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 هك است ضروری لذا دارد؛ اجتماعی مناسبات به نیاز و است الطبع مدنی و بوده اجتماعی موجودی انسان:  چکیده

 لیمتو و آموزدمی ما به اجتماع در را ما رفتار چگونگی اجتماعی تربیت. نماید برخورد اجتماع با خاصی های شیوه با

ریم، بگی نظر در بودن اجتماعی برای كه تصوری مبنای بر طرفی از است؛ جامعه در آدمی رفتارهای به بخشیدن نظم

 هایزمینهپیش به توجه با اجتماعی ازتربیت خاصی شکل هر و خورد خواهد رقم ، آن به مربوط هایشیوه و اصول

 تربیت از آگاهی و اسالمی ی فاضله ی مدینه شناخت راستا این در بود؛ خواهد اجتماعی مفهوم مورد در معین

 هاینابسامانی علل یافتن در را ما تواندمی زمینه، این در جامع دیدگاهی معرفی ضمن قرآن از منبعث اجتماعی

 یا ردف مطلق براصالت مبنی غربی صاحبنظران و فیلسوفان نظرات و افکار از متأثر اغلب كه انسانی جوامع موجود

 و ردف اصالت خصوص در قرآن دیدگاه تبیین تحقیق این اصلی هدف لذا نماید؛ یاری باشد،می جامعه مطلق اصالت

 یتترب مضامین و مفاهیم حیطه در اجتماعی تربیت رویکرد با كریم قرآن آیات بندی دسته و شناسایی و اجتماع

باشد كه محقق در این مطالعه مروری از مطالعه كتابخانه ای و منابع و مقاالت موجود در این زمینه و به می اجتماعی

 و جامعه اعضاء تک تک خودآگاهی طریق از جز اجتماعی تربیت اساس این بر ویژه قرآن كریم بهره جسته است.

 ارتباط خدا، با انسان ارتباط كریم قرآن نگاه از. شودنمی محقق اجتماع، یک افراد بین سازگاری و همدلی احساس

 شکیلت را انسان تربیت و رشد خاستگاه هم، با خود اجتماع با انسان ارتباط و طبیعت با انسان ارتباط خود، با انسان

 قطعا هك گردیده مطرح حوزه این در كریم قرآن دیدگاه اجتماعی، تربیت مسئله تبیین از پس نوشته این در. دهدمی

یافته های حاصل از این تحقیق  .دارد فاحشی تفاوت زمینه این در گرا جمع یا فردگرا قطبی تک مکاتب دیدگاه با

 و همبستگی نظم، به جامعه در توان می قرآنی هایآموزه از منبعث اجتماعی تربیت طریق از حاكی از آن است كه 

 مراعات و هاانسان حقوق رعایت جامعه، مسائل به نسبت مسئولیت احساس و حساس روحیه داشتن مسلمانان، اتحاد

 رعایت امنیت، و عدالت اختیار، اصل فطرت،  اجتماعی، تکافل و امور در همفکری و تعاون خواهی، عدالت و انصاف

 اتحی به نیل یعنی اسالمی تربیت غایی هدف به طریق این از و خداشناسی و توحید  جسمانی، و روانی بهداشت

 .یافت دست پاک و طیّبه

   قرآن اجتماعی، تربیت اجتماع، تربیت، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 در چه و درونی یجنبه در چه دیگران از او پذیری اثر و دیگران به او وابستگی و است اجتماعی موجودی انسان           

(. 1831نوبخت،)دارد ادامه زندگی پایان تا و شده آغاز جنین تکون و تشکیل یلحظه از كه است امری بیرونی، یجنبه

 و فطرت رد امر این و است گرفته شکل اجتماعی زندگی برپایۀ انسان، زندگی بنای كه آنند بر دینی اندیشمندان از برخی

 اجتماعی مناسبات و روابط و جامعه با تعامل در كه است موجودی انسان(.1831مهاجر،)است شده داده قرار امانت به او ذات

 یلتشک با وجودی، وخواص آثار این گذارد،می تأثیر اجتماع بر خویش وجودی آثار نظر از كه نسبت همان به و كندمی رشد

 می رارق  خویش تربیت و تأثیر تحت را فرد  مقتضی نحو به كه آوردمی پدید را اجتماعی موجودیت یک مستقل، هویتی

 توجه مورد همواره اجتماعی، رفتارهای گیری شکل در آن اهمیت دلیل به اجتماعی تربیت بحث(. 1831مرزوقی،)دهد

 تربیت(. 1831نوبخت،)است بوده اجتماعی روانشناسان و شناسان جامعه همچنین و تربیت و تعلیم صاحبنظران یهمه

 اشدب نکرده نظری اظهار آن خصوص در كه كرد پیدا توانمی را متفکری كمتر كه است برخوردار اهمیتی چنان از اجتماعی

 و الهی ادیان میان در اسالم دین(. 1831نوبخت،) اند دانسته تر مهم تربیت فردی ابعاد از حتی را آن به توجه نیز برخی و

 کمیمح پیوند اجتماع با آن دینی فروعات تمامی كه ای گونه به دارد ای ویژه اجتماعی رویکرد انسان، ساخته مکاتب نیز

 هایدستورالعمل از سرشار كریم قرآن(. 1831مهاجر،)كندمی پیدا تحقّق مسلمانان اجتماع بستر در آنها از برخی و دارد

 میعمو قواعد و است مکان و زمان از فراتر نبوده، گذشته به وابسته كه است اجتماعی رفتارهای همیشگی و عینی ارزنده

 جامعیت، دلیل به كریم قرآن(. 1833زرنگار،)دارد خود در انسانی رفتارهای مختلف هایجنبه در را اخالقی و اعتقادی

 نهات و( منبع همان) گشاست راه بسیار اجتماعی ارتباطات در مندنظام ساختاری ایجاد برای داشتن، وحی در ریشه و اصالت

 د،باش هماهنگ و متوازن جانبه، همه صورت به تاریخ و جامعه انسان، صادق نیازهای هندسه پاسخگوی تواندمی كه مکتبی

 مبانی، اجتماعی، تربیت معنای نخست شد، ذكر كه ایمقدمه به توجه با حال (.1833خاكبان،)بس و است اسالم مبین دین

 شده هپرداخت امر این به كه قرآن آیات از برخی تبیین به سپس و شده بیان تربیت از گونه این آثار نیز و اهداف ضرورت،

 كه این هب توجه با لکن بنگریم، كریم قرآن منظر از اجتماعی تربیت اصول به داریم قصد نوشته این در. شود می اشاره است

 دست یوح كالم از برداشتی به زمینه این در باید نخست است، بودن اجتماعی چیستی و ماهیت بر مبتنی خود اصول، این

 تنداش اختیار در با .است آمده مفهومی و معنا چه در آسمانی كتاب این در آدمی بودن اجتماعی كه كنیم تعیین و یابیم

. رداختپ كریم قرآن در اجتماعی تربیت اصول از متناسبی بندیصورت و بندیدسته به توانمی زمینهپیش و مقدمه این

. باشدیم تربیتی مضامین محدوده در اجتماعی رویکرد با كریم قرآن آیات بندی دسته و شناسایی تحقیق این اصلی هدف

 .است نظر مد اجتماعی تربیت ازمنظر كریم قرآن آیات شناسی گونه رو این از

 روش پژوهش

 آماری جامعه. است شده استفاده «محتوا تحلیل تکنیک از استفاده با و اسنادی پژوهش»  روش از حاضر، پژوهش در       

. دشو می استفاده شمارشی تمام روش از و است اجتماعی تربیت مضامین محدوده در كریم قرآن آیات كلیه, پژوهش این

 جزیهت و برداری یادداشت نیاز، مورد اطالعات آوری جمع منظور به و گردیده استفاده ای كتابخانه مطالعات از تحقیق این در

 .است گرفته انجام كریم قرآن آیات تحلیل و

 ارتباطی گانۀ سه های حیطه در انسان درونی استعدادهای شکوفایی از است عبارت اصطالح در تربیت :تربیت      

 هر تحول و رشد درجه كه است جامعه حیات برای ضروری امری و انسان وجودی مقاصد از یکی تربیت(. 1831مهاجر،)او

 در قرآن در و است تفعیل باب از و "و رب" ریشه از تربیت واژه(. 1831حیدرنژاد، و فرزندوحی)دهدمی نشان را ایجامعه

 معنای ریشه این در(. 1833باقری،)است جسمی پرورش محدوده در مفهومی از حاكی كه رفته كار به هاییسیاق یا هابافت

 با تتربی واژه بنابراین. بازیافت نوعی به را معنی این توانمی آن مختلف مشتقات در و است گردیده اخذ فزونی و زیادت
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 تهذیب معنی به تربیت براین، عالوه(. 1831مرزوقی،)است پرورش و فزونی موجبات كردن فراهم معنی به آن ریشه به توجه

 مایه اخالقی تهذیب كه برداشت این با است، اخالقی ناپسند خصوصیات زدودن معنی به كه شده استعمال نیز تزكیه و

 زا كریم قرآن در كه چنان(. منبع همان)دانست تربیت را تهذیب توانمی حیث این از و است معنوی منزلت و مقام فزونی

 یُزَكِّیکُمْ وَ یاتِناآ عَلَیْکُمْ یَتْلُوا مِنْکُمْ رَسُوالً فیکُمْ أَرْسَلْنا كَما": است شده تزكیه به تعبیر انسان روان و روح و پرورش و تربیت

 را ما آیات كه فرستادیم خودتان از رسولی شما میان در چنانکه تَعْلَمُونَ؛ تَکُونُوا لَمْ ما یُعَلِّمُکُمْ وَ الْحِکْمَۀَ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُکُمُ وَ

 و ددهمی حکمت و كتاب تعلیم شما به و گرداندمی منزّه و پاک( جهل پلیدی از) را شما نفوس و كندمی تالوت شما برای

 ازجمله كنیم،می برداشت نیز الهی كالم از دیگری آیات در را معنی این(. 151 بقره،) " آموزدمی شما به دانیدنمی را چهآن

 گردد؛می شامل هم را تن و جسم پرورش قرآن، اصطالح در تربیت شد، ذكر چنانکه اما ؛1 آیه جمعه، و 111 آیه عمران، آل

 افِینَ وَلَبِثْتَ وَلِیدًا فِینَا نُرَبِّکَ أَلَمْ قَالَ": دهدمی قرار خطاب مورد را وی و بازشناخته را( ع)موسی حضرت فرعون كه جایی

 در و (. 13 آیه شعراء،)"گذشت؟ ما نزد در عمرت سالها و پروردیم ما كه كودكی آن نه تو: گفت فرعون سِنِینَ؛ عُمُرِکَ مِنْ

 كَما ارْحَمْهُما رَبِّ قُلْ وَ الرَّحْمَۀِ مِنَ الذُّلِّ جَناحَ لَهُما اخْفِضْ وَ ": است آمده معنا همین به مادره و پدر به نسبت سفارش

 مادر و پدر هك چنان ، پروردگارا: بگو و بگستران نزدشان مهربانی كمال با را تکریم و تواضع بال و پر همیشه و صَغیر؛ رَبَّیانی

 شده یاد مفهوم و معنا به توجه با (.11اسراء،)"فرما مهربانی و رحمت آنها حق در تو بپروردند(  مهربانی به)  كودكی از مرا ،

 اللتد آدمی استعدادهای رشد زمینه كردن فراهم یعنی انسانی استعدادهای پرورش بر تربیت واژه انسان، تربیت بحث در

 زمهال تربیت تنها ونه است بشری زندگی نیازهای تریناساسی و ترینابتدایی از تربیت مقوله حال درعین و كند می

 از تربیت (.1831نژاد،واناری مرزوقی)است آن از ایجلوه گور تا گهواره از زندگی، و بوده آن متن بلکه زندگی، ناپذیرجدایی

 یکردرو این براساس بایستی تربیتی اقدامات و ابعاد میتما و است الهی گیری جهت و ربوبی سیری دارای منظراسالمی

 شامل كه اردد ابعادی نیز تربیت گوناگون، ابعاد از انسان بودن برخوردار تبع به(. منبع همان)گیرد قرار تحلیل و تبیین مورد

 (.منبع همان)شودمی... و اجتماعی جسمی، عاطفی، دینی، اخالقی، تربیت

 یا دیگر جسم به جسمی نزدیکی ، آمدن فراهم گردآوردن، معنای به و بوده جمع ریشه از اجتماع :اجتماع تعریف     

 نخستین(. 1831مهاجر) باشدمی Society معادل انگلیسی زبان در و باشدمی كردن سازگاری و همدیگر به جسم چندین

 الماس آورنده آسمانی نداء است، داده واقعی مستقل شخصیت یک جامعه به و كرده دعوت اجتماع بسوی را بشر كه ندائی

(. 1833زرنگار،)استكرده دعوت آن پاكیزگی و اجتماعی حیات سعادت سوی به را مردم الهی آیات سلسله یک با كه است،

 اهل یا تُفْلِحُونَ؛ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ رابِطُوا وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا ":فرمایدمی باره این در كریم قرآن چنانچه

 داترسخ و بوده دشمن كار مراقب و مهیّا و كنید سفارش مقاومت و صبر به را یکدیگر و باشید صبور(  دین كار در)  ، ایمان

 پیشرفتهای همه این شاهد جهان كه عصرحاضر در شک،بی(.  122عمران،آل)".گردید رستگار و فیروز كه باشد ، باشید

 ماعیاجت زندگی بركات و ثمرات از همه گردیده، غیره و سیاسی، نظامی،اقتصادی، صنعتی، مختلف؛ هایزمینه در آور حیرت

 (.1833زرنگار،) هست و بوده دیگر نسل به نسلی تجربیات انتقاالت و نقل و علوم انتقال پیرو و بشر

 نعنوا به آن از كه اندكرده مطرح را مبحثی شناسی جامعه هایكتاب در واژه این مورد در : اجتماعی تربیت تعریف       

. باشدمی نزدیک "اجتماعی تربیت" معنای به كه است واژه همین اجتماعی تربیت در اصل در و كنندمی یاد "پذیریجامعه"

 عّالف عضو یک عنوان به جامعه در چگونه كه آموزدمی انسان به كه است فرآیندی": شودمی گفته پذیریجامعه تعریف در

 طور به یا(. 1831مهاجر،) "كند پیروی جامعه سوی از شده پذیرفته هنجارهای از و كرده همکاری اعضا با كند، مشاركت

 اقانطب( آن هنجارهای و ها ارزش) فرهنگ و جامعه با چگونه تولّدش بدو از انسان یک كه این بیان": گفت توانمی تر ساده

 وانت می تربیتی، مسائل از گیری بهره نیز و  شناسی جامعه در شده مطرح مباحث از استفاده با(. منبع همان) "یابدمی

 رزشا ساختن متجلی جهت الزم تمهیدات تامین از است عبارت اجتماعی تربیت": كرد تعریف گونهاین را اجتماعی تربیت

 با مخالفت ، دیگران هدایت از اعم اجتماعی برخوردهای در او بودن موثر منظور به فرد در اجتماعی مطلوب ضوابط و ها
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 در اجتماعی تربیت كه بگوییم توانیممی بنابراین(. 1831مهاجر،)" امورنظیرآنها و سازگاری و توافق ، منطقی غیر نظرات

 یجهنتبی تربیت و تعلیم كاران اندر دست و مربیان زحمات مناسب، ی زمینه و بستر وجود بدون و دارد ظهور و بروز جامعه

 مسئله توان می آنها كمک به كه دانست ابزارهایی همان توان می را اجتماعی تربیت هایروش و( 1831نوبخت،)ماندمی

 و جامعه اعضاء تک تک خودآگاهی طریق از جز اجتماعی تربیت(. منبع همان) كرد اجرا را جامعه یک افراد شدن اجتماعی

 در تربیت مهم ابعاد از اجتماعی تربیت(. 1833طوسی،) شودنمی محقق اجتماع، یک افراد بین سازگاری و همدلی احساس

 اجتماعی سائلم به فردی، امور به توجه بر عالوه بلکه نیست، فردگرایی و گزینی عزلت دین اسالم.  است اسالم تربیتی نظام

 اجتماعی روانشناسی تدوین در اسالم توانایی(. 1831مرزوقی،) است خاتم دین بزرگ امتیازهای از یکی این و دارد توجه نیز

 شخصیتی دنبال به اجتماعی تربیت(. 1831تابش،) است رسیده اثبات به قرآن اساس بر هاانسان اجتماعی تربیت و اسالمی

 (.                                                                            1832همکاران، و عابدی) است افراد در متعادل

 با صالتا كه است این آن و است بحث مورد مهم بسیار نکته یک اجتماعی تربیت مبانی در :اجتماعی تربیت مبانی       

 آورد یدپد را تفاوتهایی تربیت روش در نیز و تربیت درغایت است ممکن سئوال این به پاسخ ؟ اجتماع یا فرد است؛ كدام

 از مبانی این دید باید كه است( اجتماعی واقعیت) جامعه شناخت مبانی اجتماعی، نظریه یک هایمؤلفه(. 1831مهاجر،)

 هاارزش اینکه به توجه با رسدمی نظر به شده انجام هایبررسی به توجه با(. 1831كافی، و جمشیدیها) كدامند قرآن نظر

 تتربی مفهوم باشند،می نسبی خاص وزمانی مکان در و غیرثابت هاارزش مکاتب از برخی در و هستند الیتغیر و ثابت

 و جامعه با سازگاری كه مکاتب برخی در اجتماعی تربیت مفهوم با است جامعه و فرد تعالی كه قرآن دیدگاه از اجتماعی

 دو معاصر، قرون هایدیدگاه به نظر با(. 1833طوسی، قاسمی) است متفاوت باشد،می بیشتر برداریبهره جهت اجتماع،

 راكانون فردی حقوق و است فرد اصالت آن اساس كه دیدگاهی( 1: بود خواهد توجه قابل مسئله این تبیین در عمده رویکرد

 و مسائل و بوده  اجتماع اصالت آن اساس كه دیدگاهی( 1. داندمی آن از تابعی را انسان بودن اجتماعی و دانسته توجه

 دارد، همسئل این به نسبت اعتدالی دیدگاهی كریم قرآن میان، این در اما. داندمی اجتماعی وضعیت از تابعی را فردی حقوق

 هایروش و اصول تمامی اینرو از داند؛می ارزشمند را دو هر و كرده تاكید اجتماع اصالت به وهم فرد اصالت به هم قرآن

 به و داند می اصیل را جامعه هم و را فرد هم اسالم. بود خواهد معتدل رویکرد این از متاثر قرآن منظر از اجتماعی تربیت

 افراد آزادی و شناسد می رسمیت به را افراد استقالل اما داند می جمعی روح دارای را جامعه كه هرچند دهد، می بها دو هر

 بتوان شاید(. 1831مهاجر،) شود می اولویت دارای جمع منافع حفظ موارد برخی در گرچه كندنمی سلب ایبهانه هر به را

 و تشخصی به قرآن دیدگاه به توجه با كه است اجتماعی متفکر نخستین خلدون ابن اسالمی دانشمندان بین از گفت

 رحط توأما را جامعه و فرد اصالت نوعی به و پذیرفته را نظر این نیز طباطبائی علّامه ادامه در.است برده پی جامعه واقعیت

 هجامع اصالت و معتقدند فرد اصالت به مسلمان دانشوران از شماری مقابل، در. است داده پرورش را آن شهیدمطهری و كرده

 در را امکان این باید اجتماعی تربیت در(. 1832عوقی،)نیستند اسالم در جامعه ویژة اهمیت منکر هرچند ندارند، قبول را

 اجتماعی و فردی مدار دو هر در بتواند فردی، مدار سلطه از خروج با و كند غلبه خودمحوری بر كه آوریم وجود به فرد

 (.1833زارعی، و مذبوحی)كند حركت

 عنوان به اجتماعی تربیت اهمیت علت به كه است الزم رسدمی نظر به هرچیز از قبل: اجتماعی تربیت ضرورت        

 هتج كوششی حقیقت در وحی، كالم در اجتماعی تربیت اصول از شود؛سخن پرداخته تربیت و تعلیم مهم مسائل از یکی

 به وبرازنده خوردر پاسخی تا شود پرداخته مسئله تبیین به ابتدا است شایسته لذا است، تربیت یحوزه در ایمسئله تبیین

 راچ است؛ گشته عجین عمیقی صورت به جامعه سرنوشت با كه است مسئله یک  جهت آن از اجتماعی تربیت.آید دست

 از و بوده دخیل فرهنگ و سنت با آن ارتباط ینحوه و آینده و حال نسل گیریشکل در اجتماعی، تربیت از ما تصور كه

 هاییسایینار و مشکالت بروز شاهد درجامعه اینکه به باتوجه. پذیردمی تاثیر اجتماعی تربیت سبک از اجتماعی حیات طرفی

 زمال لذا ، است اجتماعی تربیت امر در كاستی وجود مشکالت نوع این دالیل از یکی و هستیم اجتماعی روابط قلمرو در
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 هاكاستی و مشکالت این با رویارویی جهت در مطمئن و محکم ایبرپشتوانه تکیه با و فلسفی مطالعات و بررسی با كه است

 اسالمی ابن اجتماعی تربیت مبانی بر منطبق ایجامعه تکوین و ایجاد در را كافی و الزم ضمانت كه ایپشتوانه برداریم؛ گام

 نسخ از نیست؛ میسر ، آن آیات در تامل و غور و قرآن سازانسان كتاب به تاسی طریق از جز امر این و آورد فراهم قرآنی و

 عدادهایاست و فضایل از بسیاری كه آنجا از.است انکارناپذیر ضرورتی قرآن حکیمانه آیات از برگرفته اجتماعی تربیت از

 نوانع به اجتماعی تربیت لذا گردد، می تأمین دیگران توسط او نیازهای از بسیاری نیز و شودمی شکوفا جامعه در آدمی

 مفهوم(. 1831نوبخت،)كند می تبیین را جامعه و جمع در انسان اجتماعی رفتار چگونگی تربیت، مهم كاركردهای از یکی

 فاختال ارتباط، نیاز، مردم،) جامعه شناخت گانه پنج مبانی میان از جامعه شناخت مبنای ترینمهم و اصلی محور ارتباط،

 الشعاع تحت را بشر نوع زندگی مختلف ارتباطات اقسام و انواع همواره(.1831كافی، و جمشیدیها)است قرآن در( آرمان و

 بندی یمتقس در كه ارتباطات نوع این از برخی به نمونه ؛برای گیرندمی شکل تربیت پرتو در ارتباطات این كه دهدمی قرار

 :گرددمی اشاره شود می برداشت قرآن آیات از كلی

 پرستش ، خدا به انسان خداشناسی،نیاز:  مانند موضوعاتی خدا با انسان ارتباط -1

 ؟ روممی كجا به ؟و چیست برای آمدنم ، امآمده كجا از ، انسان آفرینش و خلقت:  خود با انسان ارتباط -1

 هاینعمت و منابع ، زیست محیط با ،تعامل آفرینش زیبای ، زیست محیط و طبیعت شناخت:  طبیعت با ارتباط -8

 خدادادی

 دسودمن و موثر ارتباط ، جامعه افراد شناخت ، اجتماعی و گروهی ، فردی بین ارتباط و تعامل:  اجتماع با انسان ارتباط -1

 … و مضر و مخرب ارتباط و

 آنچه(.1833سجادی،)دهدمی تشکیل را انسان تربیت و رشد خاستگاه هم، با تعامل در شده یاد عامل چهار قرآن نگاه از      

 آن اب  مستقیم طور به و گرفته نشات اجتماعی تربیت از كه است اجتماعی نوع از ارتباطات است نظر مد تحقیق دراین

 ارتباط یعنی نوع این از ارتباط به مستقیم غیر یا مستقیم طور به ها آن در كه دارد وجود آیاتی قرآن در چنانکه. دارد رابطه

 در و بترسید خدا از باید مؤمنان شما پس... ؛...بَیْنِکُمْ ذاتَ أَصْلِحُوا وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا... ":جمله از ، است شده اشاره هاانسان بین

 وتربیت انسانی ارتباطات ابعاد به است ضروری رو این از(. 1انفال،)"... بکوشید خودتان بین اتحاد و مسالمت و رضایت

 امگ زندگی درست مسیر در و برگیریم توشه رهگذر این از تا شود پرداخته قرآن ساز انسان كتاب منظر از او اجتماعی

 ای وجود معنای به نقدپذیری، مهارت.است بودن انتقادپذیر  ارتباط نوع این در ضروری هایالزمه از یکی البته.  برداریم

 می گوشزد و كرده جدا آن را خوب و بد و سنجیده را انسانی عمل كه است سخنانی پذیرش ظرفیت ایجاد

 دیگری تحمل و انتقادپذیری با تنگاتنگی ارتباط كه دارد اشاره نکاتی به بقره سوره 81 تا 82 آیات كه( 1831منصوری،)كند

 این زا برخی.  هستند تقسیم قابل كلی محور دو به ارتباطات نوع این كه آیدبرمی چنین آمده عمل به هایبررسی از.  دارد

 جنبه دیگر دسته و دهند می شکل را اجتماعی هنجارهای نوعی واقع در و بوده ارزشی بار دارای و مثبت جنبه ارتباطات

 .باشندمی درجامعه نابهنجار و غلط ارتباطات گذار پایه و داشته ارزشی ضد

 اجتماعی زندگی و قرآن

 اتشآی درعموم باید باشد، ما برای عمل كتاب و زندگی دستور و داشته، حضور امروز زندگی بطن در است قرار كه قرآن     

 و اجتماعی موجودی قرآن در انسان(. 1838نفیسی،) باشد داشته امروز مردم مسائل و مشکالت به ناظر سخنی و پیامی

 را وا اللهی خلیفه جایگاه كه را انسانی مسائل ، زندگی ابعاد همه در شده فرض او بر كه اجتماعی موجودی ؛ است مسئول

 ، یابد می بروز و ظهور اجتماع در اش واقعی هویت و گیرد می شکل جامعه در وی شخصیت. كند رعایت كند می تثبیت

 را آن صورت ترین متمدن و جامعه شکل بهترین بلکه ، دارد اهتمام انسانی اجتماع و جامعه به تنها نه كریم قرآن بنابراین
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 دغدغه مهمترین اجتماعی مباحث(. 1831باقری،)دارد جدی توجهی انسان اجتماعی شئون به و كندمی معرفی و بیان

 (. 1838نفیسی،)است قرآن اجتماعی آیات آن، طرح محل ترینطبیعی كه است اجتماعی مفسر

 

 

  اسالمی جامعه در اجتماعی تربیت اهداف و کارکرد

 پنجمین كه این به نظر با و( 1833باقری،)است پاک حیات به یافتن دست اسالمی، تربیت غایی هدف كه این به توجه با     

 هب نیل جهت در باید اجتماعی تربیت كه گفت توانمی لذا( منبع همان) است جمعی و فردی صالح عمل پاک، حیات بعد

 انهم)راستاست این در واسطی اهداف از یکی اجتماعی موثر مداخله و مشاركت قابلیت افزایش كه پذیرد صورت مهم این

 كاركردهای و اهداف براساس را اجتماعی تربیت موضوع توانمی شریف مصحف آیات و متون در تعمق و بررسی با  (.منبع

 :داد قرار بحث مورد ذیل

 خانواده و اجتماعی تربیت. 1

 یكوثر)است بوده توجه محل سنتی -مذهبی هایگفتمان سوی از همیشه اجتماعی، واحد كوچکترین عنوان به خانواده     

 در واالیی جایگاه از كه است اجتماعی و آسمانی معنوی، اخالقی، نهادی كریم قرآن دیدگاه از خانواده(. 1831عموری، و

 آنها از متقابل طور به و گذاردمی برجای اجتماعی نظام اجزای سایر بر شگرفی تأثیر و باشدمی برخوردار جامعه

 ثابت خود كاركردهای و اهداف در جامعه، اساسی تحوالت وجود با كه است نهادی ، خانواده(. 1831جهانی،)پذیردتأثیرمی

 است بشر معنوی و روحی نیازهای تأمین برای نظام ترینمناسب خانواده،. دارد اساسی اهمیت جوامع همه در هنوز و مانده

 تنساخ برآورده و فرزندان كردن اجتماعی جدید، نسل پرورش اعضا، روانی آرامش و امنیت تأمین برای را بستر بهترین و

 نهاد تریناصلی عنون به تاكنون، تاریخ ابتدای از خانواده(. 1831حکیم، طباطبایی)آوردمی فراهم افراد عاطفی نیازهای

 و نبنیادی و مقدس بنای این به پرداختن. است بوده بشر تاریخ و هاتمدن ها،فرهنگ خاستگاه و جوامع زیربنای اجتماعی،

 حیات از بشر شدن دور موجب آن، از غفلت و انسانی بزرگ خانواده اصالح سبب همواره اش،واقعی جایگاه به آن هدایت

 از. دارد هخانواد واالیی به را توجه بیشترین ساز،انسان مکتبی عنوان به اسالم. است بوده نابودی ورطه به سقوط و حقیقی

 وابسته بنا این فساد و صالح به نیز را انسانی جامعه بدبختی و بختینیک. شمردمی تربیت كانون را مقدس نهاد این رو، این

 همان)شماردبرمی آرامش به یابیدست جمله از انسان معنوی و عاطفی نیازهای تأمین را خانواده تشکیل از هدف و داندمی

 هاییمولفه ترینمهم (.1831جهانی،)است دیگر نسل به نسلی از هاارزش كننده منتقل و اثرگذار بسیار نهادی خانواده(. منبع

 اهجایگ به اختصار به كه فرزندان و والدین همسر، ازدواج، خانه، مفاهیم: از است،عبارتند نهفته مقدس واژه این بطن در كه

 .شودمی اشاره انسان اجتماعی تربیت در آنها رابطه و قرآن در هركدام منزلت و

 تامنی مرهون البته كه است آن اعضای جان تسکین و جسم آرامش تامین ، خانه كاركرد اولین: تسکین محل خانه،      

 غرایز ارضای ، اسرار بیان احساسات ابراز برای حریمی ، خانه امن و محدود فضای. اعضاست برای محیط این یجانبه همه

 نسبت خود به خداوند را امنیت و سکونت این(. 1831حکیم، طباطبایی)است انسان روحی و جسمی نیازهای تامین و

(. 32نحل،)" داد قرار آرامش مایه را هایتانخانه شما برای خدا ؛و... سکنا بیوتکم من لکم جعل اهلل و":  فرمایدمی و دهدمی

 اعاجتم به را امنیت و آرامش این یابند،می دست تسکین و آرامش به خانواده و خانه محیط در كه افرادی كه است بدیهی

 .داد خواهند گسترش نیز خود
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 ، روحی آالم تسکین برای محلی به ، خانه در سکونت به نیاز بر عالوه انسان: الهی آیات تالوت و ذکر خانه،محل       

 اگر.  دارد نیاز محرمان و خدا با نیاز و راز و كردن خلوت ، دلخواه نحو به استراحت اجتماعی، قیودات برخی از شدن رها

 كرنواذ ":است آمده پیامبر همسران به خطاب قرآن در(.منبع همان)بود نخواهد مسکن ، نباشد نیازها این كننده تامین خانه

 شود می تالوت شما های خانه در كه حکمتی و الهی آیات همه آن از و ؛... الحکمه و اهلل آیات من بیوتکن فی یتلی ما

 بحیس اسمه فیها یذكر و ترفع ان اهلل اذن بیوت فی":  فرمایدمی گرامیش رسول به خطاب " و( 81احزاب،)"....شوید متذكر

 در پسین و بامداد هر اودر نام و باشند عظمت با و محترم همواره داد اجازه خدا كه هایی خانه در "؛"واالصال بالغدو فیها له

 (.81نور،)"شود یاد آن

 گاه هر ؛"...طیبه مباركه عنداهلل من تحیه انفسکم علی فسلموا بیوتا دخلتم فاذا... " :قدسی ای رابطه محل خانه،     

 بر درآیید مسجدی یا خانه به چون یعنی)  كنید سالم خویش بر نخست شوید داخل(  اینها از)  ای خانه به بخواهید

 تحیّتی مسال كه(  شوید وارد خبر با خالصه و كنید سالم باز خود نفس بر نباشد كسی اگر یا خودتان همدینان و مسلمانان

 كه آنجا از. است خانه اهل بر سالم ، خود بر كردن سالم از مقصود اینجا در(.11نور،)"....خداست جانب از نیکو و بركت با

 سالم و تحیت با كه است آن خانواده اعضای میان رابطه ایجاد ترینعالی ، است پروردگار نزد از مبارک تحیتی بیان سالم

 نیز هجامع به قطع طور به ، شود برقرار درخانه اگر قدسی رابطه این.  باشد آنان میان خدا یاد و كنند برخورد یکدیگر بر

 عرض رواین از(. منبع همان) هاستانسان میان در سالمتی و امنیت گسترش ، سالم حقیقت پس.  شد خواهد كشانده

 همه رد دعایی جمالت بردن كار به. شودمی شناخته اجتماعی تربیت در اصلی عنوان به كردن سالم در دستیوپیش تحیت

 ار اجتماعی همبستگی دعایی، كاركرد بر افزون دعایی جمالت این. است اجتماعی عادی هایپدیده و طبیعی مسایل از جا

 زندگی در خرمی و خوشی تا شودمی باعث و كندمی تقویت جامعه و مردمان میان در را محبت و الفت و دهدمی افزایش

 (.1831منصوری،)یابد فزونی

 یکدیگر با مسلمانان اتحاد و اجتماعی،نظم،همبستگی تربیت. 2

 اعی،اجتم مطلوب زیست چراكه نماید؛ تبیین را هاییآموزه دیگران، با ارتباط ونحوه نوع ایجاد برای باید كریم قرآن       

 آن هایویژگی ترینمهم از یکی كه ایجامعه آورد؛می وجود به را آرمانی جامعه مجموع، در كه است هاییبایسته مستلزم

 و كندمی متبادر ذهن به را نظم با همراه هماهنگی نوعی كه است ایواژه انسجام(. 1832نظری،)است همبستگی و انسجام

 ئولیتمس احساس مفهومی، لحاظ به واژه این(. منبع همان)دارد كاربرد یگانگی و یکتایی شدن، یگانه معنای به فارسی در

 رکمشت باورهای و اعتقادات نظام(. منبع همان)باشند برخوردار وآگاهی اراده از كه  است گروه چند یا نفر چند بین متقابل

 أَهْلَ یا قُلْ ":فرمایدمی كریم قرآن آورد؛چنانکهمی فراهم را اجتماعی انسجام چنین یک ایجاد برای الزم بستر و زمینه

 فَإِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ اباًأَرْب بَعْضاً بَعْضُنا یَتَّخِذَ ال وَ شَیْئاً بِهِ نُشْرِکَ ال وَ اللَّهَ إِالَّ نَعْبُدَ أَالَّ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَنا سَواءٍ كَلِمَۀٍ إِلی تَعالَوْا الْکِتابِ

 كنیم پیروی است یکسان شما و ما میان كه حق كلمه آن از بیایید ، كتاب اهل ای: بگو مُسْلِمُونَ؛ بِأَنَّا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا

 یمتعظ ربوبیّت به خدا جای به را برخی برخی و ، ندهیم قرار شریک او با را چیزی و ، نپرستیم را یکتا خدای جز به كه

 ترینمهم از یکی(. 11عمران، آل)"خداوندیم فرمان تسلیم ما كه باشید گواه شما: بگویید گردانند روی حق از اگر پس. نکنیم

 و مسلمانان بین در همدلی و تفاهم و برادری و اخوت روحیه پرورش و ایجاد اسالم در تأكید مورد اجتماعی تربیت اهداف

. ستا گرفت صورت آنها بر فراوانی تأكیدات نیز(  ع)معصومین روایات و قرآن در كه باشدمی تفرقه و اختالف از جلوگیری

 نسبت و شماردمی خانواده یک از را مؤمنین عموم مسلمانان، خواندن واحده امت ضمن قرآن از شماریبی آیات در خداوند

 حقیقت به تُرْحَمُونَ؛ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا ":دهدمی هشدار دشمنی و تفرقه هرگونه به

 مورد هك باشد ، باشید پرهیزكار و خداترس و دهید صلح خود ایمانی برادران بین همیشه پس یکدیگرند برادر همه مؤمنان

 اعْتَصِمُوا وَ"(.                                                                                 12آیه حجرات،) "گردید الهی رحمت و لطف

 عَلی كُنْتُمْ وَ واناًإِخْ بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْداءً كُنْتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ هِاللَّ نِعْمَتَ اذْكُرُوا وَ تَفَرَّقُوا ال وَ جَمیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ
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 و زده گچن خدا(  دین)  رشته به همگی و "."تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ آیاتِهِ لَکُمْ اللَّهُ یُبَیِّنُ كَذلِکَ مِنْها فَأَنْقَذَكُمْ النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفا

 و الفت شما دلهای در خدا ، بودید دشمن هم با شما كه را خدا بزرگ نعمت این آرید یاد به و ، نروید متفرّق راههای به

. ددا نجات را شما خدا ، بودید آتش پرتگاه در و ، شدید یکدیگر دینی برادر همه خدا نعمت و لطف به و انداخت مهربانی

 (.128عمران، آل) "شوید هدایت كه باشد ، كند می بیان شما(  راهنمایی)  برای را آیاتش خدا گونه بدین

 جامعه مسائل به نسبت مسئولیت احساس و حساسیت روحیه و اجتماعی تربیت. 3

 یسلطان)دارد ناپذیرانفکاک و قوی ارتباطی اجتماعی، ایمان و اجتماعی هایمسئولیت مقوله دو با اجتماعی تربیت      

 جامعه عموم اوضاع به نسبت توانندنمی اسالم بزرگ جامعه از عضوی عنوان به اسالمی جامعه در افراد(. 1831رنانی،

 تفاوتیب كنند،می مشاهده اجتماع اعضای دیگر جانب از احیانًا كه انحرافاتی و هاكجروی كنار از نباید آنها. باشند تفاوتبی

 ستاسترا درهمین و بکوشند انحرافات این زدودن و نفی جهت در باید خویش، وظایف با مطابق و امکان حد تا بلکه بگذرند،

 فتهگر صورت دیگر اجتماعی امور و ظالم با مقابله و حق احقاق و منکر از نهی و معروف به امر بر زیادی تأكید اسالم در كه

 شما زا برخی باید و الْمُفْلِحُونَ؛ هُمُ وَأُوْلَئِکَ الْمُنکَرِ عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَأْمُرُونَ الْخَیْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّۀٌ مِّنکُمْ وَلْتَکُن ":است

 خلق هدایت واسطه كه)  اینها و ، كنند بدكاری از نهی و نیکوكاری به امر و كنند دعوت صالح و خیر به را خلق ، مسلمانان

 چنان است، آن در نی دگرگو ایجاد ساز زمینه جامعه، برابر در مسئولیت(. 121 عمران، آل) ". بود خواهند رستگار(  هستند

 به آگاهان نکردن مسئولیت احساس: فرمایدمی قرآن(. 1831باقری،)آوردمی مسئوولیت صاحبش، برای نیز وآگاهی علم كه

 لْقُرُونِا مِنَ كانَ ال فَلَوْ ":است بوده پیشین اقوام نابودی علل از ظالمان، فساد مقابل در عالمان نشستن خاموش و جامعه امور

 مُجْرِمینَ؛ كانُوا وَ فیهِ أُتْرِفُوا ما ظَلَمُوا الَّذینَ اتَّبَعَ وَ مِنْهُمْ أَنْجَیْنا مِمَّنْ قَلیالً إِالَّ الْأَرْضِ فِی الْفَسادِ عَنِ یَنْهَوْنَ بَقِیَّۀٍ أُولُوا قَبْلِکُمْ مِنْ

 یقلیل عده مگر كنند نهی زشت اعمال و فساد از(  را خلق)  كه نداشت وجود ایمان و عقل با مردمی گذشته امم در چرا پس

 و آیات(.111 هود،)"بودند بدكار فاسق مردمی و رفتند دنیوی نعمتهای به تعیّش پی از ستمکاران و ، دادیم نجاتشان كه

 نتیجه. است كرده هدایت اموراجتماعی بهسازی و اصالح درجهت اهتمام به را هاانسان كه دارد وجود نیز زیادی روایات

 حساسا خود جامعه زندگی محیط به نسبت بایستمی بلکه باشد، خرسند خود سالمت به تنها نباید مؤمن انسان اینکه

 الشت نیز جامعه اخروی و معنوی زندگی برای و برخیزد مبارزه به ظالم با مقابله و مظلوم حق احقاق برای و كند مسئولیت

 و دغدغه جامعه، از عضوی عنوان به كه است كسانی پرورش اجتماعی، بعد در تربیت مهم هایهدف از بنابراین. نماید

 (. 1831 مرزوقی،) است كرده منع القیدی از را آنها مسلمین امور به نسبت حساسیت

  خواهی عدالت و انصاف مراعات و هاانسان حقوق رعایت و اجتماعی تربیت. 4

 به نسبت انسان كه است این آن از منظور كه است اجتماعی عدالت برقراری اجتماعی، تربیت مهم اهداف از یکی       

(. منبع همان)نشود منحرف راست راه از نگرفته، قرار واحساسات عواطف تأثیر تحت و نکند تجاوز حق از دیگران حقوق

 طرفدار پیوسته خواهدمی آنان واز نموده دعوت انصاف و عدل مراعات به را بندگانش و ایمان اهل مجید، قرآن در خداوند

 نْفُسِکُمْأَ عَلی لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا ":دهند سوق آن سوی به را مسلمین وجامعه بوده عدل

 بِما كانَ اللَّهَ نَّفَإِ تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا إِنْ وَ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوی تَتَّبِعُوا فَال بِهِما أَوْلی فَاللَّهُ فَقیراً أَوْ غَنِیًّا یَکُنْ إِنْ الْأَقْرَبینَ وَ الْوالِدَیْنِ أَوِ

 خویشان و مادر و پدر یا خود ضرر بر چند هر دهید گواهی خدا برای و باشید عدالت نگهدار ، ایمان اهل ای خَبیراً؛ تَعْمَلُونَ

 اشم پس ، است اولی آنها(  حقوق رعایت)  به خدا ، غنی یا باشد فقیر اگر(  دهید می شهادت كس هر برای)  ، باشد شما

 ردانیدبگ(  خود نفع به شهادت در)  را زبان اگر و. ندارید نگاه عدالت مبادا تا نکنید نفس هوای پیروی(  شهادت و حکم در) 

 از انزجار و خواهی عدالت و دوستی عدالت(.185نساء،) ".است آگاه كنید چه هر به خدا كنید خودداری( حق بیان از) یا

 به ور انسان انسانیت آن، شدن ضعیف با و است آن گرو در انسانیت حیات كه است فطریاتی جمله از بیدادگری و ظلم
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 تعدال و دوستی عدالت فطرت هرچه.  شوندمی كشیده تباهی به هان انسا جوامع در آن شدن رنگبی با و رودمی اضمحالل

 (.1831مرزوقی،)است بیشتر جامعه و فرد سالمت باشد، ترقوی و تر زنده مردمان در خواهی

 

 اجتماعی تکافل و امور در همفکری و تعاون و اجتماعی تربیت. 5

 عنوان به آن از كه تفاوت این با است برخوردار ایویژه جایگاه از جهان جای همه در امروزه اجتماعی تکافل بحث        

 یكارها انجام برای خود، اجتماعی زندگی در ها انسان(.1831اردكانی، و القاصی عین بهرامی)شودمی یاد اجتماعی تأمین

 خلفای ،( ص)پیامبر سیره روایات، قرآن، آیات براساس(.1831نژاد،مرزوقی،اناری)دارند وهمکاری تعاون یکدیگر با گوناگون

 و ماندگانراهسرپرستان،بی، كارافتادگان از فقرا، از مالی حمایت كه دریافت توانمی ،(ص)پیامبر پاک عترت و راشدین

 إِنَّمَا ":فرمایدمی باره این در كریم قران كه طوری همان(.1831كرمانی، نوری)است دینی تکلیف و وظیفه یک بدهکاران

 فَریضَۀً لسَّبیلِا ابْنِ وَ اللَّهِ سَبیلِ فی وَ الْغارِمینَ وَ الرِّقابِ فِی وَ قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَۀِ وَ عَلَیْها الْعامِلینَ وَ الْمَساكینِ وَ لِلْفُقَراءِ الصَّدَقاتُ

 متصدیان و عاجزان و فقیران( :  طایفه هشت این)  به است مختص منحصرا صدقات( مصرف) حَکیمٌ؛ عَلیمٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ

 و بندگان یآزاد و(  اسالم دین به بیگانگان كردن متمایل برای یعنی)  كرد آنها قلوب تألیف باید كه كسانی و صدقات اداره

 حکم و فرض هشتگانه مصارف این. درماندگان راه به و( خدا دین رواج و تبلیغ راه در یعنی) خدا راه در و داران قرض

 اسالمی منظر از را اجتماعی تکافل تاریخچه بخواهیم اگر(. 12توبه،) "است آگاه خلق مصالح تمام بر و دانا خدا كه ، خداست

 آغازین روزهای از امر این وجود نشانه این كه كرد خواهیم مشاهده اسالم دین اولیه مبانی در را آن ریشه كنیم بررسی

 ناظر شدند، نازل اسالم پیامبر بر مکی های سوره اولین در كه زكات و ،صدقه انفاق مانند مفاهیمی ".است اسالم دین نزول

 .است موضوع همین بر

 فطرت و اجتماعی تربیت. 6

 هب كه است فطرت. است مقدم او شناسی جامعه بر انسان شناسی روان اساساً است مطرح قرآن در كه فطرتی براساس     

 رشد خالف كه قواعدی با مقابله و مخالفت به را او حتی و دهد نمی را اجتماعی ة قاعد و هنجار گونه هر قبول اجازة انسان

 هم و دارد فردی فطرت هم انسان، است؛ فطرت دین اسالم، قرآنی، اندیشه در(. 1832عوقی،)خواند فرامی است، تعالی و

 مطلوب جامعه برای جویندگی و خواهیآرمان طلبی،دگرگون خواهی،آزادی او سرشت در(. 1831 باقری،) اجتماعی فطرت

 ".ردبنگ دل دیده با انسان است كافی بنابراین(. منبع همان) است انسان اجتماعی فطرت در مفاهیم این تجلی دارد، وجود

 سبب كه آسمانی كتب و الهی آیات بِحَفیظٍ؛ عَلَیْکُمْ أَنَا ما وَ فَعَلَیْها عَمِیَ مَنْ وَ فَلِنَفْسِهِ أَبْصَرَ فَمَنْ رَبِّکُمْ مِنْ بَصائِرُ جاءَكُمْ قَدْ

 بماند كور كه كس هر و رسید سعادت به خود یافت بصیرت كس هر پس ، آمد پروردگارتان طرف از البته شماست بصیرت

 را قرآن تربیتی نظام اساس و پایه فردباوری، و محوری فطرت(. 121انعام،) "نیستم شما نگهبان من و ، افتاد زیان در خود

 آیاتی(. 1833 سجادی،) شناسدمی كیهانی و اجتماعی مثبت تحوالت خاستگاه را فرد خودشکوفایی قرآن و دهدمی تشکیل

 و خلقت متن در انسان بودن اجتماعی كه شودمی برداشت چنین آنها از و است آدمیان اجتماعی زندگی به ناظر قرآن از

 :جمله از.  است شده ریزیپی او آفرینش

 خَبیر؛ عَلیمٌ للّهَا اِنَّ اَتقیکُم اللّهِ عِند اَكرَمکُم اِنّ لِتَعارِفوا قبَائل وَ شعوباً جَعَلناكُم وَ اُنثی وَ ذَكَر منِ خَلَقَناكُم اِنّا اَیهاالناس یا» ـ1

 ار یکدیگر تا گردانیدیم مختلف فرق و بسیار های شعبه گاه آن و آفریدیم زنی و مرد از نخست را شما همه ما ، مردم ای

 آگاه و دانا كامال خدا همانا ، شمایند تقواترین با خدا نزد شما افتخارترین با و بزرگوار همانا ، بشناسید

 ایشناسنامه زمینه فردی هر به كه است اندازه و رنگ و شکل در اختالف قبیل از اموری آیه این طبق(.18حجرات،)«است

 تلفمخ انتسابهای و هارابطه اگر و بودند قالب یک و رنگ یک و شکل یک افراد همه فرض اگربر.  كندمی اعطا او خود ویژه
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 و کدیگری از آنها تمیز كه بودند كارخانه یک متحدالشکل كاالهای نظیر یکدیگر برابر در افراد ، نبود حکمفرما آنها میان

 كاال و كار و اندیشه مبادله و روابط براساس آنها اجتماعی زندگی نهایی نتیجه در و یکدیگر از آنها بازشناسی درنتیجه

 است دیگریک از افراد بازشناسی و تفاوت آن و دارد طبیعی غایتی و حکمت هاقبیله و شعبها به انتساب پس.  بود غیرممکن

 ابراینبن.تقواست شرافت و كرامت مایه همانا كه ، شمردنها برتری مایه و تفاخر نه است اجتماعی زندگی الینفک شرط كه

 حتراما نژادی، تبعیض با مبارزه: از كرد،عبارتند استخراج شریفه آیه این از توانمی اجتماعی تربیت خصوص در كه اصولی

 .  اجتماع در ومرد زن وجودی ارزش برابری و جامعه در انسانی كرامت به

 یدآفر را بشر(  نطفه)  آب از كه است خدایی او و قَدیراً، رَبُّکَ كانَ وَ صِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْماءِ مِنَ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ"-1

 نیز كریمه آیه این(. 51فرقان،) ". است قادر(  چیز هر بر)  تو خدای و ، داد قرار ازدواج بستگی و نسب خویشی آنها بین و

 متن در كه طرحی عنوان به ، است یکدیگر از آنها بازشناسی پایه و یکدیگر با افراد پیوند مایه كه را سببی و نسبی روابط

 هآی این از اجتماعی تربیت با ارتباط در كه اصولی. است نموده عنوان شده داده قرار كلی غایتی و حکمت برای خلقت

 .باشدمی ازدواج و خانواده تشکیل به تشویق و ارحام صله گسترش شود،می استنباط

 بَعْضُهُمْ ذَلِیَتَّخِ دَرَجاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهُمْ رَفَعْنا وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی مَعیشَتَهُمْ بَیْنَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ رَبِّکَ رَحْمَتَ یَقْسِمُونَ هُمْ أَ"-8

 رحمت و فضل باید آنها آیا ؟ كنندمی تقسیم را پروردگارت رحمت آنها آیا یَجْمَعُونَ، مِمَّا خَیْرٌ رَبِّکَ رَحْمَتُ وَ سُخْرِیًّا بَعْضاً

 ردهك تقسیم دنیا حیات در را آنها روزی و معاش خود ما كه صورتی در كنند؟(  تعیین را نبوت مقام و)  تقسیم را تو خدای

 را ردیگ بعضی(  ثروت به)  مردم از بعضی تا ایم داده برتری(  دنیوی جاه و مال از)  درجاتی به بعضی بر را بعضی و ایم

 (.  81زخرف،)" است بهتر بسی كنند می جمع(  دنیا مال از)  آنچه از خدا رحمت(  دار ، بهشت)  و ، كنند خدمت مسخر

 فریدهآ همانند و یکسان ، استعدادها و امکانات نظر از انسانها كه است این كریمه آیه مفاد  گفت توانمی خالصه طور به      

 فاقد دیگری كه بود فاقد را همان و دارد دیگری كه داشت را همان كس هر ، بودند شده آفریده چنین اگر كه ، اندنشده

 توجه شودمی برداشت آیه این از كه مهمی تربیتی اصل. نبود كار در متبادلی خدمت و پیوندی و متقابلی نیاز طبعا و است

 .است اجتماع در انسان فردی هایتفاوت به احترام و

  اختیار واصل اجتماعی تربیت. 7

 زنوعا متاثر خود نوبه به رفتارها این و است انسان رفتارهای با پیوند در تاریخی هایدگرگونی از ایپاره منظرقرآن از      

 هایمکتب برخی برخالف(1831رضوانی، و جمشیدیها)است انسانی اراده و بینی جهان فرهنگی،-اجتماعی عوامل غایتنگری،

 هك است آن تاریخ گستره در الهی های سنّت از یکی قرآن، دیدگاه از پندارند،می ناچیز را انسان اراده كه اندیشجبری

 انانس الهی، آیات در.را آنان تاریخ و جامعه نه سازند،می را جامعه و تاریخ آنها و گیردمی شکل هاانسان اراده با هادگرگونی

 حقیقت به ما كَفُوراً؛ إِمَّا وَ شاكِراً إِمَّا السَّبیلَ هَدَیْناهُ إِنَّا ":است آمده قرآن در كه چنان( .1831باقری،) است مختار موجودی

 كفران(  را نعمت آن) خواهد و گوید(  نعم این) شکر( پذیرد هدایت) خواهد حال نمودیم او به را(  باطل و حق)  راه

 یناعدالت آنچه بر شورش برای او توان یعنی گی، زند اجتماعی اصول ساختن در آدمی اختیار باوربه(. 8انسان،آیه سوره)"كند

 اللَّهَ إِنَّ ":است تحول در فعال عاملی انسان، كریم، قرآن در(. 1831باقری،)دارد تاثیر بهتر، وضعیتی به امید و نوید و است

 ار حالشان قوم آن خود كه زمانی تا كرد نخواهد دگرگون را قومی هیچ حال خدا بِأَنْفُسِهِمْ؛ ما یُغَیِّرُوا حَتَّی بِقَوْمٍ ما یُغَیِّرُ ال

 ربیتت در و است انکارناپذیر انسانی اجتماعات گیری شکل در انسان اراده و اختیار تاثیر بنابراین(.11 رعد،) "دهند تغییر

 .كرد تاكید انسان عمل آزادی و اختیار و اراده نقش بر باید كه باشدمی اصل این مستلزم اجتماعی

   امنیت و عدالت اجتماعی، تربیت. 8
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 سایر بر مواردی در و است الهی بزرگ هاینعمت از و خداوند حاكمیت استقرار اهداف از یکی امنیت قرآن، دیدگاه از        

 آیه در كه عدالت ترویج و گسترش سایه در ، مگر نیست میسر این و( 1838انصاری، و تجری) دارد اولویت بشر نیازهای

 هایزمینه بردن بین از برای اسالم. است شده شمرده جهانی عدل حکومت ثمرات از امنیت و آرامش نور، مباركه سوره 55

 اعمال بازتاب به نسبت هشدار: از عبارتند آنها ترینمهم كه داده دستوراتی جامعه در ودرگیری اختالف

 قرآن كه است اجتماعی تربیت در وداد قسط و عدل به توجه بیانگر این و قسط؛ و عدل برقراری و( 1831عبدالمحمدی،)

 لِیَوْمِ سْطَالْقِ الْمَوازینَ نَضَعُ وَ ":كنیممی بسنده آنها از اندكی به تنها كه است فرموده اشاره مهم این به فراوانی آیات در كریم

 روز به را عدل ترازوهای ما و حاسِبینَ؛ بِنا كَفی وَ بِها أَتَیْنا خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّۀٍ مِثْقالَ كانَ إِنْ وَ شَیْئاً نَفْسٌ تُظْلَمُ فَال الْقِیامَۀِ

 اتنه و آریم حساب در باشد خردلی دانه قدر به عملی اگر و شد نخواهد نفسی هیچ به ستمی هیچ و نهاد خواهیم قیامت

 خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّۀٍ مِثْقالَ تَکُ إِنْ إِنَّها بُنَیَّ یا ":فرمایدمی دیگر جای در(. 11انبیاء،)"كرد خواهد كفایت حسابگری برای ما علم

 را خلق خوب و بد اعمال خدا ، فرزندم ای خَبیرٌ؛ لَطیفٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ بِهَا یَأْتِ الْأَرْضِ فِی أَوْ السَّماواتِ فِی أَوْ صَخْرَةٍ فی فَتَکُنْ

 كه ، آورد می(  محاسبه در) را همه باشد پنهان زمین یا ها آسمان(  طبقات)  در یا سنگی میان در خردلی مقدار به چه گر

 مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ ":فرمایدمی عدالت فریضه برپایی مورد در(. 11لقمان،) "است آگاه و توانا خدا

 بِالْغَیْبِ رُسُلَهُ وَ یَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ شَدیدٌ بَأْسٌ فیهِ الْحَدیدَ أَنْزَلْنَا وَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ الْمیزانَ وَ الْکِتابَ

 ات آوردیم فرود را ترازو و كتاب آنها با و كردیم روانه آشکار دالیل با را خود پیامبران[  ما]  راستی به عَزیزٌ؛ قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ

 بدارد معلوم خدا تا ، آوردیم پدید است، سودهایی و سخت خطری مردم برای آن در كه را آهن و ، برخیزند انصاف به مردم

 الَّذینَ أَیُّهَا یا " ویا(.15حدید،)"است ناپذیر شکست نیرومند خدا ، آری. كند می یاری را پیامبرانش و او ، نهان در كسی چه

 اللَّهَ نَّإِ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِلتَّقْوی أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَالَّ عَلی قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ ال وَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا

 را ماش البته و باشید گواه درستی و ستیرا و عدالت به و بوده استوار و پایدار خدا برای ، ایمان اهل ای تَعْمَلُونَ؛ بِما خَبیرٌ

 خدا از و است( عمل هر از) نزدیکتر تقوا به كه كنید عدالت ، روید بیرون عدل راه از كه دارد آن بر گروهی عداوت نباید

 تربیت در امنیت ایجاد و عدالت بر مترتب اصل بنابراین(. 3مائده،)"است آگاه كنید می چه هر به خدا البته كه بترسید،

 .تاس جامعه بر حاكم نظام در آن تبع به و خانواده كانون در نخست ، موضوع این به ویژه عنایت و توجه بیانگر اجتماعی

 جسمانی و روانی بهداشت و اجتماعی تربیت. 9

 روحی بعد در هم و جسمی بعد در هم سالمت(  1831حجتی، و حسینی)اوست سالمت بشر، مهم هایدغدغه از یکی       

 ی،سالمت موضوع اهمّیت و ضرورت بر سیره، و احادیث و آیات قالب در اطهار ائمه و پیامبران هایتوصیه و كریمقرآن. روانی و

 ظحف و رعایت اسالمی، بهداشت مبانی در اساس این بر. دارند فراوان اشاره اُخروی و دنیوی زندگی در آن تأثیر و بهداشت

 سنّت و قرآن(. 1833حسینی، اسم) شودمی شمرده همگانی مسئولیت از بخشی و اجتماعی نظام عمومی مصالح از سالمتی

 إِنَّ... ": شریفه آیات در جمله دارد،از فراوان اشاره اخروی و دنیوی زندگی در ومعنوی جسمی پاكیزگی تأثیر و اهمیت بر

 ."داردمی دوست را پاكیزگان و كنندگان توبه خداوند همانا(.111 بقره،)الْمُتَطَهِّرینَ یُحِبُّ وَ التَّوَّابینَ یُحِبُّ اللَّهَ

 کَعْبَیْنِالْ إِلَی أَرْجُلَکُمْ وَ بِرُؤُسِکُمْ امْسَحُوا وَ الْمَرافِقِ إِلَی أَیْدِیَکُمْ وَ وُجُوهَکُمْ فَاغْسِلُوا الصَّالةِ إِلَی قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا "

(  آرنج)  مرفق تا را دستها و صورت برخیزید نماز برای خواهید چون ، ایمان اهل ای( 1: مائده) فَاطَّهَّرُوا جُنُباً كُنْتُمْ إِنْ وَ

 وَ إِبْراهیمَ إِلی عَهِدْنا وَ... "."(كنید غسل)شوید پاكیزه هستید جُنُب اگر و ، كنید مسح پا برآمدگی تا را پاها و سر و بشویید

( بت از) امر حرم كه كردیم سفارش اسماعیل و ابراهیم به و السُّجُودِ؛ الرُّكَّعِ وَ الْعاكِفینَ وَ لِلطَّائِفینَ بَیْتِیَ طَهِّرا أَنْ إِسْماعیلَ

( 115بقره،)"آرند جای به خدا طاعت و نماز آن در و آیند حرم اعتکاف و طواف به كه ایمان اهل برای دارید پاكیزه و بپردازید

 ؛31طه،)است شده معرفی روح و جسم طهارت نیازپیش طعام طهارت البته.است نظر مورد معنوی پاكیزگی آیه دراین كه

 فراوانی راهکارهای داند،می آدمی نسل بقای ضامن و اساسی نیاز را سالمتی چون اسالم(. 151، ؛اعراف113؛بقره،118بقره،

 آمیزش خواب، تغذیه، زمینه در رهنمود صدها به دینی هایآموزه در. دهدمی قرار بشر روی پیش آن تأمین و حفظ برای
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 اسم) باشندمی اجتماعی و فردی سالمتی سوی به انسان كشاندن پی در كه خوریمبرمی محیط و كار جنسی،

 فردی بهداشت و طهارت رعایت لذا است، افراد سالمت گرو در جامعه سالمت بهداشت  كه این به عنایت با(. 1833حسینی،

 .رودمی شمار به اجتماعی تربیت مهم اصول از اصلی عنوان به

 ماعیاجت تربیت اصول بویژه اصول تمامی بخشجهت حقیقت در كه اصلی ترینپراهمیت و تریناساسی به خاتمه در      

 .توحید اصل از است عبارت آن و كنیممی ،اشاره باشدمی

  توحید و اجتماعی تربیت. 11

 محسوب جامعه در بسیار های دگرگونی مبنای كه است توحید الهی، انبیای و كریم قرآن هایآموزه تریناصلی از      

 ئولمس كه است انسانی سوی از اجتماعی -سیاسی هایسرآغازدگرگونی خداوند به باور اندیشگی، سامانه این در. شودمی

 و زرساالران به كردن پشت با بود خواهد همراه خداوند به باور زیرا است؛ شده شناخته خویش جامعه امور

 خداوند تحولند، ساززمینه طاغوت طرد و توحید عامل دو كریم قرآن منطقِ همین به توجه با(. 1831سیدباقری،)زورمندان

 كه فرستادیم رسولی امتی هر در ما ؛(...81:نحل)الطَّاغُوتَ اجْتَنِبُوا وَ اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ رَسُوالً أُمَّۀٍ كُلِّ فی بَعَثْنا لَقَدْ وَ ":فرمایدمی

 ردط انسانی جوامع از هاطاغوت و نشود محکم توحید هایپایه اگر زیرا. "...كنید اجتناب طاغوت از و بپرستید را یکتا خدای

 باال در كه – عمران آل مباركه سوره از 11 آیه در(.1831سیدباقری،)نیست كردن اجرا قابل اصالحی برنامه هیچ نگردند،

 لیمتس عدم و طاغوت از وپیروی اطاعت عدم لذا است؛ شده اشاره امرمهم این به دیگر آیات از بسیاری در نیز و – گردید ذكر

 . باشدمی سایراصول اساس و پایه كه است اجتماعی تربیت اركان و اصول ترینمهم از ظالمان مقابل در نهادن گردن و

 

 گیرینتیجه و بحث

 بطن زا كه است گسترده بسیار ایمقوله اسالم مبین دین و كریم قرآن سازانسان كتاب دیدگاه از اجتماعی تربیت        

 دیگر تعبار به. باشدمی اقتصادی و فرهنگی سیاسی، معنوی، اخالقی، تربیت شامل و گرفته شکل انسان فردی تربیت

 اهگ كه اندتنیده درهم چنان آن مقوله دو این. بود نخواهد و نبوده او فردی تربیت از جدا گاههیچ انسان اجتماعی تربیت

 برعکس و است مطلوب اجتماعی ساززمینه ، آنها مطلوب تربیت و افراد كه چرا است؛ مشکل یکدیگر از آنها تمیز و تشخیص

 جامعه طنب در اجتماعی تربیت .دارد بسزا تاثیری افراد شخصیت گیریشکل در سالم اجتماعی تربیت بر مبتنی ایجامعه

 تربیت و ماندمی نتیجهبی تربیت و تعلیم كاران اندر دست و مربیان زحمات مناسب، ی زمینه و بستر وجود بدون و دارد قرار

شود نمی محقق اجتماع، یک افراد بین سازگاری و همدلی احساس و جامعه اعضاء تک تک خودآگاهی طریق از جز اجتماعی

 راه و ها روش كند،می پیشنهاد انسان در گرایی فرد بعد پرورش و رشد ای بر یی ها روش و ها راه كه گونه همان  قرآن.

 وحدت به تذكر  عبادات، در گراییجمع بر  جمله از دهد،می ارائه گرایی جمع بعد شکوفایی و رشد منظور به را الزم های

.  كندیم تاكید قبیل این از دیگری بسیار موارد و ارحام صلۀ و مردم میان در برادری اصل حق،تقویت با مقابله بر دشمنان

 هم، با ودخ اجتماع با انسان ارتباط و طبیعت با انسان ارتباط خود، با انسان ارتباط خدا، با انسان ارتباط كریم قرآن نگاه از

 اتحاد و نظم، همبستگی  به توان می جامعه در اجتماعی تربیت طریق از.دهدمی تشکیل را انسان تربیت و رشد خاستگاه

 و انصاف مراعات و هاانسان حقوق رعایت جامعه، مسائل به نسبت مسئولیت احساس و حساس روحیه داشتن ، مسلمانان

 و روانی بهداشت رعایت امنیت، و عدالت اختیار، اصل فطرت،  اجتماعی، تکافل و امور در همفکری و تعاون خواهی، عدالت

 دست اکپ و طیّبه حیات به یافتن دست یعنی اسالمی تربیت غایی هدف به طریق این از و خداشناسی و توحید  جسمانی،

 كه دارد وجود دستورهایی و احکام  قرآن منظر از دیگر عبارت به و جامعه هم و است مهم فرد هم قرآن دیدگاه از.  یافت

 تشکلهای و هاگروه به كه دارد وجود دستورهایی و احکام طرفی از و است فرد منزلت و شأن حفظ و استقالل بر دال
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 فرهنگ در جامعه و فرد جایگاه شده بیان موارد به توجه با. دارد تعلق مسلمین اجتماع و بستگان خانواده، مثل اجتماعی

 با را آن كه گیردمی خود به خاصی شکل  اجتماعی تربیت بر حاكم هایشیوه و اصول آن تبع به و شودمی مشخص قرآنی

 سایر همچون قرآن در اجتماعی تربیت كه گفت توانمی خالصه طور به و سازدمی متمایز غربی جوامع اجتماعی تربیت

 ترینهمم و این باشدمی طیبه حیات و ربوبیت به نیل برای ایوسیله چون و داشته توحیدی گیریجهت انسان وجودی ابعاد

 .است مکاتب سایر از سایر قرآنی اجتماعی تربیت تمایز وجه
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 ،دانشگاه ارشد كارشناسی نامه كریم،پایان قرآن منظر از اجتماعی ارتباطات شناسیروش ،(1833)احمد زرنگار 

 .قم
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