاي همه جانبهتحول عام و  يمعنا زيمورد نظر موال نا ن يمعنااست. 
  كه: ديسرا يمچنين  شمس وانيد

 يافته ديو و ملك گوهر جان زان پري/ آن پري چشم بشر باز كرد تربيت

  گشت پري آدمي هم شد انسان پري/ ما و مني پاك رفت ماء مني خشك شد

  و در غزل ديگر اين واژه در معنايي چنين به كار رفته است:
 نرود در رسن كرد سر خود ز رسن مي/ جان منصور چو در عشق توش دار زدند

 نرود تو ز يمن مي تربيتاز پي / اديم و تو سهيلي و هواي تو يمن جان

او  بسيار اشاره كرده است.تربيت  به اصطالح) .ق. ه 691سخنور شهير ايراني(متوفي به سال  سعدي
 نيـ اول ا تيـ حكا در. كنـد  يرا مطـرح مـ   يمختلف يها تيحكا »تيترب ريدر تأث« با عنوانباب هفتم گلستان 

را  نياز دانشـمندان فرسـتاد كـه مـر     يكـ ي شيكودن بود پ يرا از وزرا پسر يكي«كه  ستآمده ا نيباب چن
                                                 

 . سوم 1
 . روش 2
رجوع شود به كتاب ( دارند ديمورد ترد نيصاحب نظران در ا يبرخ ،است. اما يطوس نيكتاب منسوب به خواجه نصرالد نيا . 3

 .قيصد يسيدكتر ع فيتأل رانيفرهنگ ا خيتار



 47   .....ك؟يكدام»:تعليم و تربيت« اي »تربيت«                                                         1391، پاييز و زمستان 2، شماره 2سال   

 نيـ پـدرش كـس فرسـتاد كـه ا     شيكردش و مؤثر نبود، پ ميتعل يمگر كه عاقل شود. روزگار كنيم يتيترب
  » د.كر وانهيو مرا د شود يعاقل نم

  را در او اثر باشد تيبود اصل گوهرى قابل/ ترب چون
  .را كه بد گهر باشد ينخواهد كرد / آهننكو  قليص چيه

  .هنوز خر باشد ديايگرش به مكه برند / چون ب يسيع خر
انتظار داشـته اسـت تحـول جـامع و      ريوز ييبه گونه به كار رفته كه گو تيواژه ترب اين حكايتدر 

در  ،شـد  يمتلقي دانشمند  كارهايها و  از روش يكيكه  ميكودك رخ دهد. تعليك در وجود  يارزشمند
  .انجام شده است ها تحولو  رييتغ نيا يراستا

در  و كنـد  يمـ  ديـ و تاك هيزمانه (هنـر) توصـ   يها آموختن فنون و مهارت به دوم تيحكا در يسعد
ملـك   مياز فضال تعل يكي: «كند ياستاد بحث م يريو آموزش همراه با سخت گ ميسوم درباره تعل تيحكا
داسـتان معلـم   نيـز  چهـارم   تيـ حكا در» ي.كـرد  اسيـ ق يزجـر بـ   و يزد مهابا يبداد و ضرب  يهم يا زاده

در  نيسـبب والـد   نيبـه همـ   .اسـت  كرده يكه كودكان را به شدت تنبيه م كند يم انيرا ب يخانه مغرب مكتب
ششـم   تيـ در حكاهمچنـين،   .ننـد يگز يكودكان بـر مـ   يبرا يريكند و معلم آسان گ تغيير معلم مداخله مي

شود. اما بعد از  ريو دب بيو اد نديبب ميتعل تا فرستند يم يبيكه پسرش را نزد اد دشو ينقل م يپادشاه يماجرا
در  بيـ و اد شـود  ينداشته و پادشـاه معتـرض مـ    چندانيرشد  بيبا پسران اد سهيها پادشاه زاده در مقا مدت
  .»مختلف عيطبا كنياست ول كساني تيترب: «ديگو يمچنين پاسخ 

بـا  مربوط به تعليم را  يها موضوع سعدي كه وضوح روشن است در اين چند حكايت از گلستان به
چنين استنباط كرد كـه تربيـت در فهـم سـعدي عـام و تعلـيم زيـر         توان يم ،لذا. كند يطرح ممتربيت  عنوان

آمـده   نيو هفـتم از بـاب اول گلسـتان چنـ     ستيب تيحكابه طور نمونه، در . شود يمجموعه آن محسوب م
و هـر روز بـه    يفـاخر بدانسـت   ١و شصـت بنـد   صديگرفتن سر آمده بود، س يتدر صنعت ُكش يكي«است كه 

و پنجـاه و نـه    صديداشت س يلياز شاگردان م يكي. مگر گوشه خاطرش با جمال يگرفت ياز آن ُكشت ينوع
پسـر در قـوت و    الجملـه  ي. فيكرد ريو تأخ ٢يآن دفع انداخت ميبند كه در تعل كيبندش در آموخت مگر 

ملك آن روزگار گفتـه   شيكه پ يرا در زمان او با او امكان مقاومت نبود تا به حد يكس صنعت سر آمد و
و بـه   ستميبه قوت ازو كمتر ن وگرنه تياست و حق ترب يبزرگ يكه بر من است از رو يلتيبود استاد را فض

                                                 
 يفن كشت.  ١
 انداختن ريبه تاخ.  ٢
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  ».١سخن دشخوار آمد فرمود تا مصارعت كنند نيصنعت با او برابرم ملك را ا
در  يمختلفـ  يهـا  تيـ حكا »تيـ در عـالم ترب «عنـوان   بـا باب هفتم در  زين »وستانب«كتاب در  يسعد
به  ،استفاده كرده است تياز اصطالح ترب ها آني در كه سعد يگريد تيدو ب .كند يمنقل  تيخصوص ترب

  : باشد يمشرح زير 
  »ور تربيت كني به ثريا رسد ثري تقويت كني ز مالئك بگذرد بشر/  گر«
  .»د آنكه بنيادش بد است/ تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد استنيكان نگير پرتو«

مفهوم عـام و   ،برداشت ذهني سعدي و به احتمال زياد تصور عموم از معناي تربيتكه است  روشن
و هفتم باب اول  ستيب تيدر حكا ،ژهي. به ورديگ يدر بر منيز را  ميمعنا تعل نياست. ا تيكلي تحول شخص

بـه   يسـعد  يبه كـار بـرده شـده اسـت. وقتـ      تيحكا كيدر  »ميتعل«و  »تيترب«اصطالح  كه هر دوگلستان 
 ،كنـد  يم اديكه شاگرد از مقام استاد  يو هنگام دينما ياستفاده م مياز كلمه تعل كند يآموزش استاد اشاره م

نشـان   يسـعد  آثـار  يبررس عالوه براين،. كند يم اشارهاست  يفنون ُكشت مياز تعل تر عيكه وس تيحق ترب به
  .استاد سخن نبوده است نيمورد استفاده ا »تيو ترب ميتعل« يعطف بيكه ترك داد

 سده هفـتم هجـري   در» االنسان كامل«كتاب  نويسندهالدين نسفي  عزيزدر فرهنگ سخن به نقل از 
بـد از ميـان مـردم     يهـا  دعوت و تربيت آن است كـه عـادت  «كه  گفته است نيچن تيترب فيدر تعر قمري

  ).1381(انوري و همكاران،  »ارند و زندگاني كردن و تدبير معاش بر مردم سهل و آسان كنند.برد
 نوشته» معراج السعاده«كتاب  ياسالم تيمشهور اخالق و ترب يها از كتاب گريد يكي يدر نثر فارس

مشـاهده   »تيو ترب ميتعل« يعطف بيترك زيكتاب ن نياست. در ا )ه.ق. 1245به سال  ي(متوف يمال احمد نراق
مـال احمـد از واژه    فهـم . انـد  گرفتـه قـرار   تفادهدو واژه به طور مستقل مورد اسـ  هردر بيشتر موارد  اما. ٢شدن

  .دهد يرخ م يمترب ياست كه در ابعاد وجود يهمان تحول مثبت جامع زين تيترب
بزرگـان ادب   نيدر نظر ا تيترب يكه معنا ديآ يمچنين بر  يرانيو سخنوران ا بانيآثار اد يبررس از

 تيـ جامعايـن  . شـامل شـود  را  يتـ يترب يهـا  تيفعالاز  ياريبس تواند ياست كه م يعام و جامع يمعنا يپارس
 . از ايـن رو، واژه تعلـيم برابـر بـا    ٣گرفته شـود  به كار ميبا تعل يعطف بيبدون ترك هواژ نيموجب شده كه ا

                                                 
 گرفتن يكشت . ١
 http://www.tebyan.net/Library.html. كتابخانه الكترونيكي تبيان، بازيابي شده از  ٢
كـه   مانند ايـن بيـت از سـوزني سـمرقندي     .كاربرد داشته استنيز البته اين نكته قابل ذكر است كه در مواردي تربيت جسماني .  ٣
و گاه تربيت براي رشد موجودات ديگر استفاده  »از اسرار من كبير چون طفل خرد كو شود از تربيت بزرگ/ جرم صغير من شد«

 »هر كجا بينم نهال ميوه دار/ تربيت ها مي كنم من دايه وار« مانند اين بيت از مثنوي معنوي موالنا .شده است
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آداب «ماننـد   يآثـار  يد دارد. حتـ وجـو  تيـ اسـت كـه در عمـل ترب    يتيفعـال  نـاظر بـر  آموزش و آمـوختن  
آثـار و كـاربرد گسـترده     نيـ وجود ا ،است. البته به اين موضوع اختصاص داده شده ژهيو به طور »نيالمتعلم

 ينـدها ياز فرا يكيبه عنوان  ميبه هر حال تعل چرا كه .كند يبه استدالل فوق وارد نم يا خدشه ميمفهوم تعل
بـه  نوشـته شـود.    يدارد كه دربـاره آن كتـاب   تيو موضوع تياهم يفخود به اندازه كا ،تيمجموعه ترب ريز

دهخدا در لغت نامه  مهعال .مفهوم تعليم در تربيت از ديدگاه دانشمند لغوي نيز قابل قبول استهمين اندازه، 
 تيـ ترب« رديـ گ يدر بـر مـ   زيـ را ن ميكرده است كه تعلـ  فيتعر يا را به گونه »افتني تيترب«خود واژه  يفارس

 ييبار معنـا  تيمفهوم ترب از اين ديدگاه نيز». ١گرفتن ميتعل ،َت َ] (مص مركب) پرورده شدن ي. [ت َ نافتي
كه  شود يمصورت گرفته چنين نتيجه گرفته  يها يبررسبنابر . شود يمشامل را  ميتعل نديدارد كه فرا يجامع
برخـي  نبوده اسـت. در   جيران راسخنو نيما ب ميقد اتيدر ادب »تيترب«و  »ميتعل«دو اصطالح  يعطف بيترك

واحـد و   ياما مستقل نه بـه معنـا   در كنار هم يبلكه به دو معن ودهنب يعطف بيتركموارد محدود نيز كاربرد 
 ،نظر بـوده  مورد آموختن و آموزاندن يكه معنا يدر مواردلذا، . اشاره شده استخاص  دهيپد كيناظر به 

  .استفاده شده است ميتعلواژه از 
  

   معاصرانديشمندان در آثار  تيو ترب ميتعل يعطف بيترك كاربرد

و  ي واردزبـان فارسـ   عصر حاضـر بـه  در  يعطف بيترك نيكه ا دهد يشواهد نشان م ن،يبا و جود ا
سـياحت نامـه    ،شـود  ياي ديده م از تركيب عطفي نشانهدر آن سندي كه  نيتر يمياست. شايد قد شده جيرا

 با ريهجري قم 1321در سال  شد . همچنين،هجري قمري منتشر  1313 ابراهيم بيك است. اين اثر در سال
 وشـته ن يا مراغـه  نيالعابـد  نيـ در اين اثر كه به قلم ز به محتواي كتاب دوباره  منتشر شد. ييها بخشافزدون 

ملت ايران از اقوام مغرب زمين در ذهن و ذكاوت و هنر و شـجاعت پـاي   «كه  چنين آمده است ،شده است
  ).1385،ياكبر » (د، تنها محتاج تعليم و تربيت اند.كمي ندارن

  استفاده قمريهجري  1325 يها در سال به ويژه يعطف بيترك نيااز خود هاي هدر مقالنيز دهخدا 
ايراني دور هم جمع شوند، مدرسـه بـاز    يها دانند كه اگر خانم و وزراي ما خوب مي وكال«...  :نموده است

هاي پاك و پاكيزه بهتـر از   كم خواهند فهميد كه ديزي تعليم و تربيت بشوند كم كنند، انجمن داشته باشند،
و  باشـد هايي است كه دو انگشت دوده در پشت و يك وجب چربيِ سي و پنج سـاله در و ديـوارش    ديزي

شبهه وقتي كه اين عقيده از مادرها سلب شد پسرها هم بعدها به آدم بـا اسـتخوان اعتقـاد پيـدا نكـرده ...       بي

                                                 
 http://www.loghatnameh.com.  لغت نامه الكترونيكي دهخدا، بازيابي شده از  ١
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معـين   عدهگويند: تا كي بايد وزرا و رجال و اولياي ما از ميان يك  كنند و مي پاشان را توي يك كفش مي
... السلطنه، يا آواز حزين ... السلطنه و يـا   محدود انتخاب شده و اگر هزار دفعه كابينه تغيير كند باز يا شكم

  ).1391،197،ياقيس ريدب»( .افزاي هيأت باشد  ... الدوله زينت هجب
 تيـ از ترب يديجد انيمعناست كه جر نيناظر به ا تيو ترب ميتعل ،دهخدا ديدگاهدر  رسد ينظر م به

اسـت   يتـ يترب ديناظر به نوع و گونه جد بيترك نيا يعنيشود.  جاديتحول ا ها آناست تا در  ازيزنان ن يبرا
 يمراغـه ا  انيـ از ب زيمعنا ن نيااست.  شده يطرح و بحث م رانيدر ابه تدريج كه در عصر و روزگار دهخدا 

تجربه شده  يغرب ياست كه در كشورها ديجد تيترب انيمورد نظر همان جر »تيو ترب ميتعل«كه  ديآ يمبر 
 ديـ بـر دانـش جد   يو متكـ  تيـ عموم ،و نظـم)  يسـازمانده  ( تيسمر يژگيو يدارا ديجد تيترب نياست. ا

مـورد اسـتفاده قـرار     زيـ ن نبـا يكه در اشـعار اد  رايج شدمعنا  نيبا ا يبيترك نياست. از آن روزگار به بعد چن
  چنين اشاره شده است كه: ياعتصام نياشعار پرو وانيدر دگرفت. به طور نمونه، 

 اي از باغ علم، در دامان كه داشت ميوه/  اچه زن، چه مرد، كسي شد بزرگ و كامرو

 هاست، بيا تا شويم بازرگان متاعدانش /  كارخانه و هنربه رسته 

  ١فروخت گوهر عمر عزيز را ارزان/  نخريد تعليم و تربيتزني كه گوهر 

 زيـ در لغت نامـه دهخـدا ن   به دليل اشاره آن يزبان فارس بهمعاصر  هدر دور يعطف بيترك نياورود 
َ ] (ا  ي. [ ت َ م ُ ت َ تيـ و ترب ميتعلـ «كـه   شرح است نيبه ا بيترك نيعالمه دهخدا از ا فياست. تعر بوده

و  يعلمـ  يهـا  بـر اسـلوب   يو متكـ  حيحصـ  دنيـ كه آموزان ي) آموزش و پرورش. فنيعطف بيمركب، ترك
 نياست و به هم زمنداني آن فراگرفتن به خوداحراز حرفه  يبرا يبر آن استوار است و هر معلم يالنفسه معرف

از  فيـ تعراين .» دهد يم ليجهان را تشك يها ها و دانشگاه بزرگ دانشكده يليتحص يها از رشته يكي ليدل
رشته است و بر اساس  نيا يمفهوم ناظر به تحول معرفت نيكه ا دهد ينشان م »تيو ترب ميتعل« يعطف بيترك

 نخست اينكهنكته وجود دارد كه قابل بحث است. چند  فيتعر اين شده است. اگرچه در ديتول بيترك نيا
دهخدا  فيكه محور آن آموزاندن است. طبق تعر نيادوم شده و  فيآموزش و پرورش در زمره فنون تعر

 رب يعطف بيترك نياديگر  سندگانيكه در آثار نو ياست. در حال ديدانش جد كيدر واقع  تيو ترب ميتعل
. در داللـت دارد ) يسمو ج يمهارت ،ينگرش ،يانسان (معرفت يجودابعاد مختلف ودر تحول  تيهدا انيجر

مغرب  ربه هايتج با وام گرفتن ازكه اساساً  كند يماشاره  تيترب جديد وهينو بودن و ش هب بيترك نيا ،واقع
                                                 

 http://ganjoor.net بازيابي شده از.   ١
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كـه   يانيهمان جر يعني اشاره دارد، »ميتعل«و  »تيترب«از  متفاوت ييمعنابه اصطالح مركب  نيخلق ا ،نيزم
 انيـ زمـان بـا توسـعه جر    به نظر هـم  ،يعطف بيترك ني. رواج اداد يمآن روزگار رخ  ديجد رسه هايددر م

  نيمغرب زمـ  كشورهايدر  جيرا وهيبه ش رسهو توسعه مد يفارس انيبه ز تيترب نهيدر زم يترجمه آثار علم
ايـن امـر   . نـد لغـت ك را وارد فرهنـگ   يعطفـ  بيترك نيدهخدا ارويدادها موجب شدند تا  نياست. ابوده 

 نيـ از ا كيـ اسـت كـه هـر     يساخته و پرداخته كسان »تيترب«و  »ميتعل« بيكه ترك ستدعاا نياتاكيدي بر 
بـودن   يو علمـ  تيـ عموم ت،يرسـم  ه هـاي با مشخصـ  يتيترب ديجد انيجر يبرا يمناسب را جايگزينها  واژه

انـد. گسـترش    بهـره بـرده   بيـ ترك نياز ا يآن در زبان فارس نيترجمه اصطالح الت يبرا يو حت دانستند ينم
» آمـوزش و پـرورش  «نام وزارتخانه فرهنگ به  1343كه بعد از سال  آنجاستتا  يعطف بيترك نيكاربرد ا

 ميوزارت معارف يا فرهنگ بـه وزارت آمـوزش و پـرورش نشـان از آن دارد كـه تصـم       لي. تبدافتي رييتغ
(به زبـان آن روزگـار انتقـال     ميتعل فقطدرسه م التكه رس دندينظر رس نيگذاران به ا استيو س رندگانيگ

همچنين به فرايند نويني اين رويداد، . شود يمرا شامل دانش آموزان وجودي ابعاد همه بلكه  ،ستيدانش) ن
 زيـ ن هـا  اصـطالح تفكـر در  نوع  ني. اه هاي غربي وام گرفته شده استكه بيشتر از تجرب اشاره دارد تياز ترب

  .است شدهامر  يعنوان وزارت خانه متول رييه تغو منجر ب هكرد داينمود پ
مـورد قبـول برخـي    » آموزش و پرورش« اي »تيو ترب ميتعل« يعطف بيكه ترك دهد يشواهد نشان م

بـه   تيـ ترب ديـ جد انياشاره به جر يبرا يعطف بيترك نيا استفاده ازبه  يگروه ،در واقع قرار نگرفته است.
 .كننـد  ينمـ ي را احسـاس  ديـ جد بيبه خلق ترك ازينو به بيان ديگر،  اند نداده تيرضا تقليد از مغرب زمين

 يناظر به تحول جامع و همـه جانبـه ا   نشان داده شد، يفارسقديم و جديد متون  چنانكه در تيواژه ترب رايز
  .شود يم را شامل زين ميتعل انياز جر يناش يمعرفت تغييرو  دهد يرخ م يمترب ياست كه در ساحت وجود

مـدعايي را بـه    نيچنفوق  معناي گسترده متفكران و متخصصان با  يبرخ نيدر ب تيژه تربوا كاربرد
عيسي صديق از صـاحب نظـران معاصـر    كرد.  موارد اشارهبه اين  توان يمبراي نمونه، . دينما يمذهن متبادر 

تعلـيم و  «ي تركيـب عطفـ   كاربرداز » ٢تتبعات علمي در باب تربيت«با عنوان  1تربيت در ترجمه مقاله بويس
 Philosophy of« كتـاب نيز در ترجمه مترجم نام آور معاصر ، احمد آرام .كرده است يخوددار» تربيت

Education  « كـه   را برگزيـد » فلسـفه تربيـت  « ، واژهفيلسوف ايداليست آمريكـايي  ،هرمان هارل هورناثر
. محمـود  شـود » Education« واژه  جـايگزين توانـد   مـي » تربيـت «اساس برداشـت متـرجم    بر دهد يمنشان 

                                                 
1 . Boyce 
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آمـوزش و  « يعطفـ  بيـ از بـه كـار بـردن ترك   » آزادي و تربيـت «در اثر پرآوازه خـود بـا عنـوان    نيز صناعي 
 االرهيـ ترجمـه كتـاب گاسـتون م    درمحمـد كـاردان    يعلـ  .كرده است خودداريدر عنوان كتاب » پرورش
را  »تيـ ترب« زيـ ن شـان يگفـت كـه ا   تـوان  يمـ  و،ر ني. از ارا به كار برد» معنا و حدود آن يتيعلوم ترب«عنوان 

  . اند آن دانسته التينواژه  يبرا يمناسب جايگزين
معنـاي  ويژگـي   كـه  شود يممالحظه بين دانشمندان، در تربيت موجود از  يها فيتعرصرف نظر از تنوع    

و  ييارتقـا  انيـ و اداره جر تيهدا«محمد باقر هوشيار تربيت را  ،طور نمونهبه است.  بودن آن جامع ،تتربي
ــامل ــ  »يتك ــف م ــكوهكند يتعري ــ .)1386،ي(ش ــر يعل ــدا«آن را  يعتمداريش ــد تيه ــا » رش ــمعن ــد يم  كن

كـه در ايـن    باشد يم يتيترب يها تيفعالبر همه  تيترببودن  جامع ناظر بر معنااين دو  .)1370،يعتمداري(شر
بـه تكـرار آن    يازين ،لذا .رديگ يمرا در بر ز جمله تعليم خردتر ا يها مفهومساير گفت كه  توان يم صورت

  . ستين يعطف بيكار برد ترك و به عبارت ديگر  تيو مقدم بر ترب طور جداگانهبه 
  
  ي ريگ جهينت

 »تيو ترب ميتعل« يعطف بيتركنتيجه گرفت كه  توان يمصورت گرفته چنين  يها ليتحلاساس  بر
به  تركيبي آن كاربرد .نبوده است جيرااز گذشته دور » و پرورش آموزش«ي معادل آن در زبان فارس اي

از دانش و  يدياشاره به نوع جد يتيترب اتيدر ادب ديجد بيترك نيخلق ا زهي. انگگردد يعصر حاضر بر م
آن  يميقد يها شكلبا  ديجد بيكه با خلق ترك دياز نوع جد يتيترب يعنيبرگرفته از آن است.  انيجر

  . نشان ندادندخوش  يآن رو هب يصاحب نظرانياري از است كه حتي بس يدر حالتفاوت دارد. اين 
 يتيمتخصصان ترب كلي است و بررسي آثارعام و  انيجرناظر بر يك  ميقدمفهوم تربيت در ادبيات 

. شود ينمواقع  دييتامورد  كيتفك كرديرو دارد. بنابراين،نظران  حباز صا ياريفهم مشترك بس ازنشان  زين
 ها تيفعال  مجموعه تركيبي از كه اصطالح تربيت حيتوض ني. با اباشد يم دييتاقابل  يقيتلف كرديرو بلكه،

 تر يجزئ يها مفهومتركيبي جامع از  ؛شود يكه منجر به ايجاد تحول مثبت و ارزشمند در وجود متربي م
گفت بين اين  توان ي. به زبان منطقي مآنو مانند  آموزش، تدريس، مهارت آموزي، تزكيه، تذكر چون

 ني. از ا1. وحدت اعتباري در مقابل وحدت حقيقي قرار داردشود يمبرقرار نوعي وحدت اعتباري  ها وممفه

                                                 
. وحدت حقيقي وحدتي است كه بين اجزاء عناصر يك موجود وجود دارد. مانند وحدت بين روح و جسم. اما وحدت 1

). دين 1388(شاملي،  وسط آيت اله مصباح براي مفهوم دين به كار رفته استاعتباري در حوزه مفاهيم اعتباري است اين تعبير ت
 . مفهومي است كه حاصل وحدت اعتباري از مفاهيم خردتري مانند احكام، عقايد و اخالق است نيز
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 ديبا زين يمترب تيوحدت شخص دنبالبه  كند، ينفس مبادرت م ييارتقا انيجر تيكه به هدا يانيجر ،رو
 ،معنا نيدر ا .ستيسازگار ن يانسان تيبا واقع ي آنو تعال تيدر عمل هدا ينگاچندگوحدت باشد.  يدار

اين  در. شوند يم يوحدت اعتبار كي يمشترك، دارا تيبه سبب داشتن هدف و غا يتيترب هاي فعاليت
 با وجودشوند.  هاي تربيتي به سبب داشتن هدف و غايت مشترك، داراي يك وحدت اعتباري ميمعنا اقدام

معناي  زيردف و غايت و هم پاياني هاي تربيتي به سبب وحدت در هتفاوت در شكل و حتي محتوا، اقدام
از اين رو  دهد. ها را تحت پوشش مفهومي خود قرار ميبه صورتي كه همه اقدام گيرد ميعام نيز قرار 

  شود و زائد است.  نوعي حشو تلقي مي» تربيت«مقدم بر » تعليم«آوردن مفهوم 
عام و جامع فرآيندها مفهوم به برخي از دانشمندان و صاحب نظران عصر حاضر نيز معناي تربيت را 

. داننـد  يمـ  درسـت را نا» تعلـيم و تربيـت  «اصـطالح مركـب    اسـتفاده از اند و اساساً  در نظر گرفته ها تيفعالو 
 در برابـر واژه  انـه بـا وضـع اصـطالح دوگ   « كه اند كاردان و اعرافي در اين خصوص چنين اظهار نظر كرده

Education  با اين همه به كـار   .بزدايند ها ذهنتنها جاي تعليم است، از  اند اين تصور را كه مدرسه خواسته
خالف انتظار گمراه كننده باشد. به اين رب تواند يخالي از نارسايي نيست و م» تعليم و تربيت«بردن اصطالح 

جداگانـه     د اين مفهوم واحـد از دو مقولـه  وتصور ش لفظ،معنا كه ممكن است با توجه به ساختمان صوري 
  ).1373(كاردان و همكاران،» .تشكيل شده است كه البته اين برداشت نادرست است» تربيت«و  »تعليم«

كـه   دارد ياظهـار مـ   نيچنـ  ميو تعلـ  تيترب نيخود در خصوص رابطه ب يتيدر كتاب فقه ترب ياعراف
 يها از ساحت كيدر هر  رييكه تغ ميبدان تيشخص يها از ساحت كيدر هر  رييتغ يرا به معنا تياگر ترب«

از  يلمصـداق مسـتق  ، نشيـ ب يو اعطا ميصورت تعل نياست، در ا تي(شناخت، عاطفه و رفتار) ترب يوجود
 تيـ ترب نـد يمراحـل فرا  گـر يبلكه د مينه تنها تعل ميبدان رياخ يرا به معنا تي... اگر تربرود يبه شمار م تيترب

  ).1385 ،ياعراف.»(شود يم تيبمقدمه تر يرفتار متر ب يو سامان ده يعاطف كيتحر ش،يگرا جاديا يعني
» فلسـفه تربيـت  «ابراهيم زاده نيز با كاربرد اصطالح مركب مخالف بوده و كتاب خـود را بـا عنـوان    

 ،بنابراين« كند ياساسي ايجاد م مشكالتمنتشر كرده است. به زعم ايشان اين اصطالح مركب در مقام عمل 
وجـود انسـان و نيـز     وگـانگي ي رفع هرگونه شـبهه د نيازي به لفظ مركب فوق نيست و ما ترجيح داديم برا

دوگانگي عمل تربيت از همان كلمه واحد و پر معناي تربيت كه از جامعيـت مطلـوب نيـز برخـوردار بـوده      
 كنـد  يتلقي م (Education) ) شعاري نژاد نيز تربيت را معادل39 ،1381زاده،  مي(ابراه »است استفاده كنيم.

بـراي تربيـت در ديـدگاه    » ربـوبي شـدن  «مفهوم گسترده  نظر گرفتناقري با در ). ب132 ،1370نژاد، ي(شعار
اسالمي، بر اين باور است كه در اين مفهوم جامع و گسترده، تعلـيم در كنـار تربيـت قـرار نـدارد، بلكـه در       
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انسـان را در خـود    يهـا  تيـ شـدن كـه همـه فعال    يبا توجه بـه عرصـه ربـوب   «آن است.   ضمن و زير مجموعه
كـه در كنـار    ستين نيو چن رديگ يشدن قرار م يدر حوزه ربوب زيو تعلم ن ميروشن است كه تعل ندگنجا يم

از هر  يحاك يبه طور ضمن تواند يم نيشدن قرار گرفته است، ا يربوب انيكه در جر يآن واقع شود ... كس
 يسـ ي) نف1383اده (از صـاحب نظـران ماننـد آقـاز     گـر يد ي) برخ1387 ،يباقر»(باشد. يتعلم ايو  ميگونه تعل

  .اند دهيمخالفت ورز كيتفك ني) با ا1383) محسن پور (1378(
آن را  تـوان  يبه لحاظ نگارشي داراي مشكالتي است و نم يعطف بيصرف نظر از اين كه اين ترك
اين تصور نادرست را در اذهان كارگزاران نظام ايجاد  استفاده از آن ،به سادگي در حالت اضافه به كار برد

. دشـو  يشامل دو فعاليت متفاوت و متمايز مدر عمل  يو عموم يرسم تيكه كار مدرسه و نظام ترب كند يم
 وها و سـازوكارها   ، برنامهها تيفعالدر  دوگانگيتربيتي شده و نوعي  يها تيفعالاين تلقي منجر به گسست 
از  زيـ دانـش آمـوزان ن   تيو شخص تيانسجام و وحدت در هو لذا، نبود. شود يمناكارآمدي نظام و مدرسه 

  .درسه خواهد بودم يتيترب يها تيفعالگسست در  پيامدهاي اين
در  بـه ويـژه   مسـئله  نيا گريد پيامدهاياز  ميبر تعل تيتقدم ترب بحث و جدل در خصوصگسترش 

و » آمـوزش «كـارگزاران دو بخـش    نيبـ در آن  يو سـازمان دهـ   يزيـ برنامـه ر  ي،تـ يترب يهـا  تيفعال انيجر
  . دشخواهد  ها هيها و از دست رفتن سرما تالش عييباعث تض اختالف نظرها نيا .ديآ يمشمار به » پرورش«

خـود   يتينقش ترب ايفايمعلمان در  يريپذ تيعدم مسئول ي،كيتفك دگاهياز آثار مهم د گريد يكي
در  هـا  تيـ فعالشـده و   ييتوسـط كارشناسـان و صـاحب نظـران شناسـا      شيها پـ  از مدت يبيآس نياست. چن

 يتـ يبنقـش تر  اءيـ اح«، طرح ها تيفعال نياست. از جمله ا قرار گرفتهدر دستور كار  زيوص مقابله با آن نخص
  ارائه شد.  يديهفتاد خورش هوزارت آموزش و پرورش در ده يبود كه توسط معاونت پرورش» معلم

 ندهايفراآموزش در  تمركز بر نقش محوري »تيترب«و  »ميتعل« نيب كيآثار نامطلوب تفك گرياز د 
از صاحب نظـران   ياريبسزمينه نارضايتي » يآموزش مدار« انيها است جر مدرسه است. سال يها تيفعالو 
 يزيـ در سـازمان پـژوهش و برنامـه ر   » يتـ يترب يفرهنگـ  كـرد يرو«طرح فراهم ساخت و نتيجه آن را  يتيترب

  .ورد توجه قرار گرفته استم يآموزش مدار انيمقابله با جر يدر راستا رسد يبه نظر م كه است يآموزش
 يهـا  تيـ فعالمفهوم تربيت مفهوم مركب اعتباري است كه تحمـل بـار معنـايي تعلـيم و ديگـر       به طوركلي،

 يو حتـ  »تيـ و ترب ميتعلـ « ايـ » آمـوزش و پـرورش  « يعطفـ  بيـ ترك نظر به اينكه استفاده ازرا دارد.  مربوطه
 اما. شود يمتوصيه  »تربيت«به جايگزيني واژه است،  محل اشكال بود آنوزارت آموزش و پرورش و مانند 

مورد نظر به صورت  يژگيو ايبهتر است صفت  ،شود تياز  ترب ياگر قرار است اشاره به نوع و گونه خاص
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 يبـرا لـذا  . يصـ تخص تيـ ترب ي وعمـوم  تيـ ترب ي،رسـم  ريغ تيترب ي،رسم تياضافه آورده شود. مانند ترب
وزارت « ايـ  »تيـ وزارت ترب«عهـده دارد، نـام   بـر  را  يو عمـوم  يآموزش رسـم  تيكه مأمور يوزارتخانه ا

  انتخاب شود.  »يو عموم يرسم تيترب
  

  قدرداني:

بدين وسيله از جناب آقاي دكتر حيدر قمري عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پـرورش كـه   
ارزشـمندي در اصـالح مقالـه ارائـه      هايدر شناسايي و انتخاب برخي منابع ادبي با اينجانب همكاري كردند و ديدگاه

  .دينما يمدادند، قدرداني و سپاسگزاري 
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