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Abstract 

This study aims at investigating the evolution of the meaning of science and its effect on 

eliminating religious education from the Iranian public education system. The method of the 

study is descriptive-analytical through documentary-library technique. The results show that, 

during centuries, Muslims have always used the concept of ‘science’ in the meaning of ‘fāʼizʼ 

(literally, ‘successful’) and, according to them, the path of seeking knowledge is the very path 

of human success and salvation. However, since the 19th century, the epistemological 

foundation of science has changed and sensory science has taken over the responsibility of 

knowing the surrounding world. The new meaning of science has introduced new capacities 

for human’s domination over the natural and social world, and has established new structures 

such as the Iranian public education system. This public education system institutionalizes, by 

producing and promoting the meaning of ‘dominantʼ science, in students' minds and souls, the 

belief that, in learning science, they should aim at memorizing and acquiring information to 

overcome the natural and social world for more material profit. Therefore, intentionally or 

unintentionally, a new kind of education has been put on the agenda of the Iranian public 

education system, which is in complete opposition to ‘religious education’, and has finally led 

to its elimination.  

Keywords: evolution of the meaning of science, religious education, successful (fāʼiz) 

science, public education system, dominant science.
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 ینید تیآن بر حذف ترب ریعلم و تأث یتحول معنا

 کشور یاز نظام آموزش عموم
 *یوانان یسیرئ نیحس

 **تنها یاصغر اسالم یعل
 

 دهیچک
از نظرا    ینر ید تیر آن برر ذر ف ترب   ریعلم و تأث یتحول معنا یپژوهش، بررس نیا یهدف اصل

 کیرربررا اسردفادز از ت ن  یلر یتحل−یفیپرژوهش توصرر  نیررکشررور اسرتو رو  ا  یآمروز  عوروم  
ها، مسلوانان هووارز مفهو   قرن یکه ط دهد ینشان م قیتحق نیا جیبودز و ندا یا کدابخانه−یاسناد

 ریطلب علرم درواقره هوران مسر     ریمس ان،شیاند و به باور ا کار بردز به «فائز» یرا در معنا« علم»
علرم   یمعرفدر  انیر است که از قررن نروزدهم بن   یدرذال نیانسان استو ا یفوز و فالح و رسدگار

 یهرا  تیر علرم، ررف  دیر جد یشدو معنرا  رامونیدار شناخت جهان پ عهدز یکردز و علم ذس رییتغ
کررد و بره هورراز خرود      یمعرفر  یو اجدوراع  یعر یبر جهان طب انتسلط و غلبه انس یبرا یدیجد

کشور  یبنا نهادو نظا  آموز  عووم زیکشور را ن یمانند نظا  آموز  عووم یدیجد یساخدارها
کره   کند یم نهیآموزان نهاد باور را در ذهن و جان دانش نی، ا«غالب»علم  یمعنا جیو ترو دیبا تول

 یعر یو کسب اطالعات در جهت غلبه بر جهان طب یسپار اطربه خ دیبا یآموز هدف آنها از علم
ناخواسرده نرو     ایر خواسده  ن،یباشدو بنابرا شدریب یبه سود و منفعت ماد دنیرس یبرا یو اجدواع

کشور قررار ررفدره کره در تقابرم کامرم برا        یدر دسدور کار نظا  آموز  عووم یدیجد تیترب
 وشدز است ربه ذ ف آن منج تیبودز و در نها «ینید تیترب»

 علم غالبو ،یعلم فائز، نظا  آموز  عووم ،ینید تیعلم، ترب یتحول معنا :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 میمفااه باا ینسات  در و عاا  یمعنا در همواره «علم» واژه هاقرن یط مسلمانان، یخیتار تجربه در
 در آنچاه(. 14ص، 1392)روزن اا،،  اسا  رف اهیما کار باه «عقا » و ،«نور» ،«کال » ،«ریتفس»

 علام کشا  دها،،یما شال  را آنهاا یاصل هیما بن اصطالح به و اس  مش رک میمفاه نیا یتمام
 علام یمعنا اساس،  نیبرا. اس  «یرس گار» و «فالح» و «فوز» به انسان ،نیرس  ینها در و ینیقی

 و فاوز ریمسا در زدن قا،  درواقا  ،یآماوز علم و باوده «فائز علم» مسلمان کنشگر باور و ذهن در
 دانسا ه  ضاهیفر مسالمانان هماه یبارا را علام طلب اسال  نید رو، نیازا. اس  یرس گار و فالح

ل   َعَلی َضة  یَاْلِعْلِم َفِر  َطَلب  » ْسِلم   ك   یآماوز علم اسااس، نیهما بر و( 30ص، 1ج، 1393 ،ینی)کل «م 
 هااقرن یط «ادب» و «علم» ینیهمنش ن،یب نیا در. دارد یمهم گاهیجا یاسالم سن  و فرهنگ در

از  یادیاز یهااک ااب و آثاار ناهیزم نیاا در و شا،ه علام آموزش یسن  وهیش آم،ن وجود به باعث
سان   نیاو تعلام نوشا ه شا،ه اسا . در ا میباا موواوآ آداب تعلا یم فلران و دانشمن،ان اسالم

 «یناید  یترب» ه،ف با ،یبا یمیتعل هر و گرف ه قرار یآموز علم یاصل ه،ف «ینید  یترب» ،یآموزش
 . ردیانسان صورت پذ

 باه ناوزدهم قارن در. اف ی رییتغ علم یمعنا انیبن بع،، به نوزدهم قرن از که اس  یدرحال نیا
 جهاان باا انسان ارتتاط و شناخ  راه تنها عنوانبه یحس علم   انهیگراحس یشناسمعرف  غلته  یدل

 یعنای یعلما معرف  باش، واق  جهان شناخ  راه تنها حس اگر که اس  یهیب،. ش، یمعرف خارج
 ایاو  ،یاحاس باه دسا  آ قیخواه، بود که از طر یشناخ  واق  اس ، معرف  دارکه عه،ه یمعرف 

کارد  ،ییاب اوان آن را ت  قیاطر نیاآنلاه از ا ایاابطا، باش، و  ایحس قاب  اثتات  قیدس  کم از طر
مسالمانان،  نیعلام در با ،یاج، یمعناا رشی(. با رسوخ، گس رش و پاذ19، ص1387 ا،ی)پارسان

و رجوآ مسلمانان  یآم، که مان  از دس رس ،یپ، یاسالم یدر فرهنگ کشورها قیعم اریبس یگسس 
 یهاا  یآن، املاناات و ررف ،یاج، ی. علام در معناا،یاآنهاا گرد یخیعلم در تجربه تار یبه معنا

 ییکرد و ه،ف غا یمعرف یو اج ماع یعیانسان در جه  تسلط و غلته بر جهان طت یرا برا ی،یج،
باا تواو،  بیاترت نیش،. با، یمعرف یو اج ماع یعیبر جهان طت« غلته»انسان از کسب علم همانا 

علام صاورت گرفا  و علام کاه در تجرباه  یکام  در معنا یعلم در دوره معاصر، چرخش یمعنا
 داد. « علم غالب»خود را به  یبود جا« علم فائز»مسلمانان  یخیتار

فرهنگ را  یها عرصه یآورده و تمام ،یپ، یدر فرهنگ اسالم یاساس یوولعلم، ت ،یج، یمعنا
مسالمان  یدر کشاورها زیرا ن ی،یج، یکرده و به همراه خود ساخ ارها یو دگرگون رییدس خوش تغ

ش،ن، و  ،اریپ، ،یعلم ج، یها بر آموزه یکه مت ن یی(. ساخ ارها266ص، 1396آورد )اقتا،،  ،یپ،



                        1402 بهار/ 43ش/ 18س/ تربیت اسالمی  52

 

 نی. از جملاه مهم ارکننا،یما  یاتقو زیان را جامعاه ساط  در علام ،یج، یمعنا حضور و بروز
کشور اسا  کاه وجاود آن  «ینظا  آموزش عموم»علم،  ،یج، ینورهور  م  ثر از معنا یساخ ارها

اتفاق اف اد در کشور سابقه ن،اشا ه  هیعلم که در دوره قاجار ،یج، یبا معنا انیرانیتا قت  از مواجهه ا
علم مواجه ش،ن، که نظا  حاکم بر کشاور  ،یج، یبا معنا یدر حال انیرانیا ه،یاس . در دوره قاجار

 نیرا م وم  ش،ه باود. هما یادیز یها از درون دچار انوطاط ش،ه و در مواجهه با غرب، شلس 
عقاب  یهاا، مل ا مل  گاریباا د یامر ستب ش، تا روشنفلران جامعه، مل  خود را در نست  سنج

 یاصال  یادل ،،یاغرب به علام ج، زیتجه شان،یا یقلم،اد کنن،. در تلق «رییتغ»به  ازمن،یاف اده و ن
موجاود   یراه بارون رفا  از وواع گانهی ،،یعلم ج، یها برشمرده و توجه به آموزه شانیا  یموفق

باه  یابیدسا  یمسئله موجود، چگونگ نی(. حا، مهم ر80، ص1396 ،یکشور قلم،اد ش، )مناشر
اساس،  نی. بر ا،یگرد یمسئله معرف نیح  ا یاصل ،ی، کل«آموزش م،رن»بود که همانا  ،یعلم ج،

 یا در کانون توجه قرار گرف اه و باه گازاره ،یعلم ج، یها بر آموزه یمت ن «ینظا  آموزش» یساز ادهیپ
 ش،.   یخ،شه تت، رقاب یمس ولم و غ

 یاب ا،ا هماان از اف اهی سااخ  ما،رن علام یها آموزه براساس که کشور یعموم آموزش نظا 
 باوده جامعاه ساط  در «غالاب علم» یمعنا جیترو و ،یتول حا، در همواره تاکنون، آن یریگ شل 
 هسا ن،، یآماوز علم باه مشغو، کشور یعموم آموزش نظا  در که یآموزان دانش رو، نیازهم. اس 
 خاود یتوانمن،ساز آن دنتا، به و اطالعات  یتوز نظا  در شرک  را یآموز علم از خود یاصل ه،ف

 یآموزان دانش باور و ذهن در گر،ید عتارت به. دانن،یم یاج ماع جهان و یعیطت جهان بر غلته یبرا
 ها،ف)کاه  «فائز علم» یمعنا از یاثر هس ن،  یتوص به مشغو، کشور یعموم آموزش نظا  در که
 «غالاب علام» یمعناا عاو  در و ن،اشا ه وجاود( اسا  یانسان کما، به ،نیرس و یرس گار آن

اس ( بار جاان و بااور آنهاا نشسا ه اسا .  یو اج ماع یعیآن تسلط بر جهان طت یغائ ه،ف )که
آموزان رقم بخورد  دانش یبرا ی،یج،  یکشور ترب یامر ستب ش،ه تا در نظا  آموزش عموم نیهم

 قلم،اد گردد.  ش ریبه مناف  و سود ب ،نیغلته و رس یبرا یکه در آن علم، تنها ابزار
 تجرباه در علام مفهاو  که میساز مشخص اب ،ا در تا میهس  نیا دنتا، به مقاله نیا در رو، نیازا

 قرائا  رشیپاذ کاه میسااز مشاخص سپس اس ؟ رف ه یم کار به یمعان چه در مسلمانان یخیتار
 آماوزش نظاا  سااخ ار یریگ شال  موجاب چگوناه جامعاه، نختگاان توسط علم یمعنا از م،رن
 کشاور در علم آموزش نهاد نیبزرگ ر در ینید  یترب حذف به  ینها در و ،هیگرد کشور در یعموم
 اس ؟ ش،ه منجر
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 پژوهش روش

 را مسالمانان یخیتاار تجرباه در «علم» مفهو  کاربرد و معنا اب ،ا در تا میدار قص، پژوهش نیا در
 کشاور یعماوم آماوزش نظاا  اسا قرار ام،یپ نیمهم ر علم، یمعنا توو، چهیدر از و کرده یبررس

 اسا فاده با یلیتول−یفیتوص روش از منظور، نیا یبرا. میکن یبررس را «ینید  یترب» حذف یعنی
 اساناد بر هیتل با تا کرد میخواه یسع اب ،ا در. کرد میخواه اس فاده یا ک ابخانه−یاسناد کیتلن از
 یاساالم سن  و ینید م ون در علم واژه ،یمعرف  لواظ به که میساز مشخص اولا  موجود م،ارک و

 ،یاکااربرد ج، نی. همچنارودیم کار به ییمعنا چه در معاصر دوره در و داش ه کاربرد یمعان چه در
اسا .  ،هیو اس قرار آن در کشور گرد یعلم چگونه باعث به وجود آم،ن نظا  آموزش عموم یمعنا

را « علام غالاب» یکشور معناا یساخ  که چگونه نظا  آموزش عموم میدر ادامه، مشخص خواه
 یآماوز هرگوناه علم ییو نها یه،ف اصل ،یکه با «ینید  یترب»کرده و باعث حذف  جیو ترو ،یتول

 باش، ش،ه اس .  

 
 ینظر یمبان

 آن یهااهیل نیترقیعم و نیمهم ر در را آنها ،یبا که دارن، وجود «ینیادیبن میمفاه» یفرهنگ هر در
 آم،ن وجود به باعث فرهنگ کی «نیادیبن میمفاه» از هرک،ا  یمعنا در رییتغ. کرد جس جو فرهنگ

 و یاج مااع ،یاسایس تواولت خاود هماراه باه توانا،یما که ش، خواه، قیعم یفرهنگ توولت
 یهاافرهناگ در «نیادیابن میمفاه»(. 142ص، 1391 ا،ی)پارسان باش، داش ه یپ در زین را یاق صاد

 ییمعناا باه توجه با ساخ ارها. شون،یم ساخ ه آن با م ناسب که هس ن، ییساخ ارها موج، مخ ل 
 اتیح به توان،یم یزمان تا یساخ ار هر و شون،یم م فاوت گریل،ی از آنهاس  آورن،ه وجود به که

 در نیادیابن میمفااه از یلای علام مفهاو . باش، آن کنن،ه هیتغذ آن، موج، یمعنا که ده، ادامه خود
 علام انا،ازه به یمفهوم چیه» ان،یجعفر ریتعت به(. 16ص، 1392 ا،ی)پارسان اس  یاسالم فرهنگ

 و فرهناگ کیا یبناا در مفهاو  نیتار ی،یکل گف  توان که چنان ن،ارد، نقش تم،ن کی ساخ ن در
 نلاهیا اسا  یوارور آن باه توجه که یمهم نل ه(. 25ص، 1398 ان،ی)جعفر «اس  علم تم،ن،

 یهاافرهناگ در آن از یواحا، یمعناا ،یبشار یهاافرهنگ همه در علم یمعنا  یاهم رغم یعل
 در و باود برخاوردار یا ژهیو  یاهم از انساب علم  یجاهل در نمونه عنوانبه. ن،ارد وجود مخ ل 

. شاودیما شامرده بار یرسا گار و فالح منشاء و دارد قرار هاارزش همه مرکز در ،یتوح علم اسال 
 یژگایو بلله و شرف یپ و توسعه و اق ،ار رمز یعیطت و یتجرب علم غرب امروز فرهنگ در نیهمچن

 (. 163−161ص، 1392 ا،ی)پارسان شودیم شمرده  یبشر تم،ن فرد به منوصر
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 خوانا،ه واجاب و ضاهیفر را آن کاه یعلما از اساال  منظاور کاه بوده مطرح سؤا، نیا میق، از
 آما، وجاود به مسلمانان یخیتار تجربه در یمخ لف یلردهایرو علم، نیا کش  مقا  در س ؟یچ
 نیبارهم. کن، نییتت را «ضهیفر علم» دارد که ی یررف و موووآ براساس تا کردیم یسع ک،ا  هر که

 مقصاود انا،گف اهیم نیم للم: »که کنن،یم انیب نیچن گفتار ستیب ک اب در یمطهر ،یشه اساس
 انا،گف اهیما نیموا،ث اسا ، ریتفسا علم مقصود ان،گف هیم نیمفسر اس ، کال  علم خصوص

 ایا باشا، مج ه، ای ،یبا یکس هر که اس  فقه علم مقصود ان،گف ه فقها اس ، ثیح، علم مقصود
 م صاوفه اسا ، مهللاات و اتیمنج از اطالآ و اخالق علم مقصود ان،گف ه اخالق یعلما مقل،،

 (.263ص ،1396ص ،یمطهر) «اس  یعمل ،یتوح و سلوک و ریس علم مقصود ان،گف هیم
 تجرباه در مفهاو  نیاا اسا ، قائا  علام یبارا اساال  نید که یبلن، گاهیجا و  یاهم به نظر

 باا یاساالم م فلاران و شامن،انیان، از ک،ا  هر و کرده ،ایپ یمخ لف یکاربردها مسلمانان یخیتار
)روزن اا،،  انا،داده گسا رش و کرده مراد را آن از یخاص یمعنا خود، یبررس مورد موووآ به توجه

 نیا دنتا، به یهمگ «لسوفانیف» و «عرفا» ،«نیم للم» ،«نیمو،ث» ،«نیمفسر»(. 28ص، 1392
نااز، شا،ه  اکر  امتریپ بر یوح واسطه به و اس  خ،اون، نزد که ینیقی علم از یا بهره که هس ن،
 بترن،. 

کارده  ریاز عمر خود را صارف آماوخ ن علام تفسا یادیز یهاسا، که یمفسر اساس، نیبرهم
 افا یاش راه هیدرونما و ژرفا به تا کرد کن،وکاو آن یایزوا در و شناخ  ،یمع ق، اس  که قرآن را با

اسا  کاه قارآن  نیاا ریبر ورورت آموخ ن علم تفس شانی. اس ،ل، اگرف  پن، شیرهنمودها از و
سخن گف ه اس  و مسلمانان را باه مطالعاه و تفلار در  اتشیآدر  ،نیشیت،بر و ان،  یدر اهم میکر

از  یبعضا باودن بیاغر چاون میکار قارآن یهایژگیو یبرخ یطرف از. اس  کرده قیکالمش تشو
دللا   ریعلم تفسا یریادگیبر لزو  توجه و  یهمگ اتیآ با روزگار نزو، یو فاصله زمان قرآن الفاظ

 اتیاآ معاانی انیاب معناای باه ریگف  تفسا توانیم ن،یبنابرا(. 170، ص4، ج1420 ،یدارد )خول
قارآن کاال   نلاهی(. چاه ا7، ص1، ج1378 ،ی)طتاطتاائ اس  آن  یم،ال و مقاص، کش  و قرآنی

 و نجاات آن  یاغا که اس  یاله علم به یابیدس  یبرا منت  نیتریو اصل نیخ،اون، اس  و مهم ر
 .اس  انسان یرس گار

 ،یثیحا، اصطالحات ث،یح، انیراو ث،یح، درباره یکاف دانش کسب به که یمو،ث نیهمچن
 و اتیاروا در تعماق و تفلار که اس  باور نیا بر دارد، اش غا، یثیح، اشلالت و  یوع ثیاحاد
باه  اف نیدس    یصو ریدر واق  مس نیو ائمه معصوم اکر  امتریپ از مان،ه یجا بر ثیاحاد

غاور در  قیااز طر قا یکشا  حق شاانی(. از نظار ا9، ص1، ج1389 ،یاسا  )مجلسا ق یحق

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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 نیل ارینزد ،یالها یبه منت  وح و ائمه اطهار اکر  امتریپ یلینزد  یدل به ثیاحاد و اتیروا
در د،  قا یحق ،یانسان اس . باه عتاارت یبه فوز و فالح و رس گار ،نیرس یراه برا نیراه و مهم ر

کرده اسا ، در مقاا  کشا   ،ایپ ثیکه در موووآ ح، ینهف ه اس  و مو،ث با تخصص ثیاحاد
 (. 35، ص1، ج1423 ،یآن اس  )المامقان

 برساان، نیقی مرتته به ،یتقل مرحله از را ق یحق طالتان که ه،ف نیا با م للم شخص نیهمچن
 کن،یم اقامه ینیبراه مخالفان هیعل و ،ینمایم ارائه را یلیدل ق ،یحق یسو به طالتان ارشاد یبرا و
. داردیما نگاه موفوظ شود جادیا نید دشمنان توسط اس  مملن که یتزلزل از را یاسالم ،یعقا و

 حلام آنهاا به عق  که هس ن، ینیقی یلیدل کن،یم انیب ق یحق یبرا یو که ینیبراه م للم، نظر از
  یانها نقا  و عقا  بیاترک(. 22ص، 1391)برنجلار،  هس ن، آن ،یمو زین ینقل  یدل و کن،یم

 الهاا  منتا  دو نیاا از قا یحق باه ،نیرسا ریمسا در یو و ساازدیم فراهم م للم یبرا را نانیاطم
 و نق  و عق  از اس فاده با که اس  ،هیعق نیا بر م للم شخص(. 69ص، 1391 ،ی)سواد ردیگیم

 ن،یبنابرا دارد  قرار یرس گار و فالح و فوز ریمس در واق  در ق ،یحق اثتات یبرا  یدل و برهان اقامه
 اس . « علم فائز»همان  کن،یم رهنمون مهم نیا به را یو که کال  علم یو نظر از

 نیچنا به ،نیرس راه اما اس  م لثر و مخ ل  ق یحق از ریتعاب و  یتعار هرچن، عرفان، حوزه در
 اوا یر و سالوک و ریس ریمس در و یقلت شهود و کش  لهیوس به ،ینیقی معرف  و شناخ  از یا مرتته
 علام قا   یحق عرفاا، ،یاد از(. 184ص، 1ج، 1386 ان،ی)انصاار اسا  مملان و وصاو، قاب  نفس

ور  » شود یم ،هیتاب انسان د، و قلب بر که اس  ینور همچون ْلِعْلم  ن 
َ
ه  یأ  «شِء ی َمِْن  َقْلِِب  یِفِ الّله ْقِذف 

باه  ،،یاباه قلاب و د، انساان تاب نیقایچون ناور  شان،یا ،ی(. از د224، ص1، ج1403 ،ی)مجلس
 جاان و د، بار علم نور   تابش. بود بهره یب اتیعنا آن از نیقی از قت  که شودینائ  م ی یعنا یتماشا
 را آنچاه و ،هیرسا قارب مقا  به جهین  در و شود کم ر یاله رب با او فاصله که شودیم باعث انسان

 ریاه،ف از کساب علام کاه در تعت نجای(. در ا156، ص1388)نزه ،  ن،یبیم ،یدینم آن از قت 
 انسان اس .  یو همان فوز و رس گار یبه قرب اله ،نیعرفا همان نور اس ، رس

 و  یاعل  ،یاماه وجاود، ماننا، یهسا  یکلا مساائ  درباره ،یبرهان و یعقل روش با فالسفه
(. 38ص، 1385 ،یگاانیگلپا ی)رباان کننا،یما بواث نیاد و خ،ا نفس، معرف ، درباره نیهمچن

 توان،یم و اس  برخوردار اسال  در یعقالن موووعات از یعیوس  یط به اشاره  یمز از لسوفیف
 بپاردازد اسا  نهف اه نیاد قلاب در آنلاه یباطن ابعاد به هم و یقرآن یوح یراهر یهاجنته به هم

 اغلاب جهاان هام و قارآن هام مسالمان، لساوفیف ی  فلسف تفلر در. (73ص، 1385پور،  )اسال 
 ینقشا نجاایا در لساوفیف و دارن،، ازین ریتفس به که شون،یم ،هید یاله یوح از ییهاجنته عنوانبه
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 دارد توقق که ینوو همان به دارد، ق یحق یهس  عالم در که را آنچه خواهن،یم فالسفه. دارد یاتیح
هماان  یعلام عقلا شاانیو از نظار ا برن،یم یادیاز عق  بهره ز شانیا ریمس نی. در ابفهمن، هس ، و

 آن دنتاا، باه لساوفیف و اس  آن احلا  و موجود فلسفه موووآآن عق  اس .  یفلسفه اس  که متنا
 (.84ص، 1377 ،ی)نصاار کنا، اثتاات را الوجود واجااب یعقلا  یادل و برهاان اقامااه باا کاه اسا 

 . دان،یفوز و نجات م ریخود را در مس یبه علو  عقالن هیبا تل زین لسوفیف اساس، نیبرا
از جملاه  شامن،انیم فلران و ان، ،گاهیآنچه که تاکنون گف ه ش،، مشخص اس  که علم در د از

آن  یاس  که ه،ف غاائ یهمواره راه «لسوفانیف»و « عرفا» ،«نیم للم» ،«نیمو،ث» ،«نیمفسر»
 نیکه در با یمخ لف یعلم در کاربردها ،یو نجات انسان اس . به عتارت یبه فوز و رس گار ،نیرس

مسلمانان فاائز باودن  یخیکار رف ه و در تجربه تار به« فائز» یمسلمانان داش ه اس  همواره در معنا
 و مسلم اس .  یقطع یعلم امر

 
 یاسالم فرهنگ در یآموزعلم یاصل هدف ،«ینید تیترب»

اسا . « پارورش»آن  یو معاد، فارسا« Education» آن نیلت معاد،. اس  یعرب « یترب»واژه 
 را اخاالق و آداب ،«پروران،ن» ،«پروردن» چون یگوناگون یمعان در ،یدر زبان فارس « یترب»واژه 

 ،«ریتا،ب» ،«اصاالح» ،«حضاان » چاون یم ع،د یمعان به ،یعرب زبان در و «آموخ ن» یکس به
باه کاار  «نماودن بیتهاذ» و «کردن نمو   و رش،» ،«نمودن هیتغذ» ،«بیت د» ،« یتلم» ،«میت م»

کاه در  شاودیما مشاخص اتیروا و اتیآ یاجمال یبررس با(. 119، ص1383 ،یرف ه اس  )بنار
 کیاتفل گریلا،ی از یمجازا عنصار دو عناوانباه « یاترب» و «میتعل» نیب کجا چیه یاسالم فرهنگ
در  یوارورت نیحضرات معصوم و ش،ه یتلق مفرو  آنها یریناپذ یج،ائ و اس  نگرف ه صورت

 گریهما، از مسا ق  و زیم ماا « یترب و میتعل» ینید تفلر در اساس، نیبرهمان،. ،هیبه آن ن،  یتصر
 (.85ص، 1374 ،یع م،اری)شار اسا  برقارار دو نیاا نیبا یقایعم یوس گیپ و ارتتاط بلله س ن، ین

 م،یتعلا ماننا، گونااگون یهاا یافعال یتماام کاه دارد یجاامع یمعنا « یترب» که صورت نیا به
 رنا،یگیما صاورت ها،ف کی توقق یراس ا در نهایا همه و ردیگیدربرم را...  و سیت،ر آموزش،

 (. 38، ص1، ج1378)کاردان، 
 هماان واقا  در یاصال ها،ف و « یاترب» یهاارمجموعاهیز از یلای «میتعل» ،ینید تفلر در

 یمعنا با انیرانیا مواجه از قت  تا که اس  آن از یحاک مخ ل  م،ارک و اسناد یبررس. اس  « یترب»
 در و اسا  شا،هیما اسا فاده « یاترب و میتعلا» یعطف بیترک یجا به « یترب» واژه از علم، ،یج،
 آموزانا،ن و آموخ ن یمعنا که هرگاه و نتوده جیرا « یترب و میتعل» یعطف بیترک کاربرد م،یق، اتیادب

 (.48ص، 1391 ادهم، ،یو نو ی)حسن اس  ش،هیم اس فاده «میتعل» واژه از اس ، بوده نظر مورد
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 یعطف بیترک یبه جا « یترب»کاربرد واژه  یها از نمونه یم،عا، در ادامه به برخ نیا ،ییت  یبرا
 .  میکن یاشاره م میق، اتیدر ادب « یو ترب میتعل»

 کارده اسا فاده « یاترب» واژه از خاود اشعار وانیه.ق( در د 329 ی)م وف یسمرقن، یرودک. 1
 :اس  دانس ه یآدم وجود  یکل به نارر را « یترب» آنجا در و اس 

 یعطفا بیااسا ، ترک یمشهور به زباان فارسا ی یاز آثار ترب یلیکه  نامه قابوس. در ک اب 2
اس فاده ش،ه اس  که منظاور  «میتعل»کار نرف ه اس . اما در شش مورد از واژه  به « یو ترب میتعل»
اگار  یکه مر او را آماوز یو در هر علم»... در فراز  نیحرفه بوده اس  همچن ایآموزش فن  سن،هینو

مر او را بزنن، شفق  متر، بگذار تا بزنن، که کودک علم و ادب و هنر به چاوب  میمعلمان از بهر تعل
منظاور از  گر،یلا،یعلم و ادب و هنر در کنار  یریقرارگ نهیبه قر نجای. در ا«شیموزد نه به طت  خوآ

ک ااب،  نیا 194در صفوه  نیعا  کلمه آن منظور ش،ه اس . همچن یمعنا به  یترب ،«میتعل»واژه 
نرد و شاطرنج  ایو  نیکردن  َنرد َمنش میو به تعل»کار رف ه اس :  آموزش به یتنها در معنا میتعل خود ب 

تخ اه نارد  یآماوزش بااز «میتعلا»منظاور از واژه  نجاایروشن اس  کاه در ا« باخ ن مشغو، مشو
 .  باش، یم

و  میبه پانزده باار از کلماه تعلا کیاشعار خود نزد وانیه.ق( در د545 ی)م وف یغزنو یی. سنا3
انا، و باه  کار رف ه باا هام باه  یاو ترب میتعلا ریز اتیطور نمونه، در اب اس فاده کرده اس . به  یترب

 آن اس .  یها از مص،اق میاس  که تعل یجامع ن،یفرا نجایدر ا  یمشخص اس  که ترب یروشن

 :،یگو یم گرید غز، در ییسنا

 

                                                           

 در اینجا منظور بنیاد دیوار و عمارت است )لغتنامه دهخدا(. . 1

 کیااخواجااه و ل  یااتااو شاا، ترب 1باانالد
 

 باااد تااو ادیاابن همچااو سساا  تااو باانالد
 

 میکه اااار مااااا تااااو عقاااا  روش ره در
 

 میجااان مه اار مااا تااو لفاا  پاارورش وز
 میباازرگ و میخاارد تااو جاازآ  یااتقو از 

 
 میجاااوان و میریاااپ تاااو عقااا   یاااترب وز

 

 حاس پانج را با،ن همچون هیما را نید کان
 

 اریا چاار ینتا چون را عز ملک مر یلشلر
 آساامان آف اااب چااون پاا،ر از ابیاا  یااترب 

 
  روزگاار از بخاردان چاون پ،ر از ریگ ها علم
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  یبحران فرهنگ جادیعلم و ا دیجد یمعنا

 یعایطت فلسافه انیپا شاه، قرن نیا در که یطور به داد  رخ نوزدهم قرن در ،،یج، یمعنا در علم شی،ایپ
(. Schaffer, 1986, p413) شاود یما آغااز علام ینگار خیتار آن دنتا، به و میهس  ،یج، علم اب،اآ و

 افا ،ین چنا،ان رواج قرن انیپا تا اگرچه و کرد وو  1833 در 1وو، ا یلیو را( scientist) دانشمن، واژه
 (.Ross, 1962, p65-86) بودنا، مس ق  یزمان که بود ییها رش ه انیم مهم و ،یج، یون،یپ نشانه للن

 دسا  نیاا از ییهااانجمن سیش، و با ت س سیت س 1830  یدر اوا 2توسعه علم یائی انیانجمن بر
 باه باود ساایکل طرهیس ریز که یعیطت خیتار جیت،ر به ازآن، پس. گرف  تازه جان یعلم یها پژوهش

 شاا،ن، خااارج سااایکل  یاامومیق از زیاان علااو  ریسااا و شاا،  یتتاا، یعلماا یشناساا س یز
 (. 50، ص1393 فر، ی)حسام

 علام ب،یترت نیب، و بود خارج کش  و شناخ  دار عه،ه که بود یمعرف  ،،یج، یمعنا در علم
 حس اگر که اس  یهیب،. ش، یمعرف خارج جهان با انسان ارتتاط و شناخ  راه تنها عنوانبه یحس
شاناخ  واقا  اسا (،  دارکه عه،ه یمعرف  یعنی) یعلم معرف  باش، واق  جهان شناخ  راه تنها

ابطاا،  ایاحس قاب  اثتات  قیدس  کم از طر ایو  ،یدس  آ حس به قیخواه، بود که از طر یمعرف 
 (.  19، ص1387 ا،یکرد )پارسان ،ییب وان آن را ت  قیطر نیآنله از ا ایباش، و 

 از حاس، منتا  بار عالوه و داش ه عا  ییمعنا ینید فرهنگ در علم یمعنا که اس  یدرحال نیا
 صاورت باه اگار(. 85ص، 1381 ،وسا ،ی)عل برده بهره زین نق  و یوح مانن، گرید یمعرف  مناب 

طور که فران س روزن اا،  ش، که همان میم وجه خواه م،یبنگر« علم»به  «science» ترجمه به قیدق
 ناه و اسا  یغربا یهازبان به ترجمه قاب  «علم» مفهو  نه کن،یمطرح م روزمندیپ دانشدر ک اب 

 نیاا(. 12ص، 1392)روزن اا،،  دارد را یاساالم یهاازباان باه ترجمه املان «science» مفهو 
 یگاانگی بر رانیا به علم ورود آس انه در اگرچه رانیا جامعه روشنفلران و نختگان که اس  یدرحال

ک مفهو  دو نیا  کاه کردنا، خلق رانیا در را ی،یج، زیچ دو، نیا خ نیآم با عمالا  اما ،ن،،یورز ،یت 
 ساا، 150 گذشا  از بعا، آن  یاکل کاه یووع. آن نه و اس  نیا نه یول آن  هم و اس  نیا هم

 ،«علام» باه «science» ترجماه هرحاا،، به. اس  داش ه ت،او  ییهابینش و فراز با الت ه هم هنوز
 یلای از یتاوهم گارید یساو از و کارد موارو  گذشا ه راثیام از یکل به را رانیا جامعه سو کیاز

 توقاق  اهیم،رن مهم مخ صات از دو هر که اس  آورده ،یپ، ،یج، افلار و یاسالم سن  انگاش ن
  (.248ص، 1396 ،ی)مناشر شون،یم موسوب رانیا در اف هی
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 کاه گرفا  شال  رانیاا یناید جامعاه نیبا در یمسلط لردیرو علم، به «science» ترجمه با
 و یوارور یامار علام یریافراگ اسا ، قائا  علام یبارا کاه ی ایاهم و اسال  نید مناب  براساس
 یبارا یا ضاهیفر آن یریافراگ کاه اس  دانش و علم همان درواق  م،رن، علم. اس  ریناپذ اج ناب

ِل   َعَلِی َضِة  یَطَلب  َاْلِعْلِِم َفِر » اس  مسلمانان همه ْسِِلم   ك   پاس(. 30ص ،1ج، 1393 ،ینای)کل «م 
 جه  آن از ،،یج، علم علم، ،یج، یمعنا از شانیا یتلق و باور در. رن،یبگ فرا را آن ،یبا مسلمانان

 نیاا. دارد سا ر  ی ایاهم یاسالم تفلر در علم رایز باش،  م ضاد اسال  با توان،ینم اس  علم که
 ،ان،یام نیاا یاصال قهرماان و ،یاگردیما مطارح روشانفلران طارف از اغلب هاهیتوص و شعارها

 یبرا یابزار را م،رن علم که بودن، یمصلوان و روشنفلران بلله نتودن،  ینید یعلما ای دانشمن،ان
 (. 251، ص1396 ،ی)مناشر ،ن،یدیم شرف یپ و ق،رت
 و هااجناگ نیا در انیرانیا یدرپ یپ یهاشلس  و هیروس و رانیا یهاجنگ خال، در یطرف از

 که آم، وجود به سؤا، نیا دول مردان و روشنفلران از یبرخ ذهن در درون، از رانیا ن،هیفزا انوطاط
 ریساا ماننا، شارف یپ ریمسا در تاوانیما چگونه و س یچ رامونیپ یایدن از ما یمان،گ عقب  یدل

 یخاوب به بود آم،ه رانیا به یالدیم 1806 در که بناپارت ناپلئون ن،هینما ژوبر گرف ؟ قرار کشورها
. اساا  کاارده گاازارش را انییاااروپا یرومناا،ین و یترقا راز فهاام یباارا دول مااردان از یبرخاا تاالش

 نیاا دانامینما: »... باود کارده پرساش یو از شاه یف وعل عه،یول و السلطنه بینا «رزایم عتاس»
 مگار چاه؟ شاما یترقا و ما وع  موجب و س یچ کرده مسلط ما بر را هاییاروپا شما که یق،رت
 باه ،نیرسا از قتا  کاه آف اب ای اس ؟ کم ر اروپا از نیزم مشرق ثروت و یزیحاصلخ و  یجمع
 بار ماراحمش کاه ییخا،ا ایا شماسا ؟ سر از کم ر ما سر در ،شیمف راتیت ث تاب،،یم ما به شما
 حارف یاجنتا. کانمینما گماان ده،؟ یبرتر ما بر را شما خواس ه اس ، لسانی عالم ذرات  یجم
 (. 33، ص1382 ان،ی)رحمان «م؟ینما اریهش را انیرانیا که بلنم ،یبا چه من بگو! بزن

 
 راهکار برون رفت از بحران  عنوانبه ،«مدرن آموزش» یمعرف

 جامعاه شارف یپ شارط شیپا «شانیاجوک» که ان، کرده ،یت ک امر نیا بر یبزرگ شمن،انیان، غرب، در
 ،یات ک جامعه و انسان یاسیس و یاج ماع شرف یپ در «شنیاجوک» نقش بر مش رکا آنها یتمام و اس 
 م فلاران از یاریبسا منظار از هیاقاجار دوره در اساس، نیبرهم(. 84ص، 1396 ،ی)مناشر ان،داش ه

 غرب شرف یپ یاصل و یمخف مناب  از یلی «م،رن آموزش» بود، شیافزا حا، در تع،ادشان که یرانیا
در تماا   شاانیها هم جتهه گریهمچون د یرانی(. روشنفلران ا37، ص1964 س،ی)لوئ ش،یم قلم،اد
ص،ا بودنا،.  کیرا عالج تما  مشلالت کشور و مل شان ب،انن،، « آموزش م،رن» نلهیدر ا انه،یخاورم



                        1402 بهار/ 43ش/ 18س/ تربیت اسالمی  60

 

 یاسایس و یاق صااد ،یاج مااع یسااخ ارها از مجازاا  کاامالا  نهااد کیا راهراا  آموزش شان،یا نظر از
از موصاولت  یآن را همچاون صان،وق تاوانیما کاه ش،یم تصور  یدل نیهم به و ش،یم س هینگر

 (.  57، ص1396 ،یحم  کرد )مناشر اف هیتوسعه ن یبه کشورها اف هیتوسعه  یاز کشورها یصنع 
 قارن انهیم در کشور توسعه و یترق یبرا یاتیح یامر عنوانبه یغرب آموزش اق تاس ،هیا رو نیازا

 باه یابیدسا  یبارا ،یابا کشاور کاه کردن،یم اس ،ل، آنها .ش، ریفراگ روشنفلران انیم در نوزدهم
 یطرفا از. کنا، اق تااس را یغربا آموزش یهاروش یاق صاد−یاج ماع شرف یپ و یاسیس یآزاد
 اصو، از یریگ بهره با ریناپذ انعطاف یطتقات ساخ ار و گس رده یسوادیب به توجه با روشنفلران یبرخ

 زیتجاو را افاراد تاک تاک طاور نیهم و جامعه  یکل شرف یپ یبرا یا توده آموزش ترا،،یل آموزش
 باه کاه اسا  حلوما  هار فاهیور نیا که کن،یم صوت  نیا از سالر سپه طورمثا، به. کردن،یم

 ،هیاا بیاترت نیب،. کنن، م،رسه به فرزن،انشان فرس ادن به وادار را نیوال، مرد  و دول  مناف  خاطر
 شا،  یتتا، روشانفلران آثاار در موواوعات نیتلرارتار پار از یلای به یغرب آموزش نظا  اق تاس
 (.239ص، 1396 ،ی)مناشر
 

 یاسالم یجمهور و یپهلو ه،یقاجار یهادوره در یعموم آموزش نظام توسط «غالب علم» جیترو

 و باوده «فاائز علام» هماواره مسالمانان یخیتار تجربه در علم یمعنا کاربرد ،،یگرد انیب که همانطور
 یغاائ ه،ف و اس  یرس گار و فالح و فوز ریمس همان علم ریمس که بوده مع ق، علم، طالب مسلمان

 معاصار، دوره در کشاور باه علم ،یج، یمعنا ورود با. اس  یاله قرب مقا  به ،نیرس علم، کسب از
 «فاائز علام» نیگزیجاا علام از یگارید یمعناا و داده رخ علام طالتان نگرش نووه در میعظ یتوول
 قلما،اد علام طالب یرس گار و فالح و فوز یبرا یریمس گرید آن، ،یج، یمعنا در علم. اس  ،هیگرد

 یاج مااع و یعایطت جهاان بار توانا،یما آن اخاذ با علم طالب که اس  یابزار صرفاا  بلله. شودینم
 آن ها،ف صارفاا  کاه اسا  یعلما غالاب، یمعناا در علام. کن، ،ایپ دس  یمنافع به و کرده «غلته»

 نیاا بار. اسا  یاج مااع جهاان و یعیطت جهان بر انسان کردن غلته یبرا ییهاروش و هاراه آموخ ن
 بار و کارده غلته خود رامونیپ طیمو بر آن کسب با توان،یم انسان که اس  یابزار همانن، علم اساس،

 رو، نیاازا. کنا، ،ایپ دس  یادیز یماد مناف  به توان،یم انسان که اس  صورت نیا در. گردد رهیچ آن
 از یتلقا نیاا باا اب ا،ا هماان از شاودیم علم کسب مشغو، یعموم آموزش نظا  در که یآموز دانش

 یبارا علام گارید علام، از یتلق طرز نیا با. غلته یبرا اس  یابزار علم که شودیم مواجه علم یمعنا
 یخاطرساپار باه و حفا باا  ،یاکاه با دان،یم آن طالب و س ین قائ  را انسان یرس گار رسال  خود
 . اموزدیرا ب ع یغلته بر طت یهاوهیش شود،یم علم به ریتعت آنها از که اطالعات از یا دس ه
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دفعاه و در زماان  کیکه  س ین یتوول« علم فائز»و به مواق رف ن « علم غالب»اس قرار  رون،
 ریاز علام، بار روشانفلران جامعاه تا ث ،یاج، یمعنا نیدر اب ،ا ا نلهیرخ داده باش،. چه ا یکوتاه

آماوزش  س میش،ن س ریگ و به واسطه همه یآنان قرار گرف ه و در مراح  بع، رشیگذاش ه و مورد پذ
قارار  زیاتاوده مارد  ن رشیشا،ه و ماورد پاذ یدر سط  کشور، در سط  ک  جامعه معرفا یعموم
 .  اس  گرف ه

 باه مشغو، آنجا در یم،ت و رف ن،یبه غرب م التیتوص یکه برا یانیدانشجو ه،یقاجار دوره در
 و ارزش شاا ن،  یدارا کردناا،،یماا مراجعااه کشااور بااه نلااهیا از بعاا، شاا،ن،،یماا التیتوصاا
 شا،ن،یما کار باه مشاغو، باال رده یدول ا مشاغ  در هم معمولا  و بودن، یخاص یاج ماع اح را 

 نجاایا از « یتوص» قتا، در «شغ  و کار» یتلق و باور گف  توانیم(. 130ص، 1396 ،ی)مناشر
ش،ه و  ریدر سط  جامعه کامالا فراگ یبا اس قرار نظا  آموزش عموم یبع، یهادوره در و ش، شروآ
 . ،یدر سراسر جامعه من شر گرد «ن،هیشغ  آ نیبه مثابه تضم التیتوص»گزاره 

 یاریبس جامعه، سط  در یعموم آموزش نظا  ش،ن گس رده واسطه به دو  و او، یپهلو دوره در
 اخاذ و التیتوصا واساطه باه کاه ،یاام نیا با فرس ادن،یم م،ارس به را آموزان دانش هاخانواده از

ک دوره، نیا در. گردد نیتضم آنها یشغل ن،هیآ م،رک،  و یعایطت علاو  باه مرباوط یهاارش ه بر ،یت 
 نیاا کساب ریمسا در یریقرارگ با آموزان دانش که جه  آن از...  و یمهن،س ،یپزشل مانن، یتجرب
 را آن امثاا، و اتیااله علاو  به نست  پردرآم، مشاغ  در حضور یبرا یش ریب املان و شانس علو 

 به دادن ارزش با زین رانیا جامعه ش،ه زهیم،رن ساخ ار نیهمچن. کرد ،ایپ یش ریب  یارجو داش ن،،
. کاردیما  یاتقو را گرف اه شال  رجواان ها، رشا ه ریساا باه نست  هارش ه نیا النیال وص فارغ

کاه  یدروسا ،یاآماوزان آنهاا با که دانش اف یو گس رش  جیترو هاخانواده نیب در باور نیا نیهمچن
 ی،ی کار باشن، مجتور آن در که یا ن،هیآ از تا بخوانن، خوب را کن،یم ارائه آنها به یعموم آموزش نظا 

 نظاا  و گرف اه قارار ی،یا کاار مقابا  در خوانا،ن درس گار،ید عتاارت به. رن،یبگ فاصله دهن، انجا 
 رتتاه نظاا  نیاا در. شا،ن،یم یبن، رتته مخ ل  مشاغ  آن براساس که گرف  شل  یخاص یبن، رتته
 و اف اهی  یااولو هسا ن، «نیزنشایم پشا  مشااغ » اصاطالح به و یدول  که یمشاغل مسلماا  ،یبن،

 «خوان،ن درس» رو، نیازا. کردن، ،ایپ یتر نیپائ مراتب به ارزش هس ن، ی،ی کار به وابس ه که یمشاغل
 ن،یبناابرا(. 142ص، 1396 ،یش، )مناشار یدو اصطالح مخال  هم تلق «ی،یکار »)آموزش( و 

باه آنهاا کماک کنا، کاه   یباود کاه آماوزش و توصا نیاآموزان ا و دانش هاخانواده یاصل دغ،غه
آنهاا هرچاه به ار  یو کاار یشاغل نا،هیبال رونا، و آ یو حلوم  یاز نردبان اج ماع ع ریسر هرچه
 . شود نیتضم
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در  یعماومو پاس از آن، آماوزش  وسا یبه وقوآ پ رانیا یانقالب اسالم 1357بهمن سا،  در
 در ناه و نظر حوزه در نه. اف یش،ه بود ادامه  جادیا یدر دوره پهلو که ییهارساخ یز همانبا  رانیا

 یآموزشا گذاران اسا یس یساو از یمیتصام سابق یعموم آموزش نظا  توق  درباره عم ، حوزه
 کوتااه، اریبسا اریبس یا وقفه از پس یعموم آموزش قطار عمالا  و نگرف  صورت یاسالم یجمهور
 یمو وائ راتییتغ حا، نیا با. کرد آغاز قت  از ش،ه یگذار  یر ریمس همان بر مج،داا  را خود حرک 

 اماا گرفا  صاورت یعماوم آماوزش نظاا  در یآموزش م ون یسازیاسالم ه،ف با یادیز اریبس
 یراتاییتغ نیمهم ر. مان، یباق سابق م،ار همان بر نخورده دس  تاا یتقر یعموم آموزش نظا  ساخ ار

 راتییاتغ در ،یابا را داد رخ رانیاا یاساالم یجمهاور دوره در کشاور یعماوم آموزش نظا  در که
 برناماه قلمارو در یساازیاساالم. گرفا  یپا یآموزش م ون یسازیاسالم اصطالح به ای یمو وائ

ک به ،یدرس گااه ارتقادهنا،ه دروس  یاتعر و «یاخالق آموزش» بر ش ریب ،یت   از آماوزان دانش یآ
 یدرس برنامه از یبخش به نید اصو، درباره یدروس. ،یانجام هنر و اتیادب ،یاسالم فرهنگ خ،یتار

 میارژ یدرسا یهااک اب از یاریبس کماکان یدرس مناب  حوزه در اما. ش،  یتت، م،ارس اس ان،ارد
 ی( همچناان کااربرد دارنا، و ح اها رس انیخصوص در دب )به یو تجرب یعیسابق در حوزه علو  طت

 ان،.  کرده ،ایپ زین یش ریب اریرجوان بس ینینست  به علو  د
 هاخانواده توان،یم که عام  نیمهم ر و نیاول چشم به آموزش به زین یاسالم یجمهور دوره در

گاه و فقر چنگا، از را فرزن،انشان و  مارد  یعماوم بااور در اکناون. شا، س هینگر ده، نجات یناآ
 ناه را یاج ماع منزل  و شان توان،یم که گرف ه شل  آموزش ق،رت به «قیعم مانیا» ینوع کشور،

 دهاه، چهاار حا،ود گذش  از بع،. باش، داش ه همراه به خانواده ک  یبرا بلله فرزن،ان، یبرا فقط
نل ه توجه داشا   نیبه ا ،یالت ه با کن، یم حرک  قت  ریمس همان بر یعموم آموزش نظا  کماکان

رخ داده اسا  اماا سااخ ار نظاا  آماوزش  یادیاو بن یاساسا راتییدروس تغ یکه در حوزه مو وا
 یح  زیکه قتالا وجود داش  اکنون ن یاز مشلالت یاریمان،ه و بس یدس  نخورده باق تاا یتقر یعموم

 وجود دارن،.  تر یبه صورت ج،
 در راتییتغ و اس  مسلط «غالب علم» یمعنا همچنان کشور، یکنون یعموم آموزش نظا  در
 و نیاد» ،«یناید مااتیتعل» ،«یناید علاو » ماننا،، یدروسا کردن اوافه همچون یدرس یمو وا

 ن وانسا ه هسا ن، یتجربا و یعایطت علو  بر یمت ن که یدروس کنار در...  و «یزن،گ نیآئ» ،«یزن،گ
دها، و  رییارا تغ هااخاانواده و آماوزان دانش باور و ذهن در علم مسلط یمعنا ،یبا که گونه آن اس 

 یخاواه یما» یا شهیکل سؤا، به جواب. هس ن،  یاولو یدارا علو  ،یتجرب و یعیطت علو  کماکان
 خاود شود،یم ،هیپرس م،ارس به ورود نیح در آموزان دانش از معمولا  که «؟یشو کاره چه ن،هیآ در
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 ارزش و هسا ن،  یاولو در...  و یمهن،س ،یفن ،یپزشل یهارش ه کماکان که اس  امر نیا یایگو
 نیاا آماوزان دانش از معمولا  چراکه. دارن،...  و فلسفه کال ، ات،یاله یهارش ه از یش ریب مراتب به

 نیا و نن،یبرگز جواب عنوانبه را یمهن،س و یتجرب یهارش ه سؤا،، نیا جواب در که رودیم ان ظار
...  و کاال  فلسافه، ات،یااله یهاارش ه به نست  هارش ه نیا داش ن  یاولو و ارزش از نشان خود
 ها،ف کاه دها،یما قرار آموزان دانش ذهن در را باور نیا زین سؤا، خود یطراح نوآ نیهمچن. دارد
 نا،هیآ در درآما، کساب آن یپا در و شغ  کسب جه  در ،یبا م،رسه در حضور از یغائ و یاصل

 شاودیما م،رسه وارد آموز دانش که ییاب ،ا همان از کشور یعموم آموزش نظا  در ن،یبنابرا. باش،
 درآما، باا همراه مشاغ  ن،هیآ در ،یخواهیم اگر که شودیم داده قرار ،هیا نیا شانیا باور و ذهن در

 در خوانا،ن درس و ،یابرو...  و یمهن،سا ،یفنا ،یتجربا یهارش ه سم  به ،یبا ،یباش داش ه بال
 «اش غا، و کار» مقاب  در «التیتوص و درس» یتلق رو، نیازا. شود دنتا، ه،ف نیا با ،یبا م،رسه

 یناوع آنهاا یفلار نظاا  در و نشسا ه آنهاا جاان در ما،ارس به آموزان دانش ورود یاب ،ا همان از
 نیو د اتیمربوط به اله یهارش ه آن در که ردیگیم شل  مخ ل  یهارش ه به نست  یگذار ارزش
برخاوردار  یتر نیاز ارزش باه مراتاب پاائ سا یآنهاا م صاور ن یبرا یبازار کار و درآم، ع اا یکه طت

 هس ن،. 
 سراسار در را «غالاب علام» یمعناا تر تما  هرچه ق،رت با یعموم آموزش نظا  ب،یترت نیب،
 یخیتاار تجرباه در کاه «فاائز علام» علام، از یمعناا نیاا شا،ن رهیاچ با و کن،یم نهینهاد جامعه

 .اس  ش،ه سپرده یفراموش دس  به کام  طور به و رف ه مواق به بود مسلط یمعنا مسلمانان
 
 رانیا در مدرن آموزش نظام استقرار امدیپ نیمهمتر ،«ینید تیترب» حذف

 انقاالب. ،یاآیما وجاود باه «یناید  یاترب» یایاح یبرا یادیز ی،هایام رانیا یاسالم انقالب با
 یهااساازمان یپا و دس  از را یعلم مس ق  نهاد کی نیتلو یاسیس موان  و بن،ها گرچه یاسالم

  یوواع میترس به یح  که نتود یاگونه به هاسازمان نیا رنجور توان و ناآزموده ان،ا  للن گشود یعلم
 (.190ص، 1392 ا،ی)پارسان کن، آغاز آن یسو به را دارجه  و منظم یحرک  و پرداخ ه مطلوب
 تصاور علام، ،یاج، یمعناا از یریرپاذیت ث باا روشانفلران از یبرخا ه،یاقاجار دوره اواخر در

 از و کارده أخاذ اسا  آن ما،نظر که ی یترب به توجه ب،ون را «م،رن آموزش» توانیم که کردن،یم
 شا،یما یتلق ابزار جعته کی مانن، به «م،رن آموزش» شانیا تصور در. ش، بهرمن، آن فوائ، و ایمزا
 کارد جتاران را یفنااور و علام مخ لا  ابعااد در کشاور یمانا،گ عقاب شاودیما آن لهیوسا به که

 ب اوان ،یشاا گرفا ؟ قارار روشانفلران ذهان در چگونه ،هیا نیا اما(. 302ص، 1392 ،ی)مناشر
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و  میتعلا» یعطف بیبه ترک «Education» نیلت واژه  یگذار را معاد، ،هیا نیا یریگشل  سرآغاز
 دانس .  « یترب

به دنتا، داشا ه  را یادیز یمنف یام،هایپ « یترب» و «میتعل» یعطف بیترک به شنیاجوک ترجمه
و  ی)حسان نمود یت،اع اذهان در را دو نیا یی، ناخواس ه ج،اچراکه اس فاده از لف  ج،اگانه اس  

 نیاز پرکاابردتر یلایباه  جیباه تا،ر ،« یو ترب میتعل» یعطف بی(. ترک54، ص1391ادهم،  ،ینو
 « یترب و میتعل» یعطف بیترک کاربرد گس رش. ش،  یتت، جامعه روشنفلران و م فلران نزد هاواژه

 رییتغ «پرورش و آموزش» وزارتخانه به فرهنگ، وزارتخانه نا  1343 سا، در که رف  شیپ ب،انجا تا
 .اف ی نا 

 باه توجاه با،ون ما،رن علم أخذ که ،ن،یرس جهین  نیا به رانیا جامعه روشنفلران رف ه رف ه اما
  یترب و ،یعقا قیتزر» یجا به که کردن،یم  یتصر شانیا. س ین ریپذ املان آن ی یترب یهاروش

 «،یاج، یرانایا سااخ ن در سازن،ه مشارک » یبرا را خود انیدانشجو ،یبا م،ارس ،«لوین اخالق
 یباا تفلراتا ،یاج، ییهااانساان پارورش و  یترب به ازین ،هیا کم کم که نجاس یا از. سازن، آماده

خاود  نامه احتیسدر ک اب  گیب میدر ذهن م فلران و روشنفلران جامعه قرار گرف . ابراه ،،یج،
: کنا،یاشاره م ،یج،  یترب میبودن أخذ تعل یمن شر ش،ه اس  به لز  و ورور 1315که در سا، 

 مو ااج تنها ن،ارن،، یکم یپا شجاع  و هنر و ذکاوت و ذهن در نیزم مغرب اقوا  از رانیا مل »
 یبارا ی،یاج، نساخه جامعاه روشانفلران رو، نیازا(. 89ص، 1385 ،ی)اکتر «ان،  یترب و میتعل

 دنتاا، باه و ن،اشا ه یساازگار سار «یناید  یاترب» باا کاه ،ن،یچیپ یرانیا انسان  یترب و پرورش
 ،یاج، یمعناا گسا رده قیتزر با یعموم آموزش نظا  ن،یب نیا در .اس  بوده آن حذف و ینیجانش

 حاذف و ،یاج،  یاترب آوردن وجاود به یبرا را نقش نیمهم ر جامعه، سط  در( غالب)علم  علم
 . کردیم فایا جامعه سط  در «ینید  یترب»

. رواشااه باه رسا،یما خودش اوج نقطه به دو  و او، یپهلو دوره در ینید  یترب حذف رون،
اس . پرورش « آموزش» یه،ف اصل« پرورش»مع ق، بودن، که  یهمگ ترا،یهمراه روشن فلران ل

شاان  به آنهاا کماک کنا،. در نگاه میباش، که در توقق اه،اف رژ یپرورش ،یاز نظر آنها، با  یصو
باود تاا  میدر جه  مناف  رژ یشهرون، ،یه،ف آموزش تنها فراهم کردن علم نتود، بلله ان قا، عقا

آنهاا را باه فا،ا شا،ن  اقیموجود م قاع، کن، و اش  یرا نست  به حلم  و ع،ال  رهتر ینس  بع،
کاه از موافقاان نظاا  آماوزش  ی(. دشا 294، ص1396 ،ی)مناشار زانا،یبرانگ یمیرژ نیچن یبرا

باه  یپرس  هنیکن،، م یزیرقالب را ما جوانان وج،ان ،یبا م،ارس»: که کردیم اس ،ل، بود یعموم
اج ماعشان و وطنشاان آمااده شاون،، از گذشا ه  یبرا یف،اکار یبرا یتا آنها با خرسن، اموزدیآنها ب
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گاه گردن، و غرور مل  گاناهیباا هار م جااوز ب جیمصامم و م ها نلاهیا یلز  برا یپراف خار مل شان آ
تعها، و اح ارا  باه قاانون و حاکماان  هیاروح ،یبا یرودررو شون، را به دس  آورن،. م،ارس اب ،ائ

 (. 328، ص1313 ،ی)دش « کن، قیبلن،مرتته کشور را تزر
 قا،رت و سارع  باا زیان موم،رواشاه دوره در ینید  یترب ابعاد به یتوجه یب و ،یج،  یترب
 انقاالب» ماورد در موم،رواشااه ،یسف انقالب ماده نوزده از ماده سه. ش، یریگ یپ تر تما  هرچه
 یبارا یا لهیوسا بلله نتود، رانیا ونیزاسیم،رن یبرا یابزار صرفاا  آموزش او ،گاهید از. بود «یآموزش
، 1396 ،ی)مناشر آم،یم حساب به مطلقه سلطن  حلوم  در وح،ت و یعموم یتانیپش  جلب

 یآموزشا کنفارانس در یپرسا  هنیم و آماوزش یسااز لپارچهی یبارا شاه  یتما(. 395−384ص
 که کردن، اعال  صراح اا  اعضا کنفرانس، نیاول در. ش، یعمل بود ش،ه آغاز 1347 سا، از که سالنه

 دنتاا، ها،ف نیمهم ار عنوانرا به یحف  و گس رش فرهنگ مل ،یبا −هاشام  دانشگاه −م،ارس
 در یروحا و یاخالقا یهااارزش کاه م،رن یایدن در گف یم( 1349) کنفرانس سو  هیانیب. کنن،

 یبارا یا ژهیاو یهااتاالش ،یابا انیارانیا آموزش ان،، مان،ه م روک کیتلنولوژ یهاشرف یپ ن،یفرا
 و نهااد فراتار یقا،م پانجم کنفارانس. دها، انجاا  یمل یفرهنگ اف خارات میتلر و ،یتج، حفار ،

 1352 ساا، در. کارد ذکر «وطن و یمل غرور شیافزا» جه  در کار در را م،ارس رسال  و  یمسئول
 یراسا ا در و کنا،  یاتقو را «یپرسا  هنیم یفضاا» ،یبا آموزش که گف  کنفرانس به موم،رواشاه

   .کرد نیت،و م،ارس در یپرس  هنیم یهاهیپا گس رش یبرا ییهابرنامه کنفرانس نیا جمله نیهم
 یو. باود شااه مطلقاه سالطن  باه یوفاادار یمعناا به یمل یوفادار موم،رواشاه، ،گاهید از

 شاه ،یخ،اپرس  روح که خواس  تهران معلمان ناریسم در معلمان از یسلطن  تاج صاحب عنوانبه
 خاانواده و شااه یهااعلاس اسااس، نیبرا. کننا،  یاتقو آماوزان دانش در را یپرس  وطن و یدوس 

 او، صافوه در. باود کارده مانقش را درس یهاکالس یوارهاید ،یسف انقالب یشعارها و یسلطن 
 چهاار  صافوه و عه،یول علس سو  صفوه ملله، علس دو  صفوه شاه، علس یدرس یهاک اب

 ،هیاد او فلسفه از یق،ردان و شاه به یوفادار میمفاه هاک اب یمو وا در نیهمچن. بود اشرف علس
  یترب جه  در ش ریب ش،ن،یم نیت،و و یطراح که یآموزش یهابرنامه از یاریبس واق  در. ش،یم

 ن،یبا نیاتمرکز داشا . و الت اه در ا کنن،یم  یتقو را یدوس  شاه و یپرس  هنیم حس که یفرزن،ان
ماورد نظار روشانفلران و  ،یاج،  یاترب یسااز ادهینقاش را در پ نیشا ریب ،ینظا  آموزش عماوم

 و یطراحا یا گوناه باه آموزان دانش یدرس یمو وا اساس، نیبرا. کردیم فایا زمان آن اس م،ارانیس
 عناوانباه یرانایا انساان  یاترب ن،یبناابرا. بزنا، رقام را شاانیا نظر مورد  یترب که بود ش،ه میتنظ

آنهاا باشا، در دسا ور کاار نظاا   یاصل یهایژگیو از یپرس  هنیم و شاه به یوفادار که یشهرون،
 . ،یگرد ینید  یترب نیگزیقرار گرف ه و جا یآموزش عموم
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 «یناید  یاترب» یایااح یبارا یادیاز ی،هایام 1357 بهمن در رانیا یاسالم انقالب یریگشل  با
 میکار قرآن اتیآ از ریتفاس یبرخ بر هیتل با انقالب، از پس یهاسا، در اما. آم، وجود به کشور در
ساا، از که « یترب» و «میتعل» نیب یج،ائ ،یعرفان و یاخالق ملاتب از یبرخ بر یمت ن نیهمچن و

 دو ماننا، باه « یاترب» و «میتعل» گانه دو و. ش، شناخ ه  یرسم به مج،داا  بود خورده ،یکل قت  ها
 اصا  در. شا، با،، کشاور یرسم « یترب و میتعل» نظا  یموور اص  کی عنوانو به اج، رهیجز

 یشاورا مجلاس 25/11/1366 مصاوب رانیاا یاساالم یجمهور پرورش و آموزش اصو، از سو 
. «باشا، داشا ه تقا،  میتعلا بر هیتزک ،یبا پرورش و آموزش نظا  در: »که اس  ش،ه ،یت ک یاسالم
 نیاا یویتلاو دللا  یول اس  ،هیگرد اشاره میتعل بر هیتزک تق،  بر صراح  به اص  نیا درالت ه 
تنهاا رابطاه  گریل،یاز هم هس ن، و نست  به  امجز رهیجز دو « یترب» و «میتعل» که اس  آن اص 

و پارورش درون نظاا   هیاتزک»اص  به چن، نل ه اشاره شا،ه اسا :  نیا  یتق،  و ت خر دارن،. در ذ
  یاباشا، و از قابل نیمعا ییهااوهیمنسجم اه،اف روشن و شا ینظام یدارا ،یآموزش و پرورش با

 یطورکل اص  به صراح  آموزش )ان قا، معلومات( به نیدر ا« و اصالح برخوردار باش،. یابیارزش
 نیاا یبارا یخاصا یم اول اصا  نیاا هام  یانها در و اس  ش،ه یتلق م فاوت و مجزااز پرورش 

 سااخ ار و ی یترب یمرب همان که اس  ش،ه ینیب شیپ  یریم، بالتر سطوح و م،رسه در ها یفعال
در  یشاعار اساسا کیا عناوانباه «اسا  میتعلا بار مق،  هیتزک» گزاره لذا. اس  یپرورش معاون 

در اذهاان  شیاز پ شیب « یترب»از  «میتعل» یج،ائ یاز م،ارس نوش ه ش، و تلق یاریبس یوارهاید
 ش،.   یتت، یباور عموم کیهمگان رسوخ کرده و به 

 «یناید  یترب» س یبایم آن طتق بر که یاسالم انقالب هیاول یهاآرمان و ان ظارات خالف بر
 ش،، اشاره که طور همان م اسفانه رد،یبگ قرار یآموزش یها یفعال یتمام یاصل موور آموزان دانش

 باود گرف ه شل  یاسالم انقالب از قت  از که «ینید  یترب» و «میتعل» حوزه یج،ائ بر او، ق،  در
 ،یامار فرعا کی «ینید  یترب» یبع، یهاق،  در و ش، گذاش ه صوه زین یاسالم انقالب دوره در

باه « دبسا ان»ناا   رییاساپرده شا،. تغ یباه فراموشا تاا یو تقر ،هیقلم،اد گرد  یاهم یدس  دو  و ب
 رون، اس .  نیا یایگو ی، به خوب«آموزشگاه»

 نقاش نیشا ریب خانواده، از پس که اس  یرسم شل  به کودکان یاج ماع تجربه نیاول دبس ان
 یاصال یهااهیاپا نیهمچنا. دارد عها،ه بر گوناگون ابعاد در آنان  یشخص یریگشل  ن،یفرا در را

 شاود،یم نهاده کودکان در یکاوشگر و یکنجلاو حس پرورش با که یذهن  یخالق و یعلم تفلر
 و ینوجاوان دوران در یناوآور و کشا  صاورت به و گرددیم  یتقو دبس ان ارزشمن، یهاسا، در

 ناوآ هار نیآغااز یمتناا و عط  نقطه ،یبا دوره نیا جه  نیهم به. اب،ییم  ینیع و تتلور یجوان



      67 کشور یاز نظام آموزش عموم ینید تیآن بر حذف ترب ریعلم و تأث یتحول معنا

 

 نیمهم ار و نیاول عنوانبه دبس ان حا،،(. 355ص، 1375)افروز،  ،یآ شمار به توو، و یزیربرنامه
 تجرباه در و اس  مهم ینید مفهو  کی که «ادب» واژه از الها  با که کودکان « یترب» یرسم ملان

 کاه کن، انیب تا شودیم «آموزشگاه» به  یتت، اس ، بوده نیهمنش علم با همواره مسلمانان یخیتار
 یهااملاان نیعنااو یح ا و اسا  «مواور آماوزش» کاامالا  کشور یکنون « یترب و میتعل» نظا 

گفا   تاوانیم اساس، نیبرا. تاب،یبرنم زین را باشن، داش ه ینید  یترب ابعاد با یارتتاط که یآموزش
 ش،ه اس .   یتت،« زدا  یترب»نظا   کیکشور به  یکنون ینظا  آموزش عموم

 
 یریگ جهینت

تواولت  توانا، یآن ما یدر معناا رییاهاس  و هرگونه تغ فرهنگ یدر تمام نیادیمفهو  بن کی علم
عا  داش ه و شاام   ییمفهو  علم معنا یباش،. در سن  اسالم داش ه یرا با خود در پ یفرهنگ میعظ

مسالمانان، کااربرد مفهاو  علام هماواره در  یخیو در تجربه تار ش،ه یم زیو نق  ن یوح یها حوزه
 یآموز علم ریه مسمعنا که کنشگر مسلمان طالب علم، مع ق، اس  ک نیفائز بوده اس . به ا یمعنا

کاه در  یاس . از قرن نوزدهم به بع، به واسطه توو، معرف  یو یفوز و فالح و رس گار ریهمان مس
از علم مواجاه شا، کاه تااکنون ساابقه  ی،یج، یعلم به وجود آم،، کنشگر مسلمان با معنا یمعنا

غلتاه بار  یرا در جها  بارا ی،یاج، یهاا  یابزار ررف کیبه مانن،  ،یج، ین،اش . علم در معنا
 یقائ  نش،. توو، معناا یگرید یرسال  چیخود ه یکرد و برا یمعرف یو اج ماع یعیطت یها جهان

 نیاااز ا یلاایکشااور  یرا بااه وجااود آورد کااه نظااا  آمااوزش عمااوم ی،یااج، یعلاام ساااخ ارها
 ،یابا تول اف ه،یعلم م،رن ساخ   یها بر آموزه یکشور که مت ن یساخ ارهاس . نظا  آموزش عموم

آموزان به عناوان کنشاگران  دانش یرا برا ی،یج،  یعلم غالب در سط  جامعه ترب یمعنا جیو ترو
در تقاب  کام  قرار گرف ه و منجر به حذف آن  ینید  یرقم زده که با ترب ینظا  آموزش عموم یاصل

نل اه را  نیااآماوزان  کشور از هماان اب ا،ا باه دانش یاساس، نظا  آموزش عموم نیش،ه اس . برا
و حف  اطالعات در جه  غلته بار  یادسپاریبه  ،یبا یآموز از علم شانیکه ه،ف ا ده، یآموزش م

شا،ه  ی،یاج، ی ایترب وهیامر باعث به وجاود آما،ن شا نیباش،. هم یو اج ماع یعیطت یها جهان
 ،نیرسا و قا یحق کش  ،یبا ینید دس ورات بر منطتق که یآموز علم یاصل ه،ف آن در که اس 

 و یعایطت جهاان بار غلتاه باه را خود یجا باش، انسان یرس گار و فالح و فوز  ینها در و نیقی به
 .اس  داده یاج ماع
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