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Abstract 

The purpose of this study is to provide a theoretical model of children's 

social education based on verses of the Holy Quran. The research method 

was descriptive-analytical in terms of data collection. The analytical 

community included all verses of the Holy Quran along with 

commentaries, databases related to the subject of research, which were 

first identified and then studied and analyzed in a purposeful, in-depth and 

continuous manner. By studying the verses of the Qur'an, interpretations 

and related sources, the theoretical model of social education in the form 

of educational goals, principles and methods were extracted. Some of the 

goals of this model included teaching responsibility, criticism, humility 

and humility, and some of the principles of this model included love, 

tolerance, moderation, perfectionism, counseling and dignity, as well as 

the method of providing a worthy model, learning, compassion and 

peaceful coexistence. They were included in this model of social education 

methods. The results of the present study showed that each of the pattern 

elements was derived from the other and influenced each other, and it was 

possible to arrange the hierarchy among them. Objectives are propositions 

derived from the components of social education of the verses of the Holy 

Quran and the principles were used based on the same propositions and 

methods. Although the elements of the model were different in terms of 

application, but each had a specific mission in the educational process and 

the existence of similarities and the relationship between them was 

undeniable. 
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 چکیده

 آیات قرآن کریم بر اساس، ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان، هدف از انجام این پژوهش

کلیه  شامل، تحلیلی بود. جامعه تحلیلی –توصیفی ، هادادهبه لحاظ گردآوری ، . روش پژوهشبود

اطالعاتی مرتبط با موضوع پژوهش بودند که ابتدا  ایهپایگاه، آیات قرآن کریم به همراه تفاسیر

ند. با قرار گرفت وتحلیلتجزیهو  مستمر موردمطالعهعمیق و ، هدفمند صورتبهشناسایی و سپس 

 ،الگوی نظری تربیت اجتماعی در قالب اهداف، تفاسیر و منابع مربوط به موضوع، مطالعه آیات قرآن

، ذیریپمسئولیت. برخی از اهداف این الگو شامل آموزش تربیتی استخراج شدند هایروشاصول و 

، جوییکمال، اعتدال، مدارا، تواضع و فروتنی بود و برخی از اصول این الگو شامل محبت، نقد ورزی

همزیستی  مهرورزی و، آموزیعلم، مشورت و کرامت شد و نیز روش ارائه الگوی شایسته

نشان  ،. نتایج پژوهش حاضرقرار گرفتندعی این الگو تربیت اجتما هایروشازجمله ، آمیزمسالمت

ن داشتند و امکان ترتیب داد تأثیرهمدیگر  بر الگو از دیگری مشتق شده و از عناصرداد که هریک 

تربیت اجتماعی  یهااز مؤلفههای برآمده گزاره، وجود داشت. اهداف هاآندر میان  مراتبسلسله

ها نیز بر مبنای اصول به کار گرفته ها و روشهمان گزاره سبر اساآیات قرآن کریم است و اصول 

کاربرد متفاوت بودند اما هرکدام رسالت خاصی را در فرایندهای  از جهت عناصر الگوشد. اگرچه 

 مشاهده شد. انکاریرقابلغ یزن هاآنها و ارتباط میان تربیتی داشتند و وجود سنخیت

 :کلیدی هایواژه
 کودکان، قرآن، اجتماعی تربیت، الگو
 
 ستاعالمه طباطبائی  دانشگاه اسالمی و تربیت تعلیم فلسفه رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 هموردتوج تربیتی آرمان یک عنوانبه  تربیت انسان همواره
 زندگی حساسیت و ابعادتربیت در بین همه  امربوده است و 

اساسی و ، ن یک کار مهمآ بهاهمیت خاصی دارد و پرداختن 
 .شودیزیر بنایی تلقی م

 خاص معنای از ترعامتربیت  است. تربیت کتاب قرآن
 یزن دیگری تعابیر، بودن اسم هدایت از غیر قرآن. است هدایت

، شد تربیت کتاب قرآناگر  .«الصدور فی لما شفاء»مثالً  دارد؛
 و کنیم اهنگ( تربیتی نگاه) فرضپیش این با آیات همه به باید
، شناسیهانکی آیات حتی، باشیم داشته از آن تربیتی انتظار یک

 ربیتیت با نگاه آیات همة به باید این صورت در غیرهو طبیعت
 ای مستقیم آیات همة، فرضپیش این با یعنی، کرد نگاه

 .(1387، اعرافی) دارند تربیتی هدف غیرمستقیم
 و ابطرو و جامعه با تعامل در که است موجودی انسان
 رنظ از که نسبت همان به کند ومی رشد اجتماعی مناسبات

و  آثار این، گذاردمی تأثیر اجتماع بر خویش وجودی آثار
 موجودیت یک، مستقل هویتی تشکیل با، وجودی خواص

 تأثیر تحت ا ر فرد مقتضی نحو به که آوردمی پدید را اجتماعی
به نحوی خلق  را انسان . خداونددهدمی قرار خویش تربیت و

 انسان که گونههمان .است چندبعدی شخصیتی دارای که نموده

 ابعاد دارای نیز او تربیت، است گوناگون و متنوع ابعاد دارای

 بودن اجتماعی، انسان وجودی از بعدهای یکی .است مختلف

 تأثیر .شود آن توجه به تربیت مقام در باید که است او

 پوشیده خردمندی هیچ بر نانسا زندگی در تربیت انگیزشگفت
 قرار موردتردید آن و ضرورتاهمیت  هم تاکنون و نیست

 اوج به را انسان تواندیم تربیت صحیح چراکه .است نگرفته

به  را او شود پیموده اشتباه به مسیر این اگر و برساند هاارزش
 سطح در آدمی ترتیباینبه و کشاندیم نقطه ینترپست

 والدتش بدو در انسان زیرا، ماند واهدخ متوقف خود حیوانیت

 از .است تربیت و ادراک، علم فاقد غریزه و و فطرت دارای

 چگونگی تربیت او به انسان شخصیت گیریشکل طرفی

 (.1399، )خرم دوست دارد بستگی
 1اجتماعی تربیت، تربیت اساسی ابعاد و ارکان از یکی

 به را یفرد شخصیت رشد سویی از از تربیت جنبه این .است

                                                           
1. social education 

 آینده نسل به را فرهنگی میراث دیگر سویی از و دارد همراه

 (.126ص ، 1397، صانعی) دهدیم انتقال
آن آدمی در طول حیات  واسطهبهتربیت اجتماعی که 

خویش تمامی عناصر اجتماعی و فرهنگی محیط خود را به 
 با ساختشکل خودآگاه و یا ناخودآگاه درونی کرده و 

نقش مهمی در کارکرد فرد در جامعه ، سازدیمشخصیت یگانه 
ین و ماندگارترین ترفشردهشک دوران کودکی  بدون دارد.

 ی تربیت اجتماعیهامؤلفهدوره تربیت است که همه عناصر و 
یگانگی ، فرهنگی و اجتماعی هایارزشکه شامل کسب 

با شخصیت و تطابق و سازگاری با محیط اجتماعی  هاارزش
 میراث ثانوی او منزلهبهبنیادین شخصیت  هاییهالاست در 

ی که کودک آدمی چیزهای بسیاری را ادورهین ا ماند.یمباقی 
ی است که بیش ادورهکند بلکه فراتر از آن یمدر خود درونی 

از هر مقطعی از زندگی در آن قابلیت انعطاف وجود دارد و 
ست اشخصیت  گیریشکلین دوره برای یادگیری و ترمناسب

(Getzels, 2020.) 
نه جداگا صورتبه وپرورشآموزشتحول بنیادین  در سند

 یاسیو سبه تربیت اجتماعی در قالب ساحت تربیت اجتماعی 
سند تحول بنیادین این ساحت ناظر به  در پرداخته شده است.
، خویشاوندان، اعضای خانواده) یگراندارتباط مناسب با 

شایسته با نهاد  مل( تعاغیرههمکاران و، همسایگان، دوستان
، رعایت قانون) یاسیسنهادهای مدنی و  و سایردولت 

 پاسداشت، و سیاسیاجتماعی  مشارکت، پذیریمسئولیت
و اجتماعی  اخالق، دانش کسب، اجتماعی( هایارزش

 و فهم درک، و همدلی وفاق، بردباری) یارتباط هایمهارت
 عدالت، سیاسی و فهم درک، جوییمسالمت، اجتماعی

 فظح، المللیبین تفاهم، میان فرهنگی و تعامل درک، تماعیاج
، وپرورشآموزششورای عالی ( است )ملی و تفاهموحدت 

را نفی  و دیکتاتوریین ساحت هرگونه استبداد ا (.1390
بلکه برای داند ینمرا منحصر به خود  و فهمدرک  وکند یم

ا ر یقتو حقحق  و قلمرواحترام قائل است  هاانسانتمام 
بر  (.1396، و همکاران وفاییکند )ینممنحصر در فهم خود 

صورت گرفته در زمینه ساحت تربیت  هایپژوهش اساس
 ،سند تحول بنیادین باالدستیاساس اسناد  بر اجتماعی و

، ناسیشوقتیزگی و پاک، ی ارتباط مناسب با دیگرانهامؤلفه
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از  و اطاعت احترام، نوبت شدن منتظر، بودن و آرام مؤدب
و  اهدیدگاهقائل شدن برای سایر  احترام، و مربیان تربزرگ

 سعه ی صدر تعیین گردیدند.
 با بهتر زندگی برای افراد مهیا ساختن و اجتماعی تربیت

 و تربیتتعلیم  موردنظر ی اساسیهاهدف از یکی دیگران
 رشد جامعه در که تأثیری همه با علمی تربیت است. رسمی

 تربیت .بود خواهد ابتر ناقص و ماعیاجت تربیت بدون دارد

، نیست فرزندان اجتماعی سازگاری فقط، موردنظر اجتماعی
 برای برخورد فعال و الزم هاینگرش و هامهارت داشتن بلکه

 .(1396، ملکیاست ) موردنظر نیز اجتماعی مشکالت با
 رزندانِف و تربیتتعلیم  و مربیانالزم است متولیان  روازاین

 هایتوانایی اجتماعی توجه جدی نمایند تا تربیت به، آینده

 بتوانند و گردد شکوفا اجتماعی حیات عرصه در هاآن

این اساس  بر .یابند حضور جمعی یدر زندگ فعال صورتبه
طراحی الگوی تربیت اجتماعی کودکان از  یتو اهمضرورت 

 شود.یممنظر آیات قرآن کریم روشن 
ان اره تربیت اجتماعی کودکالزم به ذکر است که تاکنون درب

و جامع  صورتبهبر مبنای آیات قرآن کریم پژوهشی 
 پژوهشی انجام شده باشد چنانچه انجام نشده است. جانبههمه

ر د کهدرحالی بخشی و جداگانه بوده است. صورتبه عمدتاً
شده است همه ابعاد دریک فرایند پیوسته  یحاضر سعپژوهش 

 قرار گیرد. موردمطالعهیک الگوی منسجم  صورتو به
که با هدف بررسی میزان توجه  یدر پژوهش( 1397) طباطبائی

ی درس هایکتابسیاسی در -ی تربیت اجتماعیهامؤلفهبه 
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی انجام شد به این نتیجه رسید 

 مؤلفه، مرتبه 91 یآگاه مؤلفه، مرتبه 96 یخودشناسکه مؤلفه 
 21 یآزاد و مؤلفه مرتبه 35عدالت  ؤلفهم، مرتبه 83استقالل 

( 1399شهریاری ) و بذرگر قرار گرفته است. موردتوجه مرتبه
نتیجه  به این و سیاسیی پژوهشی در زمینه تربیت اجتماعی ط

ی تربیت نظام آموزشی و واسطهبهرسیدند که کودکان باید 
ن ی یافته به آآگاه، از نقش خود بتوانند، سیاسی -اجتماعی 

 نهند ونیز مشارکتی فعال در سطح ملی داشته باشند.ارج 
 ترینمهماین نتیجه رسیدند  ( به1398) یبهشت ویان مسعود

شامل رساندن  البالغهنهجمبنای  اهداف تربیت اجتماعی بر

روح  پرورش، و صلحیجاد امنیت ا، آزاداندیشیانسان به 
ل صوا ترینمهمو بوده  و تربیتتعلیم  و توسعه خواهیعدالت

، پذیریتیمسئول، صداقت البالغهنهجمبنای  تربیت اجتماعی بر
 ستیزیظلم، مدارا، ی به عهدوفا، مداری حق، ساالریشایسته

یافتند که ( در1396) و همکاران ی نژادسبحان و وحدت است.
در  جهموردتوسیاسی -ی برنامه درسی تربیت اجتماعیهامؤلفه

جان  نفداکرد، سرزمینسند تحول بنیادین شامل ابراز عشق به 
دنیا  کارییاسیسیز از اخالق پره، فردی برای وطن و مال
، ورزی صلح، هامخالفتدر برابر  صدرسعه، مدارانه

 تو ملدر راستای عدالت در روابط دولت  حرکت، ستیزیظلم
در ( 1387) یخسروباقر .استدر نظم اجتماعی  یداریو پا

عی تربیت اجتما ولاص ی تربیت:هاساحت»عنوان با  پژوهشی
 همسئلیین تب مباحثی همچون: به« ع() یعلاندیشه امام  در

 واجتماعی بودن  مفهوم، اجتماعی و تربیتاجتماعی بودن 
شده  ( پرداختهع) یعل منظر امامتربیت اجتماعی از  اصول

 البالغهمنظر نهجاجتماعی بودن انسان از  یو برااست 
 .شماردیبرمرا  یت و کرامتحر، هایی چون فطرتیژگیو

است اما برای او این امکان  جامعه تأثیر و تحتدر جمع  انسان
ین ا بر وجود دارد که وضعیت اجتماعی خود را تغییر دهد.

اساس تربیت اجتماعی دارای اصولی است که نویسنده به حفظ 
بر  و غلبه و فرهنگاتکاء بر سنت  فردیت و یو ارتقا

در ( 1396) یدبیگیامم خان عزت کند.یماشاره  یخودمحور
« (ع) یعلتربیت اجتماعی از دیدگاه امام » با عنوان پژوهشی

کند یمجایگاه ویژه تربیت اجتماعی در فرایند تربیت اشاره  به
 واز اهداف تعلیم  یکی تنهانهیت اجتماعی ترب :نویسدیو م

 رورشوپآموزشبلکه تحقق آن یکی از وظایف اصلی  تربیت
و  یاقتصاد، برد آن در توسعه فرهنگیبه کار یدو بااست 
پژوهشی با  ( در1396) جوصرفه کرم توجه نمود. یاجتماع
 تربیت اسالمی دوره کودکی بر هایروشاصول و »عنوان 

ا تمام این نتیجه رسیده است که تربیت ب به« مبنای سیره پیامبر
در دوران  الخصوصعلی، هاانسانآن برای  هایپیچیدگی

صحیح بدون  و تربیت ناپذیر استتناباجکودکی امری 
 ویست ن پذیرامکانتربیتی  هایروشو رعایت اصول 

در  هاروشزمینه عملی ساختن این اصول و  کهیدرصورت
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تربیت درست  امکان، فراهم آید و مدرسهاجتماع ، خانواده
 ادمهرد برای نسل جدید انتظاری منطقی به نظر خواهد رسید.

 هایروش اصول و»ی با عنوان پژوهش ( در1390) ینیحس
 فاهدا نویسد:یم« ره() ینیخمتربیت اجتماعی از دیدگاه امام 

اعی تربیت اجتم هایروشتحقیق شامل دستیابی به اصول و 
و راهبردهایی جهت رشد  و ارائهره( ) ینیخماز دیدگاه امام 

 هایپژوهشهمه  درمجموع .استتربیت جامعه  یاعتال
عد ب و درافق مفهومی بخشیده است پژوهش حاضر  مذکور به

 اهیگو جاروشی به پژوهش صورت گرفته کمک نموده است 
 منابع دینی روشن ساخته است. یدر برختربیت اجتماعی را 

 َدر معموالًصورت گرفته که  هایپژوهشین برخی از همچن
حوزه فلسفه تربیتی اسالم به انجام رسیده است زوایای مختلف 

و مبانی  و بهرا آشکار نموده است  پژوهشی در این حوزه
 که آثار این پژوهشگران اندپرداختهتربیت از این منظر  اصول

مبنای پژوهش حاضر هم قرار گرفته است اما پژوهش حاضر 
گذشته از منظر آیات قرآن کریم  هایپژوهشاز ضمن توجه به 

ربیت عناصر اساسی ت و بهبه تربیت اجتماعی نگریسته است 
در قالب یک الگو  و منسجمپیوسته  صورتبهاجتماعی 

صورت گرفته جای خالی  هایپژوهشپرداخته است که در 
 .است یعو بد منظر بکراین  و ازشده است یمآن احساس 

و  یسازسادهاست که با هدف « مدلی مفهومی» الگو
 یالگو بودن مفاهیم انتزاعی شکل یافته است. فهمقابل

یی هستند که به هاعاملها یا هایی از عنصریفتوص، مفهومی
یا ، هایهنظراز  یشترو بانحای متفاوت با هم در ارتباط بوده 

(. در این پژوهش 1390، آقازادهشوند )یممشتق  هاآنکاربرد 
الگو نظامی جامع است که حاوی عناصر متعددی از قبیل 

 بر مبنای آیات قرآن کریم است. هاروشو  اصول، اهداف
بال آن است که مشخص نماید قرآن کریم این پژوهش به دن

چه  هب، متربیان را به عالِمانی عامل تبدیل نماید کهینابرای 
یی برای تربیت اجتماعی کودکان هاروشو  اصول، اهداف

که مطرح است این است که بر  سؤالیین بنابرا؛ نیازمند است
ی مناسب تربیت اجتماعی کودکان الگو، اساس آیات قرآنی

 چیست؟

 شرو

 هایروشاصول و ، اهداف استخراج جهت، پژوهش این در
تحلیلی  -از روش توصیفی ، قرآن کریم از منظرتربیت اجتماعی 

 .گردید استفاده
 لیاز قب اولدست منابع شامل مطالعه این تحلیلی جامعه
 م( وتسنی، نور، المیزان، )نمونه آن یرتفاس همراه به قرآن کریم

 و منابع مقاالت، هانامهپایان، تبک یلاز قب دومدست منابع
 .است پژوهش موضوع با مرتبط
 اعم از مرتبط منابع ابتدا، اطالعات آوریجمعمنظور به
 ،اطالعاتی مرتبط هایپایگاه شامل دومدست و اولدست منابع

، سیرالتف، پرتال جامع علوم و معارف قرآنی، پایگاه جامع قرآنی
 ،خوانیمتن سپس. دندش شناسایی غیره پرسمان قرآنی و

 با زمانهم. آغاز شد موردنظر آیات استخراج و برداریفیش
 نیز کدگذاری و بندیطبقه کار، اطالعات آوریجمع فرآیند
 بر عالوه موردنیاز اطالعات آوریجمع برای .گردید انجام

 با یحضور گفتگوی از قبیل دیگری منابع از، اسناد تحلیل
 مشورت و تربیت و تعلیم و لسفیف، قرآنی حوزه نظرانصاحب

 .شد استفاده ترعمیق بررسی جهت هابا آن
افته ساختاریبخشی از پژوهش حاضر به روش مصاحبه نیمه
 نظرانصاحبانجام شد. در این خصوص نظر متخصصان و 

لسفی ف، قرآنی از علومهای مختلف مرتبط با موضوع اعم رشته
، مذکور متخصصان یانماز استفاده گشت. لذا  و تربیتو تعلیم 
های اساسی تربیت فر جهت شناسایی مؤلفهن 10تعداد 

 الگوی مطلوب انتخاب شدند. و عناصراجتماعی در قرآن 
را  یهر کار پژوهش هایبخش ینتریاز اصل یکی

کار به شکل  یندهد. چنانچه ایم یلاطالعات تشک آوریجمع
 یریگجهیو نت وتحلیلتجزیهکار ، یردصورت پذ یحصح منظم و

. برای انجام خواهد شد یبا سرعت و دقت خوب هادادهاز 
ابتدا واژگان قرآنی در ، پیرامون موضوع اطالعات یگردآور

 موردمطالعهتربیت اجتماعی  هایروشاصول و ، حوزه اهداف
مربوط به آن حوزه ، قرار گرفت. سپس آیاتی از قرآن کریم

مختلف آیات  مطالعه و تحقیق شدند. در این میان تفاسیر
اهداف و پژوهش مطالعه  از منظرمربوطه از قرآن کریم 
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نای مب گردیدند و الگوی نظری تربیت اجتماعی فرزندان بر
 آیات قرآن کریم تدوین و ارائه شد.

 هایافته

 هایروشاصول و ، به اهداف و دستیابیمطالعه  پژوهش هدف
ه این ببرای رسیدن . است کریم قرآن مبنای بر تربیت اجتماعی

 قرآن آیات بر اساستربیت اجتماعی  یادشدهعناصر ، هدف
 .گرفت قرار موردمطالعه زیر ترتیب به کریم

 هر انندهم تربیت انسان .اجتماعی بر مبنای قرآن تربیت اهداف
 افعال وجهت دهنده کندمی دنبال را هدفی، او ارادی فعالیت

 بریمتقس، اهداف زمینه در بندیتقسیم ترینکلی. است انسان
 غایی اهداف دسته دو به که، است اهداف طولی مبنای ترتبّ

 یتترب غایی هدف کریم در قرآن. شوندمی تقسیم ایواسطه و
 کتب شدن نازل و رسوالن بعثت هدف و« خود خداوند»

 اهداف، اهداف از دوم گروه. است« خداوند معرفت» آسمانی
 نددار قرار ییاهداف غا به وصول مسیر در که ای هستندواسطه

 .اهداف است نوع این بر اصلی تمرکز مقاله این در که
 تفاسیر و قرآن آیات به مراجعه حاضر با پژوهش در

 خصوص در هاییهدف تربیتی برداشت و سپس مربوطه
 .انددهگردی استخراج قرآن بر مبتنی اجتماعی تربیت الگوی

 .1 جدول

 کریمقرآن  آیات ازاهداف تربیت اجتماعی مستخرج 
 اهداف مستخرج هامؤلفه آیات شاهد

 پذیریمسئولیتآموزش  پذیریمسئولیت 3 مؤمنون، 11 رعد، 71 توبه، 93-92 حجر، 8 تکاثر، 13اسراء ، 36 قیامت
 یآموزو علمآموزش نقد ورزی  یآموزو علمنقدورزی  6 حجرات، 65 و 49 عمرانآل، 269 و 266 بقره
 یو فروتن تواضع آموزش یو فروتنتواضع  19 لقمان، 37 اسراء، 43 نعمراآل، 238 و 58 و 45 بقره

 ورزی اندیشه آموزش تعقل و ورزی یشهو اندتعقل  21 حشر، 3 رعد، 13 نحل، 17 حدید، 191 و 7 عمرانآل، 242 و، 219، 164، 73، 44 بقره

 مشارکت آموزش واو تقمشارکت در نیکی  177 بقره، 19 اسراء، 2مائده 

 عدالتییب از پرهیز آموزش عدالتییبپرهیز از  9 حجرات، 76 نحل، 42 مائده، 135نساء 

 دیگران به کمک آموزش کمک به نیازمندان 184 و 177، 83، 3 بقره

 اجتماعی احترام آموزش رعایت احترام اجتماعی 24 ذاریات، 18 سجده، 83 بقره، 23 نور، 70، 24 اسراء، 148 و 86، 36 نساء

 زیستیطمح حفظ آموزش زیستیطمححفظ  30 انبیاء، 61 هود، 86 مائده، 184 و 172 ،168 بقره

 راستی و صدق آموزش صدق و راستی 24 و 23 احزاب، 69 یونس، 177 بقره، 199 مائده، 41 مریم، 70 و 35 احزاب

 عهد به وفای موزشآ وفای به عهد 8 مؤمنون، 34 اسراء، 91 نحل، 20 رعد، 56 انفال، 1 مائده، 177 و 40 بقره

 و کردار در گفتار انصاف آموزش رو کرداانصاف در گفتار  21 طور، 46 فصلت، 35 اسراء، 63 نساء

 مشورت آموزش مشورت با دیگران 233 و 2 بقره، 42 و 38 شوری، 159 و 3 عمرانآل

 روییانهو مآموزش اعتدال  اعتدال 62 مؤمنون، 152انعام ، 171 و 84 نساء، 29 اسراء، 67 فرقان، 286 و 143، 14 بقره

 
 لحاص که اجتماعی تربیت اساسی هایمؤلفه به توجه با

 باید افاهد آن تبعو به استقرآن کریم  آیات یرو تفس تحلیل
 هامؤلفه این آموزش، باشند هاآن انعکاس و هامؤلفه در ریشه

 اجتماعی تربیت هایهدف ترینمهم عنوانبه کودکی دوره در
 .شوندمی تهشناخ
 تتربی اهداف. اجتماعی بر مبنای قرآن کریم تربیت اصول

 اصول را مسیر که هستند هاییگزاره همان درواقع اجتماعی

 ابایده، قواعد، هادستورالعمل اصول از منظور. نمایندمعین می
 جهت دهنده که است قرآنی آیات از نبایدهای منتج و

 به یدستیاب برای یاجتماع تربیت مسلمان به یک هاینگرش
 برگرفته هایگزاره از اصول این. است اخروی و دنیوی حیات

 ولاص که است ذکر به الزم شوند.می قرآنی استنتاج آیات از
 آن از برخی به مقاله این در بودند کهمتعدد  شدهاستخراج
 است. شده اشاره 2جدول  اصول در
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 .2جدول 

 کریم رآنق آیات از مستخرج اجتماعی تربیت اصول
 اصول مستخرج آیات شاهد

 اصل محبت 9 ضحی، 34 فصلت، 39 طه، 54 مائده
 فردی هایتفاوتاصل توجه به  32 زخرف، 21 اسراء، 28 فاطر، 3 رعد، 30 و 22 روم 286 و 233بقره 

 اصل مدارا 24 انبیاء، 34 فصلت، 46 عنکبوت، 96 مؤمنون، 125 نحل، 34 فصلت
 اصل اعتدال 29 اسراء، 67 انفرق، 19 لقمان، 14 بقره

 اصل مسئولیت انسان 63 انبیاء، 56 نحل، 24صافات ، 3 مؤمنون، 11 رعد، 71 توبه، 93-92 حجر، 8 تکاثر، 13 اسراء، 36 قیامت
 جوییکمالاصل  8 عادیات، 18 فاطر، 42 نجم، 6 انشقاق

 ییوراست گوراستی اصل  70-71 احزاب، 56-57 مریم، 35 احزاب، 56 و 41 مریم، 119 مائده
 اصل مشورت 233 و 2 بقره، 42 و 38 شوری، 159 و 3 عمرانآل

 اصل کرامت 14 مؤمنون، 30 بقره، 29 حجر، 70 اسراء
 یو همکاراصل تعاون  19 ذاریات، 10 حجرات، 33 نور، 10 الرحمن، 32 و 2مائده 

 
 عنوانبه را محبت، آدمی تربیت در خداوند محبت: اصل

 شامل را خود محبت من و». گیردمی کار به ریمحو پیوندی
 (39 آیه، طه سوره)«. شوی تربیت من نظر یرز تا کردم تو حال
 ها؛وسع إِلََّا نَفْسٌ تُکَلََّفُ لَا»: فردی هایتفاوت به توجه اصل

 بقره) «.نیست خود توانایی مقدار از بیش به موظف کسیچه»
 (233 آیه

 هب ویژه صورتبه که اسالم تأکید مورد اصول از: مدارا اصل
 مدارا و اصل، شودمی مربوط مسلمین اجتماعی روابط

 برخوردار اهمیت از یااندازهبه اصل این. است جوییمسالمت
 خواندن که حمد سوره در و نماز تعلیمات متن در که است

 مخاطب را خدا، ثنا و حمد از بعد، است واجب نماز در آن
 دهیم:می قرار

 کنیم؛می پرستش را تو منحصراً من( نه) ما! پروردگارا
 .گیریممی کمک تو از منحصراً ما! پروردگارا

 اعتدال در خصوص زیادی آیات کریم قرآن در :اعتدال اصل
 نسانیا که است ایگونهبهقرآن  تربیتی یریگجهت. دارد وجود
 اقعدرو و باشد متعادل زندگی فرد امور همه در که کند تربیت

سوره بقره مؤید  14 آیه بندد. بکار متعادل رویه رهاکا تمام در
 همین مطلب است.

 و است شده آفریده مختار موجودی آدمی :مسئولیت اصل
 رب تکالیف برخی شدن گذاشته اختیار این اعطای یمالزمه
 قرآن در. هاستآن برابر در انسان از پاسخ طلب و او دوش

 ارناچ را انسان و هنمود تأکید امر این به صراحتاً آیات برخی
 هایشتمسئولی یدرباره او از که سؤالی برابر در پاسخگویی به

 قیامت)«سُدًى یُتْرَکَ أَنْ الْإِنْسَانُ أَیَحْسَبُ» .داندمی، شد خواهد
 (36 آیه

، عمرانآل 159 شوری و آیه 37 آیه در خداوند :مشورت اصل
ماز بعد از ن داند.میاصل اجتماعی  ترینمهممشورت را 

است که بدون آن  «مشورت»اجتماعى اصل  مسئله ترینمهم
از نظر فکرى  هرقدرهمه کارها ناقص است. یک انسان 

نیرومند باشد نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بعد 
 کهیهنگاماما ، ماندیو لذا ابعاد دیگر بر او مجهول م نگردیم

 هایدیدگاهو  و تجارب هاعقلمسائل در شورى مطرح گردد و 
مختلف به کمک هم بشتابند مسائل کامالً پخته و کم عیب 

 .و از لغزش دورتر است گرددیم
 رب، موضوعات قرآنی ترینمهمیکی از  شکیب: کرامت اصل

که  گونهآن درواقع. کندمیاو سیر  هایویژگیمحور انسان و 
 ،در هیچ جایی به چنین نحوی، قرآن انسان را ترسیم نموده

متفاوت و کرامت انسانی در نظر گرفته نشده است.  هایبهجن
بسیار  هایویژگیانسان از ، در حقیقت در بین مخلوقات

متمایزی برخوردار است که به احسن الخالقین خطاب شده 
در جامعه همانند حق حیات از موارد  انساناست. حق کرامت 

 .بسیار مهم در زندگی اجتماعی است
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 و کماالت تمام ریشه اسالمی هایموزهآ در: جوییکمال اصل
 فردی سعادت و شودمی خداوند شناخته، مطلق نیکی و خیر

 تالش گرو در، زندگی اهداف به دستیابی و افراد اجتماعی و
. گرددمی معرفی مطلق کمال این به رسیدن راه در حرکت و

 سوره انشقاق این 6آیه  خصوصبه قرآن مختلف آیات در
 است. شده واقع دتوجهمور یشترب حقیقت

 گوییراست اصل قرآن از مختلفی آیات در راستی: اصل
 اهمیت دادن نشان برای متعال خداوند و شده واقع موردتوجه

 رایب برکاتی یرمستقیمغ و مستقیم شکل به مهم اصل این
 :است فرموده بیان گوییراست

 راستی که است روزی امروز» گوید:می خداوند
 از هاییباغ هاآن برای، بخشدمی سود هاآن به گویانراست
 جاودانه و دارد جریان آن( )درختان زیر از آب که است بهشت

 (.119 آیه، مائده) «مانندمی آن در همیشه برای و

 سانان فطرت با که جامع آیین یک عنوانبه اسالم تعاون: اصل
 گیزند و کرده محکوم را گیریگوشه و رهبانیت، دارد مطابقت

 ستورد آنان به سپس، برگزیده خویش پیروان برای را ماعیاجت
 ارک بر را یکدیگر همواره، یجمعدسته زندگی در که است داده
 تَعَاوَنُوا لَاوَ وَالتََّقْوَى الْبِرَِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا» نمایند: یاری تقوا و نیک
 (.2 آیه، مائده) «وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى

 یبرا. مبنای آیات قرآن کریم جتماعی برا تربیت هایروش
 هایروش عنوان تحت عملی هایروش به، اصول شدن پیاده

 برای بخش این ر. د(247، 1378، باقری) نیاز است تربیتی

 است. گردیده ارائه تربیتی هایروش، آمدهدستبه اصول
 .اندشده استنتاج اجتماعی تربیت از اصولتربیتی  هایروش

 .است شده گزارش 3 جدول در بخش این از صلحا هاییافته

 .3جدول 

 کریم قرآن آیات بر اساس اجتماعی تربیت هایروش

 آیات شاهد هاروش اصول اهداف
فردی و  هایتفاوتآموزش توجه به 

 توجه به احساسات دیگران
روش ارائه الگوی  اصالح شرایط

 شایسته
، 67احزاب/، 27-28فرقان/، 22-24زخرف/، 4-6 ممتحنه، 21احزاب/

 59نساء/، 90انعام/، 11تحریم/، 140نساء/، 46هود/
مکرر  یادآوریو آموزش تذکر 

 ها(نعمت) هادرخواست
 روش موعظه و تذکر

 اندرز
، 57یونس/، 54قصص/، 33فصلت/، 44طه/، 96مؤمنون/، 125نحل/
 46سبأء/، 13لقمان/، 34نور/، 46 مائده، 138/عمرانآل، 66بقره/

 164/عمرانآل، 151بقره/، 159بقره/، 22توبه/، 187/عمرانآل یآموزعلمروش  تعقل یآموزو علمرزی آموزش اندیشه و
، 35عنکبوت/، 69نمل/، 46حج/، 137/عمرانآل، 11انعام/، 9روم/ روش عبرت دهی تذکر و گستردهآموزش تفکر عمیق 

 2حشر/، 10محمد/، 21غافر/، 44فاطر/، 42روم/
 انجامو  پذیریمسئولیتآموزش 

 احسن تکالیف
روش تشویق  تعهد

 )پاداش(
، 7حدید/، 69عنکبوت/، 20حشر/، 103توبه/، 215شعراء/، 34فصلت/

 25 بقره، 82بقره/، 24رعد/
 از یزو پره پذیریمسئولیتآموزش 

 کوتاهی در انجام تکالیف
، 49-50حجر/، 144صافات/، 13انفال/، 13یونس/، 194بقره/ جزا() روش تنبیه تعهد

 38مائده/، 153اعراف/
و  معروفامربه آموزش کمک به دیگران

 از منکر ینه
 ،110/عمرانآل، 104/عمرانآل، 58نور/، 6تحریم/ روش پیشگیری

، 136اعراف/، 7روم/، 7-8یونس/، 28کهف/، 97انبیاء/، 179اعراف/ روش تغافل عزت یو فروتنآموزش تواضع 
 39مریم/، 22ق/، 20اعراف/، 36زخرف/، 65عنکبوت/

ابراز محبت به  آموزش مهرورزی و
 دیگران

، 29فتح/، 107انبیاء/، 54مائده/، 12انعام/، 96مریم/، 159/عمرانآل روش مهرورزی محبت
 22نور/

روش احترام به  کرامت آموزش احترام اجتماعی
 دیگران

، 23اسراء/، 83بقره/، 32مائده/، 34بقره/، 31بقره/، 17اسراء/
 1نساء/، 151/انعام، 36نساء/، 289اسراء/
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 اعیاجتم هاى تربیتیکى از روش روش ارائه الگوی شایسته:

گو واژه ال است.ارائه الگو و اسوه شایسته ، قرآن کریم از منظر
در قرآن کریم ذکر نشده است؛ آنچه در فرهنگ اسالمى شایع 

 .است« اقتدا»و « اسوه»واژه ، است
و  ت استتعلیم و تربی نظرانصاحبآنچه مورد اتفاق همه 

حیح ارائه الگوى ص، شدهشناختهبهترین راهکار تربیت  عنوانبه
است و تأکید دارند که بهترین شیوه براى مربى در ایفاى نقشى 

ادن نشان د، سازدتربیتى خویش که تالش او را ثمربخش مى
 (.39ص ، 1382، مصباحالگوى صحیح است )

توجه  ااز قرآن کریم ب اسوه شایسته استخراج روش تربیتى
 :به تعبیرات متعدد

آیاتى است که خداوند بعضى از پیامبران ، دسته اول
کامل الگو و اسوه معرفى  صراحتبهبزرگوار و پیروانشان را 

 اسالم رپیامب یعنى، در قرآن کریم از دو پیامبر بزرگوار .کندمى
با عنوان الگوى شایسته نام برده ، )ع(و حضرت ابراهیم )ص( 
 .است

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی »فرماید: مى ص(پیامبر اکرم )در مورد 
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ 

براى شما در زندگى رسول  (؛ مسلما21ً)احزاب: « اللَّهَ کَثِیرا
 اکه امید به رحمت خد هاآنخدا سرمشق نیکویى بود؛ براى 

 .کنندو روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى
قَدْ کَانَتْ لَکُمْ »فرماید: ( نیز مى)عدر مورد حضرت ابراهیم 

(؛ براى شما 4)ممتتحنه: « أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ
سرمشق خوبى در زندگى ابراهیم و کسانى که با او بودند 

 .وجود داشت
ذکر شده است: « اقتدا»واژه  هاآناند که در آیاتى، دومدسته 

 هاآن(؛ 90انعام: «)أُوْلَـئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ»
پس به هدایت آنان ، کسانى هستند که خداوند هدایتشان کرد

 .اقتدا کن
واژه اطاعت و تبعیت  هاآنآیاتى هستند که در ، دسته سوم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ »االمر آمده است: ران و اولىاز پیامب
(؛ اى کسانى 59نساء: «)اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ

 خدا را اطاعت کنید و پیامبر خدا و اولواالمر، ایدکه ایمان آورده
 .اطاعت کنیدرا 

ضمن معرفى بعضى از  هاآناند که در آیاتى، دسته چهارم
د الگو و سرمشق دیگران یا عنوانبهاز ایشان ، بندگان شایسته

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِّلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ »شده است: 
رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 

(؛ و خداوند براى مؤمنان 11/تحریم«)نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَوَ
 هنگام که گفت: در آن، به همسر فرعون مثل زده است

بساز و مرا  در بهشتی برای من نزد خودت اخانه! پروردگارا
از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران 

 .بخشییرها

مؤثر در  هایروشیکی از ، کریمقرآن  :و اندرزروش موعظه 
و در  داندیم« موعظه و اندرز»را  هاانسانتربیت روحی 

بسیاری از آیات به آن سفارش نموده گرچه خود قرآن کتاب 
موعظه و اندرز است که از طرف پروردگار برای شفای 

درونی انسان و کسب فضایل اخالقی نازل شده  یهایماریب
یا ایها الناس قد جاءتکم : »دیفرمایقرآن کریم م کهچناناست. 

( ای مردم! 57یونس/«)موعظة من ربّکم و شفاء لما فی الصدور
اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده و درمان آنچه در 

 مندبهره؛ گرچه از این موعظه قرآن فقط اهل تقوا و هاستنهیس
رآن قاین تعبیر در چهار مورد از « و موعظة للمتقین. »شوندیم

 .(34/نور، 46/مائده، 138/عمرانآل، 66بقره/آمده است )

قرآن کریم پر از ارشاد و اندرز است. سراسر سوره لقمان 
 کهچنانبیشتر جنبه پند و اندرز دارد. ، و دیگر قصص قرآن

ذ ا: »نمودیلقمان حکیم برای تربیت فرزندش او را موعظه م
 مان به فرزندش گفت؛ زمانی که لق«قال لقمان البنه و هو یعظه

یا »موعظه نمود:  چنینینا، کردیاو را موعظه م کهیناو حال 
( پسرم! 13لقمان/«)بنیّ التشرک باللَّه انَّ الشرک لظلم عظیم

 .زیرا شرک ستمی بزرگ است، برای خدا شریکی مگیر

خداوند پیامبر گرامی اسالم )ص( را مأمور به موعظه کرد: 
( 46سبأ/«)تقوموا للَّه مثنی و فرادیقل انمّا اعظکم بواحدة ان »

و آن  دهمییعنی بگو: که من شما را به یک موضوع پند م
 .چه دو نفر باشید چه یک نفر برای خداوند کار کنید کهینا
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، موعظه تربیتی روش اهمیت و نقش به توجه با
 اساتید و معلمان یژهوبه و تربیت و یمامر تعل اندرکاراندست

 افراد فکری و تعالی روحی، رشد جهت در شیوه این از باید

زمان  در و شرایط اقتضای به و ببرند بهره خویش تعلیم تحت
 نمایند. اندرز و پند را هاآن مناسب
تربیت  هایروشاز  دیگر یکی، یآموزعلم: یآموزعلم روش

 به را همه، عالمِ و علم مقام اهمیت با ذکر قرآن است اجتماعی

 روش به علم دستیابی به اگر اساساً .است فراخوانده علم طلب

فراوانی  یتیآثار ترب آمدن وجود به باعث، باشد کردن طلب
 همین مطلب است. یدمؤ عمرانآلسوره  187 آیه شد. خواهد

وَإِذْ أَخَذَ اللََّهُ مِیثَاقَ الََّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیَِّنُنََّهُ لِلنََّاسِ وَلَا »
 مَا ئْسَفَبِوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُ

 «رُونَیَشْتَ
خدا از کسانی که به آنان کتاب  کهیهنگامو ]یاد کنید[ 
پیمان گرفت که حتماً باید ]احکام و حقایق[ ، آسمانی داده شد

آن را برای مردم بیان کنید و پنهانش ننمایید. پس آن ]عهد و 
رک و در برابر ت را ترک کردند و به آن اعتنایی ننمودند کتاب[

آن اندک بهایی به دست آوردند؛ و بد چیزی است آنچه به 
 .آورندیدست م

که  داهمیت دار یااندازهبه یآموزعلمکریم بحث  در قرآن
 یریگکنارهیکی از دالیل  عنوانبهاز تعلیم به دیگران  یخوددار

 :دشویماز رحمت الهی عنوان 
إِنََّ الََّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیَِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا »

یَلْعَنُهُمُ اللََّهُ وَیَلْعَنُهُمُ  أُولَئِکَبَیََّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِی الْکِتَابِ 
 (.159بقره/)«اللََّاعِنُونَ

یقیناً کسانی که آنچه را ما از دالیل آشکار و ]وسیله[ 
که همه آن را در کتاب ]تورات و ازآنپس، دایت نازل کردیمه

ه ]تا مردم ب کنندیپنهان م، انجیل[ برای مردم روشن ساختیم
 لعنت و کندیقرآن و پیامبر ایمان نیاورند[ خدا لعنتشان م

 .کنندیکنندگان هم لعنتشان م
یاس مق، به معنی پندگرفتن در لغت« عبرت» :دهی عبرت روش
ند کسی را سخت تنبیه کردن تا دیگران پ، دن پندسنجی، گرفتن
خص که نتیجه اعمال ش هایییو بدبختبه سبب مصائب ، گیرند

، معین) است موجب پند گرفتن دیگران شدن است

 ویسبهکه انسان را  راهی است در تربیت، عبرت (.825؛1384
حالتی است که آدمی را از امور مشهود  دهد.بصیرت سوق می

 ص، 1379، دلشاد تهرانی) شودشهود رهنمون میبه امور نام
 وعبرت حالتی است که در اثر برخورد با اموری ظاهری  (.93

 یرو غمعرفتی باطنی  و بهآید برای انسان پدید می، مشهود
 گویندروش نمی اگرچه، به این حالت شود.مشهود منتهی می

کند. جنبه روشی پیدا می، آن یجادکنندهاولی با توجه به عامل 
 ؛«قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمََّ انْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذَِّبِینَ»

های امت حال از و کنید سیر زمین روی در پیامبر ای بگو
 ندکرد تکذیب که هاآن سخت سرانجام تا بپرسید گذشته

 .(11 آیه، انعام. )نمایید مشاهده
مر غایب یا از ظاهر به از امر حاضر به ا و انتقالپی بردن 

های شود که انسان در دیدههنگامی عبرت نامیده می، باطن
پس عبرت  (؛2، حشر«)ى االبصارلِا یا اوُروُبَفاعتِ» خود بیندیشد:

 های خود تأملوهمین طوردر شنیده بگیرید ای صاحبان چشم؛
، فیوس«)لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبَابِ» نمایید:

در سرگذشت آنان درس عبرتی برای صاحبان اندیشه  (؛111
 است.

 به وْقالشَّ ماده از تشویق :پاداش و جزا() تنبیه و تشویق روش
 مِصباح. است امری سویبه آدمی نفس شدن کشیده معنای
 فْسِالنَّ نِزاعُ الشَّیْءِ الَی الشَّوْقُ: گویدمی( ق و ش) ماده در المُنیر
 این به غتل در است تفعیل باب مصدر که تشویق بنابراین الَیْهِ؛

 (.1372، دهخدا) آوردن شوق به، یختنبرانگ: است آمده معانی
 را او و ستودن را کسی کار، کردن آرزومند، ساختن راغب

 یهاجَن: شَوَّقَنی: آمده العرب لسان در. چیزی به ساختن دلگرم
 شَوَقَّه :گفته چنین نیز المَوارِد باقرَ. شَوْقَک هَیَّجَ اذا فَتَشَوَّقْتُ

 فعیلت باب مصدر نیز تنبیه. الشُّوقِ عَلَی حَمَلَه: ایْ( هَیَّجَه) الَیْه
: یدگومی العرب لسان. است شدن بیدار معنی به النَّبَه ماده از

 آگاه: زا عبارت است لغت در تنبیه پس النَّوْمِ؛ مِنَ االنْتِباهَ: النَّبَه
 واقف، ساختن هشیار، کردن بیدار، مریا بر کسی ساختن

 مجازات ؛ و(1382، معین) کردن ادب، چیزی به گردانیدن
 (.1372، دهخدا) کردن
 روش وانعنبه تنبیه و تشویق مقوله به اسالمی تربیت در
 عنوانبه قرآن. است شده ایویژه توجه اجتماعی تربیت
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، نمجه و بهشت از هاانسان تربیت و هدایت کتاب ترینمهم
 دهاییووعوعده، اعمال کیفر و پاداش، پیامبران انذار و تبشیر
، بیهتن و تشویق از هاییجلوه عنوانبه خوفناک و انگیزشوق
 دمقصو حقیقت در. است کرده استفاده هاانسان هدایت برای

 به نسبت افراد تحریک و کردن دلگرم، بهشت به دادن مژده از
 و جهنم از ترسانیدن و رانذا از مقصود و است؛ خیر اعمال
 و زشت کارهای از داشتن حذر بر و کردن خطراعالم، عذاب
 انبیا رسالت اهداف از یکی جهت همین به. است الهی عذاب

 هُاللَّ فَبَعَثَ: است فرموده و داده قرار دادن بیم و دادن نوید را
 الْمُرْسَلِینَ نُرْسِلُ مَا وَ( 213 آیه، بقره) مُنْذِرِینَ وَ مُبَشِّرِینَ النَّبِیِّینَ

، نمونه عنوانبه همچنین( 48 آیه، انعام) مُنْذِرِینَ وَ مُبَشِّرِینَ اِالَّ
 رِبَشِّ وَ: فرمایدمی صالح عمل و ایمان به تشویق برای قرآن
 اهتحت مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ لَهُمْ اَنَّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ
 مُحارِب تنبیه و سارق تنبیه برای یا و( 25 آیه، رهبق) الْاَنهَارُ

 ام به جَزَاءً اَیْدِیَهُمَا فَاقْطَعُواْ السَّارِقَةُ وَ السَّارِقُ وَ: ...فرمایدمی
 (.38 آیه، مائده) کَسَبَا

 ضِالْاَرْ فِی یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ و اللَّهَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاءُ اِنَّمَا
 لَافٍخِ مِنْ اَرْجُلُهُمْ وَ اَیْدِیهِمْ تُقَطَّعَ اَوْ یُصَلَّبُوا اَوْ یُقَتَّلُوا اَنْ فَسَادًا

 الْآخِرَةِ فِی لَهُمْ وَ الدُّنْیَا فِی خِزْیٌ لَهُمْ ذَلِکَ الْاَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا اَوْ
 (.33 آیه، مائده. )عَظِیمٌ عَذَابٌ

( تنبیه و ویقتش) جزا و پاداش سیستم یک کامالً کریم قرآن
 وردم در فقط مورد هفتاد از بیش قرآن در. است برده کار به را

 ربرخوردا ایویژه اهمیت از که شده صحبت آن مشتقات و جزا
 قرآن، آیات این از نمونه چند در(. 1372، آبادییعل. )است
 آیه، رحمن) الْاِحْسَانُ؛ اِلَّا الْاِحْسَانِ جَزَاءُ هَلْ: »فرمایدمی کریم

 وَ.« است خوبی و نیکی از غیر خوبی و نیکی پاداش آیا(. 60
 (.88 آیه، کهف) الْحُسْنَی جَزَاء فَلَهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ اَمَّا

، کردن جلوگیری معنای به لغت در پیشگیری :پیشگیری روش
 .است آمده کردن بندیپیش و شدن سرایت مانع، شدنمانع

 همجموع به و است کلی مفهوم یک پیشگیری( 1363، معین)
 زا جلوگیری و پیشگیری برای که شودمی گفته هاییاقدام
 ید.آمی عمل به گروه و بر فرد محتمل آوریانز وانفعاالتفعل

سیاست پیشینی و شامل مجموعه راهکارهای ، پیشگیری

است که با هدف ایجاد امکانات و  یرمستقیمیو غمستقیم 
 شود.وقوع کج روی طراحی می بازدارنده از هایموقعیت

از منکر را  یو نه معروفامربهآیاتی در قرآن که بحث 
و روش  دهند نیز در راستای همین سیاستقرار می مورداشاره

و نهی از منکر  معروفامربهمسئله  پیشگیرانه اسالم است.
 از مسئله دعوت به خیر متمایز، دو ابزار اساسی کنترل عنوانبه

 ووظیفه دارند که عالوه بر دعوت به کار خیر است و والدین 
د بیشتری فرزن یتو قاطعدر مواردی هم با جدیت ، به آن ارشاد

را به سمت انجام کارهای خوب سوق داده و مانع انجام 
 ای که والدین را درترین آیهواضح رفتارهای انحرافی او شوند.

د دانو نهی از منکر فرزندانشان مسئول می معروفامربهقبال 
 .استسوره تحریم  6آیه 

اس الن وقودها نارا اهلیکم و انفسکم قوا ءامنوا الذین یـایـها
 و امرهم ما اهلل الیعصون شداد غالظ ملئکة علیها والحجارة

 .(6 آیه، تحریم) یؤمرون ما یفعلون
 را خویش خانواده و خود! ایدآورده ایمان که کـسـانى اى

 ىآتش، نگاهدارید است هاسنگ و هاانسان آن هیزم که آتشى از
 هرگز و سختگیرند و خشن که شده گمارده آن بر فرشتگانى که

 اجرا دقیقاً را او دستورات و کنندنمی خدا فرمان مخالفت
 نمایند.می

 لغاف را خویشتن، زدن غفلت به را خود تغافل روش تغافل:
 بن احمد) است شده معنی کردن پوشیچشم و دادن نشان

 هاموقعیت بعضی در مربی، روش این مبنای بر (.1404، فارس
 خود، او کرامت حفظ برای، متربی خطای از آگاهی وجود با
 هاروش سایر کمک با کندمی تالش و نشان داده آن از غافل را
سوره یوسف مؤید همین  77 آیه. شود موفق او اصالح در

 مطلب است.

بیت تر هایروشمهرورزی جزو بهترین  روش مهرورزی:
رفتار  و اخالق گیریشکلبسزایی در  تأثیراست که  اجتماعی

 ارآث تواندمیعدم توجه به این موضوع ، دارداجتماعی کودکان 
در کودکان داشته باشد. در تعالیم اسالم  یژهوبه یریناپذجبران

زیادی شده  تأکیدنیز بر مهرورزی و ابراز محبت به کودک 
و آن را  اندگرفته زیادی هایکمکاولیای الهی از آن  ؛ واست

در موارد بسیاری در قرآن  خداوند .انددادهمحور تربیت قرار 
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فان اهلل یحب » :خویش یاد کرده استو مهرورزی از محبت 
(؛ )زیرا( خداوند پرهیزگاران را 76/ 3، عمرانآل«)المتقین

(؛ و 138/ 3، عمرانآل« )و اهلل یحب المحسنین» .دوست دارد
 .داردمیوکاران را دوست خداوند نیک

 و زبان محبت، کودکان ویژهبه، هاانسانزبان ارتباط با 
ا کسی ر تواننمی محبتییباست و با خشونت و  یمهرورز

 .تربیت کرد
احترام به شخصیت دیگران یکی از  روش احترام به دیگران:

 امر موجبزیرا این ؛ مهم در تربیت اجتماعی است هایروش
آن استحکام روابط اجتماعی  و حاصلگردد میاحترام متقابل 

در نظام تربیتی اسالم انسان ساختاری دارد که مظهر  است.
خداوند نیز  کعبه در نهان دارد؛ و هزاراناست  ینالعالمرب

( 17اسراء:«)کرَّمنا بنی آدم ولقد» انسان را با کرامت آفرید:
نوعی  عدرواقبنابراین از منظر قرآن احترام به شخصیت دیگران 

 یک وظیفه دینی مطرح عنوانو بهاوست  و فعلتکریم خداوند 
 است.

با  او مداراستفاده از شیوه رفق  :آمیزمسالمتروش همزیستی 
هایی است که در تربیت اجتماعی باید مردم یکی از روش

م در اسال آمیزمسالمتمدارا یا همزیستی  قرار گیرد. موردتوجه
یک تکلیف  عنوانو بهت ناظر به بعد اجتماعی دین اس

سوره نحل انسان  125 خداوند در آیه اجتماعی مطرح است.
 إِلَى یکدیگرمی خواند: ادْعُ با یزآممسالمترا به همزیستی 

 یَهِ بِالَّتِی وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِکْمَةِ رَبَِّکَ سَبِیلِ
 أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِیلِهِ عَنْ ضَلَّ مَنْبِ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّکَ إِنَّ أَحْسَنُ

 (.125 آیه، نحل) بِالْمُهْتَدِینَ
 و! نما دعوت پروردگارت راه به، نیکو اندرز و حکمت با

 !کن مناظره و استدالل، است نیکوتر که روشى به هاآن با
 اهگمر او راه از کسى چه داندمى بهتر کسى هر از، پروردگارت

 .است داناتر یافتگانیتهدا به او و ;است شده

 .1 نمودار

 الگوی تربیت اجتماعی کودکان بر اساس آیات قرآن کریم
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نمودار نشانگر مدل مفهومی تربیت اجتماعی کودکان بر 
مفصل این مدل در مقاله  طوربهاساس آیات قرآنی است که 

تربیت اجتماعی کودکان  هایروشاصول و ، اهداف عنوانبه
 قرار گرفته است. عمیق موردبررسی

 گیرینتیجهبحث و 

ر بهدف پژوهش ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان 
نظور مکه برای دستیابی به این  است یمکرآیات قرآن  اساس

تحلیلی استفاده گردید. در این  –روش پژوهش اسنادی  از
ت قرار گرف موردمطالعهپژوهش ابتدا مفهوم تربیت اجتماعی 

 گوی مفهومی در زمینه تربیت اجتماعی ارائه شد.به دنبال آن ال
 الگو را به توانمیالزم به ذکر است که در باالترین سطح 

طالق ا و تربیتترین ایده سامان دهنده به جریان تعلیم انتزاعی
 وهم سنگ فلسفه تعلیم  توانمیحالت الگو را  یندر ا کرد.

اهیت م در نظر گرفت زیرا ایده فلسفی خاصی در باب تربیت
 وسامان دهنده همه افکار  کهینحوبهاست  و تربیتتعلیم 

ح در سط بوده که در سطوح پایین جریان دارند. هایییتفعال
های انتزاعی الگو را ناظر به طرح توانمی ترپایینو میانی 

 های آموزشی وبرنامه کنندههدایتیا  کنندهتنظیمدانست که 
ین ا موردنظر درلذا الگوی  است. وپرورشآموزشتربیتی برای 

 ست.میانی ا و سطحمقاله ترکیبی از الگو به معنای سطح اول 
تربیت  هایروشاصول و ، این الگوی نظری شامل اهداف

هریک از این عناصر  آیات قرآن کریم است. بر اساساجتماعی 
 و امکاندارند  تأثیرهمدیگر  بر اند والگو از دیگری مشتق شده

اهداف  وجود دارد. هاآندر میان  مراتبلهسلسترتیب دادن 
تربیت اجتماعی آیات  یهاو مؤلفههای برآمده از مبانی گزاره

 جتماعیا تربیت اساسی هایمؤلفه به توجه با قرآن کریم است.
 آن تبعو به استقرآن کریم  آیات یرو تفس تحلیل حاصل که

 آموزش، باشند هاآن انعکاس و هامؤلفه در ریشه باید اهداف
 هایهدف ترینمهم عنوانبه کودکی دوره در هامؤلفه این

اصول بر اساس همان . شوندمی شناخته اجتماعی تربیت
رچه اگ مبنای اصول استنتاج گردید. بر نیز هاو روشها گزاره

 امو هرکدجهت کاربرد متفاوت هستند  الگو از یو اجزاعناصر 
ند اما وجود رسالت خاصی را در فرایندهای تربیتی دار

 اساس براست.  انکاریرقابلغنیز  هاآنها و ارتباط میان سنخیت
تربیت اجتماعی  هایروشو اصول ، بود که اهداف این فرایند

مفصل در متن  طوربهتوضیحات هرکدام  ؛ ومشخص گردید
 مقاله ارائه گردیده است.

ش آموز از: عبارتند نتایج پژوهش نشان داد اهداف این الگو
آموزش تواضع و ، آموزش نقد ورزی، پذیریلیتمسئو

آموزش ، آموزش مشارکت، آموزش اندیشه ورزی، فروتنی
آموزش احترام ، آموزش کمک به دیگران، عدالتییبپرهیز از 
 ،آموزش صدق و راستی، زیستیطمحآموزش حفظ ، اجتماعی

آموزش انصاف در گفتار که این یافته ، آموزش وفای به عهد
( که به 1386) امید بیگی و( 1379) هش باقریبا نتایج پژو

اخته تربیت اجتماعی پرد و مفهوماجتماعی بودن  مسئلهتبیین 
برخی از اهداف تربیت اجتماعی همچون  و به

اجتماعی اشاره  و احتراماندیشه ورزی ، پذیریمسئولیت
از: اصل  اصول این الگو عبارتند ؛ ودارد یخوانهم، اندداشته

مسئولیت ، اعتدال، مدارا، فردی هایتفاوت توجه به، محبت
ون تعا، کرامت، مشورت، یو درستراستی ، جوییکمال، انسان

، و اندرزموعظه ، روش ارائه الگوی شایسته نیز و یو همکار
، پاداش و جزا() یهو تنبتشویق ، عبرت دهی، آموزیعلم

احترام به دیگران و روش ، مهرورزی، تغافل، پیشگیری
تربیت  هایروش ازجملهبا دیگران  آمیزلمتمساهمزیستی 

 جوصرفهبا نتایج پژوهش  هستند کهاجتماعی این الگو 
 ،و مشورتکه به اصول تربیت اجتماعی پرداخته ( 1386)

را از اصول  و اعتدالمشارکت ، یو همکارتعاون ، کرامت
که ( 1380) نتایج پژوهش حسینی داند وتربیت اجتماعی می

 و روشتربیت اجتماعی اشاره نموده  هایروشبه بررسی 
ان را به دیگر و احتراممهرورزی ، آموزیعبرت، تربیتی الگویی

 دارد. یخوانهم، تربیت اجتماعی دانسته است هایروشاز 
 هاینسانانتایج نشان داد که تربیت اجتماعی به دنبال ساختن 

ت هدف تربی ترینمهمبنابراین ؛ مسئول است نه افراد مطیع
ه ب کهینا اعی ایجاد باورهایی در انسان است که عالوه براجتم

بلکه او را به فردی ، کنداو در فهم مسائل اجتماعی کمک می
ه با نماید این یافتدارای احساس مسئولیت اجتماعی تبدیل می

در  دارد. خوانیهم( 1399) شهریاری نتایج پژوهش بذرگر و
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ربیت در ت یریپذمسئولیتگفت  توانمیتبیین این یافته 
 رو دشود انتقادی نیز می هاییو آگاهاجتماعی منجر به سواد 

 وبیداری نسبت به مسائل جامعه  افراد نوعی حساسیت و
پرورش هویت جمعی  ینچنهم و کندمیپیرامون ایجاد  یطمح

بال دن و بهدهد قرار می تأکیدبه تضاد عالیق را مورد  و احترام
 .است و خودآگاهانتقادی ، تربیت افراد به شکلی مسئول

 ،نتایج پژوهش نشان داد در بحث مفهوم تربیت اجتماعی
 ،آگاهانه و عملآگاهی ، و مستقلتربیت شهروندانی منتقد 

حقوق شهروندی ، بخشیدن به کودکان و قدرتتوانمندسازی 
، احترام اجتماعی، هایتو مسئولافراد با حقوق  ییو آشنا

ه ب و توجه تفکر انتقادی و داشتناندیشه ورزی ، مشارکت
ا باست که این یافته  تأکیدانسانی مورد  و کرامت هاارزش

که در پژوهش خود ( 1396) همکاران پژوهش وفایی و یجنتا
عامل ت تحول بنیادین بر و سند باالدستینشان دادند که در اسناد 
 ،رعایت قانون، نهادهای مدنی و سایرشایسته با نهاد دولت 

عدالت ، و سیاسیمشارکت اجتماعی ، پذیریمسئولیت
فظ ح، المللیبینتفاهم ، میان فرهنگی و تعاملدرک ، اجتماعی
ده ش تأکیدسیاسی -ملی در تربیت اجتماعی و تفاهموحدت 

 ند وکرا نفی می و دیکتاتوریساحت هرگونه استبداد  ینو ا
 عنوانبهکه بر اعتدال ( 1393) ضرغامی پژوهش یاری قلی و

، دارند دتأکیسیاسی -اساسی در تربیت اجتماعی مفهوم واصلی
 دارد. خوانیهم

 با ابطهر در تربیت و تعلیم نظام در که انتظاری به توجه با
 به ،رودمی انسان هایتوانایی و هاقابلیت یجانبههمه پرورش

 از یکی عنوانبه نیز اجتماعی بُعد پرورش رسدمی نظر
 هب عنایت با تربیت و تعلیم اساسی قلمروهای و هاساحت
اساسی  اهمیت از اجتماعی و فردی سطح در آن عمل وسعت
 ،گذشته دهه که است این واقعیت. است برخوردار یو خاص

. است بوده و سیاسیاجتماعی  حوزه در عظیم تغییرات دوره
 ارفشتحت ،شدهیشآزما هایایدئولوژی و گذشته هایقطعیت
 «ستپُ» واژهیشپ با که نداگرفته قرار رویکردهایی و هانظریه

 وانعنبه سیاسی-اجتماعی ساحت. شوندمی مشخص «بُعد» یا
 یجادا پی در و تربیتتعلیم  نظام اساسی هایساحت از یکی

 قادر را فراگیران که است هاییارزش و نگرش، مهارت، دانش

. دکنن مشارکت جامعه در آگاه و فعال شهروند عنوانبه سازدمی
 ادابع که است چهره چند و متکثر مفهوم یک مدنی تربیت

 ،ملی تفاهم و وحدت ،پذیریمسئولیت همچون مختلفی
 و یسیاس مشارکت ،اجتماعی فهم درک ،ییگراقانون ،بردباری
 ،سیاسی فهم و درک ،همدلی و وفاق ،جوییصلح ،اجتماعی

 فقدان. شودمی شامل را تنوع و برابری ،زندگی مهارت
 در تربیت و تعلیم زمینه در کلی و نظری هایدیدگاه
 هایویژگی با متناسب تربیت و تعلیم مختلف هایساحت

 ینظر الگوی فقدان. شودمی احساس شدتبه ارزشی و دینی
 در باشد کارگزاران عمل و یرشموردپذ که هایییدگاهد و

 – اسیسی تربیت ازجمله تربیت و تعلیم مختلف هایساحت
 متضاد اقدامات و یکاررهدوبا ،ناهماهنگی باعث اجتماعی

 .شودمی
ردد گپیشنهاد می شدهینتدوالگوی  بر اساسبنابراین 

 رو تفکمهارت محور  صورتبه یو درسهای تربیتی برنامه
محور برای نظام تربیت رسمی و عمومی متربیان طراحی گردد 

 و تربیتضمن خدمت برای متولیان تعلیم  هایکالسو در 
 ،عناصر تربیت اجتماعی، جو معلمانمعلمان و دانش یژهوبه

 آثار ومفاهیم  تربیتی آن تبیین گردد؛ و آثارمصادیق عملی 
 ،تربیت اجتماعی بر مبنای آیات قرآن کریم در قالب داستان

 سطح رشد عقلی بر اساسهای آموزشی تصویر و فیلم، شعر
 نظرانصاحبکودکان دوره اول تربیت توسط  یژهوبهمتربیان 

 هایگردد دورههمچنین پیشنهاد می ارائه گردد. و نویسندگان
 برها تربیتی و آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی خانواده

 تحقیق حاضر برگزار گردد. هاییافته اساس
این پژوهش مشکل یافتن آیات  هایمحدودیت ترینمهم

های فراوان تالش رغمیعلکه  قرآنی مرتبط با موضوع است
رود آیات مرتبط دیگری حتمال میهمچنان ا، در این زمینه

 فهم وهمچنین درک  وجود داشته که مدنظر قرار نگرفته باشد.
دقیق آیات محدودیت دیگری بود که احتمال دارد حتی در 

 استنباط نشده باشد. هاآننیز محتوای عمیق  موردمطالعهآیات 
پژوهش حاضر  و قلمرومحدوده  کهینابه  با توجههمچنین 

بر فاً از تربیت اجتماعی صر شدهارائهبود الگوی بسیار گسترده 
ع در مناب و تأمل و مطالعههای تربیتی قرآن کریم آموزه اساس
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 از ومعتبر تفسیری و نظرات مفسران و محققان صورت گرفته 
مشکل  روایات و کتب معتبر روایی استفاده نشده است.

 دیگر هایمحدودیتهماهنگی جهت مصاحبه با متخصصان از 
 ن پژوهش بود.ای

گردد الگوی تربیت اجتماعی مبتنی بر همچنین پیشنهاد می
ربیتی منابع دینی ت و سایرصحیفه سجادیه ، البالغهنهج، روایات

به قصد  آمدهدستبهو مقایسه و فراتحلیل الگوهای 
پژوهشی  اسالمی طراحی گردد. مدون منسجم و پردازییهنظر

آموزشی مکمل  هایسازمان و سایردر خصوص نقش خانواده 
 در ارتباط با برنامه تربیت اجتماعی مبتنی بر قرآن صورت گیرد.

 های مختلف تربیت از منظر آیات قرآن کریم بررسی وساحت
 های تربیتی کودکان ارائه گردد.الگویی جهت کاربرد در برنامه

، نامهروز) های جمعی مکتوبهای تربیتی رسانهمحتوای برنامه
توجه به تربیت اجتماعی در قرآن  ازنظریون و تلویز( مجالت
 گردد. یلو تحلبررسی 
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