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Abstract 

The present study seeks to determine the instances of the six educational areas of 

the document of fundamental transformation of education in the Holy Quran by 

qualitative content analysis of practical analogy. For this purpose, first, the 

components of the six educational areas were analyzed based on the objectives set 
forth in the theoretical foundations of fundamental change in the formal and general 

education system of the Islamic Republic of Iran and then the extracted components 

were validated by a number of educational and religious scholars. For the field of 

doctrinal, religious and moral education, 43 components, social and political 

education, 15 components, 4 components of physical and physical education, 4 

components of aesthetic and artistic education, 2 components in economic and 

professional education, and 5 components for scientific and technological education. 

Then, using content analysis method, the full text of the Holy Quran was 

qualitatively analyzed based on the components of each of the six educational areas 

and the instances related to each component were calculated. The findings indicate 

that firstly, the educational propositions of the document of fundamental 

transformation are in line with the teachings of the Holy Quran, and secondly, if 
these examples and teachings are applied in the process of education and the 

document of fundamental transformation of education is properly operational, we 

can expect a metered training in line with Quranic teachings. 
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 11-65: 9911، بهار و تابستان 91شمارة نهم، سال 
 

 ي تربیتی گانه ششهاي  ساحتاحصاء مصادیق 

 در قرآن کریم پرورش و سند تحول بنیادین آموزش
 

 دکتر فرامرز محمدی پویا ،دکتر فریدون یزدانی

 زهرا بیجنوند
 55/39/11تاریخ دریافت: 

 35/93/11تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 سند تحول بنیادین آموزش ی تربیتیگانه ششهای ساحتمصادیق  در پی آن است که پژوهش حاضر

 بدین منظور ابتدا .احصاء نماید نوع قیاس عملی از تحلیل محتوای کیفی روش را در قرآن کریم به پرورش و
ی تربیتی بر اساس اهداف مندرج در مبانی نظری تحول بنیادین در گانههای ششهای ساحتتحلیل مؤلفه به

شده  های استخراجشده و سپس مؤلفه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران پرداخته
 تربیت بخشی قرار گرفتند. برای ساحت نظران علوم تربیتی و دینی مورد اعتبار توسط تعدادی از صاحب

 و زیستی تربیت مؤلفه، ساحت 95و سیاسی  اجتماعی تربیت مؤلفه، ساحت 39تقادی، عبادی و اخالقی اع
مؤلفه و  5ای حرفه و اقتصادی تربیت مؤلفه، ساحت 3هنری  و شناختیزیبایی تربیت مؤلفه، ساحت 3بدنی 

وش تحلیل محتوا، متن مؤلفه استخراج شده است. سپس با استفاده از ر 5فناوری  و علمی تربیت برای ساحت
گانه تربیتی مورد تحلیل کیفی قرار گرفت  های ششهای هر یک از ساحتکامل قرآن کریم بر اساس مؤلفه

های تربیتی گزاره ها حاکی از آن است که اوالًها احصاء گردید. یافتهو مصادیق مرتبط با هر یک از مؤلفه
یند فراها در همسویی داشته و ثانیاً چنانچه این مصادیق و آموزههای قرآن کریم سند تحول بنیادین با آموزه

توان انتظار گرفته و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی عملیاتی شود، می به کارتعلیم و تربیت 
 های قرآنی را داشت.تربیت متربیانی در راستای آموزه

 

ی تربیتی،  گانه های شش و پرورش، ساحتقرآن کریم، سند تحول بنیادین آموزش  :ها هکلیدواژ
 .تحلیل محتوا

 

 . نهاوند مرکز ربیتی دانشگاه پیام نورت علمی گروه علوم تاعضو هی 

 .  :دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی نویسنده مسئول 
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 .  نهاوند مرکز دانشگاه پیام نورکارشناس علوم تربیتی 
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 مقدمه
تهرین   تربیت انسان و دستیابی وی بهه کمهال همهواره در  هول تهاریخ بهه عنهوان یکهی از مههم         

 قرار بهوده و هسهت   پردازان نظریهاندیشمندان و  موردعالقهتربیتی و  اندرکاران دست مدنظر ،مفاهیم

تربیت در معنای لغوی عبارت است از: پروردن، پروراندن،  درواقع(. 965: 9911هاشمی اردکانی، )

( و همچنین از تربیهت بهه معنهای    999: 9965عمید، ) کسیپرورش دادن، یاد دادن ادب و اخالق به 

(. در اصطالح نیز تعهاریفی از  9966مطهری، ) استیاد شده  آوردن بارپروراندن و پرورش دادن و 

؛ شهید مطههری، تربیهت را پهرورش دادن و بهه فعلیهت رسهاندن       مثال وانعن به ؛تربیت ارائه شده است

 کمهال ، متربهی بهه حهد بهاالی     راه ایهن داند تها از  می ها آناستعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان 

(. تربیت، بر پرورش اسهتعدادهای انسهانی، یعنهی فهراهم     13: 9939مطهری، ) برسدی خود( شایسته)

کنهد و در عهین حهال از امهور ضهروری و حیهاتی       عدادهای آدمی داللت میی رشد استکردن زمینه

(. 33-31: 9911صهالحی و تههامی،   ) نهدارد انسان، بدون تربیت هیچ چیهز   که  وری بهانسان است؛ 

انتخاب رفتار و گفتار مناسهب، ایجهاد شهرایط و عوامهل الزم و کمهک بهه        معنای بهیت، بدر واقع تر

 ور هماهنگ اش را در تمام ابعاد وجودی و بهاند استعدادهای نهفتهشخص مورد تربیت است تا بتو

فایضهی و  ) کنهد ههدف و کمهال مطلهوب حرکهت      سهوی  بهه  تدریج بهپرورش داده، شکوفا کند و 

 (.95: 9935آشتیانی، 

ی تهدابیر و  این تعاریف در عهین تعهدد، در ایهن موضهوع توافهق دارنهد کهه تربیهت، مجموعهه         

گرفتهه   کهار  بهه فعلیهت درآوردن اسهتعدادها در ابعهاد گونهاگون انسهان      بهه هایی است که برای  روش

بنابراین مربی بایهد ابعهاد انسهان را بشناسهد تها       ؛(9916و شریعتمداری،  9936شعاری نژاد، ) شود می

(. در منابع مختلهف،  9915مزینانی، ) دهدبتواند جریان تربیت را بر اساس سرشت و فطرت او انجام 

که انسان بهرای نیهل بهه    است و تأکید شده ی متفاوت و مشترکی برای انسان مطرح هاساحت ابعاد و

در ایهن بهین، سهند تحهول بنیهادین آمهوزش و پهرورش        ی این ابعاد تربیهت شهود.   کمال باید در همه

باشهد.  تر میعنوان یک سند باالدستی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، قابل ارجاع به

ًً »بنیادین،  بق فرموده قرآن کریم: سند تحول  ُه َحَياا ْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ
ُ
ْو أ

َ
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أ

ْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َبًة َوَلَنْجِزَينَّ ( هدف از تربیت آدمی را رسیدن بهه حیهات   13)نحل،  «َطيِّ

انی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمههوری اسهالمی   مب یبه معرفی )



 در قرآن کریم پرورش و سند تحول بنیادین آموزشی تربیتی  گانه ششهای  ساحتاحصاء مصادیق 

66 

( و نیل به حیات  یبه را در گرو توجه به ابعاد مختلف تربیهت آدمهی رکهر    951 -993: 9913ان، ایر

ههای  کرده است. این سند بر اساس بررسی مبانی وجودی انسهان، اقهدام بهه معرفهی ابعهاد و سهاحت      

و اخالقهی   اعتقهادی، عبهادی   تربیهت  ( ساحت9ای برای انسان نموده که عبارتند از: گانهتربیتی شش

 تربیههت ( سههاحت3و بههدنی  زیسههتی تربیههت ( سههاحت9و سیاسههی  اجتمههاعی تربیههت ( سههاحت5

 فنهاوری و  علمهی  تربیهت  ( سهاحت 6ای حرفهه  و اقتصادی تربیت ( ساحت5و هنری  شناختی زیبایی

 شده است. اشاره ها آندر ریل به  کههمان( )

 

 الف( ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی

 اسهت،  عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی که و اخالقی عبادی اعتقادی، تربیت ساحت

 و متربیهان  وجهود  در  یبهه  حیهات  اخالقهی   دینهی و  جنبهه  قبولی از قابل مرتبه تقویت و رشد به ناظر

 متربیان نسبت و اختیاری آگاهانه التزام و ایمان پرورش جهت که اقداماتی است و تدابیر همه شامل

تکهوین   راستای در و اخالقی و عبادی اعتقادی، صفات و اعمال ها،ارزش باورها، از ایمجموعه به

و  عبادی اعتقادی، تربیت ساحت قلمرو لذا. پذیردمی صورت اخالقی ایشان و دینی هویت تعالی و

 رهبران والیت پذیرش و نبوت خداوند متعال، معاد، به نسبت فتمعر خودشناسی و به ناظر اخالقی،

 ههای  هول تهاریخ    ایشان به عنوان برتهرین انسهان   از پیروی و( ع) معصومین ائمه و( ص) پیامبر دینی

 (.511: 9913سند تحول بنیادین، ) باشدمی
 

 و سیاسی اجتماعی تربیت ساحت ب(

 ههایی کسب شایسهتگی  به ناظر ،عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشیبه عنوان  این ساحت

 و ی سیاسهی هها فعالیهت  در و باشهند  آگهاه  و فعهال  شههروندانی  تها  سهازد می قادر را متربیان که است

 ارتبها   :اسهت  زیهر  مهوارد  شهامل  سیاسهی  اجتمهاعی  تربیت ساحت قلمرو. کنند مشارکت اجتماعی

 و دانهش  کسهب  سیاسهی،  و مهدنی  نهادههای  سهایر  و دولهت  نهاد با شایسته دیگران، تعامل با مناسب

 اجتمههاعی، فهههم و درك همههدلی، و وفههاق بردبههاری،) ارتبهها ی هههایو مهههارت اجتمههاعی اخههالق

 تفهاهم  فرهنگهی،  میهان  تعامهل  و درك اجتمهاعی،  عهدالت  فههم سیاسهی،   و درك جهویی، مسالمت

 (.935-939: 9913بنیادین،  سند تحول) است (تفاهم و وحدت حفظ ،المللی بین
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 ج( ساحت تربیت زیستی و بدنی

 و جسهمی  بهداشهت  رعایهت  و سهالمت  و ارتقای حفظ به ساحت تربیت زیستی و بدنی، ناظر

 و ضهعف  عوامهل  بها  مبهارزه  روانهی،  و قهوای جسهمی   تقویت دیگران، و خود قبال در متربیان روانی

 (. قلمهرو 935: 9913سند تحول بنیادین، ) است بیعت  به احترام و زیست محیط از حفاظت بیماری،

 تربیهت  :دههد مهی  پوشهش  را زیهر  مهوارد  (جسهمی  سالمت تأمین و بدنی قوای پرورش) ساحت این

 منهابع  و شههری  بهوم  زیست قلمروهای محیطی، زیست بهداشت اجتماعی، و فردی سالمت جنسی،

 (.935همان: )  بیعی

 

 و هنری شناختی زیبایی تربیت د( ساحت

 روق و احساسهات  عوا ف، پرورش و خیال یهقو رشد به شناختی ناظرزیبایی تربیت ساحت

 آثار خلق توان معنوی یا مادی زیبایی دارای افعال و درك موضوعات توان) متربیان شناختیزیبایی

(. تأکیهد بهر   933: 9913بنیهادین،   اسهت )سهند تحهول   ( هنری هایو ارزش آثار از قدردانی و هنری

خیههال، تأکیههد بههر   یهههای مناسههب پههرورش تخیههل و قههوه   زمینههه سههازی فههراهمپههرورش حههواس، 

و هنری، تأکیهد بهر فهراهم آوردن زمینهه گهرایش و تخصهص        شناختی زیباییپذیری تربیت  انعطاف

 سهازی  فهراهم بهه مثابهه تربیهت همگهانی، تأکیهد بهر        شهناختی  زیبهایی هنری در متربیان، تلقی تربیهت  

هها و   زمینهه  سازی فراهمیی برای متربیان، تأکید بر های کسب شایستگی رمزگذاری و رمزگشا زمینه

و هنهری بهه منزلهه     شهناختی  زیبهایی و تأکید بر تربیت  و خالقیت برای متربیان گری آفرینششرایط 

ناظر به اصل استمرار و پیوستگی( از جمله ) درسیدرسی و روح حاکم بر کل برنامه  برنامه فرایک 

 (.931همان: ) روند های این ساحت به شمار می ویژگی

 

 ایحرفه و اقتصادی تربیت و( ساحت

 اقتصهادی  بُعد یعنی آدمی زندگی مهم ابعاد یکی از به ناظر ایحرفه و اقتصادی تربیت ساحت

 تهالش  و معهاش  امهر  تهدبیر  در متربیان هایرشد توانایی به ناظر ساحت این. استها انسان معیشتی و

 ای،حرفهه  مههارت  و درك اقتصهادی،  مسهائل  و فههم  درك نظیر اموری) است ایحرفه و اقتصادی

 تهالش  وری،بههره  رعایهت  بیکهاری،  و بطالهت  پرهیهز از  کهارآفرینی،  توان ای،حرفه اخالق به التزام
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 و وکهار  کسهب  قهوانین  مراعهات  عهدالت اقتصهادی،   بسهط  بهه  اهتمام ثروت،ی هتوسع و حفظ جهت

: 9913بنیهادین،   سهند تحهول  ( )روابهط اقتصهادی   در هها ارزش و اخهالق  بهه  التزام و معامالت احکام

931.) 

 

 و فناوری علمی تربیت ی( ساحت

 و ههها توانمنههدی و صههفات) هههاشایسههتگی کسههب بههه نههاظر فنههاوری و علمههی تربیههت سههاحت

 بشهری  متهراکم  تجهارب  نتایج یهتوسع و گیریبهره و شناخت در را متربیان که است( هایی مهارت

 و تغییهرات  بهه  عنایهت  بها  شهوند  قهادر  متربیهان  ،آن اساس بر تا کند یاری فناوری و علم یهعرص در

 در مسهئوالنه  تصهرف  و اسهتفاده  و( هسهتی  بهه  ایآیهه  نگهاه ) هسهتی  جهان به نسبت آینده، تحوالت

 افهراد  توانمنهدی  رشهد  بهه  نهاظر  تربیت از ساحت این کنند. در واقع کسب ارزشمدار بینشی  بیعت،

 کهارگیری  بهه  افزایی،دانش مهارت کسب عمومی، و پایه هایدانش درك و فهم راستای در جامعه

 نیهز  و نهوآوری  و خالقیهت  بهروز  جههت  آمادگی انتقادی، تفکر توان منطقی، و علمی تفکر یشیوه

بنیهادین،   سهند تحهول  )اسهت   زندگی کیفیت بهبود برای فناورانه تفکر و بینش دانش، کسب به ناظر

9913 :999.) 

( ههدف از  13نحهل،  ) کهریم قرآن  یفرموده بنا بهگونه که بیان شد، سند تحول بنیادین، همان

مبانی نظهری تحهول بنیهادین در نظهام تعلهیم و تربیهت       تربیت آدمی را رسیدن به حیات  یبه معرفی )

( و نیل به حیات  یبه را در گرو توجه 951 -993: 9913ان، رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایر

 ؛گانه سند تحول بنیادین رکر کرده اسهت های ششمختلف تربیت آدمی یعنی همان ساحت به ابعاد

گانهه تربیتهی بهه نحهو احسهن صهورت گیهرد، بایهد         ههای شهش  بنابراین برای اینکه توجه بهه سهاحت  

لهیم و تربیهت،   ی خود قرار داده و در فراینهد تع های خداوند متعال در قرآن کریم را سرلوحه فرموده

گانهه  ههای شهش  . با این اوصاف، پژوهش حاضر بر آن است که مصادیق سهاحت مند شداز آن بهره

ههای  راسهتایی اههداف سهاحت   سند تحول بنیادین را از قرآن کریم احصاء نمایهد تها اوالً میهزان ههم    

بها  امکهانی فهراهم نمایهد تها     و ثانیاً  دادهتربیتی سند تحول بنیادین را با قرآن کریم مورد بررسی قرار 

در سهند تحهول    شهده  مطهرح ارگیری این مصادیق در فرایند تعلیم و تربیت، بهتر بتوان بهه ههدف   ک به

 حهال  تابهه . یرانی در تراز جامعهه اسهالمی را شهاهد بهود    پرورش فراگ دست یافت ویعنی حیات  یبه 
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تهرین  امها در ادامهه بهه تعهدادی از مههم      ؛پژوهشی در راستای پژوهش حاضر، صورت نگرفته اسهت 

 شود:است، اشاره می انجام شدهیی که در رابطه با سند تحول هاپژوهش

بازبینی سند تحول بنیادین آمهوزش و پهرورش   »( در پژوهشی با عنوان 9915) هدایتاحمدی 

بهین سهند تحهول و     ،کهه در ارکهان تربیهت    به این نتیجه رسیده است« آراء تربیتی ژان پیاژه بر اساس

به شکلی که در اصهول تربیهت، اههداف تربیهت، محتهوا،       ؛اردآراء پیاژه انطباق و همخوانی وجود د

های آموزشی فعال بعضاً کم و بیش و حتی به  هور کامهل انطبهاق مشهاهده شهده       روش کارگیری به

سهند تحهول بنیهادین آمهوزش و      پهی بهرده اسهت کهه    گیری کلی نتیجه به عنوان یکنویسنده  .است

 ارد.همخوانی زیادی با آراء تربیتی پیاژه د ،پرورش

تحلیل محتوای قرآن کریم بهر  »(، در پژوهشی دیگری با عنوان 9919) صالحیپویا و محمدی

تفکر انتقهادی   یهامؤلفه یند که قرآن کریم بر همهابه این یافته رسیده« تفکر انتقادی اساس مفهوم

صریح استدالل تأکید و  پذیریجویی، انعطافاز جمله پرسشگری، قضاوت با معیار روشن، حقیقت

پردازد. همچنین، محمدی پویها، صهالحی و   می های پرسشگری بیش از دیگر مؤلفهو بر مؤلفه شتهدا

ههای   بهر اسهاس سهاحت    البالغهه  نههج تحلیهل محتهوای   »( در پژوهش خود بها عنهوان   9913) مومیوند

 به این نتیجهه رسهیدند کهه ارتبها  زیهادی     « ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گانه شش

بهه عنهوان یکهی از متهون      البالغه نهجهای تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و  بین ساحت

تهر سهاختن    تواند به غنی می هایی از این دست اسالمی ارزشمند وجود دارد و به اعتقاد آنان پژوهش

 اسناد تعلیم و تربیت توسط متون دینی و اسالمی کمک نماید.

جایگهاه نظهارت و راهنمهایی در    »( با عنهوان  9913) همکارانو  نتایج پژوهش بذرافشان مقدم

های نظارت و  حاکی از عدم توجه همه جانبه به تمامی مؤلفه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

رغهم اشهاره مسهتقیم و غیهر      علهی  مهی دههد  . به  وری که نتایج پهژوهش آنهان نشهان    استراهنمایی 

هها ماننهد ههدف، روش، معلهم، محتهوا، برنامهه        برخی از مؤلفه های سند به مستقیم مبانی نظری گزاره

های دیگر نظارت و راهنمایی تعلیمهاتی ماننهد فراینهد     درسی، مسئوالن و ناظران آموزشی، در مؤلفه

هها و   های الزم ناظران، جو مدرسه و محیط آموزشی، اصول و مبانی نظارت و نقش نظارت، ویژگی

 همکهاران رفته است. نتایج به دست آمده از پهژوهش مرزوقهی و   وظایف ناظران مورد توجه قرار نگ

شهناختی اسهناد تحهول بنیهادین آمهوزش و پهرورش        تحلیهل و نقهد نظهری و روش   »( با عنوان 9915)
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کهه اسهناد سهه گانهه تحهول بنیهادین شهامل سهه مفههوم           استحاکی از آن « جمهوری اسالمی ایران

مضمون پایه  وسه سیاختاری برنامه درسی ملی با شناختی و س سازمان دهنده: مفهوم شناختی، روش

یعنهی مبهانی نظهری سهند     ) بنیهادین کهه اسهناد تحهول     می دهدهای پژوهش آنان نشان  باشد. یافته می

شهناختی و سهاختاری    تحول، سند تحول و برنامه درسی ملی(، از نظر انسجام مفهوم شهناختی، روش 

 فاقد ارتبا  و سنخیت مضامینی هستند.

 تحهول  تحلیل و پرداختن بهه سهند  از یک سو پژوهش حاکی از آن است که  یپیشینهبررسی 

دارای ضهرورت و جایگهاه ارزشهمندی     پرورش و آموزش در مادر اسناد یکی از ی مثابه بهبنیادین، 

محتهوا و سهازوکار سهند تحهول بها       تالش مسئوالن امر برای انطباق از سوی دیگر با توجه به است و

(، کنکهاش و  61: 9913، ، صهالحی و مومیونهد  )محمهدی پویها   ایهران  اسهالمی  ی جامعهه  دینی متون

ضهروری و  سهند بها آن    راستایی همپژوهش در رابطه با ارزشمندترین متن دینی یعنی قرآن کریم و 

نشهان دادن همراسهتایی    به منظورها نشان داد که پژوهشی  . در واقع نتایج بررسیناپذیر است اجتناب

 احصهاء اهمیت  است. از این رویادین آموزش و پرورش با قرآن کریم صورت نگرفته سند تحول بن

کهریم را   قهرآن  در پهرورش  و آمهوزش  بنیهادین  تحول سند تربیتی یگانهشش هایساحت مصادیق

های تربیتی سند تحول بنیهادین  راستایی اهداف ساحتسازد تا اوالً میزان هم بیش از پیش نمایان می

کارگیری این مصادیق در فرایند تعلهیم و تربیهت،   قرار دهد و ثانیاً با به موردبررسیرا با قرآن کریم 

بهتر بتوان به هدف مطرح شده در سهند تحهول یعنهی حیهات  یبهه نائهل آمهد. از ایهن رو، سهؤاالت          

 اند: پژوهشی ریل مطرح و بررسی شده

ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گانه های ششاز ساحتهای هر یک مؤلفه -9

 اند؟ کدم

های ساحت تربیتی  اعتقهادی، اخالقهی، عبهادی در قهرآن کهریم      مصادیق  هر یک از مؤلفه -5

 اند؟ کدم

 اند؟ و سیاسی در قرآن کریم کدم های ساحت تربیتی  اجتماعیمصادیق  هر یک از مؤلفه -9

 اند؟ در قرآن کریم کدم بدنی و زیستیهای ساحت تربیتی  ز مؤلفهمصادیق  هر یک ا -3

در قهرآن کهریم    هنهری  و شهناختی زیبهایی ههای سهاحت تربیتهی     مصادیق  هر یک از مؤلفه -5

 اند؟ کدم
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 اند؟ در قرآن کریم کدم ایحرفه و اقتصادیهای ساحت تربیتی  مصادیق  هر یک از مؤلفه -6

 اند؟ در قرآن کریم کدمفناوری  و علمیهای ساحت تربیتی  مصادیق  هر یک از مؤلفه -3

 

 روش پژوهش
اسهت   نوع قیهاس عملهی   محتوای کیفی از تحلیل به صورت و توصیفی حاضر، پژوهش روش

 بنیهادین  تحهول  سهند  ههای اسهتخراج شهده بهرای    قرآن کریم با توجه به مؤلفه که  ی آن متن کامل

 وارسههی ابههزار پههژوهش نیههز فههرم .گرفتههه اسههت قههرار بررسههی و تحلیههل مههورد پههرورش و آمههوزش

هههای احصههاء مصههادیق  هههر یههک از مؤلفههه جهههت یههافتگی سههازمان یشپهه بههدون و بههاز یا دومرحلههه

مراحل انجام پهژوهش  . است ی تربیتی سند تحول بنیادین در قرآن کریم بودهگانه های شش ساحت

ی تربیتهی بهر اسهاس    گانهه شهش  ههای های سهاحت تحلیل مؤلفه به ابتدا بوده است که صورت ینا به

مبانی نظری تحول بنیادین در نظهام تعلهیم و تربیهت رسهمی و عمهومی جمههوری       اهداف مندرج در 

 نظهران  صهاحب از دیدگاه تعدادی از  شده استخراجهای شده و مؤلفه ( پرداخته9913) یرانااسالمی 

ههای نههایی در پهژوهش    مؤلفهه  و در نهایت قرار گرفته یاعتبار بخشعلوم تربیتی و علوم دینی مورد 

ههای  ههای سهاحت  الزم بهه رکهر اسهت کهه اسهتخراج مؤلفهه       .مورد استفاده قرار گرفته اسهت  حاضر

در بخشهی از   9919در سهال   ،تربیتهی سهند تحهول بنیهادین، بهرای اولهین بهار در کشهور         ی گانه شش

تربیتهی سهند تحهول    گانهه  ههای شهش  البالغه بر اساس ساحتتحلیل محتوای نهج»پژوهشی با عنوان 

هههای پههژوهش یصههورت گرفههت کههه در فصههلنامه نگارنههده، توسههط «بنیههادین آمههوزش و پههرورش

پژوهشهگران دیگهری از آن    ازآن پهس ( به چاپ رسهید.  9913محمدی پویا و دیگران، البالغه ) نهج

ترکاشهوند  ههای خهود بکهار گرفتنهد. همچنهین کشهاورز و       پژوهش الهام گرفته و آن را در پژوهش

انهد. در  کهرده  یاعتبار بخشآن را  ینوع بهها الهام گرفته و ( نیز در پژوهش خود از این مؤلفه9916)

نظران قرار گرفتهه  چندین باره توسط صاحب یاعتبار بخشهای تبیین شده، مورد این پژوهش، مؤلفه

هر یک های با توجه به مؤلفه های نهایی، متن کامل قرآن کریمپس از مشخص نمودن مؤلفه است.

 مضهامین  دارای کهه  مهواردی  و یهل کیفهی قهرار گرفتهه    تحل ی تربیتی مهورد گانههای ششاز ساحت

 یزمینهه  و آدرس ؛ازجمله موقعیت دو  ی و شناسایی بودند، های تربیتیهای ساحتمرتبط با مؤلفه

 بررسهی  ضهمن  بعهد  یمرحلهه  در. انهد  شده منظور محتوا تحلیل فرم در ارتبا ی هر یک از مصادیق،
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 بنهدی  بقهه  جههت  ابهزار  دوم بخهش  از هها،  آن در مطهرح  مضهامین  و مصهادیق مسهتخرج شهده    مفاد

 گرفتهه  بههره  های تربیتهی، های ساحتمؤلفه از هریک مصادیق به دستیابی و تبیینبه منظور  مصادیق

 .شد
 

 های پژوهش یافته
سهند تحهول   ی تربیتهی   گانهه  ههای شهش  های هر یک از سهاحت مؤلفه سؤال اول پژوهش؛

 اند؟ بنیادین آموزش و پرورش کدم

مبهانی  تحلیل محتهوای اههداف منهدرج در     ا بررسیب، جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش

و ( 9913) یهران انظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسهمی و عمهومی جمههوری اسهالمی     

اعتبهار  پهس از  تربیتهی و   یگانهه ههای شهش  برای هر یهک از سهاحت  ی مورد نظر ها مؤلفهاستخراج 

علهوم تربیتهی و    نظهران  صاحببا توجه به توضیحات پانویس( توسط تعدادی از باره )چندین  یبخش

 احصاء گردید. (9)جدول قالب در های نهایی دینی، مؤلفه

 
 ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گانههای شش های ساحتمؤلفه .9 جدول

 های ساحت

 تربیتی
 هامؤلفه

 اعتقادی،

 عبادی اخالقی،

 کسب -محوری عقالنیت -نفس عزتو  کرامت حفظ -و اخالق داری دین

 گروی ایمان از پرهیز -دینی های ارزش تعالی -محوری ولیتمسئ -دینی بصیرت

 عام های ارزش -ییخرافه گوو  تحجر از پرهیز -تفسیق و تکفیر از پرهیز -صرف

 در مستدل -ررایلو دفع  رفع -اعتدال رعایت -و با ن ظاهر بین توازن -انسانی

 -(خدا از ا اعت)خدامحوری  -(باز رهن)فکر  گستردگی -انتخاب

 در خداوند دانستن ناظر -خدا برای عمل به اقدام -محوری عدالت -خودشناسی

 از استعانت و دعا -خداوند رضای به بودن راضی -خدا بر توکل -احوال یهمه

 پرهیز -مرگ یادآوری -رستاخیز روز به اعتقاد -داخ رحمت به امیدواری -خدا

 عبرت -دنیا از ضرورت حد به اکتفا -دراز آرزوی از پرهیز -دنیا به دلبستگی از

 و عجب از پرهیز -واجبات انجام -نفس با جهاد -تقوا -درگذشتگان از
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 های ساحت

 تربیتی
 هامؤلفه

 برابر در بودن تسلیم -توبه -حق راه در تحمل و صبر -ستم از پرهیز -خودپسندی

 معروف به امر -تواضع -الهی خوف از گریستن -بودن خاشع -الهی قدر و قضاء

 هانعمت شکرگزاری و یادآوری -منکر از نهی و

 و اجتماعی

 سیاسی

 -شهروندی اخالق -خانواده نهاد به توجه -صالح جامعه -خانواده با ارتبا 

-شایسته -یساالر مردم -و استبداد خودکامگی از جلوگیری -اجتماعی  اخالق

 و احترام از برخورداری حق -سرنوشت تعیین در مردم مشارکت -ساالری 

 زندگی بر نظارت و رسیدگی -به عهد وفای -دیگران اسرار حفظ -محبت

 بدان با مصاحبت از پرهیز -شرایط اصالح -محرومین

  بیعت به احترام - بیعی منابع -ظاهری نظافت -زیستی بهداشت حفظ بدنی و زیستی

 شناختی زیبایی

 هنری و

 برای شدن قائل احترام -صدر یسعه -و معنا احساس دریافت -روانی آرامش

 هادیدگاه سایر

 و اقتصادی

 ایحرفه
 حاللو کسب  درآمد -و تبذیر اسراف از پرهیز

 فناوری و علمی
 و تلفیق -دانش درك و فهم -و دین علم یو هماهنگ تلفیق -و فناوری علم

 جوییحقیقت -عمل و علم هماهنگی

 

 و اخالقهی  اعتقهادی، تربیتهی    سهاحت  ههای مؤلفهه هریهک از   مصادیق  سؤال دوم پژوهش؛

 اند؟ کدمقرآن کریم  بر اساس عبادی

هایی گردد که در ادامه ابتدا مؤلفه نوشته شده است و در ریل آن به مصداقمجدداً یادآور می

ها و آیات کلیه مصادیقی شده است. آدرس سورهاز قرآن کریم که مرتبط با آن مؤلفه بوده، اشاره 

در جدول پایان هر سؤال، آمده است. همچنین برای رعایت اختصار و جلهوگیری از   استخراج شده

در  هایی از آیات قرآن کریم به رکر نمونه تنها پژوهش 3تا  5 والنی شدن حجم مقاله در سؤاالت 

 است.بسنده شده  ،شده استخراجهای  برخی از مؤلفه
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 های ساحت تربیتی اعتقادی، اخالقی، مصادیقِ هریک از مؤلفه .7جدول 

 عبادی بر اساس قرآن کریم

 اعتقادی، عبادی، اخالقی ساحت

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 1داری و اخالق دین
 _(56رعد/) _(93زمر/) _( 33حج/) _(536و  911اعراف/) _(56راریات/) 

 -(3)قلم/

و حفظ کرامت 

 2نفس عزت

 (1 /منافقون) -(65 /یونس) -(93/فا ر) -(991 /ساء)ن 

 3عقالنیت محوری

 _ (953و  13توبه/) _(36حج/) -(93)ق/ -(5)فجر/ -(951و  53) ه/  _(95) ور/ 

 _(933)یونس/ -(55)انفال/_(53غافر/)_(91زمر/)-(91رعد/) -(3)آل عمران/

 (913)اعراف/  -(936)اعراف/ -(91مدثر/) _(999)بقره/

 کسب بصیرت دینی
 -(539)اعراف/ -(931)یوسف/ –( 39و  69)فرقان/ – (36/حج) -(539/اعراف)

 (55)ق/– (39)قصص/ –(99)آل عمران/-(59و  53)راریات/– (36و 35)ص/

 مسئولیت محوری
-(36عمران/)آل-(9)مائده/_(95)معراج/-(1)مؤمنین/-(933)بقره/-(93)اسراء/

 (995)مؤمنون/ -(96)قیامت/

های  تعالی ارزش

 دینی

 (916)بقره/  –( 59)کهف/

گروی  پرهیز از ایمان

 4صرف

 (51 و 1 و 3عنکبوت/

 

ُحوَنُه َو َلُه َيْسُجُدوَن ». 9 َک اَل َيْسَتْکِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َو ُيَسبِّ ِذيَن ِعْنَد َربِّ آنها که )در مقام قرب( نزد پروردگار تو هستند، ؛  «ِإنَّ الَّ
 (.536اعراف/کنند ) گویند و برایش سجده می ورزند و او را تسبیح می گاه( از عبادتش تکبر نمی )هیچ

ًَ َفِإنَّ اْلِعزَّ ا». 5 َيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ
َ
ْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن أ

َ
ِخُذوَن اْلَکاِفِريَن أ ِذيَن َيتَّ ِه َجِميعاً لَّ همانها که کافران را بهه جهای   ، «ًَ ِللَّ

عزوتهها از آن  جوینهد؟ بها اینکهه همهه      کننهد. آیها عهزوت و آبهرو نهزد آنهان مهی        مؤمنان، دوسهت خهود انتخهاب مهی    
 (.991)نساء/خداست؟!

ْحاَلُمُهْم ِبها» .9
َ
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم َتأ

َ
ْم  َذاأ

َ
ا ُهاْم  أ

َ
وَن ق ُُ دههد، یها قهومی     هها را بهه ایهن اعمهال دسهتور مهی       آن یشهان ها آیها عقهل  »  ْوٌم َطاا

 (.95) ور/ غیانگرند؟
َرنَّ َعْنُهْم . »3 اِلَحاِت َلُنَکفِّ ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ِذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن  َو الَّ ْحَسَن الَّ

َ
ُهْم أ َئاِتِهْم َو َلَنْجِزَينَّ و کسانی که ایمهان آورده و  «  َسيِّ

بخشهیم( و آنهان را بهه بهتهرین اعمهالی کهه انجهام         پوشهانیم )و مهی   کارهای شایسته انجام دادند، گناهان آنان را می
 (.3)عنکبوت/  دهیم دادند پاداش می می
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 اعتقادی، عبادی، اخالقی ساحت

 برخی از مصادیق هامؤلفه
پرهیز از تکفیر و 

 تفسیق
 -(53)مائده/ – (55نور/) -(33/مائده) -(3/نور) -(11/بقره) -(59 و 53/توبه)

 (99)حج/ 

پرهیز از تحجر و 

 گویی خرافه

-(935و  939/)نساء-(13و  31و  63/آل عمران) -(39/سبأ)– (935/بقره)

 -(11و 11و 19/مریم) -(99و  93/)توبه-(991و 999/اعراف) -(39و  35/)مائده

 (66/انعام) -(91/یس) -(33/نمل) -(33/اسراء)

 های عام انسانی ارزش
 _(33)اسراء/ -(51)بقره/ -(35)احزاب/ -(959) ه/ -(965)انعام/ -(93)بقره/

 (99)جاثیه/

و توازن بین ظاهر 
 با ن

 (953)انعام/

 1رعایت اعتدال
 _(1و 3)انقطار/ -(539)بقره/ -(99)اعراف/ -(91)لقمان/-(6/انفطار) _(939)بقره/

 (31)قمر/

 (36/ساء)ن ررایل و دفعرفع 

 (51)کهف/  -(9)انسان/  -(51)ص/  -(95)اسراء/ 5انتخاب در مستدل

 رهنفکر ) گستردگی

 (باز

 _( 61مومنون/) –( 3و  6بقره/) –( 53محمّد/ ) -(51ص/ ) -(15نساء/ ) 

 (59 /راریات ) – (15نساء/)

ا اعت ) یخدامحور
 از خدا(

 _(36 و 53و  9)انفال/ _(995و  95)آل عمران/ –( 13)نساء/ -(51)نساء/
 (99)مجادله/ _(93)حجرات/

 (59 /راریات ) –( 63/مریم) -(5/ارق)  3خودشناسی

 عدالت محوری
 –( 919)بقره / –( 1)ممتحنه /  –( 1و 3)انفطار /  –( 995)انعام/  -(51)اعراف/ 

 (55)حدید /  –( 51و  9)نساء /  –( 1)مائده /

 

ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن َيا َبِني آدَ . »9 ای فرزندان آدم! زینت خود را به «  َم ُخُذوا ِزيَنَتُکْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَرُبوا َو اَل ُتْسِرُفوا ِإنَّ

هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید! و )از نعمتهای الهی( بخورید و بیاشامید، ولهی اسهراف نکنیهد کهه خداونهد      

 (.99)اعراف/  دارد! رفان را دوست نمیمس

ْلباِب . »5
َ
وُلوا اْْل

ُ
َر أ ُروا آياِتِه َو ِلَيَتَذكَّ بَّ ْنَزْلناُه ِإَلْيَک ُمباَرٌک ِلَيدَّ

َ
ا این قرآن کتابى گرانقدر و پر خیر و برکت است کهه آن ر « ِكتاٌب أ

عهذرى بهر    یشگانبه سوى تو فرستادیم تا همگان در آیات آن بیندیشند، پس هدایت پذیران راهیاب شوند و عناد پ

 (.51ص/) گمراهى خویش نیابند و تا صاحب خردان به دالیل حق توجه کنند و به سوى آن هدایت گردند

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق . »9  (.5) ارق/ ز چه چیز آفریده شده است!انسان باید بنگرد که ا«  َفْلَيْنُظِر اْْلِ

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=38&AYID=29
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 اعتقادی، عبادی، اخالقی ساحت

 برخی از مصادیق هامؤلفه
اقدام به عمل برای 

 خدا

  (993کهف/)

ناظر دانستن خداوند 

 1ی احوالدر همه

 (96/ ق) -(93/ علق)

 2توکل بر خدا

 13 / یونس ) -(63/ یوسف) -(11 / هود ) -(93 / ابراهیم ) -(56 /هود ) -(39 /یونس)

)آل _(11)اعراف /-(9 / الق ) -(95 /ابراهیم) –( 553 /بقره) –( 951 /توبه ) -(15و

 _( 11)اعراف/  _( 63)ممتحنه / _( 31)احزاب /  _( 19)نساء /  _(939عمران/

 (93ء/)شورا _( 51)ملک/ _( 3)ممتحنه/ _( 99)ابراهیم/ _( 93)رعد/ _( 91)زمر/

راضی بودن به رضای 

 خداوند

 (1)بینه/ -(55)مجادله/ -(933)توبه/ -(991)مائده/ 

دعا و استعانت از 

 3خدا

 _(51) ه/ _( 91)یوسف/ _( 959و  35)بقره/ _( 5)حمد/ _( 96و 95عمران/ )آل

 (93)حشر/  –( 916)بقره/ _( 91)ابراهیم/ _( 33)انعام/

امیدواری به رحمت 

 خدا

 -(993/آل عمران) -(59/زمر) -(993/نساء) -(31/نساء) _(555 و 591 /بقره) 

 (13)یوسف/ -(9/ود)ه -(95و 93/نوح) -(33/فرقان) -(993/هود)

 (995/مؤمنون) _( 91/توبه) _( 56/رعد) _( 63/عنکبوت) -(1و  3/سبأ) رستاخیز روز بهاعتقاد 

 4یادآوری مرگ
 –( 1/جمعه) –( 56و 53/الرحمن) –( 93/انبیاء) –( 35/زمر) -(915/عمران آل)

 (95/انبیاء) -(93/لقمان) _ (31/نساء) –( 961/عمران آل)

 

َه َيري. »9 نَّ اللَّ
َ
 َلْم َيْعَلْم ِبأ

َ
 (.93)علق/  ؟بیند یکه خدا کارهایش را م داند یمگر نم« أ

ُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َو َمْن َيَتَوكَّ . »5
ْ
ُه ِلُکلِّ َشاْي َو َيْرُزق ْد َجَعَل اللَّ

َ
ْمِرِه ق

َ
َه َباِلُغ أ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ اْدرا ْل َعَلى اللَّ

َ
و او را از جهایی  « ًٍء ق

کند؛ خداوند فرمان خهود را بهه    دهد؛ و هر کس بر خدا توکول کند، کفایت امرش را می که گمان ندارد روزی می

 (.9) الق/  ای قرار داده است! یزی اندازهرساند؛ و خدا برای هر چ انجام می

اَک َنْسَتعيُن إ یَّ. »9  (.5)حمد/  و در آن، تنها از تو یارى مى جوییم پرستیم یبار الهها، تنها تو را م« اَک َنْعُبُد َو ِإيَّ

ْل ِإنَّ اْلَمْوَت . »3
ُ
ُئُکْم ِبَم ق ًِ َفُيَنبِّ َهاَد وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َو الشَّ ُه ُماَلِقيُکْم ُثمَّ ُتَردُّ وَن ِمْنُه َفِإنَّ ِذي َتِفرُّ این مرگی »بگو:  « ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن الَّ

ار اسهت  کنید سرانجام با شما مالقات خواهد کرد؛ سپس به سوی کسی که دانای پنههان و آشهک   که از آن فرار می

 (.1)جمعه/  «دهد! دادید خبر می شوید؛ آنگاه شما را از آنچه انجام می بازگردانده می

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=96&AYID=14
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=1&AYID=5
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 اعتقادی، عبادی، اخالقی ساحت

 برخی از مصادیق هامؤلفه
پرهیز از دلبستگی به 

 دنیا
/عمران آل)_(95/جاثیه)_(33/انعام)_(915/عمران آل)_(53/حدید)_(99/لقمان)

 (933)نحل/ _(91)نازعات/_(9)ابراهیم/_(999) ه/-(11)حجر/_(95م/انعا)-(916

 (911عمران/  آل) _(91/قصص) –( 9/حجر) -(93/حدید) از آرزوی درازپرهیز 

اکتفا به حد ضرورت 

 از دنیا

 (99اعراف/ )

عبرت از 
 1درگذشتگان

 –( 15)یونس/ –( 33)حجر/ _(53)بقره/ –( 51)روم/ –( 5)حشر/ –( 953/هود)
 (56)نازعات/ –( 999)یوسف/ –( 33)نور/ –(56)زخرف/

 2تقوا

 –( 33نسهاء/  ) –( 959انعهام /  ) -( 99و  5و  9حهجّ/  ) -(5ائهده/  )م -(1و 3حشر/ )

 –( 993 و 995 و 955و 959و 955آل عمران/) -(916، 931 ،55، 53، 9،595بقره/)

 (33)احزاب/_(13)یوسف/–( 99و 93حجرات/ ) –( 935و  531آل عمران/ )

 (33)انفال/  -(39)توبه/  -(99«/ ص»محمد ) -(913)بقره/  -(61)عنکبوت/ 3جهاد با نفس

 (61)نساء/ انجام واجبات

پرهیز از عجب و 
 خودپسندی

 (93)اسراء/ _(96)نساء/ _(91)لقمان/ 

 4پرهیز از ستم
 _(35 و 33/شوری) _(51/راریات) _(5/مائده)–( 551/بقره) _(999/هود)

 (995/انعام ) _(99/اعراف)

 

ُت ِبِه ُفَؤاَدَک َو َجاَءَک ِفي ه». 9 ُسِل َما ُنَثبِّ ْنَباِء الرُّ
َ
از  ما از ههر یهک  «  ِلْلُمْؤِمِنيَن  ِذْكَرى وَ  َمْوِعَظةٌ  وَ  اْلَحقُّ  ِذهِ َو ُكالًّ َنُقصُّ َعَلْيَک ِمْن أ

ات قوّی گهردد؛ و در ایهن    سرگذشتهای انبیا برای تو بازگو کردیم تا به وسیله آن، قلبت را آرامش بخشیم؛ و اراده

 (.953هود/ )اخبار و سرگذشتها(، برای تو حقو و برای مؤمنان موعظه و تذکور آمده است )

ِذي َخَلَقُکْم وَ . »5 ُکُم الَّ اُس اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ يُّ
َ
ُقوَن  َيا أ ُکْم َتتَّ ْبِلُکْم َلَعلَّ

َ
ِذيَن ِمْن ق ای مردم! پروردگار خهود را پرسهتش کنیهد؛ آن     « الَّ

 (.59)بقره/  کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزکار شوید

ْنُفِسُکْم فياْنِفُروا ِخفافًا . »9
َ
ْمواِلُکْم َو أ

َ
ِه ذِلُکْم َخْيٌر َلُکْم ِإْن ُكْناُتْم َتْعَلُماوَن   َو ِثقااًل َو جاِهُدوا ِبأ گرفتهارى ههاى زنهدگى و    « َسبيِل اللَّ

کارهاى روزمروه عذرى موجه براى ترك جهاد نیست، بنابراین وقتى به جهاد فرا خوانده مى شوید، خهواه سهبکبار   

 ر، باید روانه شوید و با مال و جانتان در راه خدا پیکار کنید. این بهراى شهما بهتهر اسهت اگهر بدانیهد      باشید یا گرانبا

 (.39)توبه/ 

ول. »3
ُ
ْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ أ

َ
اَس َو َيْبُغوَن ِفي اْْل ِذيَن َيْظِلُموَن النَّ ِبيُل َعَلى الَّ َما السَّ ِليٌم  َعَذاٌب  َلُهْم  ِئَک ِإنَّ

َ
ایهراد و مجهازات بهر کسهانی      « أ

 (.35)شوری/  دارند؛ برای آنان عذاب دردناکی است! کنند و در زمین بناحق ظلم روا می است که به مردم ستم می

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=41
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 اعتقادی، عبادی، اخالقی ساحت

 برخی از مصادیق هامؤلفه

صبر و تحمل در راه 

 1حق

 _(35/فرقان) _(53/رعد) _(93/زمر) _(959/بقره) -(5/معارج) _(533/عمران )آل

 -(35/نحل) -(99)هود/ -(93/مزمل) -(953/نحل) -(995/هود) _(35/بقره)

 (31/قلم) -(5/حجرات) -(51/عنکبوت) -(999/مومنون)

 2توبه

 _(916بقره/) -(59زمر/) -(993نساء/) -(1مائده/) _(995آل عمران/) -(9/هود)

 _(93روج/)ب -(33مائده/) -(1تحریم/) _(555بقره/)-(55شورى/) _(99نور/)

 (99نساء/) _(993هود/)_(55رعد/) _(555بقره/)

تسلیم بودن در برابر 

 3قضاء و قدر الهی

 (53/انسان) -(31) ور/ –(31/قلم) -(993و 951/ ه)

 (1)زمر/  -(13)انبیاء/ -(911)آل عمران/ -(35/بقره) -(95و 5ن/مومنو) خاشع بودن

از خوف گریستن 

 الهی

 (931)اسراء/ -(51)مریم/

 (595 /شعراء ) -(93/سوره اسراء) -(53/اسراء)_(69/فرقان) 4تواضع

 

ذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُط . »9 َها الَّ يُّ
َ
ُکْم ُتْفِلُحاوَن يا أ َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ اى کسانى که ایمان آورده اید، بر ناگوارى ها و بهر  « وا َو اتَّ

پرهیز از گناهان و ا اعت از خدا شکیبایى کنید و با اتکا به صبر و پایدارى یکدیگر بر مقاومت خویش بیفزاییهد و  

 دذاب خهدا پهروا کنیهد، باشهد کهه نیکبخهت شهوی       در امور دین و دنیا با یکهدیگر همبسهتگى داشهته باشهید و از عه     

 (.533)آل عمران/ 

ى َو ُيْؤِت ُكلَّ ذِ . »5 َجٍل ُمَسمًّ
َ
ْعُکْم َمَتاعًا َحَسنًا ِإَلى أ ُکْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيَمتِّ ِن اْسَتْغِفُروا َربَّ

َ
َخااُع َعَلاْيُکْم َو أ

َ
ي أ ْوا َفاِإنِّ َلُه َو ِإْن َتَولَّ ْْ ٍل َف ْْ ي َف

و اینکه: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس بسوی او بازگردید؛ تا شما را تا مهدّت معیّنهی،    «َب َيْوٍم َكِبيرٍ َعَذا

مند سازد؛ و به هر صاحب فضیلتی، به مقدار فضیلتش ببخشهد! و اگهر    )از مواهب زندگی این جهان(، به خوبی بهره

 (.9)هود/  روز بزرگی بیمناکم!)از این فرمان( روی گردان شوید، من بر شما از عذاب 

َک حيَن َتُقوُم . »9 ْح ِبَحْمِد َربِّ ْعُيِننا َو َسبِّ
َ
َک ِبأ َک َفِإنَّ  ;بر حکمى که پروردگارت مقرور داشته است شکیبا باش «َو اْصِبْر ِلُحْکِم َربِّ

و آن گاه که به پا مى خیزى  ;پس مبادا از فرمان ما روى برتابى ;ر مایى و کارت بر ما پوشیده نیستتو قطعاً زیر نظ

 (.31) ور/  همراه با ستایش پروردگارت او را تسبیح گوى

َياِني َصِغيراً . »3 ْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ
ُ
ْحَمِة َو ق لِّ ِمَن الرَّ و بالهای تواضع خویش را از محبّهت و لطهف،    «َو اْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردنهد، مشهمول رحمتشهان     پروردگارا! همان»در برابر آنان فرود آر! و بگو: 

 (.53اسراء/ ) «قرار ده!

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=200
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 اعتقادی، عبادی، اخالقی ساحت

 برخی از مصادیق هامؤلفه
 امر به معروف و

 1نهی از منکر

 -(953/اعراف) -(993و 993/آل عمران) -(93/لقمان) -(933/آل عمران)

 (39/حج) -(995و 39/توبه)

یادآوری و 

 ها شکرگزاری نعمت

 (955/بقره) -(959/نحل) -(91)نحل/ -(3)ابراهیم/

 

بهر   و سیاسهی  تربیتهی  اجتمهاعی   ساحت هایمؤلفههریک از  مصادیق  سؤال سوم پژوهش؛

 اند؟ کدمقرآن کریم اساس 

ههای سهاحت تربیهت     ( نتایج بررسی مصادیق اسهتخراج شهده ههر یهک از مؤلفهه     9) جدولدر 

 اجتماعی و سیاسی بر اساس قرآن کریم ارائه شده است.
 

 قرآن کریم بر اساس و سیاسی اجتماعی تربیتی های ساحت مؤلفه هریک از مصادیقِ .9جدول

 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 (6/حریم)ت _(69)نور/ _(93)نساء/ 5ارتبا  با خانواده

 (919شعراء/  -(95)اسراء/  جامعه صالح

 

ُمْر ِباْلَمْعُروِع َو اْنَه َعِن اْلُمْنَکِر َو اْصِبرْ . »9
ْ
ًَ َو أ اَل ِقِم الصَّ

َ
َصاَبَک ِإنَّ ذ  َيا ُبَنيَّ أ

َ
ُمورِ  َعْزِم  ِمْن  ِلَک َعَلى َما أ

ُ
پسرم! نماز را برپها دار و   «اْْل

 رسد شکیبا باش که ایهن از کارههای مههمّ اسهت!     امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می

 (.93)لقمان/ 

َل ا. »5 َّْ َساِء ِبَما َف اُموَن َعَلى النِّ وَّ
َ
َجاُل ق اِنَتااٌت َحاِفَظااٌت ِلْلَغْياِب ِبَماا الرِّ

َ
ااِلَحاُت ق ْماَواِلِهْم َفالصَّ

َ
ْنَفُقوا ِماْن أ

َ
ُهْم َعَلى َبْعٍض َو ِبَما أ َْ ُه َبْع للَّ

 
َ
اِجِع َو اْضِرُبوُهنَّ َفِإْن أ َْ ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَم ُه َو الالَّ ُکْم َفاَل َتْبُغاوا َعَلاْيِهنَّ َساِبياًل ِإنَّ َطْعنَ َحِفَظ اللَّ

َه َكاَن َعِلّيًا َكِبيراً  مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخا ر برتریهایی که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای بعضی  «اللَّ

و زنهان صهالح،    کننهد؛  نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و بخا ر انفاقهایی که از اموالشان )در مورد زنان( مهی 

زنانی هستند که متواضعند و در غیاب )همسر خود(، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار 

کنند؛ و )امّا( آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهیهد! )و اگهر    داده، حفظ می

دوری نمایید! و )اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنهها بهه انجهام    مؤثر واقع نشد(، در بستر از آنها 

وظایفشان نبود(، آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! )بدانید( خداوند، 

 (.93( )نساء/ بلندمرتبه و بزرگ است. )و قدرت او، باالترین قدرتهاست.
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 برخی از مصادیق هامؤلفه
 (93)نساء/  -(93)احزاب/ _(51و  51 /نور) -(59)روم/ -(913)بقره/ توجه به نهاد خانواده

 9اخالق اجتماعی
 -(99مجادله/) -(93)حشر/  -(69- 51و 53نور/) -(39/توبه) -(1حجرات/)

 (39)توبه/  -(69- 51و 53نور/) -( 16 و 51)نساء/

 و استبدادی خودکامگجلوگیری از 
-(93و 9)نساء/-(531و 599و 965و 933و 993و 53و 53)بقره/-(99)اعراف/

 (93)اسراء/  -(995و 993 و 53و 91 عمران/ )آل

 (55)حدید/ 5ساالری مردم

 (953)بقره/  -(935)انبیاء/ 9ساالریشایسته

 5(69)هود/  -(99/رعد) -(55/حدید)  3مشارکت مردم در تعیین سرنوشت

 

ْخاَرى َفَقااتِ َو . »9
ُ
ْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلاى اْْل

َ
َتَتُلوا َفأ

ْ
اى َتِفايِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اق ِتاي َتْبِغاي َحتَّ اِه َفاِإْن َفااَءْت  ُلوا الَّ ْماِر اللَّ

َ
َء ِإَلاى أ

ِسُطوا ِإنَّ 
ْ
ق
َ
ْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َو أ

َ
َه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن َفأ و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشهتی  «  اللَّ

دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگهاه بازگشهت )و   
لت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو به عدا

 (.1)حجرات/  دارد می
اُس ِباْلِقْسِط . »5 ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َو اْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّ

َ
َناِت َو أ ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ

َ
  َلَقْد أ

ْ
ْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبأ

َ
اُه َماْن َو أ ااِس َو ِلاَيْعَلَم اللَّ ٌس َشاِديٌد َو َمَنااِفُع ِللنَّ

ِويٌّ َعِزيزٌ 
َ
َه ق ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب )آسهمانی( و میهزان )شناسهایی    « َيْنُصُرُه َو ُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللَّ

قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منهافعی   حقو از با ل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم
ناپهذیر   آنکه او را ببینند؛ خداوند قهوّی و شکسهت   کند بی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری می

تهوان ایهن    داد توسط مردم اشاره دارد کهه مهی   (. این آیه با توجه تفاسیر گوناگون، به قیام برای اجرای عدل و55)حدید/  است!
 ساالری به شمار آورد. مورد را از مصادیق توجه به جایگاه مردم در برپایی جامعه تؤام با عدالت و از عناصر مردم

ُبوِر ِمْن . »9 اِلُحوَن  َو َلَقْد َكَتْبنا ِفي الزَّ ْرَض َيِرُثها ِعباِدَي الصَّ
َ
نَّ اْْل

َ
ْكِر أ و به یقین، در زبور، کتهاب آسهمانى داود، پهس از تهورات، آن     « َبْعِد الذِّ

 (.935د )انبیاء/ساخت و بندگان شایسته من آن را به ارث خواهند بر خواهیم را از شرك وگناه پاك که زمین یادواره الهى نوشتیم
ُر َما ِبَقْوٍم َلُه . »3 َه اَل ُيَغيِّ ِه ِإنَّ اللَّ ْمِر اللَّ

َ
َباٌت ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أ ُه ِبَقْوٍم ُسْوءًا َفاَل َمَردَّ َلُه َو َماا  ُمَعقِّ َراَد اللَّ

َ
ْنُفِسِهْم َو ِإَذا أ

َ
ُروا َما ِبأ ى ُيَغيِّ َحتَّ

برای انسان، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمهان خهدا وحهوادث غیهر     «  َواٍل  َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن 
دهد مگر آنکه آنهان آنچهه را در خودشهان اسهت      کنند؛ )امّا( خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملوتی( را تغییر نمی [ حفظ می حتمی

می )بخا ر اعمالشان( کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستی تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قو
 (.99)رعد/  نخواهند داشت!

توان در زمره مشارکت در تعیین سرنوشت به شهمار آورد.   وری از نعمات را می . تفویض اختیار به انسان در راستای آبادانی و بهره5
اَل »

َ
َخاُهْم َصاِلحًا ق

َ
َه َما َلُکْم ِمْن ِإل َو ِإَلى َثُموَد أ ْوِم اْعُبُدوا اللَّ

َ
ْيُرهُ  ٍه َيا ق ُكْم  ُهوَ  َُ

َ
ْنَشأ

َ
ْرِض  ِمَن  أ

َ
اي ِإنَّ  ِإَلْياِه  ُتوُباوا ُثمَّ  َفاْسَتْغِفُروهُ  ِفيَها اْسَتْعَمَرُكْم  وَ  اْْل  َربِّ

ِريٌب 
َ
ای قوم من! خدا را پرستش کنید که معبودی جز او »را )فرستادیم(؛ گفت: « صالح»، برادرشان «ثمود»و بسوی قوم  « ُمِجيٌب  ق

برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشهت! از او آمهرزش بطلبیهد، سهپس بهه سهوی او       
 (.69)هود/  «های آنها( است! کننده )خواسته اجابتبازگردید که پروردگارم )به بندگان خود( نزدیک و 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=21&AYID=105
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 حق برخورداری از احترام و محبت
 _(93/لقمههان) -(959)انعههام/ -(59/اسههراء) -(96نسههاء/) -(19/بقههره)

 (95/احقاف) _(1/عنکبوت) _(93/مریم)

 9اخالق شهروندی
 – (16 و 51نسههاء/) (16 و 51نسههاء/) -(1حجههرات/) -( 39حشههر/)

 (39)توبه/  -(99مجادله/) -(69- 51و 53نور/)

 (53)انفال/  –( 9)تحریم/  حفظ اسرار دیگران

 _(9)مائههههده/ -(955/انعههههام) -(933 و 33)بقههههره/ -(59/احههههزاب) 5به عهدوفای 

 (51)حج/  -(9و 5/صف) -(93/اسراء)

)حهج/   -(3)حدید/  -(513 و 933)بقره/  -(91)راریات/ _(35)نساء/ رسیدگی و نظارت بر زندگی محرومین

51) 

 (99)رعد/ -(11)هود/ اصالح شرایط

 (55)مجادله/ _(51)فرقان/ _(53)مائده/ -(1)ممتحنه/ 9پرهیز از مصاحبت با بدان
 

بهر   بهدنی  و زیسهتی های سهاحت تربیتهی    مصادیق  هر یک از مؤلفه سؤال چهارم پژوهش؛

 اند؟ اساس قرآن کریم کدم

های ساحت تربیتی زیسهتی و بهدنی در قهرآن     نتایج و مصادیق هر یک از مؤلفه (3)در جدول 

 کریم گزارش شده است.

 

ْهِلهَ . »9
َ
ُموا َعَلى أ ِنُسوا َو ُتَسلِّ

ْ
ى َتْسَتأ ْيَر ُبُيوِتُکْم َحتَّ َُ ِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوتًا  َها الَّ يُّ

َ
ُکْم  َلُکْم  َخْيرٌ  ِلُکْم ا ذ  َيا أ ُروَن  َلَعلَّ ای کسانی کهه   « َتاَذكَّ

هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید؛ این برای  در خانه اید! ایمان آورده
 (53)نور/  شما بهتر است؛ شاید متذکور شوید!

ْنَعاِم ِإالَّ َما ُيْتَلى . »5
َ
ْت َلُکْم َبِهيَمُة اْْل ِحلَّ

ُ
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد أ

َ
ِذيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
َه َيْحُکاُم َماا ُيِريادُ َيا أ ْنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللَّ

َ
ْيِد َو أ ي الصَّ ْيَر ُمِحلِّ َُ  «َعَلْيُکْم 

اید! به پیمانها )و قراردادها( وفا کنید! چهارپایان )و جنین آنهها( بهرای شهما حهالل شهده       ای کسانی که ایمان آورده
به هنگام احرام، صید را حالل نشمرید! خداوند هر شود )و استثنا خواهد شد(؛ و  است؛ مگر آنچه بر شما خوانده می

 (.9)مائده/  کند چه بخواهد )و مصلحت باشد( حکم می
ْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َو َظاَهُروا َعَلى إِ . »9

َ
يِن َو أ اَتُلوُكْم ِفي الدِّ

َ
ِذيَن ق ُه َعِن الَّ َما َيْنَهاُكُم اللَّ ْوُهْم وَ ِإنَّ ْن َتَولَّ

َ
ول ْخَراِجُکْم أ

ُ
ُهْم َفأ  ُهُم  ِئَک َمْن َيَتَولَّ

اِلُموَن  کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانهه   تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می«  الظَّ
راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و سهتمگر   هایتان بیرون راندند یا به بیرون

 (.1)ممتحنه/  ست!ا
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 بر اساس قرآن کریم و بدنی زیستی تربیتی ساحت هایهریک از مؤلفه مصادیقِ .7 جدول

 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 برخی از مصادیق هامؤلفه
 (51)حج/ _( 3)مدثر/ _(555 و 961)بقره/ 9حفظ بهداشت زیستی

 (99/اعراف) -(3)مدثر/ 5نظافت ظاهری

 (99و 93ل/نح) منابع  بیعی

 (535/ بقره) 9احترام به  بیعت
 

 هنری و شناختیزیباییهای ساحت تربیتی  مصادیق  هر یک از مؤلفه سؤال پنجم پژوهش؛

 اند؟ بر اساس قرآن کریم کدم

و هنری  شناختی زیبایینتیجه بررسی و بیان مصادیق ساحت تربیتی  ی، نشان دهنده(5)جدول 

 باشد. در قرآن کریم می

 

 بر اساس قرآن کریم هنریو  شناختیتربیتی زیبایی ساحت هایهریک از مؤلفه مصادیقِ .7 جدول

 شناختی و هنری تربیت زیبایی

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 (63و  65)یونس/ -(3)فتح/ -(51رعد/) 3آرامش روانی

 (61مومنون/) -(3بقره/) -(53محمّد/ ) -(51ص/) -(15نساء/) دریافت احساس و معنا

 (9)شرح/ -(55)زمر/ -(55) ه/ 5صدر یسعه

 (31)مائده/  -(16، 15)نساء/  هادیدگاه سایر برای شدن قائل احترام

 

ي َيْطُهْرَن . »9 ساَء ِفي اْلَمحيِض َو ال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ ذًي َفاْعَتِزُلوا النِّ
َ
ْل ُهَو أ

ُ
ُتوُهنَّ ِماْن َحْياُث َو َيْسَئُلوَنَک َعِن اْلَمحيِض ق

ْ
ْرَن َفأ اُه ِإنَّ  َفِإذا َتَطهَّ َماَرُكُم اللَّ

َ
أ

ريَن  ابيَن َو ُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ َه ُيِحبُّ التَّ از تو درباره عادت ماهانه زنان مى پرسند. بگو: این براى آنان رنجى است. پس در روزههاى  « اللَّ
ز همان جا که خدا بهه شهما   عادتشان از آنان کناره گیرید و با آنها نزدیکى نکنید تا پاك شوند. پس هنگامى که غسل کردند، ا

فرمان داده است با آنان آمیزش کنید که خداوند کسانى را که بسیار توبه کنند و در پاکى و پاکیزگى کوشا باشند دوست مهى  
 (.555د )بقره/ دار

ْر . »5  (.3)مدثر/  و لباست را پاك کن «َو ِثَياَبَک َفَطهِّ
ْرِض . »9

َ
ى َسَعى ِفي اْْل اُه اَل ُيِحابُّ اْلَفَساادَ َو ِإَذا َتَولَّ ْسَل َو اللَّ )نشهانه آن، ایهن اسهت کهه( هنگهامی کهه روی       « ِلُيْفِسَد ِفيَها َو ُيْهِلَک اْلَحْرَث َو النَّ

سازند؛ )با  کنند و زراعتها و چهارپایان را نابود می شوند(، در راه فساد در زمین، کوشش می گردانند )و از نزد تو خارج می برمی
 (.535)بقره/  دارد نند( خدا فساد را دوست نمیدا اینکه می

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب . »3 اَل ِبِذْكِر اللَّ
َ
ِه أ ُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَّ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ق اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن  آنها کسانی هستند که ایمان آورده « الَّ

 (.51)رعد/  یابد! یاد خدا دلها آرامش می)و آرام( است؛ آگاه باشید، تنها با 
اَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري. »5

َ
 (.55) ه/  ام را گشاده کن؛ پروردگارا! سینه»)موسی( گفت:  « ق

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=222
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=222
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بهر   ایحرفه و اقتصادیهای ساحت تربیتی  مصادیق  هر یک از مؤلفه سؤال ششم پژوهش؛

 اند؟ اساس قرآن کریم کدم

ای در  های ساحت تربیت اقتصادی و حرفه نتایج مصادیق مؤلفه ،پژوهش حاضر (6)در جدول 

 قرآن کریم ارائه شده است.

 
 بر اساس قرآن کریم ایو حرفه تربیتی اقتصادی ساحت هایهریک از مؤلفه مصادیقِ .6 جدول

 یا و حرفهساحت تربیت اقتصادی 

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 -(91)غههافر/ -(99)اعههراف/ -(56)اسههراء/ -( 51)غههافر/ -(95/یههونس) 9پرهیز از اسراف و تبذیر

 (53)اسراء/ -(63)فرقان/ -(939)انعام/

 (95)اسراء/  -(15)هود/ -(15)اعراف/  -(955)انعام/  5درآمد و کسب حالل

 

بهر  فنهاوری   و علمهی های سهاحت تربیتهی    مصادیق  هر یک از مؤلفه سؤال هفتم پژوهش؛

 اند؟ اساس قرآن کریم کدم

قالهب  های ساحت تربیت علمی و فناوری در قهرآن کهریم در    مصادیق استخراج شده از مؤلفه

 گزارش شده است. (3)جدول 

 
 بر اساس قرآن کریم و فناوری تربیتی علمی ساحت هایهریک از مؤلفه مصادیقِ .6 جدول

 ساحت تربیت علمی و فناوری

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 (955)توبه/ _(993) ه/ علم و فناوری

 

ْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َو َلْم َيْقُتُروا َو َكاَن َبْيَن ذ . »9
َ
ِذيَن ِإَذا أ َوامااً  ِلَک َو الَّ

َ
نماینهد و نهه    کنند، نه اسراف مهی و کسانی که هرگاه انفاق  «ق

 (.63)فرقان/  گیری؛ بلکه در میان این دو، حدّ اعتدالی دارند سخت

ْشَياَءُهْم َو اَل َتْعَثْوا ِفي . »5
َ
اَس أ ْوُفوا اْلِمْکَياَل َو اْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َو اَل َتْبَخُسوا النَّ

َ
ْوِم أ

َ
ْرِض ُمْفِسِديَن َو َيا ق

َ
! پیمانهه و  و ای قوم مهن  « اْْل

وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء )و اجناس( مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد 

 (.15)هود/  نکوشید!
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 برخی از مصادیق هامؤلفه

 (66)کهف/ -(993) ه/  -(1)زمر/  -(99)مجادله/ 9تلفیق و هماهنگی علم و دین

 (55)روم/ _(1)زمر/ _(51)فا ر/ و درك دانشفهم 

عمل تلفیق و هماهنگی علم و 

 5فناوری()

 (13)انبیاء/ _(55)یوسف/

 (51غافر/ ) جوییحقیقت

 

 شنهادو پی یریگ جهینت
رهنمودی ارزنهده بهرای سهعادت بشهر     همواره ساز، ترین کتاب انسانعنوان مهمقرآن کریم به

. لذا استفاده از رهنمودهای قهرآن  باشد یمی این کتاب آسمانی نیز همین وجودی فلسفه بوده است.

رسهد  مهی  جوامع اسهالمی، الزامهی بهه نظهر     به خصوصی جوامع کریم در فرایند تعلیم و تربیتِ همه

تحهولی   بهه منظهور  سهند تحهول بنیهادین     ازآنجاکهه (. 33: 9913، ، صالحی و مومیونهد محمدی پویا)

ههای قهرآن کهریم    ، لذا از آموزهشده نیتدوبیت رسمی و عمومی کشور شگرف در نظام تعلیم و تر

مندی سند تحول بنیهادین از قهرآن   مصادیق بهره است کهپژوهش حاضر در پی آن  .بهره برده است

ی سهند تحهول بنیهادین مهورد     گانهه ههای شهش  کریم را تبیین نماید. بدین منظور هر کدام از ساحت

هها در  به بررسهی مصهادیق ههر یهک از مؤلفهه     ها، های آنمؤلفهراج پس از استخو  قرارگرفتهتحلیل 

 است. شده پرداختهقرآن کریم 

 اعتقهادی،  تربیهت  اولین ساحت تربیتی در سهند تحهول بنیهادین آمهوزش و پهرورش؛ سهاحت      

 و نبهوت  معهاد،  متعهال،  خداونهد  بهه  نسهبت  معرفت و خودشناسی به و اخالقی بوده که ناظر عبادی

(. در بررسهی  511: 9913بنیهادین،  تحول سنداست ) ایشان از پیروی دینی و رهبران والیت پذیرش

مؤلفه استخراج شد و برای هر کدام مصادیقی مستنداً از قرآن کریم احصهاء   39این ساحت تربیتی، 

 

ْمَت ُرْشداً . »9 ا ُعلِّ َمِن ِممَّ ْن ُتَعلِّ
َ
ِبُعَک َعَلى أ تَّ

َ
اَل َلُه ُموَسى َهْل أ

َ
پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم آیا از تو »موسی به او گفت: « ق

 (.66)کهف/  «داده شده و مایه رشد و صالح است، به من بیاموزی؟

ْنُتْم َشاِكُروَن . »5
َ
ِسُکْم َفَهْل أ

ْ
ْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبأ و ساختن زره را بخا ر شما به او تعلیم دادیم تا شما  « َو َعلَّ

 (.13)انبیاء/  های خدا( هستید؟ هایتان حفظ کند؛ آیا شکرگزار )این نعمت را در جنگ
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 (، همخوانی دارد. ایشان نیهز در پهژوهش خهود   9913) یباقرهای بیجنوند و  گردید. این یافته با یافته

محهوری، توکهل بهر خهدا، دعها و اسهتعانت از        خدامحوری، خودشناسی، عدالت ازجمله هاییمؤلفه

اند. دومین سهاحت تربیتهی در سهند تحهول بنیهادین آمهوزش و       کرده عبودیت تبیین برای را ... خدا،

 متربیهان  کهه  است هاییشایستگی کسب ناظر به و سیاسی بوده که اجتماعی تربیت پرورش؛ ساحت

 مشهارکت  و اجتمهاعی  سیاسهی  ههای فعالیت در و باشند فعال و آگاه شهروندانی تا سازدمی قادر را

مؤلفه استخراج شد.  95(. در بررسی این ساحت تربیتی، 935-939: 9913بنیادین، تحول سند)کنند 

 ازجملههایی ، همخوانی دارد. ایشان نیز در پژوهش خود مؤلفه(9911) بیجنوندهای این یافته با یافته

ی، حفهظ شهأن انسهانی،    ریپهذ  تیمسهئول ساالری، احترام و محبت،  ساالری، قانونمندی، شایسته ردمم

وفای به عهد، نظارت و پاسخگویی، ... را برای تربیهت مهدنی تبیهین نمهوده اسهت. سهومین سهاحت        

 بهه  ناظر باشد کهبدنی می و زیستی تربیت تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ساحت

 تقویت دیگران، و خود قبال در متربیان روانی و جسمی بهداشت رعایت و سالمت ارتقای و حفظ

 بهه  احتهرام  و زیسهت  یطمحه  از حفاظهت  بیمهاری،  و ضعف عوامل با مبارزه روانی، و جسمی قوای

مؤلفهه اسهتخراج و    3(. در بررسی این ساحت تربیتی، 935: 9913بنیادین، تحول سنداست )  بیعت

 گردید. چهارمین ساحت تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ساحتمصادیقی احصاء 

 احساسات عوا ف، پرورش و خیال یقوه رشد به ناظر باشد کههنری می و شناختیزیبایی تربیت

(. در بررسهی ایهن سهاحت    933: 9913بنیهادین،  تحهول  سهند )متربیهان اسهت    شهناختی روق زیبایی و

مصادیقی احصاء گردید. پنجمین ساحت تربیتی در سند تحهول بنیهادین    مؤلفه استخراج و 3تربیتی، 

 در متربیان هایتوانایی رشد به ناظر ای بوده کهحرفه و اقتصادی تربیت آموزش و پرورش؛ ساحت

(. در بررسی این 931: 9913بنیادین، تحول سنداست ) ایحرفه و اقتصادی تالش و معاش امر تدبیر

استخراج شد و مصهادیقی نیهز احصهاء اسهتخراج گردیهد. ششهمین سهاحت        مؤلفه  5ساحت تربیتی، 

 به باشد که ناظرفناوری می و علمی تربیت تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ساحت

 مههارت  کسهب  عمهومی،  و ههای پایهه  دانهش  درك و فههم  راستای در جامعه افراد توانمندی رشد

 بهروز  جههت  آمادگی تفکر انتقادی، توان منطقی، و علمی ی تفکرشیوه کارگیریبه افزایی،دانش

 زنهدگی  کیفیهت  بهبهود  فناورانه برای تفکر و بینش دانش، کسب به ناظر نیز و نوآوری و خالقیت

مؤلفههه اسههتخراج و  5. در بررسههی ایههن سههاحت تربیتههی،  (999: 9913بنیههادین، تحههول سههنداسههت )
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تفکر و پرورش آن بخش مهمی از ایهن سهاحت    ازآنجاکهمصادیقی از قرآن کریم احصاء گردید. 

در ، همخوانی دارد. ایشان نیهز  (9919) بیجنوند و همکارانهای باشد، لذا این یافته با یافته تربیتی می

ازجمله قضاوت با معیار روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت، استدالل در  هاییمؤلفهخود پژوهش 

سهازی و  شهفاف  یای مختلف، دوری از اغراض شخصی،جویی، بررسی مسائل از زواامور، حقیقت

)تردید سهازنده(، احتهرام قائهل     گرایی معقول در عقاید، شک یریپذ گرایی در امور، انعطاف عینیت

 اند.تبیین نمودهتفکر انتقادی را برای ها، کنجکاوی و ... شدن برای سایر دیدگاه

های تربیتی سند تحهول بنیهادین    گزارهگونه نتیجه گرفت که اوالًتوان اینبا این توضیحات می

تعلهیم و   ینهد فراهها در  های قرآن کریم همسویی داشته و ثانیاً چنانچه این مصادیق و آمهوزه با آموزه

تهوان  گرفته شود و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی عملیاتی شود، مهی  به کارتربیت 

انهدرکاران نظهام   قرآنی را داشهت. در نهایهت بهه دسهت     هایانتظار تربیت متربیانی در راستای آموزه

بنیهادین، مسهتلزم همکهاری سهایر      تحهول  سهند گهردد کهه عملیهاتی شهدن     تعلیم و تربیت پیشنهاد می

بایهد تهدابیری    عبهارتی  بهه نهادهای جامعه و البته توانمندسازی معلمان و خانواده در این زمینه است. 

و تربیت )و نه فقط نظام تعلیم و تربیهت رسهمی و عمهومی( در    اندیشید تا همه نهادهای متولی تعلیم 

افزا، نقش خود را در این زمینه ایفا کرده تا شاهد تربیت فراگیرانی عامل به قرآن کریم فرایندی هم

سهند تحهول بنیهادین تهیهه و تهدوین شهده اسهت، بهه          ههای  نظهام  زیراخیراً  ازآنجاکهباشیم. همچنین 

 ههای قهرآن کهریم را مهورد بررسهی     ها بها آمهوزه  همسویی این زیرنظام شودپژوهشگران پیشنهاد می

 قرار دهند.
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