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 ن ها در فقهو حدیث و کاربرد آ قرآنمسائل و دیدگاه های تربیتی در بررسی 
 

 زهرا محمدی ثانی

 .ايران، تهران، مي واحد رودهن اسالآموزشي دانشگاه آزاد دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت 

 ((zahramohammadys@yahoo.com 

 

 :چکیده 

رست در مسیر و اين هدف به دست نمي آيد جز از راه برنامه ريزي دتربیت تنها  روش  سلوک انسان در مسیر انسانیت است 

و مورد اطمینان. علي رغم اين  تربیت انسان داراي بعدهاي تبیین اهداف ، اصول و شیوه هاي تعلیم و تربیت از منابع اصل  

اصلي ترين  منبع تربیت  يم كر قرآنابعاد فردي ، اجتماعي ، عاطفي ، علمي مي باشد . از آنجا كه  متفاوتي است كه شامل

فردي به  شیوه هاي   ي در بعد تربیتقرآن آياتانسان در مسیر تاريخ بوده اين پژوهش  به دنبال آن است كه با ديدگاهي به 

به منابع  ست  كه با رجوع  تحلیلي –توصیفي ي تربیتي در اين زمینه بپردازد  روش  اين پژوهش تربیت و رويکردهااصلي 

جامعه آماري پژوهش شامل موارد زير است: كتاب هاي موجود در كتابخانه و رت گرفته است منابع كتابخانه اي صودست اول و 

 .ي ؛ پايان نامه ها ، مقاالت و نشريات مرتبط با موضوعها و مراكز تحقیقات

  ، احاديث، تربیت ، تزكیه ، زكات قرآن :واژگان کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس نویسنده   

 اول

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 

 بیان مسئله

ي را شامل مي شود به اين قرآنكريم معجزه الهي مي باشد  و اين معجزه تک تک آيه هاي   قرآن همان گونه كه مي دانیم 

ياي زندگي دنیا و آخرت انسان از زوا اب آسماني از هیچ  كدامبه لفظ و معنا معجزه هستند و چون اين كت معناكه  همه آيه ها 

 فرد را در زندگي دنیا ، اخرت و در بعدي قرآند . تربیت ي شوآن شامل م غافل نشده است  بنابراين تربیت را در همه  ابعاد

گونه از  تربیت  مي شود . اينو روابط با ديگران و... را مشمول  خصوصي ، اجتماعي ، توجه به جسم و روح ، روابط در خانواده

ت شامل مي اوس يبرا را كه مربوط به فرد و خوشبختي  هر دو جهانسکنات و حركات فرد مي شود و هر چیزي  شامل همه

 بیان شده است .  و تربیت اصلي ترين هدف همه پیامبران الهي تعلیم  كريم ،  قرآنشود . در 

اسباب به جريان اندازد ، و در  تربیت هم شرايطي فراهم  را از مجراي خداوند  سنتش بر اين اصل بنا شده است كه  تمامي امور

 برسد . اش  نهايي شده ، و بنده اش در مسیر زندگي به اهداف  روشن ندتا  هدف براي هر كه او صلح مي داكند ، 

ي حیات خلقت خود يعن مسیر به هدف نهايين اهداف زندگي ، طرقي الزم است كه فرد بتواند از آ بنابراين براي رسیدن به

اشاره  كه همان تربیت است كريم قرآنبه اين روش ها و شاهراه هاي اصلي در  خداوند كه تنها راهنماي بشر ست.  طیبه  برسد

 قرار دهیم . و مورد استفاده  یدن اين سفارشات  اين روش ها را استخراج كنیم كنیم با فهم و ما بايد تالشكرده است . 

و حديث براي روشن شدن راه و مسیر انسان هاست )حمادي ،  قرآندگاه هاي تربیتي در بنابراين مسئله اين پژوهش دي

1394)  

 :پژوهش ضرورت اهمیت و

 "تربیت  "رفتاري بشريت  تربیت مي باشد . مي توان ادعا كرد كه هیچ موضوعي مانند  –ترين ساحت هاي معرفتي  از اصلي 

 .  افکار انسان را درگیر خود نکرده است

سعادت فردي و  از فت ديدگاهياز دريا مدني ، به اين مسئله  فکر كرده اند كه بعد –زيست اجتماعي  انسان ها  از  نخستین

 وجودي دست يافت ؟  ست و چگونه مي توان مسیرهاي سخت را پیمود و به  خوشبختي ه آن چیب اجتماعي ، راه رسیدن 

هند ،  تاريخ حیات فکر اجتماعي قرين مي باشد . از تمدن هاي كهن مثل تمدن هاي بابل ، مصر ، ايران، ، با اين مشغولیت

ینه بیانگر آن است كه اين موضوع ، در نقاط و معاصر به اين  مسئله پرداخته اند . اين پیش ينيونان و ... تا تمدن هاي میا

 .  پنهاني وجود انسان جاي داشته  است

ست ، سیا ان را حتي با موضوعاتي مهم مانند و يا برش يافته نیست . نمي تواناز ديدگاهي ديگر تربیت مسئله اي گسترده 

ه هاي فردي و جمعي جايگاه دارد و  با ؛ در الي استاد وجودي انسان حاضر ابع كرد . تربیت ، در همه اقتصاد ، امنیت و ... شبیه

 موضوعات مختلفي مانند اخالق ، عقايد ، اقتصاد ، سیاست ، جامعه و ... مي توان آن ها را ربط داد  و كلمه هاي تركیبي مثل
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از  تربیت اجتماعي و ... شکل مي گیرد . با قلمروهاي مختلف سیاسي ، تربیت اخالقي ، تربیت اقتصادي ، تربیت ديني ، تربیت

 .ان و ... را در خود قبول مي كندتربیت كودک ، نوجو ان پیوند مي خورد و تعبیرهايي مانندمخاطب

بیشتر ختي براي  و زير سا ول و ديدگاه هاي تربیتي  نقش مهماز يک ديدگاهي ديگر، اهمیت تربیت از اين منظر ست  كه اص

خش مباحث معرفتي تربیتي است . اگر چه  تمايز ب ديدگاه هاي . اين نکته نیز ا ز هاي مهم زندگي انساني در بردارد حوزه

كه نظريات  توان ادعا كرد و اهمیت ، مي در مقیاس تعداد  م انساني وجود دارد ، وليعلو رابطه و تعامل در نظريه هاي  اصولي

یاسي ، امنیتي تغییرات اقتصادي ، اجتماعي ، سدارند . قسمت مهمي ازتفاوت شیوه هاي  ي ها را ذارترين تاثیرگ تربیتي ، اصلي

و ... در پايه هاي  نظريه هاي تربیتي پنهان است . همان طور كه تفاوت نگرش هاي تربیتي ، اين توانايي را دارد كه در افق 

 . بوجود آوردايي طرق مديريت در زمینه هاي ذكرشده تاثیرات زيادي  گش

عالوه بر موراد گفته شده مي توان موارد ديگري هم به ان اضافه كرد تا به ديدگاهي وسیع تر  دست پیدا كرد . اما بايد در اين  

 تري مي يابد. ي ، اهمیت  خاصقرآندر زمینه آموزه هاي  "تربیت  "مسیر ، نکته مهم ديگري را يادآوري كرد كه 

يگر موضوعات است كه به د نه  مانند "ي قرآنتربیت  "تیجه را  ايجاد كند كه موضوع اند اين ني تو، م مجموعه نکته هاي باال

ش به آن نگر قرآنوضوع اهتمامي مضاعف دارد و هم م يا بتوان  از آن گذر كرد . به علت آنکه  و ه شود ن پرداختراحتي به آ

 . (1388) صالحي ، خاصي دارد

 تحقیق اهداف  

  قرآناز ديدگاه  بررسي تربیت-1

 بررسي تربیت از ديدگاه انديشمندان-2

 بررسي نتايج تربیت در زندگي دنیوي و اخروي -3

 تحقیق پیشینه 

از ديدگاه شهید مطهري به بررسي  آياتو رو آياتدر پژوهشي با عنوان تعلیم و تربیت مبتني بر  (1392)شیخاني و ملکوتي

غربي مقوله تعلیم و تربیت از مهم ترين مباحث مشترک در میان متفکران اسالمي و مقوله تربیت پرداختند ان ها بیان كردند 

در اراء افالطون و ارسطو بدين امر توجه شده است . در اسالم مي باشد . در غرب از ديرباز و خصوصا با شکوفايي مکتب يونان 

ست كه مکتب اسالم از جايگاه واال و دغدغه وافري ااي ديرينه دارد و اين امر ناشي نیز توجه به مقوله تعلیم و تربیت سابقه 

ضوع انسان و كمال و سعادت او ور براي تعلیم و تربیت قائل است . انديشمندان مسلمان در پرتو تعالیم انسان ساز اسالم به مو

ان و تربیت او بنا اهاي وصول به كمال ، بسیار پرداخته اند و نظام هايي فکري را براي پاسخگويي به سواالت مربوط به انس

و  گذارده اند . در دوره معاصر كساني مانند عالمه طباطبايي ف امام خمیني ، شهید مطهري و سید قطب با روش هاي تركیبي
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ي و با نگاهي تطبیقي و ناظر به تحوالت جديد اجتماعي ، سیاسي ف فرهنگي و تربیتي ف در اين عرصه گام نهاده اند . آن مزج

به استناد و بهره گیري از انديشه شهید مطهري ، ابعاد گوناگون مساله تربیت از قبیل مفهوم و ماهیت تربیت ف ها در اين مقاله 

 مل تاثیر گذار در تعلیم و تربیت مورد بررسي قرار مي گیرد .و عوا چیستي ان ف اسالم و تربیت

موزه ديني در فضاي مجازي با تاكید بر آیت راهکارهاي ترب "( در پژوهشي با عنوان 1396نوروزي و كاظمي و شاهمرادي ) 

د . ت مستقیم مي باشربیان كردند محیط يکي از اصلي ترين بعدهاي موثر در تعلیم و تربیت به صو "و سیره رضوي  قرآنهاي 

مورد ن در تربیت بايستي سطح تاثیرگذاري آن رشد مي كند و راهکارهاي بهبود و ارتقاء فرد در آنقش مهم محیط تربیتي  كه 

به نتیجه هاي تربیتي مثبت دست پیداكرد . اين مسئله در فرهنگ مذهبي به بیان و والدين باشد تا بتوان توجه و دقت مر

اي مجازي مانند اينترنت ، ورد برسي قرار گرفته است . همچنین امروزه با توجه به رشد زياد محیط هصورت قابل توجهي م

ان و نوجوانان قرار گرفته است و تاثیرات مثبت و وجود امده كه مورد توجه جوانشبکه اجتماعي فضاي مجازي به گوشي ،  

بررسي چالش ها و مشکالت تربیت در اين فضاهاي مجازي ،  منفي زيادي را در پي داشته است . در اين تحقیق پژوهشگران به

و احاديث به بررسي راهکارهايي جهت مقابله با چالش ها و مشکالت در اين فضا پرداخته  آياتپرداخته اند و سپس با توجه به 

، تضاد فرهنگ ها رل بودن نامحدود بودن ، غیر قابل كنت مي توان به خاستگاه غربي داشتن آن ، د . كه از جمله اين چالش هاان

استفاده  ت و ... اشاره كرد . و در مقابلاپذيري هويتشخیص ن رض خطر بودن حريم خصوصي كاربران ،در فضاي مجازي ، در مع

فرهنگي ، تقويت بهینه از امکانات اين فضا ، تولید و توسعه تولیدات فرهنگي متناسب با دين در فضاي مجازي ، جايگزيني 

 يت مي كند . كريم و سیره رضوي ما را بدان سمت هدا قرآن آياتبخشي از راهکارهايي ست كه بررسي گاهي ت و آ، بصیرعقايد

 روش تحقیق

و اسناد و مدارک و  ها باكتكردن و خواندن مواد چاپ شده مانند  در اين پژوهش ، اطالعات و داده ها از طريق مطالعه 

. از كتابخانه اي ست  -وهش اسناديروش انجام تحقیق در اين پژند. شد بخانه ها و اينترنت و .. گردآوري مقاالت موجود در كتا

كنترلي  مداخلهو كیفي مي باشند  مختلف غیر كمي و مقداري هستند و تحلیل اطالعات در شکل هاي ون تجزيه سوي ديگر چ

تحلیلي ، پژوهشي است پژوهش  و كیفي است.  روش تحقیق متمايل به روش توصیفيبه طور كلي د ، ل نشاز سوي محقق اعما

مي شود كه به  و كتاب به دست آمده است ، به گونه اي هدايتبررسي اسناد ، مدارک ، اطالعاتي كه از طريق  كه براساس آن

رد زير است: كتاب هاي موجود در كتابخانه ها و مراكز ماري پژوهش شامل موااي پژوهش پاسخ داده شود . جامعه آپرسش ه

 .تحقیقاتي ؛ پايان نامه ها ، مقاالت و نشريات مرتبط با موضوع

 مبانی نظری 

 تعریف تربیت

ساني داللت رشد استعدادهاي ان ستعدادهاي انساني يا به قولي ايجاد شرايطا در بحث تربیت انسان  بر رشد تربیتمفهوم واژه 

از اين  مي باشد  و استفاده هاي متفاوت   "ي و رشد و برآمدن زيادت و فزون "به معني  "ربو "ريشه مي كند . واژه تربیت 

 ". كلمه  را گويند كه باعث برامدن سینه مي باشد "میق و بلند نفس ع "،  "ورب".  ین معنا را  شامل مي شوند ريشه همه هم
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است و  "مربي ، قیم ، سرور و منعم  مالک ، خالق ، صاحب ، مدبر ، "يشه گرفته شده است ، به معني ین رنیز كه از هم "رب

 "اعداد  "مقتضیات يعني  ع و بوجود امدن از بین رفتن موان "تربیت  "بنابراين گويند  "رب "الح كننده هر چیزي را نیز اص

مي  "كمال مطلق  "شود و به علت آنکه در تربیت اسالمي ، هدف ، ه به فعل درآيد و شکوفااست تا استعدادهاي انساني از قو

 هنع و ايجاد مقتضات به خاطر آنکمواتربیت عبارت است از  بین رفتن  "ف كرد :تعري باشد، مي توان تربیت را  اينگونه

 . (1387)دلشاد تهراني ، "انسان در جهت كمال مطلق رشد كنداستعدادهاي 

 اصطالح :تربیت در  

را بوجود آوردن ملکات  "تربیت  "مي باشد ايشان   خواجه نصیرالدين طوسي ،از جمله متفکراني كه به واژه تربیت پرداخته اند 

كند تا كمال موجود را از طبیعت پیروي  یتي است كه بايستيتربیت ، خصوص "ي داند و مي گويد :عادت م در انسان از راه

ايشان تربیت را   ،ي ست كه در مورد تربیت صاحب نظر و ارائي مي باشد انديشمندان . ابن خلدون  از ديگر "بتواند ظاهر كند 

داد شخصي ، سطح تمدن و هوش و استع مکالمات مي داند . و عوامل تاثیرگذار بر تربیت را  به وجود آوردن عادت ها  و كسب

 از ديگر متفکران عالمه طباطبايي ست ، ايشان تربیت را همان . مي داند  و وضعیت اقلیمي  جوامع و آب و هوا پیشرفت علمي

يا پیشرفت چیزي است  "بهترين شکل مي باشد  رشد دادن چیزي به تزكیه ،  "تزكیه مي گويد :تزكیه مي داند و در تعريف 

 تربیت عبارت است از  رشد "هید مطهري در تعريف تربیت بیان مي كند : . ش  "رات و بركات از آن بروز كند كه خی به صورتي

ود است از بالقوه  به فعل درآوردن و پرورش آن . و بنابراين تربیت در يک شيء موجستعدادهاي دروني اي را كه دادن ، يعني ا

مجازا به كار  ندار استفاده كنیممورد غیر جاان صادق است و اگر اين كلمه را در جاندارها يعني گیاه و حیوان و انس تنها درباره

 . (1395اد ، و رفعت نژ )میر "داده ايم  ايم ، نه اينکه به مفهوم واقعي  آن شي ء را  رشد  برده

  قرآنتربیت از نگاه 

،  قرآنتحت  عنوان بیان مفهوم تربیت در   "زكیه ت ". دارد ، لغت تزكیه  مي باشد "تربیت  "از كلمه  قرآنمعموال  كه تفسیري

 "ت زكا ". كلمه  " پیرايش و پاک كردن از آلودگي ها  "از  لحاظ لغوي يعني  "تزكیه "به چندين شکل استفاده شده است . 

پیرايش و پاک  ريشه  مي باشند و اگر معني تزكیه ،تزكیه و زكات از يک  معني كه مترادف است ؛  به اين  "تزكیه  "نیز با 

وم استفاده شده است . در واقع ؛ گفته مي شود زكاتي كه شامل مفهكلمه زكات نیز تقريبا به همین كردن از آلودگي ها باشد ، 

ت و اگر آن بخش از مال جدا شود ، مابقي مال مال مي شود در واقع  پاک كردن مال است از بخشي كه حقوق مردم  در آن اس

چنانچه حق مردم اگر  و نظر بدي به دور خواهد بود . وليطمع و كینه و نفاق استفاده ست   و از هر نوع  ، طاهر و پاک و قابل

ستفاده مي كند تا اين مال براي كسي كه از آن اعیو طب از مال پرداخت نشود ، اين مال پاک و طاهر  نیست و آلوده  مي باشد

 ده شده است به ف به س و روح و جان و روان  استفانف ا كه تزكیه در مورددر واقع ؛ در  آنج ندارد . بركت و  پاكي ، طهارت 

ي فکري ، اخالقي و روحي . پیرايش از اين مسائل تزكیه كار : آلودگ استن روح و فکر از هر نوع  آلودگي  مي باشد معناي پیر

ناب و الهي مي باشد  كه  به دست آوردن  د . بصیرت هديه ايبا بصیرت و توبه دار نین تزكیه ارتباط  نزديکيمي باشد . همچ

 .  (1392)شیخاني ، یقي قرار مي گیردافراد مومن حق در اختیار  و آن  تربیت خاصي را طلب مي كند
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كه هیچ مکتب و مرامي چنین  صورت مفصل بیان شده است ، به  صورتيي  انواع تربیت به قرآندر احاديث و آموزه هاي 

و عملي ،  براي رسیدن به هدف است كه براي عدم هاي آسان ، طبیعي  تربیت ، روش  قرآناز ديدگاه ندارد .  موقعیتي را 

قابل  شرايط و توان انجام استثنايي كه در صورت نبودن   ؛ به جز موارد اجراي آن ها هیچ بهانه اي قابل قبول نخواهد بود

تماع را در مسیر سالمت فرهنگي ، اخالقي ، رفتاري قرار  خواهد داد  به اجفرد و  تربیت  قرآناز ديدگاه .  توجیه  مي باشد

.  ادت دنیا و آخرت را فراهم كنندسع ور از دغدغه هاي فکري ، شرايطد صورتي  كه هر دو مي توانند در محیطي آرام و 

جهاني ، از قبیل فضاي مجازي )  استفاده يا عدم استفاده از فرايندهاي نوظهور اصول تربیتي اسالم ، شیوه هاي استفاده از

و قشر جوان امروزي كه  در آينده را به همراه دارد شبکه هاي اجتماعي و اينترنت (، ماهواره و پديده هاي جديد احتمالي ديگر

 اجراي رهنمودها و سفارشات داشته باشد . ي بیشتر ارد بايد در اين مورد توجه ها د معموال ارتباط يا عالقه زيادي به ان

را از بیراهه رفتن و مبتال شدن به رذائل  پیشوايان دين ، در اين مرود مسیري طبیعي و مورد اعتماد  است كه هم انسان ها 

اجتماعي  لوده شدن به ناپاكي ها  و خطرهايني را از آو هم جوامع انسا مي حفظ مي كند اخالقي ، بیماري هاي رواني و جس

  حفظ مي كند .
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