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چکیده
تعلیم و تربیت از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای انسان است که گسترهی وسیعی را شامل میگردد .به گونه ای که قبل از تولد
شروع شده و تا آخرین لحظهی حیات ادامه دارد .به همین خاطر بسیار مورد توجه بوده و از مهم ترین مسئولیتها دانسته شده
است و مأموریت همهی انبیاء و ائمه الهی هم ،هدایت و تربیت انسان در جهت کمال و رسیدن به سعادت و خوشبختی بوده است.
اما آنچه مهم است تعلیم و تربیت صحیح و متناسب است که باعث رشد و تعالی انسان میگردد .وجود عیب و نقص و یا مسائلی که
تربیت را از مسیر صحیح خود دور می کند ،انسان را از رسیدن به هدف و پیشرفت باز میدارد .به همین خاطر شناخت این مسائل
و مشکالت(عیوب و نواقص) میتواند در این زمینه مؤثر و راهگشا باشد .لذا هدف پژوهش حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی
با استناد به منابع کتابخانه ای و مروری انجام شده است ،گذری بر برخی از مهم ترین مسائل و مشکالت تعلیم و تربیت در ایران در
راستای شناخت ،کنترل ،پرهیز و برطرف سازی آنها از یک سو و از سوی دیگر تقویت و تعمیق تربیت صحیح و اصالح و بازنگری
امور تربیتی سند الگوی پیشرفت میباشد .در نتیجه مشخص گردید ،تعلیم و تربیت در ایران ،در زمینه های مختلف فردی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی دارای مسائل و مشکالتی مانند؛ عدم فکر و منطق در کارها ،عدم آموزش و تعلیم
فرهنگ و منش مشورت ،الگوهای نامناسب ،چشم و هم چشمی ،فقدان تربیت جنسی مناسب و غیره میباشد.
واژگان کلیدی :تعلیم و تربیت ،آموزش ،کودکان ،مسائل ،پیشرفت

 .1مقدمه و بیان مسئله
در مبانی انسان شناختی الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت آمده است که؛ « هدف آفرینش انسان و عبادت پروردگار و در
پرتو آن ،دست یابی به مقام خلیفه اللهی و قرب الهی اس ت و حقیقت انسان را مرکب از ابعاد گوناگون دانسته» که همه
ی آن ها در پرتو تعلیم و تربیت صحیح است که می توانند رشد داشته و به محقق گردند .این امر در تعالیم قرآن نیز به
وضوح اشاره شده است و خداوند هدف واقعی زندگی انسان را رسیدن به قرب و رضوان الهی و اتصاف به صفات خویش
دانسته(نک؛ آیه ی  72از سوره ی توبه) .بنابراین حقیقت ناب وجود آدمی تنها در سایهی نگرش توحیدی تجلی می یابد
و تمام اعمال و رفتار انسان در صورتی رنگ الهی به خود می گیرد که از تربیت صحیح و اسالمی برخوردار باشد ،وگرنه
حبط و باطل خواهد بود(قیصری گودرزی و همکاران .)1396 ،انسان ناگزیر است اجتماعى زندگى کند و زندگى اجتماعى
سالم ،بدون تربیت صحیح غیر ممکن است .فرهنگ انسان ،محصول و نتیجه ی تربیت یا آموزش و پرورش است و بین
کیفیت فرهنگ هر جامعه و کیفیت تربیت آن ،ارتباط مستقیم وجود دارد .برخورداری از شخصیت سالم و در نتیجه
احساس آرامش و امنیت خاطر بدون تربیت سودمند ،امکان ندارد(شعاری نژاد .)346 :1375،بنابراین می توان گفت که
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تربیت یک اصل اساسی و ضروری در زندگی انسان می باشد که اگر صحیح انجام شود ،موجب ارتقا و پیشرفت و اگر مورد
بی توجهی قرار گیرد و یا به صورت غیر اصولی انجام گیرد ،سبب سقوط انسان و حتی جامعه می گردد.
اگرچه تربیت به عنوان یک اصل ضروری در زندگی بشر محسوب می شود ،اما باید به این نکته توجه نمود که اختالف
استعدادها ،ظرفیتها ،نیازها ،روحیهها ،خواستها و سلیقهها که معلول اختالف طبایع ،تأثیرات گوناگون محیطى،
جغرافیایى ،فرهنگى ،اعتقادى ،اقتصادى و اجتماعى است ،مایة بقا ،دوام و رشد جوامع انسانى است ،و این اختالف ها در
میان انسان ها و جوامع گوناگون و جود دارد .زیرا اگر این اختالفها وجود نداشت بشر قادر به زندگى و تکامل نبود و لذا
این واقعیتى است که در مراحل مختلف تربیت باید لحاظ ش ود و به هیچ روى مورد غفلت قرار نگیرد .امیرمؤمنان على(ع)
در این باره میفرماید« :الَیزال الناس بِخیر ما تَفاوتوا فاذا َاستو و اَهلکوا»(ابن بابویه )362 :1380،خیر مردم در تفاوت آنها
(در استعدادها) است و اگر همه (در استعداد) مساوى باشند هالك مىشوند .لذا بهتر است تا برای تربیت و ارائه الگوی
تربیتی جوامع به اختالفات و ارزش ها و باورهایی که معتقد هستند ،توجه کرد و آن ها را در تصمیم گیری و اتخاذ
سیاست های تربیتی لحاظ نمود.
تربیت در جامعه اسالمى ایران نیازمند بهره گیرى از روشهاى تربیت اسالمى است تا در سایه آن شهروندان افرادى
مؤمن ،خداجو ،مسئول و متعهد تربیت شوند و پیشرفت معنوى آنان در راستاى پیشرفتهاى علمیشان قرار گیرد .به
گونهاى که در بعد معنوى دچار مشکالت اخالقى و رفتارى نگردند و از معنویات و بی توجهی به عبادت خداوند سبحان
فاصله نگیرند .این منظور حاصل نمیش ود مگر این که محتواى تربیتى از قرآن و سنت اتخاذ شود(بختیاری و
توسلی .)34 :1395،و ذکر این نکته الزم است که اگرچه محتوای تربیتی در ایران در سطح باالیی از نظر علمی و دینی
برخوردار است ،ولی در عمل و و فرآیند آنگونه که شایسته و بایسته است ،اثرات و نتایج آن قابل مشاهده و برداشت
نیست! از طرفی در سند الگوی پیشرفت به نظر می رسد که محلی برای عیب شناسی و پرهیز از آن در امور تربیتی لحاظ
نشده است .2لذا مسئله ی اصلی این نوشتار بررسی و تببین برخی از مسائل و مشکالت یا عیوب تعلیم و تربیت در ایران
می باشد .به عبارتی تعلیم و تربیت صحیح و منتهی به پیشرفت و رسیدن به هدف ،دارای ظرافت ها و مسائلی است که تا
حدودی به فراموشی سپرده شده و یا در برخی مواقع در عمل و هنگام استفاده دچار تغییر و دگرگونی گردیده است که
الزم است به آن ها دقت و توجه بیشتری گردد.

 .2اهمیت و ضرورت پژوهش

 -2به عنوان مثال در اکثر بندهای سند آمده است که اعتالی روحیه ،افزایش استفاده از برنامه های مختلف ،امنیت ،غذا ،حرکت های مؤمنانه و
متعهدانه و مسائلی از این قبیل ،اما هیچ اشاره ای نشده است فاصله بین امر واقع و امر الهی و اتوپیایی به خاطر نواقص است و الزم است تا
مدام عیب یابی و بررسی مسائل و چالش ها مد نظر باشد.
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اهمیت شئون انسان و جایگاه تربیت برای پرورش انسان کامل در اسالم به حدی است که توفیق راهنمایی یک فرد ،بهتر
از هر چیزی است که در دنیا وجود دارد .خداوند از احیای یک انسان به عنوان احیای همهی انسانها و از میراندن یک
انسان به عنوان میراندن کل انسانها یاد کردهاست که این زندهکردن و میراندن صرفاً بعد فیزیکی انسان را پوشش نداده
است ،بلکه بعد انسانیت و معنویت را نیز شامل میشود .اینجاست که اهمیت تعلیم و تربیت در مکتب واالی اسالم جایگاه
خویش را نشان میدهد(نیلی احمد آبادی.)182 :1392،
رشد صحیح فردی و اج تماعى و پرورش استعدادهای آدمى ،منوط به تعلیم و تربیت صحیح است .نظر به اهمیت تعلیم و
تربیت ،بزرگان علم اخالق ،تعلیم و تربیت را « اشرف صناعات» و برترین دانشها دانسته اند .ثمرهی تعلیم و تربیت
صحیح به اصالح فرد منحصر نمىشود ،بلکه جامعه را هم متحول میکند .با نگرش دقیق به ساختار روحى و روانى انسان،
ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت صحیح رخ مى نماید؛ زیرا هر چند در نفس آدمى گرایش به خیر و شر وجود دارد و به
تعبیر قرآن کریم ،فجور و تقوا به او الهام گردیده است ،اما گرایش یا آگاهى فطری به خیر و شر و سعادت و کمال ،کفایت
نمى کند؛ زیرا کمال و سعادت در پرتو تالش و حرکت و تعلیم و تربیت به دست مىآید .تربیت یا آموزش و پرورش ،با
رشد و تکامل ،رابطه تنگاتنگى دارد؛ یعنى رشد و تکامل ،باعث ظهور استعدادها مى شود آموزش و پرورش آن ها را تحقق
مى بخشد و جهت مى دهد(شعاری نژاد .)338 :1375،اما در برخی مواقع تربیت از مسیر صحیح خود خارج شده و آنچه
مدنظر جامعه اسالمی است ،تحقق نمی یابد .به عبارتی درگیر مسائل و مشکالتی میگردد که شناخت آن ها بسیار مهم و
شروری بوده تا بتواند ضمن پرهیز از آنها ،برخورد و تصحیح مناسب و به موقع نیز صورت پذیرد.
مسئله تربیت امروزه به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر و جامعه جهانی ،خصوصا کشور ما می باشد .زیرا به دلیل
هجوم انواع هجمههای فرهنگی و آسیبها و چالشهای اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...تنها تربیت صحیح است
که می تواند قبل از هر اقدام و درمانی ،پیشگیری کنن ده باشد و نسل جوان و رو به رشد را از آین آسیب ها و مسائل
مصون دارد .از طرفی نیز وجود منابع متعدد و شیوه های گوناگون تربیت در جهان حاضر ،سبب گردیده است تا تربیت
اسالمی -ایرانی علیرغم دارا بودن بهترین منابع و دستورالعملها ،تا حدی از هدف خویش فاصله بگیرد و فاصله ای میان
نظر(آنچه بیان می شود و در من ابع هست) با عمل( آنچه در واقع اتفاق می افتد) صورت گیرد .به عبارتی در نظام تعلیم و
تربیت ایران نواقص و کمبودهای(عیوب) متعدد وجود دارد که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر برای آن است تا ضمن
پرداختن به معنا و مفهوم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به برخی از مهم ترین این مسائل و مشکالت اشاره کند.
 .3پیشینه پژوهش
آشنایی با سایر تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع یکی از مهم ترین اصول و مبانی تحقیق می باشد تا ضمن
جلوگیری از موازی کاریها و هدر دادن منابع و انرژی ،نویسنده از افق و دید گستردهتری برخوردار گردیده و بتواند
مسائل و مشکالت و یا موضوع پژوهش را با علم و اطالع بیشتری دنبال کند .به همین خاطر در این قسمت برخی از مهم
ترین تحقیقاتی که در رابطه با تعلیم و تربیت و مهمتر از آن نقد تعلیم و تربیت می باشد ،اشاره گردد.
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پیرامون مبحث تع لیم و تربیت و آموزش و پرورش تا کنون کتب ،مقاالت ،تحقیقات و طرح های مختلفی انجام شده است.
به گونه ای که عمده منابع رشته علوم تربیتی در این باره بحثث و گفت و گو داشته و اکثر محققان این رشته به این امر
پرداخته اند .به عنوان مثال؛ فلسفه ی تعلیم و تربیت( )1384گروه نویسندگان ،مبانی روانشناختی تعلیم و تربیت
()1375؛ نوشتهی شعاری نژاد ،اسالم و تعلیم و تربیت ()1385؛ نوشته ی حجتی و برخی از کتاب های دیگر که از ابعاد
مختلف به این موضوع پرداخته اند مانند؛ «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران»؛خسرو باقری،
«الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران»؛ باقری« ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی»؛ فتحعلی و
همکاران« ،نظریه اسالمی تعلیم و تربیت»؛ علمالهدی و  ...که بیشتر در رابطه با فلسفه ،اصول و نظریات و شیوه های
تعلیم و تربیت صحبت نموده اند.
اما برخی تحقیقات دیگ ر نیز انجام گردیده که به بررسی مسائل و مشکالت تعلیم و تربیت اشاره داشته اند .به عنوان نمونه
خضری اقدم و همکاران( ،)1394در مقاله ای با عنوان؛ « نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه های تربیتی هانا
ارنت» به برخی از چالش های تربیت مدرن مانند گسست نسلی ،تقلیل مفهومی رشد ناقص و سیاست زدگی جامعه اشاره
کرده اند .رستمی نسب ( ) 1394نیز در مقاله ای به نقد و بررسی کتاب تعلیم و تربیت در نهج البالغه پرداخته است و
اعتقاد دارد که کتاب دارای نواقص زیاد بوده و به همه ی ابعاد و جنبه های تعلیم و تربیت در نهج البالغه نپرداخته است.
در چارچوب کنفرانس ها و همایش های تعلیم و تربیت نیز مقاالتی پیرامون نقد تعلیم و تربیت به چشم می خورد .به
عنوان مثال در چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در ایران ،مرتضوی( )1392به بررسی ابعاد فلسفی سند
چشم انداز تعلیم و تربیت نقد درونی آن اشاره کرده است .به نظر میرسد ،در پژوهشهای نامبرده کمتر به مسائل روز
تعلیم و تربیت در ایران و شکاف میان آرمان ها با واقعیات جامعه در این حوزه پرداخته شده است .لذا این پژوهش در
راستای تبیین و تحلیل مهم ترین مسائل و مشکالت در حال حاضر تعلیم و تربیت در ایران انجام شده است.
 .4روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصفی -تحلیلی می باشد که با بهره از منابع کتابخانه ای و مروری به جمع آوری داده ها و اطالعات
پیرامون موضوع پرداخته است و سعی دارد تا به مهم ترین مسائل و مشکالت فراروی تعلیم و تربیت در ایران با توجه به
وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت آرمانی و ارائه شده در تعالیم و دستورات دینی بپردازد.

 .5یافته ها
 .1.5مفهوم شناسی
 -تعلیم و تربیت
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تعلیم و تربیت واژه ای دو بخشی می باشد که هر کدام معنای خاص خود را دارا می باشند .تعلیم مصدر باب تفعیل از
ریشه «ع ـ ل ـ م» و به معناى آموختن و آگاهانیدن است(دهخدا،1373،ج )5971 :4تعلیم ،آگاهى دادن و تعلّم آگاه
شدن نفس به یک موضوع است(ابن فارس ،1404،ج )110 :4برخى گفتهاند :تعلیم ،بر خالف اِعالم ،ویژه امورى است که
با تکرار و فراوانى همراه باشند ،به گونهاى که اثرى از آنها در ذهن متعلّم پدید آید(راغب ،)580 :1412،بر همین اساس
مى توان گفت تعلیم بیان و روشن کردن چیزهایى است که شخص جاهل به کمک آنها عالم مىشود(طبرسی،1406،ج:9
.)299
تربیت مصدر باب تفعیل از مادّه «ر ـ ب ـ ب» یا «ر ـ ب ـ و» و به معناى پروردن و پرورانیدن(دهخدا،1373،ج)5776 :4
و تهذیب(همان؛  ) 5778و رشد طبیعی ،تدریجی و هماهنگ همه ی استعدادها و توانایی های انسان دانسته اند(رهنما و
همکاران .)1386،به عبارتی واژه «تربیت» از ریشه «ربو» و از باب تفعیل است؛ چرا که کلمه ناقص ،هنگامی که به باب
تفعیل برده می شود  ،مصدر آنها بر وزن تفعله می شود .مانند  :تربیه  ،تزکیه  ،تحلیه و(...طباطبایی .)171 :1379،تربیت
عبارت است از عملی که قوای جسمانی و روانی و عقلی انسان را شکوفا ساخته تا آن قوا با نظام و سازمان ویژه ای با
استمداد از درون و متبری و به مدد کوشش های او به میزان توانایی و استعدادهای خود رشد و پیشرفت
نماید(حجتی.)10 :1385،
ابنفارس معناى تربیت را به سه اصل بازمىگرداند .1 :اصالح کردن؛  .2همراهى کردن و مالزم بودن با موضوع تربیت که
منظور از آن مراقبت مداوم از متربّى است؛  .3پیوستگى مربّى و متربّى در فرایند تربیت(ابن فارس،ج.)381-382 :2
افالطون( 427-346ق.م) در تعریف تربیت گفته است  :تعلیم و تربیت عبارت است از کشف استعدادهای طبیعی و
شکوفا ساختن آنها (گروه نویسندگان،1384،ج.)167-173 :1
همچنین در نگاه دانشمندان غرب مانند جان دئویی؛ تربیت ،مجموعه فرایندهایی است که از راه آنها ،گروه یا جامعه ـ چه
کوچک و چه بزرگ ـ تواناییها و خواستههای خود را به اعضا و نسلهای جدید منتقل میکند تا بقا و رشد پیوسته
خویش را تضمین کند(گروه نویسندگان،1384،ج )261 :1و از نظر دورکیم؛ تربیت آن کارکردی است که در طی آن،
نسل بالغ ،رسیده و تربیت یافته ،بر نسلی که هنوز برای زندگی به اندازه کافی پختگی نیافته است ،اثر میگذارد و هدف از
آن ،برانگیختن و گسترش حاالت جسمی ،عقلی و اخالقی متربی است(همان؛ .)224-225
تعلیم و تربیت فعالیتی دانسته شده است که از طرف والدین یا معلمان یا هر شخص و مکان دیگر به منظور اثر گذاری بر
شناخت ،نگرش و اخالق و رفتار یک فرد بر اساس اهداف از پیش تعیین شده انجام می گیرد(حسینی زاده)112 :1388،
تا استعدادهای درونی انسان به شکوفایی رسیده و نیازهای اصلی او برطرف گردد و بتواند در مسیر پیشرفت و ترقی خود
و جامعه ی خویش گام بر دارد.
 آموزش و پرورشآموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت د ارای مفهوم و کاربردی گسترده و پیچیده ،و در نتیجه مبهم است .در تعریف این
مفهوم ،نه تنها میان مردم عادی ،بلکه میان صاحبنظران تعلیم و تربیت هم اختالفنظر وجود دارد .همچنین مفاهیمی
مانند سوادآموزی ،کارآموزی ،بارآوردن ،پروردن ،تأدیب ،اجتماعی کردن ،و  ...نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب
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می شوند یا با آن همپوشی دارند .اما گفته شده است ،آموزش و پرورش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛ به بیان
دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و
مستلزم برنامهای است(ویکی پدیا ،آنالین) .ژان آموس کمینوس می گوید :آموزش و پرورش هنری است که افراد را برای
زندگانی آماده می کند و هدف این است که فرد دارای دانش ،اخالق و دین شود(قرایی مقدم.)14 :1374،
گاهی «فراگرد کسب علم و معرفت» و در مواردی ،نتیجه چنین فراگردی را «آموزش و پرورش» می گویند .گاهی هم در
تعریف آموزش و پرورش به هر دو جنبه فوق توجه می شود (عالقه بند .)47 :1380 ،ژان ژاك روسو ،آموزش و پرورش را
به یک کشتی تشبیه کرده است که نجات بشر را از طوفان ممکن می سازد .او آموزش و پرورش را اساس ساخت جامعه
سالم قلمداد می کند که می تواند زمینه دستیابی هر فرد را به آزادی مستقل فراهم آورد (درویش.)162 :1386 ،
 .2.5مسائل و مشکالت تربیتی
با نظر به اینکه تعلیم و تربیت یک بحث گسترده و مقوله ای اساسی و مهم در زندگی انسان ها است و پهنای آن به
درازای عمر انسان و عمق آن تا ریزترین سلولهای بدن میباشد ،و تحت شرایط مختلف فردی ،اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و  ...متفاوت بوده و تغییر پذیر است و عمده مباحث و موضوعات سند الگوی پیشرفت ارتباط
مستقیم و غیر مستقیم با این امر پیدا میکنند و از طرفی شناخت آسیب ها ،مسائل و چالشهای پیش روی آن می تواند
در ارتقای کیفیت و کمیت اجرا اثر گذارد ،برخی از مهم ترین مسائل و مشکالت( چالش ها و عیوب) آن در جامعه ایران
را می توان در موارد زیر خالصه و بازگو نمود؛
 بی توجهی به تغذیه و نقش آن در تربیتبسیاری از افراد تعلیم و تربیت را فرآیندی می دانند که بعد از تولد نوزاد شروع شده و باید به آن اهتمام ورزید .این در
حالی است که تعلیم و تربیت کودك از قبل تولد شروع شده و بعد از آن تداوم مییابد .چرا که خوراك و تغذیه ی پدر و
مادر و نقش حالل و حرام بودن مواد خوراکی بر جنین و شکل گیری آن و تربیت پذیری آن بعد از تولد اثر گذار است.
همچنان که نباید از تأثیر تغذیه و مواد حالل و حرام در ادامه زندگی نیز غفلت نمود .به عنوان نمونه خداوند متعال
میفرماید « :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون؛ اى کسانى که ایمان
آوردهاید! از نعمتهاى پاکیزهاى که به شما روزى دادهایم ،بخورید و شکر خدا را بجا آورید اگر او را پرستش
مىکنید»(بقره )172/که در این آیه کریمه ،بعد از سفارش به خوردن از نعمتهای پاکیزه ،دستور شکر خدا داده شده
است .در آیه دیگر میفرماید« :وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَالالً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُون؛ و از نعمتهاى حالل و
پاکیزه اى که خداوند به شما روزى داده است ،بخورید! و از(مخالفت) خداوندى که به او ایمان دارید،
بپرهیزید»(مائده .)88/در جای دیگر میفرماید« :یا ایُّها الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً»( .اى پیامبران! از غذاهاى
پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید) (مومنون .)51/برخی از مفسّران نیز به این نکات توجه داشتهاند که ذکر این دو
مطلب یعنی (خوردن غذاهاى پاك و انجام عمل صالح) پش ت سر یکدیگر ،دلیل بر وجود یک نوع ارتباط بین آنهاست و
اشاره به این است که غذاهاى مختلف ،آثار اخالقى متفاوتى دارد ،غذاى حالل و پاك ،روح را پاك مىکند و سرچشمه
عمل صالح مى شود و انسان را برای انجام عمل صالح آماده میکند ،و غذاهاى حرام و ناپاك ،روح و جان را تیره میکند و
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او را به سمت بدیهای اخالقی و رفتاری سوق میدهد و سبب اعمال ناصالح میشود(مکارم شیرازی و همکاران،1374،
ج.)255 :14
در حدیث معروف امام حسین علیه السالم در روز عاشورا آمده است که بعد از ایراد سخنان پر محتوا و الهی در برابر لشکر
لجوج و قساوتمند دشم ن ،هنگامى که مالحظه کرد آنها حاضر به سکوت و گوش دادن به سخنانش نیستند ،فرمود« :
مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرامِ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِکُمْ؛ (شما حاضر به شنیدن سخن حق نیستید زیرا) شکمهاى شما از غذاهاى
حرام پر شده است ،در نتیجه خداوند بر دلهاى شما مهر زده است (و هرگز حقایق را درك نمىکنید!)» (مجلسی،
 ،1403ج .)8: 45واقعا گاهی انسان به وسیله غذای حرام به جایی می رسد که سخن و موعظه انسان کامل و معصوم را
هم نمیپذیرد و قابلیت وجودی خود را چنان کور میکند که حتی کاملترین فاعلها در او اثر ندارد.
 چشم و هم چشمی و تقلید کورکورانهیکی از مهم ترین آسیب ها و عوامل مغفول در تعلیم و تربیت در ایران ،بحث چشم و هم چشمی می باشد که آثار و
نتایج زیان باری را به همراه دارد و کمتر در نظام تعلیم و تربیت به آن توجه می شود .چشم و هم چشمی و تقلیدهای
کورکورانه بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت ها ،باعث آسیب رسیدن به فرآیند تعلیم و تربیت و نتایج آن می گردد.
چنانکه از آثار چشم و هم چشمی ،افزایش مصرف گرایی ،اسراف ،مد گرایی ،کاهش عزت نفس ،افزایش مشاجره و برخی
مواقع طالق و  ...می باشد .چشم و هم چشمی عملی نکوهیده و سرزنش شده است که در قران نیز به آن اشاره شده
است .چنانکه گ روهی از بنی اسرائیل بودند که قارون را الگوی خود قرار داده و میخواستند تا مانند او شوند و در حسرت
ثروت قارونی بسر میبردند ،چرا که ثروت را اصیل دانسته و به عنوان هدف برای خود قرار داده بودند .اینان کمال را در
زندگی دنیا دانسته و ثروت را عامل سعادت خود میدانستند .از این رو در حسرت ثروت قارونی بودند و او را الگوی
رفتاری خویش قرار میدادند.
اینان زمانی بیدار میشوند که خداوند ،قارون را با مال و کاخ و ثروت او به زمین فرو میبرد و نیست و نابود میکند .آن
زمان است که خود را سرزنش می کنند که چرا قارون را الگوی خود قرار داده و چشم و هم چشمی با قارون
داشتند(قصص ،آیات  67تا .)28
پیامبر اکرم(ص) نیز در مزمت چشم و هم چشمی و اثر آن فرموده اند« :مَنْ أَتْبَعَ بَصَرَهُ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ طَالَ هَمُّهُ وَ لَمْ
یُشْفَ غَیْظُه»( قمی ،1404،ج  .)66 :2کسی که نگاهش دنبال آنچه که دست مردم است ،باشد ،دچار هم و غم طوالنی
گشته و نفسش از افسوس و حسرت پی در پی بر دنیا بند آید .و امام صادق(ع) برای گرفتار نشدن در چشم و هم چشمی
فرمودند« :به ن اتوان تر از خودت بنگر و به توانگرتر از خویش منگر .نگاه به ناتوان تر تو را قانع تر می سازد»(کلینی،
 ،1365ج)244 :8
 تغییر توازنه تعلیم و تربیت با چیرگی تعلیماز مسائل و مشکالتی که در رابطه با تعلیم و تربیت مطرح است ،باید از تغییر توازنه ی میان و مفهوم تعلیم و تربیت یاد
کرد .به گونه ای که در برخی مواقع و مکان ها یکی بر دیگری برتری و چیرگی یافته و مانع از وصول به کمال مطلوب
می گردد .این در حالی است که نسبت میان این دو را می توان به نسبت کره و عسل تشبیه نمود که اگرچه هر کدام در
جای خود مفید و مناسب هستند ولی وقتی در کنار هم و با نسبت مشخص استفاده گردند بسیار اثر و نتیجه ی بهتری
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خواهند داشت .حتی می توان گفت که تعلیم ناظر به یک فرآیند نظری و تربیت یک فرایند عملی است و در یک معنای
دیگر ،پرورش به فرآیندی اطالق میشود که ناظر بر پرورش جنبههای عقالنی ،اخالقی ،اجتماعی و جسمی است .در این
تعریف ،پرورش در متن آموزش قرار دارد و به منزلة تار و پود (ترکیب ذاتی و جوهری) یک مفهوم واحد تلقّی میشود ،و
نه یک ادغام مکانیکی و الصاقی .در واقع ،پرورش موضوع آموزش است و هیچ آموزشی بدون پرورش معنا ندارد و هیچ
پرروشی هم بدون آموزش تحقق نمییابد(کریمی .)57 :1381،لذا باید به تناسب و نیاز همدیگر آن ها را در کنار هم به
کار برد .اما با دقت و نگاه به سیستم تعلیم وتربیت رسمی و خصوصا آموزش و پرورش ،در می یابیم که تأکید بر آموزش
و یادگیری مطالب بسیار بیشتر از پرورش و تربیت افراد مورد توجه قرار گرفته است.
 ترور شخصیت کودک در خانه و مدرسهتروز شخصیت کودکان که بیشتر در خانه و برخی از محیط های آموزشی مانند مدرسه صورت می گیرد ،یکی دیگر از
عیوب تربیتی در ایران می باشد که الزم است دقت و توجه بیشتری نسبت به آن صورت پذیرد .تنبیه بی جا ،مقایسه
طوالنی مدت کودك با اشخاص و کودکان دیگر و عکس العمل بیش از حد به رفتارهای بد آن با وجود نادیده گرفتن
رفتارهای خوب ،از عوامل مهم ترور شخصیت کودك می باشد که آثار و تبعات منفی را بر فرآیند تعلیم و تربیت و رشد او
بر جای خواهد گذاشت و در اینده نیز همراه او خواهد بود .به عنوان مثال دادن القاب زشت به کودك در خانه یا بیرون و
محیط های آموزشی باعث ترور شخصیت او می گردد .در حالیکه در آیات قران این امر نهی شده است و خداوند در ضمن
آیه ی  11سوره حجرات « ...وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ »...این کار را ناپسند دانسته است و
انسان ها با ایمان را از آن نهی کرده است و شایسته است تا والدین و مربیان به این امر توجه کرده و از هرگونه برچسب
زنی نامناسب و خطاب متربی با القاب زشت دوری کنند.
 ترویج و ارائه الگوهای نامناسباز ویژگی های دنیای امروزه ت نوع و تعدد الگوهای زندگی در زمینه های مختلف می باشد .به گونه ای که الگوهای
نامناسب رفتاری باعث بروز پدیده ها و آسیب های مختلف گردیده اند .تقلید یکی از فرایندهای روانی است که پایه و
اساس بسیاری از یادگیری های انسان به شمار می رود .گرایش به تقلید به قدری در انسان رایج است که برخی از روان
شناسان آن را غریزه دانسته اند(کاردان )494 :1386،و اگرچه نقش الگو پذیری در تعلیم و تربیت قابل انکار نیست ،ولی
باید توجه نمود که الگوهای مناسب در اختیار فرزندان قرار گیرد و والدین خود به عنوان بهترین الگو سعی نمایند تا از
آسیب ها و چالش هایی که الگوگیری نامناسب می تواند به همراه داشته باشد ،جلوگیری نمایند .امیرالمؤمنین علیه
السالم مؤمنان را به همین گونه پی روی از اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله سفارش می نمایند« :اُنظروا اَهلَ بَیتِ
نَبیِّکم فَاَلزَموا سَمتَهم ،وَ اتَّبِعوا أثَ رَهم ،فلَن یُخرِجوکم من هُدیً ولن یُعیدوکم فی ردیً فَاِن لَبَدوا ،فَالبِدوا ،و اِن نَهَضوا،
فَانهَضُوا و التَسبِقُوهم فَتَضِلّوا ،و الَتَأخّروُا عَنهُم فَتُهلِکوا؛ به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که می روند بروید و پی
آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند کرد و به هالکتتان باز نخواهند آورد .اگر ایستادند بایستید
و اگر برخاستند ،برخیزید .بر آن ها پیشی مگیرید که گمراه می شوید و از آنان پس نمانید که تباه می گردید(نهج
البالغه ،خطبه .)97
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لذا والدین و مسئوالن تعلیم و تربیت باید در رابطه ب ا الگوهای نامناسب ،الگوزدایی را در پیش گیرند و با نشان دادن نقاط
منفی و ضعف الگوهای نامناسب ،از تأثیر پذیری افراد از ان ها جلو گیری به عمل آرند .این امر از چنان اهمیتی برخوردار
است که حتی در احادیث نیز به آن اشاره شده است و امام جواد علیه السالم که فرمود« :ایّاك و مصاحبة الشریر؛ فاِنّه
کالسیف المسلول ،یَحسُن مَنظَرُه و یقبح أثره؛ از همراهی و رفاقت با آدم شرور (و بد جنس) بپرهیز؛ زیرا که او مانند
شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است»(کوشا .)309 :1384 ،و لذا الزم است تا الگوهایی که در خانه و
مدرسه ارائه و معرفی و یا حتی استفاده می گردد ،مورد دقت و توجه باشد.
 آموزش ندادن رفتار صحیحیکی از مهم ترین عیوب و مسائل تربیتی که کمتر به آن توجه می شود ،عدم آموزش رفتار صحیح به متربیان است .عیب
و ایراد گرفتن از رفتارهای نادرست و گوشزد کردن آن ها به خوبی اتفاق می افتد ،ولی در مقابل آن ،نحوه ی اجرای
درست و صحیح رفتار کمتر آموزش داده می شود .به عنوان مثال در بسیاری از مواقع رفتارها و کار گروهی در تربیت
جایی نداشته و ندارد .افراد از کودکی در ایران فرهنگ و تربیت کار گروهی را دریافت نمی کنند .در حالیکه در آموزه
های قرآنی در سوره مائده آیه  2خداوند به صراحت به این نکته اشاره داشته و بیان فرموده است که « :تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ
و التَّقوی و وال تَعاوَنُوا عَلَی اإلثمِ و العُدوانِ؛ در نیکوکاری و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید و در گناه و تجاوز  ،به
یکدیگر یاری نرسانید» .و امام علی(ع) در این باره میفرماید« :بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری
نمایید .درست است که هیچ کس نمی تواند حق اطاعت خداوندی را چنان که باید بگذارد .لکن باید به قدر توان ،حقوق
الهی را رعایت کند که یکی از واجبات الهی ،یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن ،و برپا داشتن حق ،و یاری دادن به
یکدیگر است(نهج البالغه ،خطبه .)216
 عدم مشورت کردنمشورت کردن که به معنای بهره گیری از آکاهی و تجارب دیگران است ،یکی از گزینه های مغفول و فراموش شده در
تربیت می باشد .به گونه ای که اشخاص در تربیت دیگران و حتی در زندگی خود کمتر به این مورد توجه می کنند .این
در حالی است که مشورت ریشه قرانی دارد و در آیه ی  38شوری که خود سوره نیز به همین نام بیان شده است ،که
یکی از ویژگی های مومنان را در کنار پاسخ به دعوت پروردگار و نماز خواندن ،مشورت کردن دانسته است و می فرماید؛
مؤمنان کسانی هستند که برای هر کاری که میخواهند انجام دهند ،در باره آن مشورت میکنند؛ برای به دست آوردن و
استخراج رأی صحیح ،دقت به عمل میآورند ،و به این منظور به صاحبان عقل مراجعه میکنند.
اهمیت مشورت به حدی است که پیامبر (ص) در این باره فرموده اند « :هیچ کس با مشورت بدبخت و با استبداد رأی
خوشبخت نشده است»( پاینده )687 :1382،و حضرت علی(ع) نیز می فرماید « :کسی که استبداد به رأی داشته باشد،
هالك می شود و کسی که با افراد بزرگ مشورت کند در عقل آنها شریک شده است»(نهج البالغه ،حکمت .)161که
متاسفانه در فرهنگ ایرانی و خصوصا نظام تعلیم و تربیت نه آموزش و تعلیم این امر آنطور که باید مورد توجه قرار گرفته
و نه اجرا می شود!
 -عدم فکر و منطق در برنامه ریزی ها و کارها
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در میان موجودات  ،آنچه انسان را از دیگران متمایز ساخته و او را اشرف مخلوقات کرده  ،داشتن قوه تفکر و درك کلیات
اس ت و پویایی اندیشه است که انسان را به خالقیت و مهارت اموزی و شکوفایی استعدادها و پیشرفت رهنمون می سازد.
قرآن کریم به تفکر و تدبر بسیار اهمیت داده و شمار فراوانی از آیه ها برای تشویق به آن آمده اند ،آنچه از جست و جو
در آیه ها به دست میآید خداوند بیش از سی صد مورد انسان را به تفکر ،تذکر و تعقّل دعوت کرده است(دائره المعارف
قرآن کریم،1382،ج .)385 :8افزون بر این در آیات بسیاری عدم تفکر و تعقل را توبیخ و مالمت کرده است(انعام ،ایه )50
و دوری کنندگان از تعقّل را از چهارپایان کمتر دانسته است(انفال ،آیه .)22
در احاد یث متعدد و مختلف نیز از ارزش و اهمیت تفکر و فکر کردن در زندگی سخن ها گفته شده است ،ولی در واقعیت
و در عمل کمتر به ان توجهی می شود .مخصوصا در رابطه با برنامه های تربیتی و همچنین تربیت و آموزش کودکان و
متربیان ،کمتر از فکر و اندیشه صحبت شده و استفاده می گردد .در حالی که امام صادق علیه السالم فرمود« :فردی نزد
رسول خدا آمد و عرض کرد :ای رسول خدا ! توصیه و سفارشی به من کن .آن حضرت سه بار از او پرسید :اگر سفارشی
کنم انجام می دهی؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد :آری ،ای رسول خدا! حضرت رسول صلی اهلل علیه واله فرمود :به
تو سفارش می کنم که هرگاه خواستی کاری انجام دهی دربارة سرانجام آن تدبر و اندیشه کن؛ اگر مایة رشد و هدایت بود
انجام بده و اگر مایة گمراهی بود از آن بپرهیز»(کلینی،1365،ج.)149 :8
 بی توجهی و نادیده گرفتن اعتماد به نفساعتماد به نفس و خودباوری یکی از مهم تری ن پارامترهای موفقیت و یشرفت هر فرد و جامعه می باشد .به گونه ای که
بدون آن تحقق پیشرفت غیر ممکن و اگر نگوئیم ناممکن ،بسیار سخت می گردد .اعتماد به نفس از مهمترین مواهبی
است که خداوند متعال به انسان ارزانی داشته است.
اعتماد به نفس در واقع نیرویی است که شخص را در استفاده بهینه از قابلیت ها و توانمندیهای خویش جهت رسیدن به
اهدافی که در نظر دارد یاری می کند .و در قرآن نیز مفاهیمی مرتبط با آن بیان شده است و خداوند در آیه  139از سوره
آل عمران ضمن تشویق مومنان آن ها را از خود کم بینی و نداشتن اعتماد به نفس برحذر می دارد و می فرماید ... « :وال
تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون إن کنتم مؤمنین؛ – ...و سست و محزون نشوید که اگر مؤمن باشید  ،غالب و برتر خواهید
بود».
 نبود تربیت جنسی صحیح و یا ناقص بودن آنتربیت جنسی که مقصود از آن تربیت و پروراندن کودك به گونه ای است که هنگامی که به سن بلوغ رسید حالل و حرام
را در مسائل جنسی تشخیص دهد و به امور زناشویی اگا ه باشد و از الابالی گری بپرهیزد و راه و رسم عفت اسالمی خلق
و خوی او باشد و در وادی شهوت سرگردان نشود(بهشتی )24 :1392،از مهم ترین جنبههای تربیت است که در کل نظام
و سیستم تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده و میتواند در جهت رشد آن و یا انحطاط آن مؤثر باشد .لذا با توجه به
شیوه انواع بیماری ها از یک طرف و همچنین گسترش فرآیند جهانی شدن و استفاده از فضای مجازی و توجه به نیت
گردانندگان این فضاها مبنی بر گسترش فساد اخالقی و بی بند و باری جنسی ،اهمیت و ضرورت توجه به این بعد از
تربیت بیش از پیش نمایان می گردد .لذا از عیوب تربیتی در ایران بی توجهی و کم توجهی به مقوله ی تربیت جنسی
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است که مسائل و مشکالت خاص خود را به همراه دارد .افزایش نرخ طالق ،افزایش نرخ روابط پیش از ازدواج ،بی
بندوباری های جنسی و  ..همه نشان از کم توجهی و عدم درك صحصح از این مقوله مهم میباشد.
 .6جمع بندی و نتیجه گیری
تعلیم و تربیت یک نیاز ضروری انسان و یکی از اهداف رسالت پیامبران و ائمه معصومین(ع) برای زندگی اجتماعی می
باشد که بر اساس زمان ،مکان ،شخصیت ،استعداد و ویژگی های مختلف تفاوت می پذیرد و نمی توان برای همه ی انسان
ها یک نسخه واحد پیچید و مخصوصا این امر در ارتباط با تعلیم و تربیت ایران مطرح می باشد که یافته های علمی غرب
پیرامون تعلیم و تربیت اگرچه می تواند موجب رشد و ارتقای جامعه ی آنان گردد ،ولی برای کشور ایران چندان کارساز
نمی باشد.
نظام تعلیم و تربیت ایران اگرچه دارای پیشینه ی کهن و منابعی غنی می باشد ،اما در اجرا و پیاده سازی و نتیجه بخشی
دارای مسائل و مشکالتی گردیده است که آن را از مسیر و هدف و غایت خویش دور ساخته و افراد و جامعه را با مسائلی
دَورانی روبرو گردانیده است .به گونه ای که شیوه های غلط تربیتی و مسائل و مشکالت آموزش و تعلیم داده می شود و
نتایج حاصل از آن ها نیز باز منجر به تشدید مسائل قبل می گردد .با این وجود شناخت این مسائل می تواند در رفع و
پیشگیری آسیب ها مؤثر باشد .برخی از مهم ترین این مسائل را میتواند در اموری همچون؛ نادیده گرفتن تغذیه و
خوراك و نقش آن در تعلیم و تربیت ،چشم و هم چشمی و تقلید کورکورانه ،تغییر توازنه و تعادل تعلیم و تربیت با
چیرگی تعلیم ،ترور شخصیت کودك در خانه و مدرسه ،ترویج الگوهای نامناسب ،عدم آموزش رفتار صحیح و یا نحوه ی
ا نجام صحیح رفتار ،نبود مشورت ،عدم فکر و منطق در کارها ،بی توجهی و نادیده گرفته شدن اعتماد به نفس و در
بسیاری از موراد نبود تربیت جنسی صحیح و ناقص بودن آن اشاره کرد که تنها برخی از مسائل و مشکالت تعلیم و
تربیت در ایران در بعد رسمی و غیر رسمی میباشد و الزم است تا ضمن شناخت عمیق و گسترده ی این مسائل و
مشکالت نامبرده و سایر مسائلی که تعلیم و تربیت در ایران دست به گریبان آن است ،اقدامات الزم در جهت رفع و حل
آن صورت بگیرد .لذا پیشنهاد می شود که عوامل نامبرده به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت
تعدی ل آن ها و رفع مسائل ضمن بهره از تحقیقات و یافته های علمی و بومی ،بازنگری در برنامه های آموزش و پروش و
مواد و مطالب آموزشی و درسی صورت پذیرد و د ر پیرامون هر کدام از مسائل نامبرده کارگروه های متخصص و اهل
دانش و فن تشکیل شده و هرچه سریع تر نسبت به مهار مشکالت و برطرف سازی آن ها اقدامات الزم صورت پذیرد .زیرا
تهدید و از بین رفتن و یا تغییر شکل تعلیم و تربیت ،آن هم به شکل آهسته و نامرئی ،جزئی از جنگ نرم بوده و نتیجه
ای جز نابودی کشور به همراه نخواهد داشت !.همچنین پیشنهادات زیر در این راستا و در جهت ارتقای تعلیم و تربیت
نامرده در سند الگو مؤثر باشد؛
 تهیه برنامه های پزشکی ،دینی در رابطه با نقش تغذیه در تعلیم و تربیت و آشنا سازی خانواده ها ،مخصوصا زوج هایجوان پیرامون اثر تغذیه بر اخالق و رفتار کودك و شکل گیری شاکله و خصیت او.
 آگاه سازی و روشنگری مناسب افراد جامعه از راههای فرهنگی ،آموزشی و  ....با اثرات مخرب چشم و هم چشمی. توجه بیشتر آموزش و پرورش و سایر نهادهای آموزشی به امر پرورش و برقراری تعادل و توازن میان این دو امر.11
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 تهیه و تدوین نمونه ها و الگوی های مناسب تربیتی و معرفی آنان به جامعه. به طور مشخص ب رای ارتقای سند پیشنهاد می شود ،تا قسمتی هم به بیان مسائل و مشکالت اختصاص یابد تا ضمنپشبرد اهداف و ارتقای و اجرای سند ،نواقص و کمبودها شناخته شده و همزمان با اجرا سازی برنامه ها و پیشنهادات و
دستورات الزم ،آن ها نیز کنترل ،خنثی ،رفع و برطرف گردند.
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