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 کریم قرآن در انسان تربیت فلسفی مبانی بررسی
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 3اکندی میریان احمد سید
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 دهیچک
 از حیاتی و های آموزه در انسان تربیت مبانی و اصول از بحث

 این رد. است شده تاکید آن بر بسیار که است مسائلی ترین ضروری
 سوق یفهوظ ویژه فعالیتی عنوان به تربیت و تعلیم فلسفه ارتباط،

 برای مطمئن  های مسیر انتخاب و شناخت سوی به ها انسان دادن
 که است آن حاضر پژوهش هدف. دارد عهده بر را شدن سعادتمند

 تربیت یفلسف مبانی انسان، تربیت فلسفی های آموزه از گیری بهره با
 اننش تحقیق نتایج و یافته. دهد قرار بررسی مورد را قرآن در انسان
 هستی ،شناسی معرفت بر مبتنی قرآن در انسان تربیت مبانی: اند داده

 ربیتت فلسفه و بوده شناسی ارزش و الهیاتی شناسی، انسان شناسی،
 بیتتر گرایی، اعتدال گرایی، فطرت: چون اصولی بر قرآن در انسان

 فاوتت و گرایی خانواده جویی کمال کرامت، تدبر، و تفکر عقالیی،
 بر پژوهش نوع که است ذکر به الزم. است استوار اجتماعی های

 و اسنادی ها، داده آوری گرد روش و است بنیادی هدف اساس
 .است شده انجام اینترنتی و مجازی های شبکه در جستجو همچنین

 
 قرآن انسان، ت،تربی فلسفه تعلیم، فلسفه تربیت، تعلیم،: واژگان کلید
 .کریم

 
 17/07/1401: دریافت تاریخ
 19/11/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولhajizad@iau.ir 

 

 مقدمه
انسان از دیرباز مورد توجه بسیاری  از مبانی و اصول تربیتی  شناخت

های فراوانی نظران بوده و در این راه کوششوران و صاحباز اندیشه
 ربیتفلسفه ت مسائل به توجه  که است . بدیهیصورت گرفته است

 های برداشت متضمن ورزان اندیشه فکری های آموزه و مکاتب در
 دورص منشا اند توانسته ها برداشت این از یک هر و بوده  متفاوتی

 .باشند انسانی زمینه فلسفه تربیت در متفاوت آرایی
 به لغت در  بنا بر نگره و آموزه های اغلب مکاتب فکری، تربیت 

است  ساختن قیمتی یا مرغوب و کردن زیاد دادن، نما و رشد معنای
 برای که می شود گفته روش هایی و تدابیر مجموعه تعلیم بهو 

 اقدامات و تصمیمات ادراکات، تمایالت، اکمال ابقاءو ایجاد،
تربیت از یک دیدگاه،  در واقع، می پذیرد. صورت متربی در مطلوب

اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد 
دیگر، منظور از تربیت انسان، به استعدادهای انسانی است. به بیان 

 .فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه موجود در او است
اگر چه حوزه های قابل توجهی از مبانی و اصول فلسفه تربیت      

را در آموزه های فکری به خوانش گرفت، اما به نظر می رسد که 
مکاتب وحیانی و ادبیات مرتبط با تئولوژی و الهیات خوانش خاص 

د را از مبانی و اصول فلسفه تربیت انعکاس داده اند. در این خو
ارتباط، قرآن کریم را باید یک نمونه بارز از منابع فلسفه تربیت 
انسان دانست. در قرآن کریم و همچنین در روایات معصومین )ع( 

 اکیدت انسان عقالنی جنبه به بابت مبانی و اصول فلسفه تربیت
به نظر می رسد که عقل راهنمای تربیتی  است و اینگونه شده فراوان

انسان بر اساس آموزه های قرآن باشد. در این ارتباط و نظر به 
محوری بودن عقل در تربیت انسان، مقام عقلی تربیت در قرآن کریم 

پیامبر باطنی انسان به گونه ای معرفی شده است که حتی از عقل 
 رفته و در فروع دینشمرده و اصول دین را جز با تحقیق عقالنی نپذی

نیز عقل را یکی از منابع اجتهاد معرفی کرده است. عقل در مقام 
 توان خیرابزاری آن، نیرو و قوه تجزیه و تحلیل است که با آن می

را از شر تمیز داد. در واقع، منظور از عقل، در جایگاه منبعی از منابع 
را  ، حقیقتتربیت اسالمی، استعداد یا نیرویی است که انسان با آن

دهد و از خطا، حق را از باطل یا درست را از نادرست تشخیص می
به بیان دیگر، توانایی درک و . رسدبه شناخت و معرفت کلی می

بینی منوط به جنبه عقالنی انسان تمیز، تشخیص، مقایسه و پیش
. البته نگاه تکاملی اسالم به ویژه قرآن کریم در مسئله تربیت شودمی

ر و مختص به عقل نیست. دیدگاه و آموزه های وحیانی فقط منحص
قرآن کریم عالوه بر عقل، مسائل دیگری چون: جوان گرایی،تفرد، 
تفاوت های اجتماعی، خانواده گرایی، فطرت گرایی و گزیده 
محوری در تربیت را در نظر می گیرد. به این ترتیب در یک نگاه 

یی،تفرد، تفاوت های می توان مواردی چون :عقل گرایی، جوان گرا
اجتماعی، خانواده گرایی، فطرت گرایی و گزیده محوری جز اصول، 
آکسیون و پرنسیب های تعلیم و تربیت در قرآن کریم در نظر 

 گرفت.
هایی که در حوزه تربیت انسان از سوی پژوهشبا همه پژوهش

رسد که جای است، به نظر میگران فلسفه تعلیم وتربیت  انجام شده
 مبانی فلسفی تربیت انسان در قرآن کریمشی که  خواسته باشد پژوه

را مورد بررسی قرار داده باشد،به جد خالی است. لذا  در پژوهش 
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بهره گیری از آموزه های فلسفی حاضر تالش بر این است که با 
سی را مورد برر مبانی فلسفی تربیت انسان در قرآنتربیت انسان، 

قرار گیرد. لذا عهده دار پاسخ به این پرسش است که: از منظر فلسفی 
بر چه مبانی و اصولی استوار است؟  تربیت انسان در قرآن کریم

فرضیه ای که در پاسخ به پرسش پژوهش مورد سنجش وآزمون قرار 
می گیرد این است که: مبانی تربیت انسان در قرآن مبتنی بر معرفت 

ی، هستی شناسی، انسان شناسی، الهیاتی و ارزش شناسی بوده و شناس
ال فطرت گرایی، اعتدفلسفه تربیت انسان در قرآن بر اصولی چون: 

گرایی، تربیت عقالیی، تفکر و تدبر، کرامت، کمال جویی خانواده 
 گرایی و تفاوت های اجتماعی استوار است.

 
 هاروش مواد و 

است. از حیث نتیجه گیری:  نوع پژوهش بر اساس هدف: بنیادی
توسعه ای، از جهت رویکرد انتخاب: عقالیی، و از منظر  -کاربردی

لی تحلی -تحلیل داده ها: کیفی و به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی
می باشد. روش گرد آوری داده ها و اطالعات،اسنادی است که از 
طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو مقاالت و همچنین جستجو در 

 شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است.
 چارچوب مفهومی پژوهش

چارچوب مفهومی پژوهش حاضر می توان در ابعادی چون معرفت 
شناسی،هستی شناسی،الهیاتی وانسانی شناسی تبیین نمود.معرفت 
شناسی به طور مطلق دانشی است که در باره تعریف معرفت،امکان 

ابزار های کسب معرفت،معیار صدق معرفت، انواع معرفت،راه ها و 
معرفت، معیار توجه و اعتبار انواع معرفت ها بحث می کند. با 
توجه به معرفت شناسی،امکان و وقوع شناخت یقینی هستند، برخی 
معرفت ها بدون قید و شرط معتبر هستند،و همچنین  شناخت عالم 

 (1خارج از ذهن امکان پذیر است،)
نشان کرد که معرفت شناسی تئوری مربوط افزون بر این، باید خاطر 

به معرفت است که به عنوان بخشی از فلسفه به حساب می آید و 
پیرامون ماهیت معرفت، ریشه معرفت و حدود معرفت بحث می 
کند. همچنین در باره روش های رسیدن به معرفت، ساختار معرفت 
و حقیقت بحث می کند. از جمله اساسی ترین سواالتی که در 

رفت شناسی بحث می شود این است که: آیا امکان شناخت تعلیم مع
و تربیت وجود دارد؟ دانش تربیتی چیست کدامین دانش تعلیمی 
معتبر است؟ دانش  تعلیم و تربیت چگونه رشد می کند؟ چگونه 

آموخته می شود یا یاد گرفته  1دانش تعلیم و تربیت یعنی )پداکوژی(
 (2می شود؟) 

ختی تربیت، گزاره هایی از دانش هستی شناسی مقصود از هستی شنا
است که برای تعیین اهداف، اصول، ساحت ها، مراحل، عوامل و 
موانع و روش های تعلیم و تربیت به کار می آیند. طبق مبانی هستی 

 ونهگ به که دارد ای برجسته و ویژه هماهنگی و نظم شناسی، هستی
 هست، و بوده که صورتی هر به تاکنون، آغاز از العاده خارق ای

 سر به الهی تربیت و هدایت تدبیر، اراده، نظارت، اشراف، تحت
 همواره تدبیر، و نظم همه این با جهان که مشخصی مدار. است برده

 الیزال قدرت و علم به اتکا بدون است چرخش حال در آن گرد بر
_________________________________ 

1 - Pedagogical 

 امکان آن بدون که همچنان یابد، نمی دوام و مفهوم هرگز الهی
 در نآفری هستی حضور مهم بسیار نقش دلیل به .یافت نمی پیدایش
 و غازآ به شناخت و را او باید نخست تربیت، و تعلیم مبانی سلسله
 به موجودات، جایگاه همچنین هستی، تدبیر و اداره شیوه و پایان
 اساس رب تربیت، برای بتوان تا برد، پی آفرینش نظام در انسان، ویژه

 یزیر برنامه و یابی فلسفه جایگاه، و تدبیر این و فرجام، و آغاز آن
 (3).کرد

منظور از مبانی الهیاتی فلسفه تربیت، گزاره هایی است مربوط به 
مهمترین اعتقادات در ادیان توحیدی که از آنها برای استنتاج مولفه 
های تربیت استفاده می شود. با توجه به این مبانی، هدف  تربیت 

خداست. در مبانی الهیاتی فلسفه تعلیم و تربیت بر اصولی قرب به 
چون: وجود خداوند کامل مطلق، اعتقاد به اصل توحید، نظام 
واحدی در اجزای عالم هستی و اینکه هستی نهایتا دارای غایات و 
هدف واحد است و همه افعال خداوند حکیمانی و دارای هدفی 

 (1معقول است، تاکید می شود. )
نسان شناسی، شناخت انسان و ویژگی های او از پیش نیاز در بعد ا

های اصلی تربیت است. هر چه شناخت از انسان عمیق تر و دقیق 
تر باشد، برنامه ریزی برای تعلیم و تربیت او دارای اتقان بیشتری 
خواهد بود. در انسان شناسی تعلیم تربیت بر این نکته تاکید می شود 

انسان موجودی هدفمند و انسان دارای  انسان  موجودی مختار است.
حب ذات است و انسان همواره در پی دست یابی به کمال است و 

نکته حائز اهمیت آنکه میان (1). انسان بی نهایت کمال طلب است
 فلسفه تربیت با مکتب اومانیسم بک رابطه معنا داری وجود دارد.

جات اسی نهدف اسدر باره فلسفه تربیت با توجه به انسان شناسی 
و کمال انسان است. مکتب اومانیسم اصولی که پیشنهاد می کند بر 
پایه پاسخگویی به نیاز های اصلی است که نوعیت انسان را تشکیل 
 می دهد. این مکتب در واقع مذهبی انسانی است که در برابر 
مذاهب خدایی بنا شده است. ریشه های این مکتب را در یونان 

اید جست. در واقع اومانیسم از منظر ریشه باستان در شهر آتن ب
شناسی یک بیشنش میثولوژیک ) اسطوره ای( است. اومانیسم هم 
در برابر خدا قرار دارد و هم در برابر طبیعت. به عبارت دیگر، 
اصالت انسان در برابر اصالت خدا و در برابر اصالت طبیعت مطرح 

م ) گوسنتریسمی شود. مکتب اومانیسم مشتمل بر مکاتبی چون: ا
خود محوری(،رادیکالیسم )بنیاد گرایی(، اگزیستانسیالیسم )وجود 

 (2گرایی یا اصالت وجود( و لیبرالیسم )آزادیخواهی( می گردد. )
( مبانی فلسفی تربیت انسان در قرآن کریم با تاکید بر معرفت 1

 شناسی
مبانی معرفت شناسی فلسفی تربیت انسان در قرآن رابطه عمیقی     

توان گفت: زبان قرآن، زبان ای که میحوزه تربیت دارد، به گونه با
د: فرمایهاست. شهید مطهری میآموختن، یاد گرفتن و پرورش انسان

قرآن را باید به قصد آموختن و تعلیم یافتن مطالعه کرد؛ چراکه یکی 
آله و زبان قرآن یاد دادن  وعلیه  اهللاز وظایف مهم پیامبر اکرم صلی

هاست و وظیفه اسالمی نیز اقتضا دارد که مردم علیم دادن انسانو ت
معارف بلند قرآن را بیاموزند. بر این اساس، نخستین آیاتی که بر 
پیامبر نازل شد، ایشان را به خواندن دستور داد و از )قلم( نام برد 
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های گوناگون به که نماد سواد و نوشتن است. قرآن کریم به شیوه
اخته و درباره آن سخن گفته است، گاه از راه بیان امر تعلیم پرد

 (4ارزش علم و حکمت و گاه از طریق بیان برتری صاحبان علم.)
توان قرآن بر تربیت نیز تأکید فراوان دارد و از منظر تربیتی می

گفت: قرآن برای پرورش افراد بشر فرود آمده است؛ زیرا همه آیات 
ای در قرآن وجود ندارد که یهقرآن دارای پیام تربیتی هستند و آ

ناظر به تربیت انسان نباشد. آیات احکام، آیات مربوط به مبدأ و 
های پیشین، همه معاد، خانواده و اجتماع، قصه و سرگذشت امّت

دارای جنبه تربیتی هستند و به بعدی از ابعاد تربیت اشاره دارند. از 
لِلنَّاسِ( قرآن فرماید:)هُدی اینجاست که خداوند درباره قرآن می

برای هدایت و تربیت مردم نازل شده است.خداوند در آیات متعدد 
قرآن، هدف و فلسفه رسالت پیامبر را تعلیم و تربیت معرفی کرده 
است. بنابراین، ارتباط زبان قرآن با تعلیم و تربیت روشن است و 

توان ادعا کرد که تمام احکام و دستورات اسالم، مربوط به تعلیم می
و تربیت انسان است و هدف از تشریع آن پرورش افراد بشر و سوق 
دادن آنها به کماالت روحی و معنوی، که پیامبر به عنوان مجری 

 (4اند. )این برنامه فرستاده شده
افزون بر همه این ها در آیات گوناگونی از قرآن کریم، به حواس 

ا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ پنجگانه ی انسان اشاره شده است،نظیر إِنََّا خَلَقْنَ
ما آدمی را از نطفه ای آمیخته، أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا. 

نطفه مرد و زن، بیافریدیم، او را می آزماییم و از این رو شنوا و 
بینایش ساختیم. عالوه بر آن، قرآن به دست و خطوط سر انگشتان 

ه ی چهارم و سوره زمر آیه ی بیست و دست، در سوره قیامت آی
به پوست انسان پرداخته و سوم اشاره کرده و نیز در آیات دیگری 

إِنََّ الََّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کُلََّمَا نَضِجَتْ  می فرماید:
نََّ اللََّهَ کَانَ عَزِیزًا جُلُودُهُمْ بَدََّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ  إِ

حَکِیمًا. کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آنان را به آتشی 
درآوریم، که هرگاه پوست تنشان پخته شود و بسوزد، آنان را 
پوست های دیگری جایگزین سازیم، تا عذاب را بچشند، که خدا 

 توانای بی همتا و دانای استوار کار است. 
 ی تربیت انسان در قرآن کریم با تاکید بر هستی شناسی( مبانی فلسف2

های آن به مسائل زندگی ازجمله مبانی هر مکتبی در نوع پاسخ
حیات سیاسی تأثیرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود 

شناختی دارای جایگاه خاصی طلبد. در این میان مبانی هستیرا می
ختی، اثری متناسب در شنااست و پذیرش هر نوع مبنای هستی

 اساس مسئله این استچگونگی پاسخ به مسائل سیاسی دارد. بر این 
نها اند و پذیرش آاز منظر قرآن کریم کدام« شناختیمبانی هستی»که 

کند؟ به نظر دادهایی در تدبیر حیات سیاسی الزام میچه برون
ی اوینشناختی از منظر قرآن کریم را در عنرسد اهم مبانی هستیمی

مندی تکوینی، بودن هستی، فقر نظام هستی، قانونمخلوق»چون 
ن بودابزارانگاری هستی، تداوم هستی پس از مرگ، مادی و فرامادی

ها به مسائل سیاست در اسالم متأثر بتوان یافت و نوع پاسخ« هستی
ها در مکاتب دیگر از پذیرش این مبناهای قرآنی، متفاوت از پاسخ

ترین نتایج پذیرش این مبانی صشان خواهد بود. از مهمبا مبناهای خا
معناداری عبادت و اطاعت در حیات »داهایی چون توان به برونمی

بودن هستی، اثرپذیری  سیاسی، تناسب حق و تکلیف سیاسی با مخلوق
حیات سیاسی از قوانین تکوینی و ثابت هستی، اثرپذیری قدرت از 

 ر تقنین سیاسی، پذیرش دخالت عللوابستگی و نیاز هستی به خالق د
اشاره « …محوری در سیاست وغیرمادی در حیات سیاسی، آخرت

 کرد.
شناسی قرآنی، نظام هستی، بر اساس توحید است و انسان در هستی

یابد جایگاه خود را در ذیل هستی به عنوان بخشی از مخلوقات می
اما ( 54دهد )اعراف/و بر مبنای آن به حیات خود سامان می

ها در نگاه غیرالهی بر مبناهای مادی استوارند و به دلیل شناسیهستی
توانند ماهیت هستی را درست انگاری ابعاد فرامادی هستی نمینادیده

و جامع بشناسند و البته این وضعیت تا عصر ما تداوم یافته و نظامات 
شناختی، مثل نظامات های متکی به هستیاندیشگی در حوزه

و سیاسی گرفتار انحراف و ناکارآمدی شده است و وجود اجتماعی 
هایی درنگ برای شناخت درست و جامع هستی را چنین آسیب
رآنی شناختی قسازد. البته برای شناخت مبانی کالن هستیضروری می

دادهای آن نیازمند فهمی روشمند از آیات هستیم تا برون
 (5) بخش باشد.اطمینان
الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ  .مَا تَرَى فِی خَلْقِ…

: در نظام آفرینش خداوند مهربان هیچگونه 3آیه  6۷سوره -فُطُورٍ 
تفاوتی نمیبینی جستجوی خودرا تکرار کن وببین تفاوتی واختالفی 

 می توانی بیابی؟
 این اصل داللت دارد بر این که یک نظام واحد بر کلیه اجزاء
آفرینش حاکم است: بهر طریق ما دانستیم که یک موجودی 

ویسم نخصوصیّتی دارد قابل تعمیم است؛ ـ بنده که این مطالب را می
خوانید هر چند در ظواهر اختالفاتی داریم لیکن چون و شما که می

از اجزاء آفرینش هستیم در اصول واساس دارای وجوه مشترک 
 میباشیم:

پس هر موجود دیگری هم طبق اصل مذکور  ما دارای زوج هستیم ـ
 4۹-51باید دارای زوج باشد.:ومن کل شیئ خلقنا زوجین 

ما دارای نطق هستیم ـ پس هر موجود دیگری هم طبق اصل مذکور 
 21-41باید ناطق باشد.انطقنا اهلل الذی انطق کل شیئ 

 
 ( مبانی فلسفی تربیت انسان در قرآن کریم با تاکید بر انسان شناسی3

از منظر قرآن کریم مبدأ جهان هستی و تنها آفریننده جهان و انسان 
الإِله إِالَّهوالرَّحمنُ  و إِلهکُم إِله واحد خداوند است.

این اعتقاد بر پایه توحید شکل گرفته  (163الرَّحیم.)بقره/
مهم ترین و اصلی ترین مباحث در هر  است.مسئله توحید یکی از

.توحید در اسالم نیز یک اصل اساسی دین و آیینی محسوب می گردد
محسوب می گردد،به گونه ای که تمامی آموزه های اسالم بر اساس 
توحید شکل گرفته اند.توحیدی که قرآن معرفی می کند توحید ناب 

انسان را آفریده  است،بر این اساس از منظر قرآن کریم خدایی که
نقص و خدایی یکتا است که ذات پاکش منزه از هرگونه عیب و 

نه فرزندی دارد و نه خودش فرزند  (23جهلی می باشد. )حشر/
که در خلقتش  تنها آفریننده همه اشیاء می باشد (3است)اخالص/

(و مالک و رب  (62او تنها خالق) غافر/ (16شریکی ندارد.)رعد/
( 15همه نیازمند و محتاج به او هستند)فاطر/ (۷2جهان است)مائده/

بی نیازها  یاز است و اوست که بی نیازترینذات آدمی سراسر فقر و ن
از منظر فلسفی نیز خداوند علت تامه همه چیز  (2است.)اخالص/

که در همه عالم است همه معلول خدا  است و آنچه از موجودات
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بنابراین در تعالیم قرآنی انسان  (6و منتهی به واجب تعالی است. )
 انجام و هستی اش:موجودی است که خدا او را آفریده و آغاز و 

هم وابسته به خداست. حال باید دید خدای باری تعالی انسان را 
آفرینش انسان را بدین شکل معرفی  چگونه آفریده است؟قرآن کریم

 (26حمٍا سنُون.) حجر/ و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ صلْصالٍ منْ می نماید:
ته بدبویی گرفما انسان را از گل خشکیده ای که از گل تیره رنگ 

 :آفریدیم شده بود
 نُطْفَةً فی قَرارٍ مکینٍ. جعلْناه ثُم
نزدیک یکی از درختان بهشت که  بود این آنها به الهی دستور اما

 نشوند و از میوه آن هم تناول نکنند:
 که اغواگر شیطان اما .الظَّالمین الشَّجرَةَ فَتَکُونا منَ وال تَقْرَبا هذه

درگاه  از الهی مخلوق برترین این به نکردن سجده دلیل به قبال
 را ممنوعه میوه آنها و کرد وسوسه را دو آن بود شده رانده خدا

 .خوردند
(.لذا به دلیل 36. )بقره/فیه کانا مما عنْها فَأَخْرَجهما الشَّیطانُ فَأَزلَّهما

 شدند رانده خوردن میوه ممنوعه و نافرمانی از دستور الهی از بهشت

 .کردند هبوط زمین به و
 متاع و لَکُم فی الْأَرضِ مستَقَرٌّ و و قُلْنَا اهبِطُوا بعضُکُم لبعضٍ عدو

 (.36. )بقره/حین إِلى
 است خاصی های ویژگی دارای نماید می معرفی قرآن که انسانی

 است. لذا شده دیگر سایر موجودات از او گشتن متمایز سبب که

می  روحانی و جسمانی بعد دو از مرکب انسان قرآن قاموس در
 دنیوی و مادی نیازهای تأمین پی در مادی یا جسمانی باشد. بعد

 نابود مرگ از پس و همچنین است طبیعی امیال و غرایز چون

 انسان حقیقی تکامل و ترقی خواستار انسان روحانی گردد،بعد می

 خود حیات به نیز مرگ از پس و است ثابت و همواره است

 آنجا از و الهی است روح از برگرفته روحانی بعد دهد. می ادامه

 استفاده سبب که است مهمی استعدادهای از سرشار الهی روح که

 این از و گردد می کمال به رسیدن در جهت مادی نیروهای از

 ( ۷)باشد.  می الهی صفات گاه تجلی انسان جهت
 که است انسان در الهی روح و پاک فطرت قرارگرفتن واسطه به

. گردید باکرامت مقامی دارای و گشت فراهم او تکاملزمینه 
 دادن شرافت عنایت و به دادن اختصاص یعنی تکریم( ۷0)اسراء/

 (6نباشد. ) دیگران در که است خصوصیتی به
 قاموس همدر بسیار که انسان پیشرفت و ترقی وسایل از یکی دیگر

 انسان شدن آفریده آزاد مسئله است گرفته قرار توجه مورد قرآن

 نامحدود و مطلق آزادی منظور البته. آفریده شده آزاد انسان.است

یرِیدالْإِنْسانُ  باشد: بلْ می اختیار و اراده نیروی دارای نیست. و
 در و دهد تشخیص را خود راه خود ( که5لیفْجرَ أَمامه. )قیامت/

 باب این در قرآن.یاشقاوت و برگزیند را هدایت طریق یا نهایت

 ذیل المیزان تفسیر ( در10کند. و هدیناه النَّجدین.)بلد/ می تصریح

 سوى به است راهى معناى کلمه )نجد( به :است فوقآمده آیه

استو اگر راه خیر و شر  شر راه و خیر از )نجدین( راه مراد بلندى،و
را نجد خوانده براى این بوده که هر دو مستلزم رنج و مشقت است. 

 اصل یک پذیری مسئولیت و است مسئولیت اساس ( آزادی6)

اساسیدر قاموس قرآن محسوب می گردد. زیرا اراده نشان از 
مسئولیت پذیری انسان می دهد و مسئولیت پذیری هم نشان از 

وجود اختیار در انسان است.در واقع هر کس مسئول اعمال خود 
 و کَسبت ما است و هیچ کسبار دیگری را به دوش نمی کشد: لَها

 نظام است که اساس این بر ( لذا286تَسبت. )بقره/اکْ ما عَلیها

 مورد دلیل بی کسی و کنند می پیدا معنا هم پاداش و مجازات

 گیرد.  نمی قرار بازخواست
 چه به بزرگی و عظمت همه این با انسان خلقت پرسید باید حال

اهداف گوناگونی را در وصف است؟قرآن  بوده غرضی و منظور
خلقت انسان بیان می کند،از جمله عبودیت )وما خَلَقْت الْجِنَّ و 

 غرض تواند می عبادت البته( 56الْإِنْس إِلَّا لیعبدون. )ذاریات/

 خلقت:میدارد بیان طباطبایی عالمه چنانکه باشد هم متوسط

 همچنین...بوده، عبادت منحصرا آن از غرض نبوده،و غرض بدون

 که باشد،معرفتى کار در معرفت قبیل غرضى از عبادت براى اگر

 حقیقتغرضی در شود مى حاصل آن در خلوص و عبادت راه از

 گفت توان می ( لذا8است.) متوسط غرض عبادت و است باالتر

 به نیل موجود هر خلقت از هدف و است کمالی را موجودی هر

 یک سیر و حرکت به نیاز انسانی ناقص وجود است،پس کمال آن

 نهایت بی وجودی به رسیدن جهت در استکمالی حرکتی و صعودی

  . (۷دارد.) کامل
 ( مبانی فلسفی تربیت انسان در قرآن کریم با تاکید بر الهیاتی 4

بعد فلسفی تربیت انسان در قرآن کریم بر محور توحید می گردد. 
دی دارای ابعاتوحید به معنای یگانه دانستن خداوند است. این توحید 

چون ذاتی، توحید در خالقیت، توحید در مالکیت، توحید در 
ربوبیت تکوینی، توحید در ربوبیت تشریعی، توحید در الوهیت، 
توحید افعالی می باشد. در توحید ذاتی نکته آن است که ذات 
خداوند متعال یگانه و بسیط است. در توحید خالقیت نکته آن است 

افریننده سایر موجودات است. در توحید  که تنها خداوند متعال
مالکیت مسئله آن است که تنها خداوند مالک حقیقی همه چیز 
است. در توحید ربوبیت تکوینی مسئله آن است که همه چیز در 
عالم هستی به طور تکوینی تحت ربوبیت الهی است. در توحید 
ربوبیت تشریعی مسئله آن است که تنها خداوند متعال است که 

سبت به موجودات مختار دارای ربوبیت تشریعی است. در توحید ن
الوهیت مسئله این است که هیچ کس جز خداوند متعال سزوار 
پرستش نیست. در توحید افعالی نکته این است که هر کاری در 

 جهان در نهایت با اراده الهی انجام می شود.
ربیت فلسفی تسوره توحید را باید مهمترین جلوه ها و نشانگان مبانی 

انسان در قرآن کریم با تاکید بر الهیاتی دانست. در این ارتباط باید 
گفت که، خداوند در قرآن معموالً به صورت مستقیم با انسان سخن 

گوید، گوید، ولی در سوره حمد از زبان انسان با خود سخن میمی
به صورت  خواهد به انسان آموزش دهد،می یعنی مطالبی را که

 (۹)د.کنفرماید، بلکه غیر مستقیم به او القا مییم به او نمیمستق
اند، یا اند: مقصود، گمراهان عادیمفسران در مورد )گمراهان( گفته

گمراهانی که در پی گمراه ساختن دیگران نباشند یا مسیحیان. در 
برخی احادیث اهل بیت )ع(به معنای اخیر اشاره شده است 

نا مقصود باشد، ولی در هر صورت )همان(.ممکن است هر سه مع
اند و مفهوم آیه در آنان های آیهیهودیان و مسیحیان از مصداق

 (۹)منحصر نیست.

 ( مبانی فلسفی تربیت انسان در قرآن کریم با تاکید بر ارزش شناسی5
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   و همکاران  عباسیان علیرضا  377

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

قرآن کریم کتاب هدایت است و برای تربیت انسان نازل شده و    
ترین وظیفه پیامبر تعلیم و تربیت بوده است. از بر این اساس، مهم

رو، زبان قرآن، زبان آموزش و پرورش و زبان هدایت است. این
های متفاوتی را به کار گرفته است تا انسان را به کمال قرآن شیوه

تربیت انسان در  افزون بر این فلسفه ساند.اش برروحی و معنوی
قرآن، بر اساس تکیه گاه ها و نگرش هاى این کتاب الهى، نسبت به 
حقیقت انسان و شؤون وجودى وى و هدف و کیفیت رشد و حرکت 
او به سوى کمال ترسیم مى شود. هدف از تعلیم و تربیت قرآنى، 

ه ارائه مى هدایت انسانها به سوى کمال مطلق است و روشى را ک
دهد، براى هر چه بیشتر فراهم نمودن زمینه هاى رشد و خالقیّت 
در جهت تکامل است، به طورى که محتوا و روشهاى کاربردى در 

 (10تربیت انسان، همگى در این راستا قرار مى گیرد. )
آنچه مسلَّم است اینکه قرآن کریم یکی از منابع مهم و اصلی در 

های آید و همه فرقهی به شمار میحوزه تعلیم و تربیت اسالم
نظر دارند. دقت در مسلمان بر صحّت، سالمت و حجّیت آن اتفاق

سازد که زبان قرآن، زبان ها و آیات قرآن به خوبی روشن میسوره
رو، قرآن درباره علم و تعلیم آموختن و پرورش انسان است. از این

 تشویق و تنبیه وو عالمان و نیز تزکیه نفوس، تقوا، عبادت و دعا، 
مطالبی از این قبیل، فراوان سخن گفته و همگان را به فراگیری و 
تحصیل آن دعوت کرده است. روشن است که تعلیم و تربیت اسالمی 

کارهایی برای تحصیل جز تبیین مفاهیم در این زمینه و ارائه راه
تواند باشد. های دینی در قالب این مفاهیم، چیز دیگری نمیارزش

.(11) 
 
 (اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6

قرآن کتابى است الهى که براى انسانها نازل شده و در طول قرنهاى 
متمادى انسانهایى تربیت کرده است که هر یک همچون ستاره اى 
پر فروغ در میان جوامع درخشیده و به زندگى انسانها معنا بخشیده 

میان ملتها بوده است. نفوذ و زمینه ساز حرکتهاى آزادى بخش در 
شگفت انگیز آیات قرآن در دل و جان انسانها، تحولى عظیم در ابعاد 
گوناگون زندگى بشر ایجاد کرده و همیشه الهام بخش تفکرات 
سازنده و ارزشهاى واال بوده است. اغلب متفکران و رهبران راستین 

نیست  ىبشر از سرچشمه زالل این کتاب سیراب گشته اند. قرآن کتاب
که انسانها را تنها پند و اندرز دهد و مسائل زندگى را به صورت 
ذهنى و تئورى بیان کند، بلکه در هر زمان که خواسته است ارزشى 
را بیان کند، با ارائه نمونه هاى عینى در جامعه، صداقت و صراحت 
و واقع گرایى خود را به اثبات رسانیده و همواره فضیلتها و نیکیها 

( 12اه با مطرح ساختن شخصیت نیکان معرفى کرده است. )را همر
ارزشهایى که قرآن براى زندگى انسان معرفى مى کند، داراى اصولى 
ثابت و مطلق است و فضیلت هایى که مطرح مى سازد، امرى 
قراردادى و اعتبارى نیست. قرآن کریم مبنای تعلیم و تربیت انسان 

اصل اعتدال گرایی، اصل  گرایی،را بر مبنای اصولی چون: فطرت
، یاصل کمال جوی ،اصل تفکر و تدبر، اصل کرامت تربیت عقالیی،

 (12گرایی و تفاوت های اجتماعی بنا کرده است. )خانواده 
رت بر اساس اصل فطاصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم ( 6-1

 گرایی

بخش اصلی و اساسی هدف تعلیم و تربیت اسالمی، شکوفایی 
انسان است. قرآن در معرفى انسان، همه ابعاد وجودى او را فطریات 

در نظر مى گیرد و خطوط کلى برنامه اى که ارائه مى دهد، او را 
هماهنگ با طبیعت و فطرت و همسو با نظام آفرینش در جهت 
کمال  دعوت مى کند. در این نظام، شکوفایی هدفی است برای همة 

ها برای ی دست یازند. انسانتوانند به شکوفایها. همه میانسان
ها و شکوفا شدن، باید خود را کشف کنند، بفهمند که چه ویژگی

 (13توانند بشوند. )طبیعتی دارند و اینکه چه می
ها این است که خداوند آنها را بر یکی از تدابیر الهی در مورد انسان

اساس فطرت الهی آفریده است. فطرت الهی با شالودة وجود آدمی 
وگو از وگو از فطرت الهی، گفتنطباق کامل است. گفتدر ا

رایی گترین بعد دینی وجود انسان است. فطرتترین و ثابتمحوری
و همسویی با فطرت، اصل مسلم تعلیم و تربیت دینی است و همة 

ها، اهداف و تحقیقات تربیتی باید بر پایة فطرت تدابیر، برنامه
ی را بر این بنیاد خواسته و سرشته ریزی شوند، زیرا خداوند، آدمپی

 (14و پرورش و رشد و کمال او را از این راه ممکن دانسته است.)

     

گونه که امام صادق)ع( فرمود، فطرت الهی در وجود آدمی به همان
فراموشی سپرده شد، تا روزی دوباره آن را متذکر شود. این یادآوری 

مردان بزرگ  خود حاصل نخواهد شد، کوشش و همتخودیبه
طلبد؛ مردانی از جنس انبیا و جانشینانی از نوع مربیان الهی را می

شایسته و وارسته: فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ 
امام علی)ع(: خداوند پیامبران خود را برانگیخت و »)؛مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ

فرستاد، تا بشر را به ادای پیمان فطرت )در عالم ذر( پیاپی بین مردم 
 وادارند.)نهج البالغه(

 
ال بر اساس اصل اعتد( اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6-2

 گرایی
اصل اعتدال گرایی بیانگر رعایت اعتدال و توازن در تربیت انسان و 
پرهیز از هر گونه افراط و تفریط است. بنابراین رفتارها و 
عملکردهای تربیتی، در صورتی به ما کمک می رساند که تابع 

 اعتدال باشد. از این رو این اصل متضمن دو امر است: 
نا که آنچه در تربیت اسالمی الف( جامعیت مفهوم اعتدال. به این مع

مدنظر قرار می گیرد شامل تمام نیازها و خواسته های وجودی انسان 
است و این جامعیت مستلزم رعایت اعتدال در مواجهه با نیازهای 

 مزبور است.

ب( پاسخ گویی به یک نیاز، بارعایت اعتدال. در دیدگاه دینی، تداوم 
 دارد.هر امری به اعتدال در انجام آن بستگی 

قرآن، همواره انسان را از افراط و یا تفریط در ارضاى نیازهاى 
طبیعى برحذر مى دارد و او را به سوى رشدى متعادل و متناسب 

 (15سوق مى دهد..)
 
ربیت اصل ت بر اساس( اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6-3

 عقالیی
ل اص توان در تربیت اسالمی از آن سخن گفت،اصل دیگری که می

تعقل است، به این معنی که در هیچ کدام از عناصر جریان تربیت و 
توان اصل عقل را نادیده گرفت در هیچ یک از مراحل تربیت نمی
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و مالک و مناط هر فعالیتی انطباق آن با اصول عقالنی است. در این 
تربیت، قوای آدمی تسلیم خرد شده و به واسطه عقل اداره می شود 

امور قرار می گیرد و هوا و هوس از انسان رخت . عقل ، محور 
 برمی بندد.

اری کند و بسیقرآن کریم بارها انسان را به تعقل و تفکر دعوت می
دلیل اینکه زمینه ساز تعقل و تفکر بشود، توصیه از امور صرفاً به

شده است. در سوره مبارکه بقره خطاب به ملت یهود چنین 
اسَ بِالْبِرَِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ  خوانیم: أَتَأْمُرُونَ النََّمی

خوانید چگونه مردم را به أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؛ شما که کتاب آسمانی می
برید چرا به عقل در دهید و خودتان را از یاد مینیکی فرمان می

م یهود به عقل یابیم که اگر قو( از این آیه در می44آیید. )بقره/نمی
دادن کاری را از دیگران کردند نباید انتظار انجامخویش مراجعه می

داشتند که خود بدان عامل نبودند و این اصل عقلی است که هر 
عاقلی بدان قائل است و اگر کسی بخواهد به عنوان مربی به آموزش 

کند که خودش عامل بدان امری اقدام کند، اصل عقل ایجاب می
 باشد.

 
فکر ت اصل بر اساساصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم  (6-4

 و تدبر
تربیت می بایستی بر مبنای خرد و پرورش آن حرکت کند و می 
توان گفت که این موضوع از زمینه های اساسی تربیت است. برای 
تحقق اندیشیدن و تفکر در تربیت اسالمی سه روش را می توان 

 چه در متون اسالمی وجود دارد:دنبال کرد. البته براساس آن
الف(  مشاهده و دیدن. قرآن در این زمینه بسیار تاکید دارد که نگاه 
کنند، ببینند، مشاهده کنند، خودشان را نگاه کنند و اطرافشان را 
بنگرند. حتی اگر به سوره های قرآن بنگریم اکثر سوره ها به نام 

سوگند هم خورده ها طبیعت، آسمان و حیوانات است، حتی به این
 شده است یعنی می خواهد که انسان به مسائل اطرافش توجه کند.

ب(  تجربه. حدیث داریم که )العقل غریزه تزید بالعلم و التجارب( 
یعنی، عقل یک غریزه و توان و استعدادی است که با علم و تجربه 

 افزایش می یابد.
د عقل خود را ج( دانش. آدمیان با علم و دانایی و دانش، می توانن

ها به مشاهده طبیعت و مشاهده خودشان افزایش دهند. اگر انسان
ها ها را کسب کنند، عقل آنبپردازند، اگر تجربه کنند و اگر دانش

افزایش می یابد.  انسان با اندیشیدن به خداوند ، خویشتن ، جهان و 
 تاریخ ، حقایق امور را در می یابد و بستر کمال خویش را مهیا می

 (16سازد و مشمول رحمت الهی می شود.)
 
اصل بر اساس ( اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6-5

 کرامت
کرامت نیز در تربیت نقش اساسی دارد و انسان ها را در بیکران 
کماالت انسانی به پرواز در می آورد . در قرآن کریم شرافت و 

توان از تشریح جریان خلقت حضرت کرامت انسان را به راحتی می
آدم )ع( و فرمان سجده مالئکه در مقابل ایشان و اعطای مقام 

فت. انسان که این چنین از سوی جانشینی خدا در روی زمین دریا
خالق مورد احترام و تکریم قرار گرفته در جریان تربیت نیز باید 
همواره مورد تکریم باشد و از تعیین هر گونه هدف و روشی که 

منافی با این کرامت و شأن واالی اعطایی از سوی خداوند باشد، 
 اجتناب کند.

کرامت انسان در جهان خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء درباره 
فرماید: وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَنِی آدَمَ خلقت و عالئم کرامت وی چنین می

 ٰ  وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطََّیَِّبَاتِ وَفَضََّلْنَاهُمْ عَلَى
یم و ی داشتکَثِیرٍ مِمََّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا. ما فرزندان آدم را بسیار گرام

آنها را به مرکب برَّ و بحر سوار کردیم )جهان جسم و جان را 
مسخر ایشان ساختیم( و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی 
دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بزرگ 

 (۷0بخشیدیم. )اسراء / 
شرافت و کرامتی که خداوند ـ رب و مربی اصلی انسان ـ برای 

آید که این امر باید به خلوق خویش قائل شده است چنین برمیم
عنوان یک اصل در جریان تربیت وی برای رسیدن به رشد نهایی و 
کمال و آخرین مرحله تربیت یعنی رسیدن به مقام قرب )ربوبی 
شدن(  مورد توجه و دقت قرار گیرد. بنابر این رعایت اصل کرامت 

فراهم می آورد . چنانچه حضرت در ، بستر ربانی شدن انسان ها را 
توصیه تربیتی خویش به فرزندش امام مجتبی علیه السالم می 

 فرمایند:
وَ أَکْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنِیَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْکَ إِلَى اَلرَّغَائِبِ فَإِنَّکَ لَنْ 

کَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَ تُعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ عِوَضاً وَ الَ تَکُنْ عَبْدَ
( بزرگوارتر از آن باش که به پستی 31اَللَّهُ حُرَّاً. )نهج البالغه ، نامه 

تن دهی ، هر چند که تو را به مقصود برساند ؛ زیرا نمی توانی در 
برابر آنچه از شخصیت در این راه از دست می دهی، جایگزینی به 

خدایت آزاد آفریده دست آوری و بنده دیگری مباش در حالی که 
 (1۷است. )

 
مال اصل ک بر اساس( اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6-6

 جویی
از جمله خصایص اصلی انسان مورد نظر اسالم سیر و تالش و 

سوی خالق است و این تالش باید به عنوان یک اصل در حرکت به 
احل ها و مرتربیت اسالمی همواره مدنظر باشد و در اهداف، روش

ناپذیر مورد توجه و گوناگون تربیت به عنوان اصلی اجتناب
مالحظه قرار گیرد. انسان مورد نظر تربیت اسالمی همواره در حال 
تالش و فعالیت و در تکاپوی پیشرفت به سوی هدفی است که آن 
هدف، رسیدن به مقصدی است که خدای تعالی از خلقت انسان 

به عنوان هدایت و رشد و گاه هدف مذکور گاه "اراده کرده است. 
به عنوان قرب و رضوان و گاه طهارت و حیات طیبه، تقوی و عبادت 
و عبودیت معرفی شده است. در سوره مبارکه انشقاق مقصد تالش 
و فعالیت انسان مالقات پروردگار ـ یعنی کسب ویژگی هایی که 

 سازند ـ معرفی شدهانسان را شایسته نزدیک شدن به پروردگار می
 خوانیم:است. در این رابطه چنین می

( 84یَا أَیَُّهَا الْإِنْسَانُ إِنََّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبَِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ )انشقاق/
کنی و ترجمه: هان ای انسان، تو در راه پروردگارت تالش می

 باالخره او را دیدار خواهی کرد.
ی نهفته و کس کمال مورد نظر اسالم در رسیدن به هدف غایی تربیت

که در تالش و تکاپو برای مالقات پرودگار خویش است، مایل به 
 رسیدن به کمال یا آخرین مرتبه وجود متصور برای نوع انسان است.
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هدایت و رشد آخرین مرحله کمال انسان است، عالوه بر این انسان 
نیز مایل و در جستجوی دستیابی بدان است. در غیر این صورت 

توانست به عنوان هدفی آرمانی مطرح باشد؛ نمیهدایت و رشد 
عبارت دیگر میل به رشد، گرایش درونی اصیل و پایدار در وجود به

فرماید در صورتی که بندگان ای که خداوند میگونه انسان است؛ به
مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند راه رشد ایشان هموار خواهد 

یش که هدف نهایی تربیت شد و به کمال مطلوب مورد نظر خو
 است نائل خواهند شد. 

 
اصل  بر اساس( اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6-۷

 گراییخانواده 
تربیت فرزندان، از اولین امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است. 
همة این عوامل در تربیت فرزندان به سمت مثبت یا منفی دخالت 

ثیر محیط خانه و خانواده از میان دارند؛ اما حقیقت آن است که تأ
خصوص در تربیت این عوامل، به شکلی چشمگیر در تربیت و به

ای که باید آن را از دو عامل تر است، به گونهدینی فرزندان افزون
 دیگر ممتاز ساخت.

که تغییر وضعیت یک قوم و ملت را به تغییر حالیقرآن کریم در
توسط خودشان وابسته  تک اعضای آن قوم و جامعهدرونی تک

منزلة واحدی تربیتی که در آن سرپرست کرده است، خانواده را به
رفته ، پذیخانواده مسئول تربیت و اعضای خانواده متربیان وی هستند

است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکمْ وَأَهْلِیکمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ 
اید، خود و ای کسانی که ایمان آورده( »6تحریم: ا؛ )وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَ

هاست، ها و سنگخانوادة خویش را از آتشی که هیزم آن انسان
 «.حفظ کنید

رو  در قرآن کریم، خانواده محل آموزش و برپایی نماز است، از این
فرماید: وَأْمُرْ أَهْلَک خداوند در خطاب به پیامبر اکرم)ص( می

 «.و خانوادة خود را به نماز فرمان ده( »132طه: )بِالصَّالةِ؛ 
گونه که از روایت فطرت )روایت پیشین منقول از پیامبر( همان

صلی منزلة ارکان اشود، در تربیت دینی فرزندان، والدین بهاستفاده می
دهی خانواده، بیش از اعضای دیگر آن نقش دارند. والدین در شکل

فطرت و سرشت پاک و بالفعل کردن صفات بالقوة فرزندان، اثر 
کارگیری پیروی از برنامة معیّن و با به  مهمی دارند. آنان با

راهکارهای مختلف تربیتی، با فراهم کردن بستر مناسب و ایجاد جوّ 
گیری حس دینی و رشد معنویت در محیط خانه و خانواده، در شکل

 د. کننهای معنوی در فرزندان، نقش تربیتی خود را ایفا میگرایش

م و روایات والدین نقش به این ترتیب و طبق آموزه های قرآن کری
های کالمی، القای باورهای مذهبی و معنوی خود را از طریق ارتباط

دهد کنند. تحقیقات نشان میو همچنین رفتارهای مذهبی ایفا می
ها با انجام اعمال مذهبی مثل دعا کردن، باز گفتن نام خدا خانواده

ایت در هنگام غذا خوردن، دادن خیرات، دستگیری از فقرا و رع
توانند موجب رشد و بالندگی معنوی کودکان شوند. اخالق، می

انجام مناسک و شعائر مذهبی نیز، بذر معنویت را در دل کودکان 
 (18افشاند. )و نوجوانان می

 
فاوت اصل ت بر اساس( اصول فلسفه تربیت انسان در قرآن کریم 6-8

 های اجتماعی

رد( است و منظور از تفاوت اجتماعی در مقابل تفاوت فردی )تف   
، های درونی فرد نباشدآن هر نوع تفاوتی است که متکی بر تفاوت

و ناشی از موقعیت و جایگاه وی در جامعه و اجتماع باشد؛ خواه 
جایگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا غیر آن. در مبحث تفرد، به 
قسمی از تفاوت فردی اشاره شد که خارج از حیطة مورد توجه 

رسد مبحث شناسان شخصیت و یادگیری بود. به نظر میانجدی رو
اساساً در مباحث علوم تربیتی معاصر جایی « های اجتماعیتفاوت»

ندارد )چه رسد که در سطح اصلی تربیتی مطرح باشد( و از 
طور خاص از های تعلیم و تربیت دینی یا بهاختصاصات نظام

بر سیاق اصل  های نظام تعلیم و تربیت اسالمی است.ویژگی
گوید افراد های اجتماعی به ما میهای فردی، اصل تفاوتتفاوت

برحسب موقعیت و جایگاهشان در جامعه و اجتماع، باید برنامه و 
اهداف تربیتی مخصوص داشته باشند و از آنان انتظارات تربیتی 
متفاوت داشت. به دلیل شباهت بین این دو اصل، مباحث مشترکی 

دارد که از تکرارشان در اینجا خودداری و بیشتر به بین آنها وجود 
 (1۹شود.)دالیل اسالمی آن پرداخته می

کسانی که شخصیت دینی و اجتماعی دارند و افکار، گفتار و 
تر یافتهکردارشان برای دیگران سرمشق است، باید از دیگران تربیت
ب مناسو همواره چند گام از آنها جلوتر باشند، تا بتوانند الگویی 

برای دیگران باشند. این امر میسر نیست مگر آنکه آنان را تحت 
ار دهیم. تری قرپوشش تربیت خاص با اهداف و برنامة تربیتی متعالی

های برتر ها و شایستگیچگونه ممکن است افرادی را با ویژگی
دینی، اخالقی و اجتماعی هدف بگیریم، ولی محیط، برنامه و روش 

یگران یکسان باشد. اگر قرآن از همسران پیامبر)ص(، تربیتی آنان با د
طلبد، دلیل آن را به دنبال آیات رعایت بیشتر دستورهای قرآنی را می

 بُیُوتِکنَّ مِنْ آیَاتِ اهللِ فِی فرماید: وَاذْکرْنَ مَا یُتْلَیپیشین چنین می
ز آنچه در ا( »34وَالْحِکمَةِ إِنَّ اهللَ کانَ لَطِیفًا خَبِیرًا؛ )احزاب: 

شود های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده میخانه
 «.یاد کنید؛ خداوند لطیف و خبیر است

های آنان نازل شده است و پیش از دیگران از آیات قرآن در خانه
اند. نتیجه آنکه، در دستورهای خدا اطالع یافته و آنها را آموخته

ن افراد دارای شئون و موقعیت گذاری تربیتی، بیریزی و هدفبرنامه
اصل  منزلةشود و این امر بهاجتماعی و افراد دیگر تفاوت گذاشته می

بیت)ع( آن را مورد نظر گونه که اهلالرعایه است، همانتربیتی الزم
های عالیِ دادند و فرزندانشان را که در آینده به مقامقرار می

ن شیوه تربیت رسیدند، به آفرهنگی، سیاسی و اجتماعی می
 (20کردند. )می
 

 نتیجه گیری
 قرآن رد تربیت با توجه به فرضیه پژوهش مبنی بر آنکه: فلسفه

 ی،شناخت هستی شناسی، معرفت شامل  اصول و مبانی منظر از کریم
 آموزه رب مبتنی اصولی دارای و شناختی ارزش شناختی، انسان الهیاتی،

 قوانین اساس بر و اخالق اختیار، و اراده اساس بر و وحیانی های
 اما است رستگاری آنها هدف که شده بنا احسن نظام و آفرینش
 و غایات به رسیدن نوع و روش در اختالف آن تمایز وجه مهمترین

ه است، نکات زیر در جهت اثبات آن گفت تربیت و تعلیم نهایی نتایج
 می شود:
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 و با توجه به این نگرش هدف فلسفه تربیت در قرآن رساندن-
پرورش همه استعداد های انسان با در نظر گرفته همه جنبه های 
انسان و رساندن به کمال و رستگاری است. قرآن تربیت انسان را 
یک بعدی نمی داند. از طرف دیگر، قرآن مبنای فلسفه تعلیم تربیت 
را بر اساس اصل اراده و عقالنیت قرار داده است و به انسان اجازه 

 و این اصول استعداد ها به منصه ظهور برسند.می دهد که در پرت
نکته اساسی در فلسفه تربیت در قرآن این است که اساس و بنیاد  -

های فلسفی تعلیم و تربیت وحیانی و مبتنی بر الهیاتی تئولوژی است. 
البته در بدایت امر  فلسفه تعلیم و تربیت در تورات در قالب اخالق 

اخالق را می تواند مهمترین نتیجه خود را نشان می دهد. در واقع 
 پویه های تعلیم و تربیت در قرآن و ادبیات الهیاتی دانست.

اصول چون خود شناسی، خدا شناسی، تعالی و رستگاری غایات  -
اخالق بر آمده از فلسفه تربیت در قرآن است.البته الگوی رایج در 

و ارائه  یفلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر دو الگوی، الگوی بودن مرب
الگو به مرتبی است و از طریق مولفه های تربیتی یعنی محبت، 
موعظه و ابتال و انتحان تقویت می شود. غایات این آموزه کمال 
گرایی و  دوری از کجروی و در نتیجه سعادت انسان است. از 
آنجائیکه پارادایم تربیت از استلزامات و به مثابی مکانیزمی برای 

انسان دارای اهمیت فراوانی است،راهکار هایی سعادت و رستگاری 
 ارائه می گردد:

.باید شرایط فراهم گردد که مبانی فلسفه تربیت انسان از منظر 1
معرفت شناسی،هستی شناسی،انسان شناسی، الهیاتی و ارزش شناسی 
از سوی نهاد های تربیتی و پارادیم پداکوژی تقویت شود و به عنوان 

 د های تربیتی نهادینه و تدریس گردد.یک مسئله اساسی در نها
.مسئله تربیت انسان به صرف مکاتب وحیانی و ادبیات 2

تئولوژیکال منحصر و محدود نشود، بلکه از آموزه های تربیتی نحله 
های دیگر نظیر آموزه های شرقی به ویژه مشرق باستان و آموزه  

 های مغرب زمین نیز استقاده شود.
ربیت دینی برای تربیت انسان در مکتی . از آنجائیکه فلسفه ت3

پس اینشور و شوق فطری  وحیانی دارای اهمیت است،الزم است
و از رهگذر آن، فضائل  یابدپرورش متربی با آموزه های وحیانی 

 شود.ل  اخالقی را، به ملکات اخالقی مبد
. عالوه بر نهاد های دینی سایر نهاد ها مانند آموزش پرورش در 4

 انسان سهیم شوند.امر تربیت 
. از افراط گرایی و تفریط در امر تربیت جلوگیری و الجرم تربیت 5

 انسان تک ساحتی نباشد و وضعیت چند بعدی به خود بگیرد.
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