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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.
Keywords: Holy Quran, Document of Fundamental Transformation of Education,
Six Educational Areas, Content Analysis.
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چکیده
پژوهش حاضر در پی آن است که مصادیق ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش را در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاس عملی احصاء نماید .بدین منظور ابتدا
به تحلیل مؤلفههای ساحتهای ششگانه ی تربیتی بر اساس اهداف مندرج در مبانی نظری تحول بنیادین در
نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده و سپس مؤلفههای استخراجشده
توسط تعدادی از صاحبنظران علوم تربیتی و دینی مورد اعتبار بخشی قرار گرفتند .برای ساحت تربیت
اعتقادی ،عبادی و اخالقی  39مؤلفه ،ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی  92مؤلفه ،ساحت تربیت زیستی و
بدنی  3مؤلفه ،ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری  3مؤلفه ،ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای  5مؤلفه و
برای ساحت تربیت علمی و فناوری  2مؤلفه استخراج شده است .سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا ،متن
کامل قرآن کریم بر اساس مؤلفههای هر یک از ساحتهای ششگانه تربیتی مورد تحلیل کیفی قرار گرفت
و مصادیق مرتبط با هر یک از مؤلفهها احصاء گردید .یافتهها حاکی از آن است که اوالً گزارههای تربیتی
سند تحول بنیادین با آموزه های قرآن کریم همسویی داشته و ثانیاً چنانچه این مصادیق و آموزهها در فرایند
تعلیم و تربیت به کار گرفته و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی عملیاتی شود ،میتوان انتظار
تربیت متربیانی در راستای آموزههای قرآنی را داشت.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،ساحتهای ششگانهی تربیتی،
تحلیل محتوا.
 . عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند
 . نویسنده مسئول :عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا
muhammadipouya@basu.ac.ir

 . کارشناس علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند
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مقدمه
تربیت انسان و دستیابی وی به کماال هماواره در لاول تااریخ باه عناوان یکای از مهامتارین
مفاهیم ،مدنظر دستاندرکاران تربیتی و موردعالقه اندیشمندان و نظریهپردازان قرار بوده و هسات
(هاشمی اردکانی .)965 :9911 ،درواقع تربیت در معنای لغوی عبارت است از :پروردن ،پروراندن،
پرورش دادن ،یاد دادن ادب و اخالق به کسی (عمید )999 :9965 ،و همچنین از تربیت باه معناای
پروراندن و پرورش دادن و بار آوردن یاد شده است (مطهری .)9966 ،در اصطالح نیز تعااریفی از
تربیت ارائه شده است؛ بهعنوانمثال؛ شهید مطهری ،تربیات را پارورش دادن و باه فعلیات رسااندن
استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنها میداند تا از این راه ،متربای باه حاد بااالی کماال
(شایستهی خود) برسد (مطهری .)13 :9989 ،تربیت ،بر پرورش استعدادهای انساانی ،یعنای فاراهم
کردن زمینهی رشد استعدادهای آدمی داللت میکند و در عاین حاال از اماور ضاروری و حیااتی
انسان است؛ به لوری که انسان ،بدون تربیت هیچ چیز نادارد (صاالحی و تهاامی.)88-81 :9911 ،
در واقع تربیت ،به معنای انتخاب رفتار و گفتار مناسب ،ایجااد شارایط و عوامال الزم و کماک باه
شخص مورد تربیت است تا بتواند استعدادهای نهفتهاش را در تمام ابعاد وجودی و بهلور هماهنگ
پرورش داده ،شکوفا کند و به تدریج به ساوی هادف و کماال مطلاوب حرکات کناد (فایضای و
آشتیانی.)95 :9982 ،
این تعاریف در عین تعادد ،در ایان موضاوع توافاق دارناد کاه تربیات ،مجموعاهی تادابیر و
روشهایی است که برای بهفعلیت درآوردن اساتعدادها در ابعااد گونااگون انساان باه کاار گرفتاه
میشود (شعاری نژاد 9986 ،و شریعتمداری)9916 ،؛ بنابراین مربی بایاد ابعااد انساان را بشناساد تاا
بتواند جریان تربیت را بر اساس سرشت و فطرت او انجام دهد (مزینانی .)9915 ،در منابع مختلاف،
ابعاد و ساحتهای متفاوت و مشترکی برای انسان مطرح و تأکید شده است که انسان برای نیال باه
کمال باید در همهی این ابعاد تربیت شاود .در ایان باین ،ساند تحاول بنیاادین آماوزش و پارورش
بهعنوان یک سند باالدستی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران ،قابل ارجاعتر میباشاد.
ْ ََ
َ
ً
َ َ َ ُْ َ
سند تحول بنیادین ،لبق فرموده قرآن کریمَ « :م ْن َع ِمل َص ِال ًحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َياة
َ
َ
َ ً َ
َ ُ
ُ َ
ط ِّي َبة َول َن ْج ِز َي َّن ُه ْم أ ْج َر ُه ْم ِبأ ْح َس ِن َما كانوا َي ْع َملون» (نحل )18 ،هدف از تربیت آدمی را رسیدن به حیاات
لیبه معرفی (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اساالمی
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ایران )951 -993: 9913 ،و نیل به حیات لیب ه را در گرو توجه به ابعاد مختلف تربیت آدمای ککار
کرده است .این سند بر اساس بررسی مبانی وجودی انساان ،اقادام باه معرفای ابعااد و سااحتهاای
تربیتی ششگانهای برای انسان نموده که عبارتند از )9 :ساحت تربیت اعتقاادی ،عباادی و اخالقای
 )5ساااحت تربیاات اجتماااعی و سیاساای  )9ساااحت تربیاات زیسااتی و باادنی  )3ساااحت تربیاات
زیباییشناختی و هنری  )2ساحت تربیت اقتصادی و حرفاهای  )6سااحت تربیات علمای و فنااوری
(همان) که در کیل به آنها اشاره شده است.
الف) ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی که بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی اسات،
ناظر به رشد و تقویت مرتبه قابل قبولی از جنبه دینای و اخالقای حیاات لیباه در وجاود متربیاان و
شامل همه تدابیر و اقداماتی است که جهت پرورش ایمان و التزام آگاهانه و اختیاری متربیان نسبت
به مجموعهای از باورها ،ارزشها ،اعمال و صفات اعتقادی ،عبادی و اخالقی و در راستای تکاوین
و تعالی هویت دینی و اخالقی ایشان صورت میپذیرد .لذا قلمرو ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و
اخالقی ،ناظر به خودشناسی و معرفت نسبت به خداوند متعال ،معاد ،نبوت و پذیرش والیت رهبران
دینی پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و پیروی از ایشان به عنوان برترین انساان هاای لاول تااریخ
میباشد (سند تحول بنیادین.)511 :9913 ،
ب) ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
این ساحت به عنوان بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی ،ناظر به کسب شایساتگیهاایی
است که متربیان را قادر میسازد تاا شاهروندانی فعاال و آگااه باشاند و در فعالیاتهاای سیاسای و
اجتماعی مشارکت کنند .قلمرو ساحت تربیت اجتمااعی سیاسای شاامل ماوارد زیار اسات :ارتباا
مناسب با دیگران ،تعامل شایسته با نهاد دولت و ساایر نهادهاای مادنی و سیاسای ،کساب داناش و
اخااالق اجتماااعی و مهااارتهااای ارتبااالی (بردباااری ،وفاااق و هماادلی ،درك و فهاام اجتماااعی،
مسالمتجاویی ،درك و فهام سیاسای ،عادالت اجتمااعی ،درك و تعامال میاان فرهنگای ،تفااهم
بینالمللی ،حفظ وحدت و تفاهم) است (سند تحول بنیادین.)935-939 :9913 ،
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ج) ساحت تربیت زیستی و بدنی
ساحت تربیت زیستی و بدنی ،ناظر به حفظ و ارتقای ساالمت و رعایات بهداشات جسامی و
روانی متربیان در قبال خود و دیگران ،تقویت قوای جسامی و روانای ،مباارزه باا عوامال ضاعف و
بیماری ،حفاظت از محیط زیست و احترام به لبیعت است (سند تحول بنیادین .)932 :9913 ،قلمرو
این ساحت (پرورش قوای بدنی و تأمین سالمت جسمی) ماوارد زیار را پوشاش مایدهاد :تربیات
جنسی ،سالمت فردی و اجتماعی ،بهداشت زیست محیطی ،قلمروهای زیست باوم شاهری و مناابع
لبیعی (همان.)932 :
د) ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری
ساحت تربیت زیباییشناختی ناظر به رشد قوهی خیال و پرورش عوالف ،احساساات و کوق
زیباییشناختی متربیان (توان درك موضوعات و افعال دارای زیبایی مادی یا معنوی توان خلق آثار
هنری و قدردانی از آثار و ارزشهای هنری) اسات (ساند تحاول بنیاادین .)938 :9913 ،تأکیاد بار
پاارورش حااواس ،فااراهمسااازی زمینااههااای مناسااب پاارورش تخیاال و قااوهی خیااال ،تأکیااد باار
انعطافپذیری تربیت زیباییشناختی و هنری ،تأکیاد بار فاراهم آوردن زمیناه گارایش و تخصاص
هنری در متربیان ،تلقی تربیت زیبااییشاناختی باه مثاباه تربیات همگاانی ،تأکیاد بار فاراهمساازی
زمینه های کسب شایستگی رمزگذاری و رمزگشایی برای متربیان ،تأکید بر فراهمسازی زمیناههاا و
شرایط آفرینش گری و خالقیت برای متربیان و تأکید بر تربیت زیباییشاناختی و هناری باه منزلاه
یک فرا برنامه درسی و روح حاکم بر کل برنامه درسی (ناظر به اصل استمرار و پیوستگی) از جمله
ویژگیهای این ساحت به شمار میروند (همان.)931 :
و) ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای ناظر به یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی یعنی بُعد اقتصادی
و معیشتی انسانها است .این ساحت ناظر به رشد تواناییهای متربیان در تدبیر امار معااش و تاالش
اقتصادی و حرفهای است (اموری نظیر درك و فهم مساائل اقتصاادی ،درك و مهاارت حرفاهای،
التزام به اخالق حرفهای ،توان کارآفرینی ،پرهیاز از بطالات و بیکااری ،رعایات بهارهوری ،تاالش
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جهت حفظ و توسعهی ثروت ،اهتمام به بساط عادالت اقتصاادی ،مراعاات قاوانین کساب وکاار و
احکام معامالت و التزام به اخاالق و ارزشهاا در رواباط اقتصاادی) (ساند تحاول بنیاادین:9913 ،
.)931
ی) ساحت تربیت علمی و فناوری
ساااحت تربیاات علماای و فناااوری ناااظر بااه کسااب شایسااتگیهااا (صاافات و توانمناادیهااا و
مهارت هایی) است که متربیان را در شناخت و بهرهگیری و توسعهی نتایج تجارب متاراکم بشاری
در عرصهی علم و فناوری یاری کند تا بر اساس آن ،متربیان قاادر شاوند باا عنایات باه تغییارات و
تحوالت آینده ،نسبت به جهان هستی (نگااه آیاهای باه هساتی) و اساتفاده و تصارف مسائوالنه در
لبیعت ،بینشی ارزشمدار کسب کنند .در واقع این ساحت از تربیت ناظر باه رشاد توانمنادی افاراد
جامعه در راستای فهم و درك دانشهای پایه و عمومی ،کسب مهارت دانشافزایی ،باه کاارگیری
شیوهی تفکر علمی و منطقی ،توان تفکر انتقادی ،آمادگی جهت باروز خالقیات و ناوآوری و نیاز
ناظر به کسب دانش ،بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است (ساند تحاول بنیاادین،
.)999 :9913
همانگونه که بیان شد ،سند تحول بنیادین ،بنا به فرمودهی قرآن کریم (نحال )18 ،هادف از
تربیت آدمی را رسیدن به حیات لیبه معرفی (مبانی نظری تحاول بنیاادین در نظاام تعلایم و تربیات
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران )951 -993 :9913 ،و نیل به حیات لیبه را در گرو توجه
به ابعاد مختلف تربیت آدمی یعنی همان ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین ککر کرده است؛
بنابراین برای اینکه توجه به سااحتهاای شاشگاناه تربیتای باه نحاو احسان صاورت گیارد ،بایاد
فرمودههای خداوند متعال در قرآن کریم را سرلوحهی خود قرار داده و در فرایند تعلایم و تربیات،
از آن بهرهمند شد .با این اوصاف ،پژوهش حاضر بر آن است که مصادیق ساحتهاای شاشگاناه
سند تحول بنیادین را از قرآن کریم احصاء نماید تاا اوالً میازان هامراساتایی اهاداف سااحتهاای
تربیتی سند تحول بنیادین را با قرآن کریم مورد بررسی قرار داده و ثانیاً امکانی فاراهم نمایاد تاا باا
بهکارگیری این مصادیق در فرایند تعلیم و تربیت ،بهتر بتوان به هدف مطارحشاده در ساند تحاول
یعنی حیات لیبه دست یافت و پرورش فراگیرانی در تراز جامعاه اساالمی را شااهد باود .تاباهحاال
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پژوهشی در راستای پژوهش حاضر ،صورت نگرفته اسات؛ اماا در اداماه باه تعادادی از مهامتارین
پژوهشهایی که در رابطه با سند تحول انجام شده است ،اشاره میشود:
احمدی هدایت ( )9915در پژوهشی با عنوان «بازبینی سند تحول بنیادین آماوزش و پارورش
بر اساس آراء تربیتی ژان پیاژه» به این نتیجه رسیده است که در ارکاان تربیات ،باین ساند تحاول و
آراء پیاژه انطباق و همخوانی وجود دارد؛ به شکلی که در اصول تربیات ،اهاداف تربیات ،محتاوا،
بهکارگیری روش های آموزشی فعال بعضاً کم و بیش و حتی به لور کامال انطبااق مشااهده شاده
است .نویسنده به عنوان یک نتیجهگیری کلی پی بارده اسات کاه ساند تحاول بنیاادین آماوزش و
پرورش ،همخوانی زیادی با آراء تربیتی پیاژه دارد.
محمدیپویا و صالحی ( ،)9919در پژوهشی دیگری با عنوان «تحلیل محتوای قرآن کریم بار
اساس مفهوم تفکر انتقادی» به این یافته رسیدهاند که قرآن کریم بر همهی مؤلفههای تفکر انتقادی
از جمله پرسشگری ،قضاوت با معیار روشن ،حقیقتجویی ،انعطافپذیری و استدالل تأکید صریح
داشته و بر مؤلفهی پرسشگری بیش از دیگر مؤلفهها میپردازد .همچنین ،محمدی پویا ،صاالحی و
مومیوند ( )9913در پژوهش خود با عناوان «تحلیال محتاوای نهاجالبالغاه بار اسااس سااحتهاای
ششگانه ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» به این نتیجه رسیدند کاه ارتباا زیاادی
بین ساحت های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نهجالبالغه به عناوان یکای از متاون
اسالمی ارزشمند وجود دارد و به اعتقاد آنان پژوهشهایی از این دست میتواند به غنیتر سااختن
اسناد تعلیم و تربیت توسط متون دینی و اسالمی کمک نماید.
نتایج پژوهش بذرافشان مقدم و همکاران ( )9913با عناوان «جایگااه نظاارت و راهنماایی در
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» حاکی از عدم توجه همه جانبه به تمامی مؤلفههای نظارت و
راهنمایی است .به لوری که نتایج پژوهش آناان نشاان مای دهاد علایرغام اشااره مساتقیم و غیار
مستقیم مبانی نظری گزارههای سند به برخی از مؤلفهها مانناد هادف ،روش ،معلام ،محتاوا ،برناماه
درسی ،مسئوالن و ناظران آموزشی ،در مؤلفههای دیگر نظارت و راهنمایی تعلیمااتی مانناد فرایناد
نظارت ،ویژگی های الزم ناظران ،جو مدرسه و محیط آموزشی ،اصول و مبانی نظارت و نقشها و
وظایف ناظران مورد توجه قرار نگرفته است .نتایج به دست آمده از پژوهش مرزوقای و همکااران
( )9912با عنوان «تحلیل و نقاد نظاری و روش شاناختی اساناد تحاول بنیاادین آماوزش و پارورش
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جمهوری اسالمی ایران» حاکی از آن است که اساناد ساه گاناه تحاول بنیاادین شاامل ساه مفهاوم
سازمان دهنده :مفهوم شناختی ،روششناختی و ساختاری برنامه درسی ملی با سیوسه مضمون پایه
میباشد .یافتههای پژوهش آنان نشان می دهد که اساناد تحاول بنیاادین (یعنای مباانی نظاری ساند
تحول ،سند تحول و برنامه درسی ملی) ،از نظر انسجام مفهوم شناختی ،روششاناختی و سااختاری
فاقد ارتبا و سنخیت مضامینی هستند.
بررسی پیشینهی پژوهش حاکی از آن است که از یک سو تحلیل و پرداختن به ساند تحاول
بنیادین ،بهمثابهی یکی از اسناد مادر در آموزش و پرورش دارای ضارورت و جایگااه ارزشامندی
است و از سوی دیگر با توجه به تالش مسئوالن امر برای انطباق محتوا و ساازوکار ساند تحاول باا
متون دینی جامعاهی اساالمی ایاران (محمادی پویاا ،صاالحی و مومیوناد ،)61 :9913 ،کنکااش و
پژوهش در رابطه با ارزشمندترین متن دینی یعنی قرآن کریم و همراستایی ساند باا آن ضاروری و
اجتنابناپذیر است .در واقع نتایج بررسیها نشان داد که پژوهشی به منظور نشاان دادن همراساتایی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با قرآن کریم صورت نگرفته است .از این رو اهمیت احصاء
مصادیق ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین آماوزش و پارورش در قارآن کاریم را
بیش از پیش نمایان میسازد تا اوالً میزان همراستایی اهداف ساحتهای تربیتی سند تحول بنیادین
را با قرآن کریم موردبررسی قرار دهد و ثانیاً با بهکارگیری این مصادیق در فرایند تعلایم و تربیات،
بهتر بتوان به هدف مطرح شده در سند تحاول یعنای حیاات لیباه نائال آماد .از ایان رو ،ساؤاالت
پژوهشی کیل مطرح و بررسی شدهاند:
 -9مؤلفههای هر یک از ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
کدماند؟
 -5مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی اعتقاادی ،اخالقای ،عباادی در قارآن کاریم
کدماند؟
 -9مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی اجتماعی و سیاسی در قرآن کریم کدماند؟
 -3مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی زیستی و بدنی در قرآن کریم کدماند؟
 -2مصادیق هر یک از مؤلفههاای سااحت تربیتای زیبااییشاناختی و هناری در قارآن کاریم
کدماند؟
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 -6مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی اقتصادی و حرفهای در قرآن کریم کدماند؟
 -8مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی علمی و فناوری در قرآن کریم کدماند؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و به صورت تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاس عملای اسات
که لی آن متن کامل قرآن کریم با توجه به مؤلفههای اساتخراج شاده بارای ساند تحاول بنیاادین
آمااوزش و پاارورش مااورد تحلیاال و بررساای قاارار گرفتااه اساات .اباازار پااژوهش نیااز فاارم وارساای
دومرحلااهای باااز و باادون پایش سااازمانیااافتگی جهاات احصاااء مصااادیق هاار یااک از مؤلفااههااای
ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین در قرآن کریم بوده است .مراحل انجام پاژوهش
به این صورت بوده است که ابتدا به تحلیل مؤلفههای ساحتهاای شاشگاناهی تربیتای بار اسااس
اهداف مندرج در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلایم و تربیات رسامی و عماومی جمهاوری
اسالمی ایران ( )9913پرداخته شده و مؤلفههای استخراجشده از دیدگاه تعدادی از صااحبنظاران
علوم تربیتی و علوم دینی مورد اعتبار بخشی قرار گرفته و در نهایت مؤلفههاای نهاایی در پاژوهش
حاضر مورد استفاده قرار گرفته است .الزم باه ککار اسات کاه اساتخراج مؤلفاههاای سااحتهاای
ششگانهی تربیتی ساند تحاول بنیاادین ،بارای اولاین باار در کشاور ،در ساال  9919در بخشای از
پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای نهجالبالغه بر اساس ساحتهای شاشگاناه تربیتای ساند تحاول
بنیااادین آمااوزش و پاارورش» ،توسااط نگارنااده صااورت گرفاات کااه در فصاالنامهی پااژوهشهااای
نهجالبالغه (محمدی پویا و دیگران )9913 ،به چاپ رساید .پاسازآن پژوهشاگران دیگاری از آن
پژوهش الهام گرفته و آن را در پژوهشهای خاود بکاار گرفتناد .همچناین کشااورز و ترکاشاوند
( )9916نیز در پژوهش خود از این مؤلفهها الهام گرفته و بهنوعی آن را اعتبار بخشی کاردهاناد .در
این پژوهش ،مؤلفههای تبیین شده ،مورد اعتبار بخشی چندین باره توسط صاحبنظران قرار گرفته
است .پس از مشخص نمودن مؤلفههای نهایی ،متن کامل قرآن کریم با توجه به مؤلفههای هر یک
از ساحتهای ششگانهی تربیتی مورد تحلیال کیفای قارار گرفتاه و ماواردی کاه دارای مضاامین
مرتبط با مؤلفههای ساحتهای تربیتی بودند ،شناسایی و لی دو موقعیت ازجمله؛ آدرس و زمینهی
ارتبالی هر یک از مصادیق ،در فرم تحلیل محتوا منظور شدهاناد .در مرحلاهی بعاد ضامن بررسای
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مفاد مصادیق مساتخرج شاده و مضاامین مطارح در آنهاا ،از بخاش دوم ابازار جهات لبقاهبنادی
مصادیق به منظور تبیین و دستیابی به مصادیق هریک از مؤلفههای ساحتهای تربیتی ،بهاره گرفتاه
شد.

یافتههای پژوهش
سؤال اول پژوهش؛ مؤلفههای هر یک از ساحتهاای شاشگاناه ی تربیتای ساند تحاول
بنیادین آموزش و پرورش کدماند؟
جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،با بررسی تحلیل محتاوای اهاداف منادرج در مباانی
نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسامی و عماومی جمهاوری اساالمی ایاران ( )9913و
استخراج مؤلفههای مورد نظر برای هر یاک از سااحتهاای شاشگاناهی تربیتای و پاس از اعتباار
بخشی چندین باره (با توجه به توضیحات پانویس) توسط تعدادی از صاحبنظران علاوم تربیتای و
دینی ،مؤلفههای نهایی در قالب جدول ( )9احصاء گردید.
جدول  .9مؤلفههای ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ساحتهای

مؤلفهها

تربیتی

دینداری و اخالق -حفظ کرامت و عزتنفس -عقالنیت محوری -کسب
بصیرت دینی -مسئولیت محوری -تعالی ارزشهای دینی -پرهیز از ایمان گروی
صرف -پرهیز از تکفیر و تفسیق -پرهیز از تحجر و خرافه گویی -ارزشهای عام
انسانی -توازن بین ظاهر و بالن -رعایت اعتدال -رفع و دفع رکایل -مستدل در
اعتقادی،

انتخاب -گستردگی فکر (کهن باز) -خدامحوری (الاعت از خدا)-

اخالقی ،عبادی

خودشناسی -عدالت محوری -اقدام به عمل برای خدا -ناظر دانستن خداوند در
همهی احوال -توکل بر خدا -راضی بودن به رضای خداوند -دعا و استعانت از
خدا -امیدواری به رحمت خدا -اعتقاد به روز رستاخیز -یادآوری مرگ -پرهیز
از دلبستگی به دنیا -پرهیز از آرزوی دراز -اکتفا به حد ضرورت از دنیا -عبرت
از درگذشتگان -تقوا -جهاد با نفس -انجام واجبات -پرهیز از عجب و
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ساحتهای

مؤلفهها

تربیتی

خودپسندی -پرهیز از ستم -صبر و تحمل در راه حق -توبه -تسلیم بودن در برابر
قضاء و قدر الهی -خاشع بودن -گریستن از خوف الهی -تواضع -امر به معروف
و نهی از منکر -یادآوری و شکرگزاری نعمتها
ارتبا
اجتماعی و
سیاسی

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

اخالق اجتماعی  -جلوگیری از خودکامگی و استبداد -مردمساالری -شایسته-
ساالری  -مشارکت مردم در تعیین سرنوشت -حق برخورداری از احترام و
محبت -حفظ اسرار دیگران -وفای به عهد -رسیدگی و نظارت بر زندگی
محرومین -اصالح شرایط -پرهیز از مصاحبت با بدان

زیستی و بدنی

حفظ بهداشت زیستی -نظافت ظاهری -منابع لبیعی -احترام به لبیعت

زیباییشناختی

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

و هنری
اقتصادی و
حرفهای
علمی و فناوری

سایر دیدگاهها
پرهیز از اسراف و تبذیر -درآمد و کسب حالل
علم و فناوری -تلفیق و هماهنگی علم و دین -فهم و درك دانش -تلفیق و
هماهنگی علم و عمل -حقیقتجویی

سؤال دوم پژوهش؛ مصادیق هریک از مؤلفاههاای سااحت تربیتای اعتقاادی ،اخالقای و
عبادی بر اساس قرآن کریم کدماند؟
مجدداً یادآور می گردد که در ادامه ابتدا مؤلفه نوشته شده است و در کیل آن به مصداقهایی
از قرآن کریم که مرتبط با آن مؤلفه بوده ،اشاره شده است .آدرس سورهها و آیات کلیه مصادیقی
استخراج شده در جدول پایان هر سؤال ،آمده است .همچنین برای رعایت اختصار و جلاوگیری از
لوالنی شدن حجم مقاله در سؤاالت  5تا  8پژوهش تنها به ککر نمونههایی از آیات قرآن کریم در
برخی از مؤلفههای استخراجشده ،بسنده شده است.
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جدول  .9مصادیقِ هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی اعتقادی ،اخالقی،
عبادی بر اساس قرآن کریم

ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی
برخی از مصادیق

مؤلفهها
دینداری و اخالق

1

حفظ کرامت و
عزتنفس

(قلم-)3/
(نساء( -)991 /فالر( -)93/یونس( -)62 /منافقون)1 /

2

عقالنیت محوری

(کاریات( _)26/اعراف 911/و ( _)536حج( _ )88/زمر( _)98/رعد_)56/

3

(لور( _)95/له 23/و ( -)951فجر( -)2/ق( -)98/حج( _)36/توبه 18/و _ )958
(آل عمران( -)8/رعد(-)91/زمر(_)91/غافر(_)23/انفال( -)55/یونس_)933/
(بقره( _)999/مدثر( -)91/اعراف( -)986/اعراف)913 /

کسب بصیرت دینی
مسئولیت محوری
تعالی ارزشهای

(اعراف( -)539/حج( – )36/فرقان 69/و ( – )89یوسف( -)931/اعراف-)539/
(ص 32/و(– )36کاریات 53/و (-)59آل عمران( –)99/قصص(– )39/ق)55/
(اسراء(-)93/بقره(-)988/مؤمنین(-)1/معراج(_)95/مائده(-)9/آلعمران-)86/
(قیامت( -)96/مؤمنون)992/
(کهف( – )59/بقره)916 /

دینی
پرهیز از ایمانگروی
صرف

4

عنکبوت 8/و  1و )21

َ َ
َّ َّ
ُ َ
َ َ َ َ ْ َ
ِ « .9إن ال ِذ َين ِع ْند َر ِّبک ال َي ْستک ِب ُرون َع ْن ِع َب َاد ِت ِه َو ُي َس ِّب ُحون ُه َو ل ُه َي ْس ُجدون»؛ آنها که (در مقام قرب) نزد پروردگار تو هساتند،
(هیچگاه) از عبادتش تکبر نمیورزند و او را تسبیح میگویند و برایش سجده میکنند (اعراف.)536/
َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ
ً
ين أ َي ْبتغون ِع ْند ُه ُم ال ِع َّزة ف ِإن ال ِع َّزة ِلل ِه َج ِميعا» ،همانها کاه کاافران را باه جاای
ون المؤ ِم ِن
« .5ال ِذين يت ِخذون الک ِاف ِرين أو ِلياء ِمن د ِ
مؤمنااان ،دوساات خااود انتخاااب ماایکننااد .آیااا عازبت و آباارو ناازد آنااان ماایجوینااد؟ بااا اینکااه همااه عزبتهااا از آن
خداست؟!(نساء.)991/
َْ َ ُُْ ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ
« .9أم تأأمرهم أحَمهأم ِبهأذا أم هأم قأوم طأاُون« آیاا عقاالهایشاان آنهاا را باه ایاان اعماال دساتور ماایدهاد ،یاا قااومی
لغیانگرند؟(لور.)95/
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ ِّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ات لنکفرن عنهم سيئ ِات ِهم و لنج ِزينهم أحسن ال ِذي كانوا يعملأون» و کسانی کاه ایماان آورده و
« .3و ال ِذين آمنوا و ع ِملوا الص ِالح ِ
کارهای شایسته انجام دادند ،گناهان آناان را مایپوشاانیم (و مای بخشایم) و آناان را باه بهتارین اعماالی کاه انجاام
میدادند پاداش میدهیم (عنکبوت.)8 /
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ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی
مؤلفهها

برخی از مصادیق

پرهیز از تکفیر و

(توبه 53/و ( -)29بقره( -)11/نور( -)3/مائده( -)38/نور( – )22/مائده-)53/
(حج)99 /

تفسیق

(بقره(– )935/سبأ( -)39/آل عمران 63/و  81و (-)13نساء 989/و -)985

پرهیز از تحجر و

(مائده 85/و ( -)89اعراف 999/و(-)991توبه 93/و ( -)99مریم 19/و 11و-)11

خرافهگویی

(اسراء( -)33/نمل( -)38/یس( -)91/انعام)66/

ارزشهای عام انسانی
توازن بین ظاهر و

(بقره( -)93/انعام( -)962/له( -)959/احزاب( -)85/بقره( -)51/اسراء_)83/
(جاثیه)99/
(انعام)953/

بالن
رعایت اعتدال

(بقره( _)939/انفطار(-)6/لقمان( -)91/اعراف( -)99/بقره(-)539/انقطار 8 /و_)1

1

(قمر)31/

رفع و دفع رکایل
مستدل در انتخاب

(نساء)86/
5

گستردگی فکر (کهن
خدامحوری (الاعت
خودشناسی

(نساء( -)15 /ص( -)51 /محمّد( – )53 /بقره 6/و ( – )8مومنون_ )61/
(نساء( – )15/کاریات )59 /

باز)
از خدا)

(اسراء( -)92/ص( -)51 /انسان( -)9 /کهف)51 /

3

عدالت محوری

(نساء( -)21/نساء( – )13/آل عمران 95/و ( _)995انفال 9/و  53و _)36
(حجرات( _)93/مجادله)99/
(لارق( -)2/مریم( – )68/کاریات )59 /
(اعراف( -)51 /انعام( – )992 /انفطار  8 /و( – )1ممتحنه ( – )1 /بقره – )919/
(مائده ( – )1/نساء  9 /و ( – )21حدید )52 /

َ « .9يا َبني َآد َم ُخ ُذوا ز َين َت ُک ْم ع ْن َد ُك ِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْاش َر ُبوا َو َال ُت ْسر ُفوا إ َّن ُه َال ُيح ُّب ْال ُم ْسرف َ
ين» ای فرزندان آدم! زینت خود را باه
ِ
ِِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
هنگام رفتن به مسجد ،با خود بردارید! و (از نعمتهای الهای) بخوریاد و بیاشاامید ،ولای اساراف نکنیاد کاه خداوناد
مسرفان را دوست نمیدارد! (اعراف.)99 /
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ
ٌ َْ َ ْ ُ َْ َ
ک ُم َ ٌ َ َّ َّ
باب» این قرآن کتابى گرانقدر و پر خیر و برکت اسات کاه آن را
ِ « .5كتاب أنزلناه ِإلي
بارک ِليدب ُروا ِ
آيات ِه و ِليتذكر أولوا اْلل ِ
به سوى تو فرستادیم تا همگان در آیات آن بیندیشند ،پس هدایت پذیران راهیاب شوند و عناد پیشاگان عاذرى بار
گمراهى خویش نیابند و تا صاحب خردان به دالیل حق توجه کنند و به سوى آن هدایت گردند (ص.)51/
ُ َ
َْ ُ ْ ْ ُ
« .9فل َي ْنظ ِر ِاْلن َسان ِم َّم خ ِلق» انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! (لارق.)2/
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ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی
برخی از مصادیق

مؤلفهها
اقدام به عمل برای

(کهف)993/

خدا
ناظر دانستن خداوند
در همهی احوال

1

(علق( -)93 /ق)96 /
(یونس( -)89/هود( -)26/ابراهیم( -)98 /هود( -)11 /یوسف( -)68 /یونس13 /

توکل بر خدا

2

و( -)12توبه( – )951/بقره( – )523/ابراهیم( -)95/لالق(-)9/اعراف (_)11/آل
عمران( _)989/نساء ( _ )19 /احزاب ( _ )31 /ممتحنه ( _ )63/اعراف_ )11 /
(زمر( _ )91/رعد( _ )93/ابراهیم( _ )99/ممتحنه( _ )3/ملک( _ )51/شوراء)93/

راضی بودن به رضای

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

خداوند
دعا و استعانت از
خدا

3

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

امیدواری به رحمت

(بقره 591 /و ( _)555نساء( -)31/نساء( -)993/زمر( -)29/آل عمران-)993/
(هود( -)993/فرقان( -)83/نوح 93/و( -)95هود( -)9/یوسف)18/

خدا
اعتقاد بهروز رستاخیز
یادآوری مرگ

(آلعمران 92/و( _ )96حمد( _ )2/بقره 32/و ( _ )929یوسف( _ )91/له_)51/

4

(سبأ 8/و ( -)1عنکبوت( _ )63/رعد( _ )56/توبه( _ )91/مؤمنون)992/
(آلعمران( -)912/زمر( – )35/انبیاء( – )93/الرحمن 58/و( – )56جمعه– )1/
(آلعمران( – )961/نساء( _ )81/لقمان( -)93/انبیاء)92/

َ َ َ َ َّ َّ
« .9أ ل ْم َي ْعل ْم ِبأن الل َه َيري» مگر نمیداند که خدا کارهایش را میبیند؟ (علق.)93 /
ْ
َ َّ ْ َ َّ َ
َّ َّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ِّ َ
َ ْ
ُ َ َ
َ « .5و َي ْر ُزق ُه ِم ْن َح ْيث ال َي ْحت ِس ُب َو َم ْن َيت َوكل َعلى الل ِه ف ُه َو َح ْس ُب ُه ِإن الل َه َب ِالغ أ ْم ِر ِه قد َج َعل الل ُه ِلکأل ش ْأي ٍء قأدراً» و او را از جاایی
که گمان ندارد روزی می دهد؛ و هر کس بر خدا توکبل کند ،کفایت امرش را میکند؛ خداوند فرماان خاود را باه
انجام میرساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازهای قرار داده است! (لالق.)9 /
اک َن ْع ُب ُد َو إ َّي َ
« .9إیَّ َ
اک َن ْس َت ُ
عين» بار الاها ،تنها تو را میپرستیم و در آن ،تنها از تو یارى مى جوییم (حمد.)2 /
ِ
َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ
َ ُ
َّ
ُ ُ َ ُ َ
ُ ْ َّ ْ َ َّ َ َ
َْ
« .3قل ِإن ال َم ْوت ال ِذي ت ِف ُّرون ِم ْن ُه ف ِإن ُه ُمَ ِقيک ْم ث َّم ت َر ُّدون ِإلى َع ِال ِم الغ ْي ِب َو الش َه َاد ِة ف ُي َن ِّب ُئک ْم ِب َما ك ْنت ْم ت ْع َملون» بگو« :این مرگای
که از آن فرار می کنید سرانجام با شما مالقات خواهد کرد؛ سپس به سوی کسی کاه داناای پنهاان و آشاکار اسات
بازگردانده میشوید؛ آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید خبر میدهد!» (جمعه.)1 /
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ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی
برخی از مصادیق

مؤلفهها
پرهیز از دلبستگی به

(لقمان(_)99/حدید(_)53/آلعمران(_)912/انعام(_)83/جاثیه(_)92/آلعمران/
(-)916انعام(_)95/حجر(-)11/له(_)999/ابراهیم(_)9/نازعات( _)91/نحل)938/

دنیا
پرهیز از آرزوی دراز

(حدید( -)93/حجر( – )9/قصص( _)19/آلعمران)911 /

اکتفا به حد ضرورت

(اعراف)99 /

از دنیا
عبرت از
درگذشتگان
تقوا

1

(زخرف( –)26/نور( – )33/یوسف( – )999/نازعات)56/
(حشاار 8 /و( -)1مائااده( -)5 /ح اجّ 9 /و  5و ( - )99انعااام ( – )929 /نساااء– )88 /

2

جهاد با نفس

(هود( – )953/حشر( – )5/روم( – )21/بقره( _)23/حجر( – )88/یونس– )15/

(بقره( -)916 ،981 ،52 ،53 ،59،59/آل عمران 955/و 959و 952و  995و – )993
3

انجام واجبات
پرهیز از عجب و

(آل عمران 531 /و ( – )935حجرات 93 /و(– )99یوسف(_)13/احزاب)83/
(عنکبوت( -)61/بقره( -)913 /محمد «ص»( -)99 /توبه( -)39 /انفال)83 /
(نساء)61/
(لقمان( _)91 /نساء( _)96/اسراء)98/

خودپسندی
پرهیز از ستم

4

(هود( _)999/بقره(– )521/مائده( _)5/کاریات( _)21/شوری 33/و _)35
(اعراف( _)99/انعام )992/

َ ُ ًّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
ک م ْن َأ ْن َباء ُّالر ُسل َما ُن َث ِّب ُت به ُف َؤ َاد َک َو َج َاء َک في هذه ْال َح ُّق َو َم ْوع َظ ٌة َو ذ ْك َرى ل ْل ُم ْأؤمن َ
ين» ماا از هار یاک از
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
« .9و كَ نقص علي ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
سرگذشتهای انبیا برای تو بازگو کردیم تا به وسیله آن ،قلبت را آرامش بخشایم؛ و ارادهات قاوّی گاردد؛ و در ایان
(اخبار و سرگذشتها) ،برای تو حقب و برای مؤمنان موعظه و تذکبر آمده است (هود.)953 /
َ
ُ َّ َ َ َ ُ َّ
ُ
َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ « .5يا أ ُّي َها َّالن ُاس ْاع ُبدوا َر َّبک ُم ال ِذي خلقک ْم َو ال ِذ َين ِم ْن ق ْب ِلک ْم ل َعلک ْم تتقون» ای ماردم! پروردگاار خاود را پرساتش کنیاد؛ آن
کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزکار شوید (بقره.)59 /
َ
َ
ًَ ً
ْ
َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
قاال َو جاه ُدوا بأ ْم ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ
بيل الل ِه ِذلکم خيأر لکأم ِإن كنأتم تعلمأون» گرفتاارى هااى زنادگى و
« .9ان ِف ُروا ِخفافا و ِث
ِ ِ ِ
والکم و أنف ِسکم في س ِ
کارهاى روزمربه عذرى موجه براى ترك جهاد نیست ،بنابراین وقتى به جهاد فرا خوانده ماى شاوید ،خاواه سابکبار
باشید یا گرانبار ،باید روانه شوید و با مال و جانتان در راه خ دا پیکار کنیاد .ایان باراى شاما بهتار اسات اگار بدانیاد
(توبه.)39 /
َ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ ٌ َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ َ َّ
السب ُيل على الذ َين َيظل ُمون الن َاس َو َي ْبغون في اْلْرض بغ ْير الحق أولئک له ْم عأذاب أل ٌ
أيم» ایاراد و مجاازات بار کساانی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ « .3إنما ِ
ِ ِ ِ
است که به مردم ستم میکنند و در زمین بناحق ظلم روا میدارند؛ برای آنان عذاب دردناکی است! (شوری.)35 /
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ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی
برخی از مصادیق

مؤلفهها
صبر و تحمل در راه
حق

1

توبه

(آلعمران( _)533/معارج( -)2/بقره( _)929/زمر( _)93/رعد( _)53/فرقان_)82/
(بقره( _)32/هود( -)992/نحل( -)958/مزمل( -)93/هود( -)99/نحل-)35/
(مومنون( -)999/عنکبوت( -)21/حجرات( -)2/قلم)31/
(هود( -)9/آل عمران( _)992/مائده( -)1/نساء( -)993/زمر( -)29/بقره_)916/

2

(نور( _)99/شورى(-)52/بقره( _)555/تحریم( -)1/مائده( -)83/بروج_)93/
(بقره( _)555/رعد(_)55/هود( _)993/نساء)99/

تسلیم بودن در برابر
قضاء و قدر الهی

3

خاشع بودن
گریستن از خوف
الهی
تواضع

4

(له 951/و( -)993قلم( –)31/لور( -)31/انسان)53/
(مومنون 5/و( -)95بقره( -)32/آل عمران( -)911/انبیاء( -)13/زمر)1 /
(مریم( -)21/اسراء)931/
(فرقان(_)69/اسراء( -)53/سوره اسراء( -)98/شعراء)592/

َ
ُ
َّ ُ َّ َ َّ ُ ُ ْ َ
ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
صاب ُروا َو ِرابطوا َو اتقوا الل َه ل َعلک ْم تف ِل ُحون» اى کسانى که ایمان آورده اید ،بر نااگوارى هاا و بار
« .9يا أيها الذين آمنوا اص ِبروا و ِ
پرهیز از گناهان و الاعت از خدا شکیبایى کنید و با اتکا به صبر و پایدارى یکدیگر بر مقاومت خاویش بیفزاییاد و
در امور دین و دنیاا باا یکادیگر همبساتگى داشاته باشاید و از عاذاب خادا پاروا کنیاد ،باشاد کاه نیکبخات شاوید
(آل عمران.)533 /
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َّ ُ ُ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ً َ َ ً َ َ َ ُ َ ًّ َ ُ ْ ُ َّ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ ِّ َ َ ُ
أاَ َع َل ْأي ُکمْ
« .5و أ ِن استغ ِفروا ربکم ثم توبوا ِإلي ِه يمتعکم متاعا حسنا ِإلى أج ٍل مسمى و يؤ ِت كل ِذي فْ ٍل فْله و ِإن تولأوا ف ِأإني أخ
َ
َ
َعذا َب َي ْو ٍم ك ِب ٍير» و اینکه :از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس بسوی او بازگردید؛ تا شاما را تاا مادّت معیّنای،
(از مواهب زندگی این جهان) ،به خوبی بهره مند سازد؛ و به هر صاحب فضیلتی ،به مقدار فضایلتش ببخشاد! و اگار
(از این فرمان) روی گردان شوید ،من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم! (هود.)9 /
َ ْ ْ ُ ْ َ ِّ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ ُ
حين تق ُوم» بر حکمى که پروردگارت مقربر داشته است شکیبا بااش;
« .9و اص ِبر ِلحک ِم ربک ف ِإنک ِبأعي ِننا و سبح ِبحم ِد ربک
تو قطعاً زیر نظر مایى و کارت بر ما پوشیده نیست; پس مبادا از فرمان ما روى برتابى; و آن گاه که به پا مى خیازى
همراه با ستایش پروردگارت او را تسبیح گوى (لور.)31 /
َ ً
ُّ ِّ
ُْ
ْ ْ َ
َ
َ « .3و اخ ِفض ل ُه َما َج َن َاح الذل ِم َن َّالر ْح َم ِة َو قل َر ِّب ْار َح ْم ُه َما ك َما َر َّب َي ِاني ص ِغيرا» و بالهای تواضع خاویش را از محبّات و لطاف،
در برابر آنان فرود آر! و بگو« :پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کاوچکی تربیات کردناد ،مشامول رحمتشاان
قرار ده!» (اسراء.)53 /
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ساحت اعتقادی ،عبادی ،اخالقی
مؤلفهها

برخی از مصادیق

امر به معروف و

(آل عمران( -)933/لقمان( -)98/آل عمران 993/و( -)993اعراف-)928/

نهی از منکر

1

یادآوری و

(توبه 89/و( -)995حج)39/
(ابراهیم( -)8/نحل( -)91/نحل( -)959/بقره)925/

شکرگزاری نعمتها

سؤال سوم پژوهش؛ مصادیق هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی اجتمااعی و سیاسای بار
اساس قرآن کریم کدماند؟
در جدول ( )9نتایج بررسی مصادیق اساتخراج شاده هار یاک از مؤلفاههاای سااحت تربیات
اجتماعی و سیاسی بر اساس قرآن کریم ارائه شده است.
جدول .9مصادیقِ هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی اجتماعی و سیاسی بر اساس قرآن کریم
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
مؤلفهها
ارتبا با خانواده
جامعه صالح

5

برخی از مصادیق
(نساء( _)93/نور( _)69/تحریم)6/
(اسراء -)92 /شعراء)919 /

َ
َ َُ َ
ُْ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
َ َّ َ
اص ِب ْر َعلى َما أ َص َابک ِإن ذ ِلک ِم ْن َع ْز ِم اْل ُم ِور» پسارم! نمااز را برپاا دار و
وَ و انه ع ِن المنک ِر و
« .9يا بن َّي أ ِق ِم الصَة و أمر ِبالمعر ِ
امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو میرسد شکیبا باش کاه ایان از کارهاای مهامّ اسات!
(لقمان.)98 /
ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ ْ َ
َ
ْ
أب ِبمأا
« .5الرجال قوامون على النس ِاء ِبما فْل الله بعْهم على بع ٍض و ِبما أنفقأوا ِمأن أمأو ِال ِهم فالص ِأالحات ق ِانتأات ح ِافظأات ِللغي ِ
ْ َ
َ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ً َّ
َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ُ َ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
ون ُن ُش َوز ُه َّن َفع ُظ ُ
وه َّن ِفي ال َمْ ِاج ِع و اض ِربوهن ف ِإن أطعأنکم فأَ تبغأوا علأي ِهن س ِأبيَ ِإن
ح ِفظ الله و الَ ِتي تخاف
ِ
َّ َ َ ً َ ً
الل َه كان َع ِل ّيا ك ِبيأرا» مردان ،سرپرست و نگهبان زنانند ،بخالر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی
نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و بخالر انفاقهایی که از اموالشان (در ماورد زناان) مایکنناد؛ و زناان صاالح،
زنانی هستند که متواضعند و در غیاب (همسر خود) ،اسرار و حقوق او را ،در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قارار
داده ،حفظ می کنند؛ و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید ،پناد و انادرز دهیاد! (و اگار
مؤثر واقع نشد) ،در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل ،برای وادار کاردن آنهاا باه انجاام
وظایفشان نبود) ،آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند ،راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوناد،
بلندمرتبه و بزرگ است( .و قدرت او ،باالترین قدرتهاست( ).نساء.)93 /
999

احصاء مصادیق ساحتهای ششگانهی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قرآن کریم

ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
برخی از مصادیق

مؤلفهها

(بقره( -)918/روم( -)59/نور 21 /و ( _)21احزاب( -)93/نساء)93 /

توجه به نهاد خانواده
اخالق اجتماعی

(حجرات( -)1/توبه( -)89/نور 58/و( -)69- 51حشار( -)93 /مجادلاه-)99/
(نساء 21/و ( - )16نور 58/و( -)69- 51توبه)89 /

9

جلوگیری از خودکامگی و استبداد
مردمساالری

5

شایستهساالری

(اعراف(-)99/بقره 23/و 28و 993و 933و 962و 599و(-)581نساء 9/و-)93
(آل عمران 91 /و 23و  998و( -)992اسراء)98 /
(حدید)52/

9

مشارکت مردم در تعیین سرنوشت

(انبیاء( -)932/بقره)953 /
3

(حدید( -)52/رعد( -)99/هود)69 /

2

َ ُْ ْ َ ََُْ ََ
َ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ
َ ْ ُْ
َ َ ُ َّ َ
َ ْ َ ْ َ
ْ َ ََ
أاءت
ين اقتتلوا فأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ف ِإن َبغت ِإ ْحد ُاه َما َعلى اْلخ َأرى فق ِأاتلوا ال ِتأي ت ْب ِغأي حتأى ت ِفأيء ِإلأى أم ِأر الل ِأه ف ِأإن ف
َ « .9و ِإن طا ِئفت ِان ِمن المؤ ِم ِن
َ
َف َأ ْصل ُحوا َب ْي َن ُه َما ب ْال َع ْدل َو أ ْقس ُطوا إ َّن َّالل َه ُيح ُّب ْال ُم ْقسط َ
ين» و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند ،آنها را آشاتی
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند ،با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگااه بازگشات (و
زمینه صلح فراهم شد) ،در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست
میدارد (حجرات.)1 /
اب َو ْالم َيز َان ل َي ُق َوم َّالن ُاس ب ْالق ْسط َو َأ ْن َز ْل َنا ْال َحد َيد فيه َب ْأ ٌس َشد ٌيد َو َم َناف ُع ل َّلنأاس َو ل َأي ْع َل َم َّالل ُأه َمأنْ
َ « .5ل َق ْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا ب ْال َب ِّي َنات َو َأ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ْالک َت َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ
َ َْ
َي ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسل ُه ِبالغ ْي ِب ِإن الل َه ق ِو ٌّي َع ِز ٌيز» ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسامانی) و میازان (شناساایی
حقب از بالل و قوانین عادالنه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی
برای مردم است تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری میکند بی آنکه او را ببینند؛ خداوناد قاوّی و شکساتناپاذیر
است! (حدید .) 52 /این آیه با توجه تفاسیر گوناگون ،به قیام برای اجرای عدل و داد توسط مردم اشاره دارد کاه مایتاوان ایان
مورد را از مصادیق توجه به جایگاه مردم در برپایی جامعه تؤام با عدالت و از عناصر مردمساالری به شمار آورد.
َّ ُ ْ َ ْ ِّ ْ َ َّ ْ َ
ََ ْ ََ
َ
اْلْر َض َير ُثها عباد َي َّ
الص ِال ُحون» و به یقین ،در زبور ،کتااب آسامانى داود ،پاس از تاورات ،آن
َ « .9و لقد كت ْبنا ِفي الز ب ِور ِمن بع ِد الذك ِر أن
ِ ِ ِ
یادواره الهى نوشتیمکه زمینرا از شرك وگناه پاكخواهیمساخت و بندگان شایسته من آن را به ارث خواهند برد (انبیاء.)932/
َْ
ً َ َ َ
َ َ َّ َ
َ
َْ ُ
َ ِّ ٌ
َُ َ
َ
َّ َ
َ َّ َّ َّ َ َ
« .3ل ُه ُم َعق َبات ِم ْن َب ْي ِن َيد ْي ِه َو ِم ْن خل ِف ِه َي ْحفظون ُه ِم ْن أ ْم ِر الل ِه ِإن الل َه ال ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما ِبأنف ِس ِه ْم َو ِإذا أ َر َاد الل ُه ِبق ْو ٍم ُس ْوءا فَ َم َر َّد ل ُه َو َما
َ
ل ُه ْم ِم ْن ُد ِون ِه ِم ْن َو ٍال» برای انسان ،مأمورانی است که پی در پی ،از پیش رو و از پشت سرش او را از فرماان خادا ححاوادث غیار
حتمی] حفظ می کنند؛ (امّا) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملبتی) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آناان آنچاه را در خودشاان اسات
تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی (بخالر اعمالشان) کند ،هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا ،سرپرستی
نخواهند داشت! (رعد.)99 /
 .2تفویض اختیار به انسان در راستای آبادانی و بهرهوری از نعمات را می توان در زمره مشارکت در تعیین سرنوشت به شامار آورد.
َْ
ًَ َ َ
َ
ُ َّ َ ُ
َ ُ
َْ َ َ ُ
َ َ ََ
ُ ُ َ َّ
َ َْ
« َو ِإلى ث ُم َود أخ ُاه ْم َص ِالحا قال َيا ق ْو ِم ْاع ُبدوا الل َه َما لک ْم ِم ْن ِإل ٍه ُ ْي ُر ُه ُه َو أنشأ ك ْم ِم َن اْلْر ِض َو ْاست ْع َم َرك ْم ِف َيها ف ْاستغ ِف ُر ُوه ث َّم ت ُوبوا ِإل ْي ِه ِإن َر ِّبأي
يب ُمج ٌ
َقر ٌ
يب» و بسوی قوم «ثمود» ،برادرشان «صالح» را (فرستادیم)؛ گفت « :ای قوم من! خدا را پرستش کنید که معبودی جز او
ِ
ِ
برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید و آب ادی آن را به شما واگذاشات! از او آمارزش بطلبیاد ،ساپس باه ساوی او
بازگردید که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک و اجابتکننده (خواستههای آنها) است!» (هود.)69 /
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ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
برخی از مصادیق

مؤلفهها
حق برخورداری از احترام و محبت
اخالق شهروندی

(مریم( _)93/عنکبوت( _)1/احقاف)92/
(حشااار( - )93/حجااارات( -)1/نسااااء 21/و ( )16نسااااء 21/و – )16

9

(نور 58/و( -)69- 51مجادله( -)99/توبه)89 /
(تحریم( – )9 /انفال)58 /

حفظ اسرار دیگران
وفای به عهد

(بقااره( -)19/نساااء( -)96/اسااراء( -)59/انعااام( -)929/لقمااان_)93/

(احاااازاب( -)59/بقااااره 33/و ( -)988انعااااام( -)925/مائااااده_)9/

5

(اسراء( -)93/صف 5/و( -)9حج)51 /
رسیدگی و نظارت بر زندگی محرومین

(نساء( _)82/کاریات( -)91/بقره 988 /و ( -)513حدیاد( -)8 /حاج/
)51

اصالح شرایط
پرهیز از مصاحبت با بدان

(هود( -)11/رعد)99/
9

(ممتحنه( -)1/مائده( _)28/فرقان( _)51/مجادله)55/

سؤال چهارم پژوهش؛ مصادیق هر یک از مؤلفههای سااحت تربیتای زیساتی و بادنی بار
اساس قرآن کریم کدماند؟
در جدول ( )3نتایج و مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی زیساتی و بادنی در قارآن
کریم گزارش شده است.
َ َ
ُ َّ َ َ ْ
ُ ِّ
ََْ ُ ُ
ً َ
َ َّ
ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َ « .9يا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا ال تدخلوا ُب ُيوتا ُ ْي َر ُب ُي ِوتک ْم َحتى ت ْستأ ِن ُسوا َو ت َسل ُموا َعلى أ ْه ِل َها ذ ِلک ْم خ ْي ٌر لک ْم ل َعلک ْم تأذك ُرون» ای کساانی کاه
ایمان آوردهاید! در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید؛ این بارای
شما بهتر است؛ شاید متذکبر شوید! (نور)58 /
َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ِّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
َّ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌ َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
َ
ود أ ِحلت لکم ب ِهيمة اْل نع ِام ِإال ما يتلى عليکم ُير م ِحلي الصي ِد و أنتم حرم ِإن اللأه يحکأم مأا ي ِريأد»
« .5يا أيها ال ِذين آمنوا أوفوا ِبالعق ِ
ای کسانی که ایمان آوردهاید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید! چهارپایان (و جناین آنهاا) بارای شاما حاالل شاده
است؛ مگر آنچه بر شما خوانده می شود (و استثنا خواهد شد)؛ و به هنگام احرام ،صید را حالل نشمرید! خداوند هر
چه بخواهد (و مصلحت باشد) حکم میکند (مائده.)9 /
ُ َّ
َّ
َ َُ ُ
َّ
ِّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
ک ُهأمُ
ِ « .9إن َما َي ْن َهاك ُم الل ُه َع ِن ال ِذ َين قاتلوك ْم ِفي الد ِين و أخرجوكم ِمن ِدي ِاركم و ظاهروا على ِإخر ِاجکم أن تولوهم و من يتولهم فأول ِئ
َّ
َ
الظ ِأال ُمون» تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی میکند که در امر دین با شما پیکار کردند و شاما را از خاناه
هایتان بیرون راندند یا به بیرونراندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظاالم و ساتمگر
است! (ممتحنه.)1 /
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جدول  .9مصادیقِ هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی زیستی و بدنی بر اساس قرآن کریم
ساحت تربیت زیستی و بدنی
مؤلفهها
حفظ بهداشت زیستی
نظافت ظاهری

9

5

برخی از مصادیق
(بقره 961/و ( _)555مدثر( _ )3/حج)51/
(مدثر( -)3/اعراف)99/
(نحل 93/و)99

منابع لبیعی
احترام به لبیعت

9

(بقره)532 /

سؤال پنجم پژوهش؛ مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی زیباییشناختی و هنری
بر اساس قرآن کریم کدماند؟
جدول ( ،)2نشان دهندهی نتیجه بررسی و بیان مصادیق ساحت تربیتی زیباییشناختی و هنری
در قرآن کریم میباشد.
جدول  .9مصادیقِ هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی زیباییشناختی و هنری بر اساس قرآن کریم
تربیت زیباییشناختی و هنری
مؤلفهها
آرامش روانی

3

دریافت احساس و معنا
سعهی صدر

2

احترام قائل شدن برای سایر دیدگاهها

برخی از مصادیق
(رعد( -)51/فتح( -)3/یونس 65/و )68
(نساء( -)15/ص( -)51/محمّد( -)53 /بقره( -)8/مومنون)61/
(له( -)52/زمر( -)55/شرح)9/
(نساء( -)16 ،12 /مائده)31 /

َ
ُ َ ُ َّ َّ
وه َّن َح َّتي َي ْط ُه ْر َن َفإذا َت َط َّه ْر َن َف ْأ ُت ُ
ساء في ْال َمحيض َو ال َت ْق َر ُب ُ
وه َّن م ْ
َ َْ َُ َ َ َ َْ
ُ ْ ُ َ ً َ ْ َ ُ ِّ َ
أن َح ْيأث أ َم َأرك ُم اللأ ُه ِإن
ِ
حيض قل هو أذي فاعت ِزلوا الن ِ
ِ
ِ
« .9و يسئلونک ع ِن الم ِ
ابين َو ُيح ُّب ْال ُم َت َط ِّه َ
َّالل َه ُيح ُّب َّالت َّو َ
رين» از تو درباره عادت ماهانه زنان مى پرسند .بگو :این براى آنان رنجى است .پس در روزهااى
ِ
ِ
عادتشان از آنان کناره گیرید و با آنها نزدیکى نکنید تا پاك شوند .پس هنگامى که غسل کردند ،از همان جا که خدا باه شاما
فرمان داده است با آنان آمیزش کنید که خداوند کسانى را که بسیار توبه کنند و در پاکى و پاکیزگى کوشا باشند دوسات ماى
دارد (بقره.)555 /
َ ََ
َ « .5و ِث َي َابک فط ِّه ْر» و لباست را پاك کن (مدثر.)3 /
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
َ َ َّ
َ
ُْ َ َ َ ُْ َ
أب ال َف َس َ
ک ال َح ْرث َو َّالن ْسل َو الل ُأه َال ُيح ُّ
أاد» (نشاانه آن ،ایان اسات کاه) هنگاامی کاه روی
َ « .9و ِإذا ت َولى َس َعى ِفي اْلْر ِض ِليف ِسد ِفيها و يه ِل
ِ
برمیگردانند (و از نزد تو خارج می شوند) ،در راه فساد در زمین ،کوشش میکنند و زراعتها و چهارپایان را نابود میسازند؛ (با
اینکه میدانند) خدا فساد را دوست نمیدارد (بقره.)532 /
َّ « .3الذ َين َآم ُنوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُوب ُه ْم بذ ْكر َّالله َأ َال بذ ْكر َّالله َت ْط َمئ ُّن ْال ُق ُل ُ
وب» آنها کسانی هستند که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ
(و آرام) است؛ آگاه باشید ،تنها با یاد خدا دلها آرامش مییابد! (رعد.)51 /
َ َ
ْ
ْ
« .2قال َر ِّب اش َر ْح ِلي َصد ِري» (موسی) گفت« :پروردگارا! سینهام را گشاده کن؛ (له.)52 /
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سؤال ششم پژوهش؛ مصادیق هر یک از مؤلفههای ساحت تربیتی اقتصادی و حرفهای بار
اساس قرآن کریم کدماند؟
در جدول ( )6پژوهش حاضر ،نتایج مصادیق مؤلفههای ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای در
قرآن کریم ارائه شده است.
جدول  .9مصادیقِ هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی اقتصادی و حرفهای بر اساس قرآن کریم
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای
برخی از مصادیق

مؤلفهها
پرهیز از اسراف و تبذیر

9

(یااونس( -)95/غااافر( - )51/اسااراء( -)56/اعااراف( -)99/غااافر-)91/
(انعام( -)939/فرقان( -)68/اسراء)58/

درآمد و کسب حالل

5

(انعام( -)925 /اعراف( -)12 /هود( -)12/اسراء)92 /

سؤال هفتم پژوهش؛ مصادیق هر یک از مؤلفههای سااحت تربیتای علمای و فنااوری بار
اساس قرآن کریم کدماند؟
مصادیق استخراج شده از مؤلفه های ساحت تربیت علمی و فناوری در قرآن کاریم در قالاب
جدول ( )8گزارش شده است.
جدول  .9مصادیقِ هریک از مؤلفههای ساحت تربیتی علمی و فناوری بر اساس قرآن کریم
ساحت تربیت علمی و فناوری
مؤلفهها
علم و فناوری

برخی از مصادیق
(له( _)993/توبه)955/

َ َ ً
َ ََْ ُ َ
َّ
َ َ
ُ َ ُْ
َ « .9و ال ِذ َين ِإذا أنفقوا ل ْم ُي ْس ِرفوا َو ل ْم َيقت ُروا َو كان َب ْي َن ذ ِلک ق َواما» و کسانی که هرگاه انفاق کنند ،ناه اساراف ماینمایناد و ناه
سختگیری؛ بلکه در میان این دو ،حدّ اعتدالی دارند (فرقان.)68 /
ْ َْ ُ ْ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ
َ
« .5و يا قو ِم أوفوا ال ِمکيال و ال ِميزان ِبال ِقس ِط و ال تبخسوا الناس أشياءهم و ال تعثوا ِفي اْلر ِض مف ِس ِدين» و ای قاوم مان! پیماناه و
وزن را با عدالت ،تمام دهید! و بر اشیاء (و اجناس) مردم ،عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین باه فسااد
نکوشید! (هود.)12 /
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ساحت تربیت علمی و فناوری
مؤلفهها
تلفیق و هماهنگی علم و دین

برخی از مصادیق
9

فهم و درك دانش
تلفیق و هماهنگی علم و عمل
(فناوری)

(مجادله( -)99/زمر( -)1 /له( -)993 /کهف)66/
(فالر( _)51/زمر( _)1/روم)55/
(یوسف( _)22/انبیاء)13/

5

حقیقتجویی

(غافر)21 /

نتیجهگیری و پیشنهاد
قرآن کریم بهعنوان مهمترین کتاب انسانساز ،همواره رهنمودی ارزناده بارای ساعادت بشار
بوده است .فلسفهی وجودی این کتاب آسمانی نیز همین میباشد .لذا استفاده از رهنمودهای قرآن
کریم در فرایند تعلیم و تربیتِ همهی جوامع به خصوص جوامع اسالمی ،الزامای باه نظار مایرساد
(محمدی پویا ،صالحی و مومیوند .)88 :9913 ،ازآنجاکاه ساند تحاول بنیاادین باه منظاور تحاولی
شگرف در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور تدوینشده ،لذا از آموزههاای قارآن کاریم
بهره برده است .پژوهش حاضر در پی آن است که مصادیق بهرهمندی سند تحول بنیادین از قارآن
کریم را تبیین نماید .بدین منظور هر کدام از ساحتهای شاشگاناهی ساند تحاول بنیاادین ماورد
تحلیل قرارگرفته و پس از استخراج مؤلفههای آنها ،به بررسی مصاادیق هار یاک از مؤلفاههاا در
قرآن کریم پرداختهشده است.
اولین ساحت تربیتی در سند تحاول بنیاادین آماوزش و پارورش؛ سااحت تربیات اعتقاادی،
عبادی و اخالقی بوده که ناظر به خودشناسی و معرفت نسابت باه خداوناد متعاال ،معااد ،نباوت و
پذیرش والیت رهبران دینی و پیروی از ایشان است (سند تحول بنیاادین .)511 :9913،در بررسای
این ساحت تربیتی 39 ،مؤلفه استخراج شد و برای هر کدام مصادیقی مستنداً از قرآن کریم احصااء
ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ِّ
ِّ َ ْ ً
َ « .9ق َال َل ُه ُم َ
وسى َهل أت ِب ُعک َعلى أن ت َعل َم ِن ِم َّما ُعل ْمت ُرشدا» موسی به او گفت« :آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلایم
داده شده و مایه رشد و صالح است ،به من بیاموزی؟» (کهف.)66 /
ْ ُ َ ْ َُْ َ
ُ
َ
َ ُ ُ
َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
وس لک ْم ِلت ْح ِص َنک ْم ِم ْن َبأ ِسک ْم ف َهل أنت ْم ش ِاك ُرون» و ساختن زره را بخالر شما به او تعلیم دادیم تاا شاما
« .5و علمناه صنعة لب ٍ
را در جنگهایتان حفظ کند؛ آیا شکرگزار (این نعمتهای خدا) هستید؟ (انبیاء.)13 /
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گردید .این یافته با یافتههای بیجنوند و باقری ( ،)9913همخوانی دارد .ایشان نیز در پاژوهش خاود
مؤلفههایی ازجمله خدامحوری ،خودشناسی ،عدالتمحاوری ،توکال بار خادا ،دعاا و اساتعانت از
خدا ... ،را برای عبودیت تبیین کردهاند .دومین ساحت تربیتای در ساند تحاول بنیاادین آماوزش و
پرورش؛ ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی بوده که ناظر به کسب شایستگیهایی است کاه متربیاان
را قادر میسازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیتهای سیاسای و اجتمااعی مشاارکت
کنند (سند تحول بنیادین .)935-939 :9913،در بررسی این ساحت تربیتی 92 ،مؤلفه استخراج شد.
این یافته با یافتههای بیجنوند ( ،)9911همخوانی دارد .ایشان نیز در پژوهش خود مؤلفههایی ازجمله
مردمساالری ،قانونمندی ،شایستهساالری ،احترام و محبت ،مسئولیتپاذیری ،حفاظ شاأن انساانی،
وفای به عهد ،نظارت و پاسخگویی ... ،را برای تربیت مادنی تبیاین نماوده اسات .ساومین سااحت
تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ساحت تربیت زیستی و بدنی میباشد که ناظر به
حفظ و ارتقای سالمت و رعایت بهداشت جسمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگران ،تقویت
قوای جسمی و روانی ،مبارزه با عوامل ضعف و بیمااری ،حفاظات از محایطزیسات و احتارام باه
لبیعت است (سند تحول بنیادین .)932 :9913،در بررسی این ساحت تربیتی 3 ،مؤلفاه اساتخراج و
مصادیقی احصاء گردید .چهارمین ساحت تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ساحت
تربیت زیباییشناختی و هنری میباشد که ناظر به رشد قوهی خیال و پرورش عوالف ،احساسات
و کوق زیباییشاناختی متربیاان اسات (ساند تحاول بنیاادین .)938 :9913،در بررسای ایان سااحت
تربیتی 3 ،مؤلفه استخراج و مصادیقی احصاء گردید .پنجمین ساحت تربیتی در سند تحول بنیاادین
آموزش و پرورش؛ ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای بوده که ناظر به رشد تواناییهای متربیان در
تدبیر امر معاش و تالش اقتصادی و حرفهای است (سند تحول بنیادین .)931 :9913،در بررسی این
ساحت تربیتی 5 ،مؤلفه استخراج شد و مصاادیقی نیاز احصااء اساتخراج گردیاد .ششامین سااحت
تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ساحت تربیت علمی و فناوری میباشد که ناظر به
رشد توانمندی افراد جامعه در راستای فهام و درك داناشهاای پایاه و عماومی ،کساب مهاارت
دانشافزایی ،بهکارگیری شیوهی تفکر علمی و منطقی ،توان تفکر انتقادی ،آمادگی جهات باروز
خالقیت و نوآوری و نیز ناظر به کسب دانش ،بینش و تفکر فناورانه برای بهباود کیفیات زنادگی
اساات (سااند تحااول بنیااادین .)999 :9913،در بررساای ایاان ساااحت تربیتاای 2 ،مؤلفااه اسااتخراج و
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مصادیقی از قرآن کریم احصاء گردید .ازآنجاکه تفکر و پرورش آن بخش مهمی از ایان سااحت
تربیتی میباشد ،لذا این یافته با یافتههای بیجنوند و همکاران ( ،)9919همخوانی دارد .ایشان نیاز در
پژوهش خود مؤلفههایی ازجمله قضاوت با معیار روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت ،استدالل در
امور ،حقیقتجویی ،بررسی مسائل از زوایای مختلف ،دوری از اغراض شخصی ،شافافساازی و
عینیتگرایی در امور ،انعطافپذیری در عقاید ،شکگرایی معقول (تردید ساازنده) ،احتارام قائال
شدن برای سایر دیدگاهها ،کنجکاوی و  ...را برای تفکر انتقادی تبیین نمودهاند.
با این توضیحات میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اوالً گزارههای تربیتی سند تحول بنیاادین
با آموزه های قرآن کریم همسویی داشته و ثانیاً چنانچه این مصادیق و آموزههاا در فرایناد تعلایم و
تربیت به کار گرفته شود و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی عملیاتی شود ،میتاوان
انتظار تربیت متربیانی در راستای آموزههای قرآنی را داشت .در نهایات باه دساتانادرکاران نظاام
تعلیم و تربیت پیشنهاد میگردد کاه عملیااتی شادن ساند تحاول بنیاادین ،مساتلزم همکااری ساایر
نهادهای جامعه و البته توانمندسازی معلمان و خانواده در این زمینه است .به عباارتی بایاد تادابیری
اندیشید تا همه نهادهای متولی تعلیم و تربیت (و نه فقط نظام تعلیم و تربیت رسامی و عماومی) در
فرایندی هم افزا ،نقش خود را در این زمینه ایفا کرده تا شاهد تربیت فراگیرانی عامل به قرآن کریم
باشیم .همچنین ازآنجاکه اخیراً زیر نظامهاای ساند تحاول بنیاادین تهیاه و تادوین شاده اسات ،باه
پژوهشگران پیشنهاد میشود همسویی این زیرنظامها باا آماوزههاای قارآن کاریم را ماورد بررسای
قرار دهند.
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