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Abstract 
The present study aimed to identify the trans-regional components of citizenship education 
in the school of Islam, using the method of qualitative content analysis to analyze the content 
of texts related to citizenship education. The statistical population of this research is the 
collection of thoughts of thinkers, experts and scientists in the field of citizenship education 
in Islam who have directly and indirectly commented on citizenship education. For this 
purpose, in order to achieve the purpose of the research, articles, books, documents, journals, 
dissertations, doctoral dissertations and available websites are reviewed and these thoughts 
and ideas, to review and analyze the selected topic, file and use these texts to The 
achievement of theoretical saturation continued. The data collection tool was fiches. The 
collected data were analyzed using content analysis and triple coding techniques (open, axial 
and selective) using MAXQDA12 software. To qualitatively validate the data, an acceptable 
and valid technique was used through data collection from various sources. In addition, five 
Islamic theologians and professors of philosophy of education, as subject matter experts, 
were consulted to review and validate the data. In the process of analysis, 205 open code as 
indicator, 22 central codes as components and 2 selected codes with political and social titles 
were identified as dimensions of Islamic citizenship education with a trans-regional 
perspective. By conducting more research, the field of compiling and presenting a universal 
model to introduce the concept of Islamic citizenship education to the world as a prosperous 
model for global citizens beyond religion and ethnicity, etc. should be provided. 

Keywords: Citizenship education in Islam, Citizenship education, Social and political 
dimensions of education, Transregional components.  
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 ای تربیت شهروندی در مکتب اسالمهای فرامنطقهشناسایی مؤلفه

 4علی محبی، 3مجید قدمی، 2یان جوادیرضا کچوئ، 1ناصر کرمی

  دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 1

 تهران، ایران دانشگاه فرهنگیان، ،گروه علوم تربیتی ،دانشیار. 2

 رش، تهران، ایرانپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرو ،گروه فلسفة تعلیم و تربیت ،دانشیار. 3

 ریزی درسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایراناستاد، گروه برنامه. 4

 (29/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 25/09/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

کیفی به ای تربیت شهروندی در مکتب اسالم، با به کارگیری روش تحلیل محتوای های فرامنطقهپژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه
تحلیل محتوای متون مرتبط با تربیت شهروندی پرداخته است. جامعة آماری این پژوهش، مجموعة افکار اندیشمندان، متخصصان و 

اند. بدین دانشمندان حوزة تربیت شهروندی در اسالم است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مورد تربیت شهروندی اظهار نظر کرده
های های دکتری و سایتها، رسالهنامهمند و در راستای تحقق هدف پژوهش، مقاالت، کتب، اسناد، مجالت، پایانمنظور به شکل هدف

برداری و استفاده از این متون تا ها، برای بررسی و تحلیل موضوع انتخاب شده فیشاینترنتی در دسترس بررسی و این افکار و اندیشه
گانه )باز، برداری بود. با کاربرد تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری سهها فیشآوری دادهابزار جمعدستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. 

ها از تکنیک قابل شده تحلیل شد. برای اعتباریابی کیفی دادهآوریهای جمعداده MAXQDA12افزار محوری و انتخابی( به کمک نرم
شناسان حوزة علمیه و نفر از اسالم 5ابع مختلف و چندگانه اقدام شد. به عالوه، از آوری اطالعات از منقبول و معتبربودن از طریق جمع

ها کمک گرفته شد. در فرایند تحلیل تعداد اساتید فلسفة تعلیم و تربیت به عنوان خبرگان موضوع، برای بررسی، بازبینی و استحکام داده
ای و اجتماعی به عنوان ابعاد تربیت شهروندی اسالم با نگاه فرامنطقهکد انتخابی با عنوان سیاسی  2کد محوری و  22کد باز،  205

شمول برای معرفی مفهوم تربیت شهروندی اسالمی به شناسایی و احصا شد. با انجام تحقیقات بیشتر زمینة تدوین و ارائة الگویی جهان
 ت و .... فراهم شود.آفرین برای شهروندان جهانی ورای دین و قومیجهانیان به عنوان الگویی سعادت

 ای. های فرامنطقهابعاد اجتماعی و سیاسی تربیت، تربیت شهروندی در اسالم، تربیت شهروندی، مؤلفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ترین مباحث در حوزة مطالعات سیاسی و اجتماعی است که یکی از مهم 1امروزه مفهوم شهروندی

آرای اندیشمندان گذشته نیز مطرح بوده است. طی یک  سابقة تاریخی زیادی دارد و از دیرباز در

در واقع، جوامع انسانی شهروندی را به »ای داشته است. قرن اخیر مباحث شهروندی رشد فزاینده

های فیزیکی و تنها به ویژگیاند؛ به طوری که نهعنوان یک هویت مشترک برای خود تعریف کرده

آورد. بودن فرد در یک جامعه را به وجود می«ما»احساس ساختاری یک شهر تعلق خاطر دارند بلکه 

باشد که ]بنابراین[ مفهوم شهروندی یکی از دستاوردهای زندگی بشری در طول حیات خویش می

)مذبوحی « شودای به آن افزوده میهای تازهگیرد و ابعاد و مؤلفهروز به روز بیشتر مورد توجه قرار می

وع تربیت شهروندی به عنوان بخشی از مبانی اجتماعی و سیاسی موض(. 9، ص1396زاده، و تقی

های فلسفی، ایدئولوژیکی و سیاسی و نیز رویکردهای تعلیم و تربیت است و شامل طیفی از دیدگاه

)قلتاش، تعلیم و تربیت تبدیل شده است های پژوهشی در نظامهای به یکی از پربارترین عرصه

توان جزء مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته دی را میمفهوم شهرون»(. در حقیقت، 1391

کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات دادن و سهیمهای انسان و چگونگی شرکتاز تجدد و توانایی

( تربیت 1999) 2(. در همین زمینه، تورنی46، ص1379)قادری، « فردی و اجتماعی متأثر است

های الزم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه ها و نگرشارزش ها،شهروندی را فرایند انتقال دانش

داند. این انتقال شامل موارد مختلفی نظیر آگاهی از تاریخ و ساختار از یک نسل به نسل دیگر می

های نهادهای سیاسی، احساس وفاداری به ملت، نگرش مثبت نسبت به اقتدار سیاسی، باور به ارزش

های ون(، عالقه به مشارکت سیاسی و کسب مهارت الزم برای فهم سیاستبنیادین )مانند حاکمیت قان

تربیت شهروندی تربیتی است که به موجب آن »توان گفت شود. میها میعمومی و نظارت بر آن

های شهروندی در افراد توسعه پیدا کرده و افراد قادر خواهند بود تا ها و توانمندیها، قابلیتمهارت

هروندی خود را به نحو مطلوب انجام دهند و همچنین، منشأ اصالحات مفید در از طریق وظایف ش

 (. 13، ص1387)صفایی مقدم و همکاران، « جامعه گردند
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ی، کودک لیآموزش کودکان از اوا یای برالهیتوان به عنوان وسرا می یآموزش شهروند»  

به جامعه مشارکت  طهای مربویریگمیکه در تصم یروشنفکر و روشنفکر یشدن به شهروندانلیتبد

کشور  کیبا قلمرو محدود که به عنوان  یخاص ملت یبه معنا «جامعه» نجایدانست. در ا، دارند

کند تا نظرات خود را به صورت به شهروندان کمک می دهیپد نیقابل درک است. ا، شودشناخته می

های نهیاز زم یهروندموزش شآی، الملل نیو ب یکنند. به طور سنت انیب یگروهجداگانه و درون

 یاز کشورها یاریغالب در بس دگاهید کیآمده است.  رونیمدارس ب یدرس ةو برنام یاسیآموزش س

 نیو بنابرا، کند زیفرد متما یاخالق اتیشهروندان را از خصوص اتیاست که خصوص نیغرب ا

و همکاران،  1ارو)آیرن دوروس« شودمی یتلق یاز آموزش اخالق زیتمااغلب م یآموزش شهروند

(. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در باب تربیت شهروندی این گونه آورده 6، ص2020

ها برای بهبود های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموختهتقویت آداب و مهارت»شده است: 

 (.1390)شورای عالی آموزش و پرورش، « آموزانزندگی فردی و اجتماعی دانش

های مختلفی در زمینة تربیت و به خصوص تربیت شهروندی وجود دارد که دیدگاه یدگاهد  

اسالم به عنوان یک دیدگاه قوی در این زمینه مطرح است؛ زیرا دین اسالم به تربیت شهروندی نگاه 

ویژه دارد. تربیت شهروندی اسالمی تربیتی است که در راستای رسیدن به سعادت، کمال مادی و 

(. 1391پردازد )حیدری و همکاران، تحقق جامعة توحیدی به پرورش افراد جامعه می معنوی و

گذار فلسفة سیاسی اسالمی است که به ارائة الگوهایی برای فارابی از اولین فیلسوفان مسلمان و بنیان

کند و کسانی که با گرایی استوار میشهروندی پرداخته است. او بنیان کمال خواهی را بر حقیقت

آیند، از نظر او شهروند به شمار چنین نگاهی در یک شهر و تحت حاکمیت یک رئیس گرد می

داند که در آن فرد، دانش، فضیلت و روند. فارابی نیز همچون افالطون شهر مطلوب را شهری میمی

داند که عدالت حکمروایی داشته باشد. او بر اساس عدالت، هر کسی را شایستة انجام امری می

داد آن را داشته باشد. وی برای تحقق تربیت و فرهنگ شهروندی عدالت، فضیلت، حکمت و استع

ها رسیدن به شهرت و کند. فارابی دربارة حاکمان شهر معتقد است وظیفة آندانش را تجویز می
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کسب افتخار نیست، بلکه آنان وظیفه دارند حکومت کنند تا شهر را به سعادت ابدی برسانند. وی 

های توان گفت ویژگیهایی نسبی در تربیت شهروندان است. به طور خالصه، میارزش قائل به

. 3بودن او؛ . ایمان به خداوند و غایت2. تعاون؛ 1اند از فرهنگ شهروندی از دیدگاه فارابی عبارت

. صلح در مدینة فاضله 7. محبت و الفت؛ 6. عدالت؛ 5. بافضیلت بودن مردم؛ 4معرفت خداوند؛ 

 (. 113، ص1361بی، )فارا

مالصدرای شیرازی نیز همچون دیگر فیلسوفان مسلمان به مقولة شهروندی نظر داشته است. وی 

کند که دارای شهروندانی است که برای رسیدن به خیر حقیقی و مدینة فاضله را طوری ترسیم می

اجتماعی  -ه سیاسیترین مبانی تربیت شهروندی در دیدگاکنند. از مهمسعادت، یکدیگر را یاری می

بودن خلق از تعلقات است و دنیا به عنوان منزلگاهی است که در آن سالکان الهی سکنی وی منزه

کنند. از نظر مالصدرا، انسانی که در این شهر حضور گزیده و برای سفر به سوی خداوند تالش می

به اجتماع و تمدن، پایبندی  های ممتاز از دیگر مخلوقات است: مختاربودن، نیازیابد دارای ویژگیمی

 (.41، ص1389به شریعت مربوط به خود )نریمانی، 

ها و جوامع سرنوشت مشترک، نامة عمل مشترک، فهم و از منظر شهید مطهری، قرآن برای امت 

معنا شعور، عمل، اطاعت و عصیان قائل است که در صورت نداشتن وجود عینی امت این مفاهیم بی

داند، یعنی حال باصراحت فرد را از نظر امکان سرپیچی از فرمان جامعه توانا میخواهد بود. در عین 

(. آنچه در 41، ص1379روح فردی در مقابل روح جامعه مجبور و بدون اختیار نیست )مطهری، 

سیاسی انسان گذشته این است که انسان  -باور و ایدة مطهری مربوط به ابعاد تربیت اجتماعی

و حیات اجتماعی نیز یک واقعیت ملموس است، بنابراین، از طریق تربیت  موجودی اجتماعی است

شود که در عین وجود یک انسان متأله مدنی به همان میزان، اجتماعی و سیاسی، این زمینه ایجاد می

گیرد. از نظر مطهری سیاسی است نیز شکل می -جامعة توحیدی که نماد و نشانه یک واحد اجتماعی

های شود. اندیشهماعی دارد یعنی باید در اجتماع زندگانی کند و اال منقرض میانسان زندگی اجت

های بیرونی های درونی و شایستگیهای ارزش ها، مشارکت، شایستگیسیاسی مطهری شامل مؤلفه

پذیری، شهروندگری، انسانیت، مداری، مسئولیتهای قانونهای اجتماعی نیز شامل مؤلفهو اندیشه

 (.4، ص1399سازی بودند )هاشمی، درون مداری،اخالق
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شود بررسی مفهوم و عناصر شهروندی در قوانین اسالمی و میراث با این اوصاف، مشخص می

 -های شهروندیهای مستحکمی بین مجموعة متون شریعت و ضرورتمسلمانان برای ساختن پل

گان باور دارند اسالم، غیر مبتنی بر آموزش برای آینده، بسیار قابل توجه است. بعضی از نویسند

ها اصطالحات قدیمی مرتبط با این مفهوم مانند ذمه پندارد. آنمسلمانان را شهروندان درجة دوم می

کنند. بنابراین، به طور جدی توضیح اصطالحاتی از قبیل ذمه و جذیه و و جزیه را یادآوری می

ارة شهروندی اهمیت دارد. این بحث ها به منظور درک بهتر موضع اسالم دربکردن حقیقت آنروشن

شود، ضروری ابعاد و پیامدهای زیادی دارد، از این رو، موجب پیدایش چندین پرسش و مناظره می

های شهروندی را از مجموعة متون شریعت اما تمرکز اصلی بر روی مفهوم شهروندی است و ریشه

های شهروندی در اسالم استخراج پایه و منابع معتبر مسلمانان در تالشی برای معرفی چارچوبی برای

 (. 7، ص2018، 1هی -)فاوزی هسا عبدل« کندمی

هاست که در حوزة تربیت شهروندی، یافته سالدر اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه

تواند بر ضرورت و اهمیت چنین ای صورت گرفته است. این مسأله میهای گستردهپژوهش

های آموزشی در گوشه و کنار جهان توجه زیادی به تربیت ای اخیر نظامهموضوعی بیفزاید. طی سال

اند؛ این اقدامات شامل نشان داده و اقدامات اصالحی زیادی را در این باب انجام داده شهروندی

ارائة موضوعات درسی جدید از جمله آموزش مدنی، آموزش دموکراتیک، آموزش ملی و آموزش 

، 2شوند )جانسون و موریسهای درسی موجود میات در برنامهسیاسی همچنین، انجام اصالح

(. امروزه متولیان تعلیم و تربیت بر آن هستند که از طریق تربیت شهروندی دانش و مهارت 2010

ها ضمن اطالع آموزان بیاموزند تا آنایفای نقش مؤثر در جامعة محلی، ملی حتی جهانی را به دانش

، 3گاردنر پذیر و مستقل باشند )الوتون، کیرنز وشهروندانی مسئو لیت از حقوق متقابل خود و جامعة

2000 .) 

ها دهد که تغییراتی بسیار عمیق در باورها و ارزشقرن اخیر نشان میبررسی تحوالت جهان در نیم

و سبک زندگی مردم جهان به وقوع پیوسته است و گسترش جهانی این تغییرات، همواره دامنه و 
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های یابد. این تغییرات که ناشی از تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان و پیشرفتمیشدت بیشتری 

فناوری اطالعات در عصر حاضر است، متقابالً تأثیری عظیم بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و 

جای گذاشته و افراد را از مردمانی محلی و ملی به انسان هایی جهانی تبدیل کرده است فرهنگی به

های عینی و ملموس (. از این رو هم شواهد نظری و هم واقعیت3، ص1385دی، آبا)لطف

ترین موضوع در زندگی اجتماعی بشر کنند. اما بدیهیبودن انسان و زندگی او را تأیید میاجتماعی

ضرورت وجود قواعد، هنجارها و نظامات و فرهنگ است تا انسان بتواند رفتار، کارها و اعمال خود 

ها نظم و سامان ببخشد )محمدی، مزیدی ها تعریف کند و زندگی خود را بر اساس آنی آنرا بر مبنا

(. بنابراین، با توجه به اهمیت قواعد و قوانین در زندگی اجتماعی انسان در 3، ص1397و بهشتی، 

راستای اصالح، بهبود و پیشرفت زندگی ضرورت تعلیم و تربیت و نظام تربیتی برای تربیت 

 محلی، ملی و جهانی است. شهروندان 

کنند که آموزش و تربیت شهروندی هنوز به عنوان یکی در این زمینه مطالعات متعدد نیز ادعا می

؛ مون 2015، 1های رسمی نظام آموزشی باید در نظر گرفته شود )هاناز مهمترین مفاهیم چارچوب

، اهمیت شهروندی در عصر جدید، (. به عبارتی2014، 4؛ یمینی2012، 3؛ رامیرز و مایر2011، 2و کوو

ای است که مکاتب مختلف فلسفی با رویکردهای خاص خودشان به تبیین و تفسیر آن به گونه

، 5)هیتر« انداند و هر یک بنا بر سنت فکری خویش به دفاع از خود و نقد دیگری پرداختهپرداخته

در برنامة درسی اکثر کشورها مورد های اخیر (. در همین راستا، مقولة تربیت شهروندی در دهه2004

« های تعلیم و تربیت تبدیل شده استتوجه ویژه قرار گرفته و به یک عرصة پربار پژوهشی در نظام

-های خارجی در زمینة تربیت اجتماعی(. این امر در پژوهش28، ص1387)یارمحمدیان و همکاران، 

المللی و کشورهای الم در سطح بینسیاسی شهروندی از جمله تربیت شهروندی از نگاه مکتب اس

 یمطالعات اجتماع ( در تحقیقی به آموزش2020) 6خورد. برای مثال، تونگااسالمی نیز به چشم می
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است. آموزش مطالعات  نیها درشته نیاز ا یکپردازد. ی، میاست در ترکیهای رشتهبینرشته  کی که

 نیهدف از ادر حقیقت، مند شود. بهره نیدثر از ؤم یشهروند تربیتتواند از لحاظ می یاجتماع

 عاتآموزش مطال یاسالم و محتوا یةاول ینیمنابع د های مشترکارزش ةسیو مقا ییشناساه، مطالع

 اتیاسناد آ نی. اه استاستفاده شد سهیاسناد به عنوان روش مقا لیاز تحل بوده و در آن یاجتماع

احترام به  یی مانندهابر ارزش لیو تحل هیتجز د.دارا نشان میپیامبر اسالم )ص( قرآن و سخنان 

 گریچند مورد د انیدر م، هاصداقت و احترام به تفاوت، عدالتی، رخواهیخ، هایحقوق و آزاد

کند و می تیحماها ارزش نیا ةاز هم یکه اسالم واقع دادنشان  لیو تحل هیتجز جیمتمرکز بود. نتا

 ةدربار یریادگ، ینیکنند. عالوه بر ا یزندگها ارزش نیا ق بامطابدهد که مسلمانان دستور می ةبه هم

 شیفزارا ا یشهروند تربیتبرد و می نیرا از ب نیغلط از آن د ، تصوّرآن ینیاسالم از متون معتبر د

کنند که چگونه مفاهیم اسالمی لیبرال ( نیز در پژوهشی تحلیل می2017) 1. ناژوان و زهاویتدهدمی

تواند از برنامة درسی دبیات دانشگاهی، سیاسی و کالمی توسعه یافته است، میو مترقی، که در ا

تعلیم و تربیت اسالمی و عملکرد مربیان دینی در مدارس اسالمی در ایاالت متحده مطلع شوند. 

ها معنای تعلیم و تربیت اسالمی با ایمان درونی و چگونگی انطباق آن با زندگی در یک جامعة آن

کنند. اسالم مترقی تفسیرهای منتسب به اسالم ندفرهنگی و چندمذهبی را بررسی میدموکراتیک، چ

های آموزشی تأمل، کوشد ادعاهای دینی را با آرمانکشد و میو گسیخته از اسالم را به چالش می

 تفکر منطقی، احترام متقابل و شهروندی برابر سازگار است، سازگار بداند و متناسب کند. 

( اشاره کرد که 2016) 2توان به تحقیق آلدارسونیقات غیر اسالمی خارجی نیز میدر زمینة تحق

 دربارة نظری آموزش در معضالت حل برای مربیان به تواندمی انتقادی داد رئالیسم نتایج آن نشان

 قادر را آموزاندانش که عملی آموزش در کند، و کمکها مکانیسم دانش، اصول، و عنوان به حقوق

( 2016) 3همچنین، دیویس و چونگ .کندمی دیگران به احترام و خود حقوق اجرای و بردنلذت به
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 .است داشته طالیی زمان 2010 تا 1998 سال از نیز در پژوهشی نشان دادند که تربیت شهروندی

 حمایت با بازرسی و تحقیق شواهد اساس از بخشی تربیت شهروندی که کردند ها استداللآن

 وای فزاینده طور به که است دانشگاه بر مبتنی معلمان آموزشهای برنامه و 1«نهاددمهای مرسازمان»

 شود.  مدارس باید اجرا در وها حرفه درای حرفه طور به

توان به پژوهش، محمدی، مزیدی های داخلی در زمینة موضوع نیز میدر زمینة پیشینة پژوهش

تحقیق به تجزیه و تحلیل مفهوم تربیت شهروندی و ( اشاره کرد که ایشان در این 1396و بهشتی )

اند. نتایج پژوهش نشان داد تربیت شهروندی از منظر اسالم مراحل و ابعاد آن از منظر اسالم پرداخته

 -های شناختیشده در حوزهبینی خاص خود است و دارای ابعادی تعریفدارای مبانی و جهان

( نیز در رسالة دکتری با عنوان 1394است. طاهرپور )عملی  -عاطفی و رفتاری -نگرشی، انگیزشی

با توجه به « های تربیت شهروند جهانی از دیدگاه قرآن کریمبررسی مفهوم، مبانی، اصول، و روش»

های تربیت شهروند جهانی شناسی، اصول و روش: مبانی هستیرا طرح کرد طرح ، این سؤاالتهدف

شناسی، اصول و ه قرآن کریم چیست؟ مبانی انسانمحیطی از دیدگابا نظر به مشکالت زیست

های تربیت شهروند جهانی با نظر به چگونگی تعامل با غیر و دیگری از دیدگاه قرآن کریم روش

های انسانی های تربیت شهروند جهانی با نظر به ارزششناسی، اصول و روشچیست؟ مبانی ارزش

االت از روش قیاس عملی استفاده شده ؤاین ساز دیدگاه قرآن کریم چیست؟ برای پاسخگویی به 

شناسی شناسی و ارزششناسی، انساناست. به این ترتیب، در این پژوهش سه دسته مبانی هستی

  .استخراج شده است

( نیز در پژوهشی به عوامل تربیت شهروندی 1392کیشانی فراهانی، فرمهینی فراهانی و رهنما )

لة مورد پژوهش ایشان، شناسایی عوامل اساسی تربیت شهروندی اند. مسئایرانی پرداخته -اسالمی

ایرانی است. روش پژوهش تلفیقی از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی دلفی است. این  -اسالمی

البالغه و روایات و همچنین، برخی آثار شاعران، مطالعه در برخی منابع اسالمی نظیر قرآن، نهج

عامل اساسی  12دهد های تحقیق آنان نشان میه است. یافتهفالسفه و اندیشمندان صورت گرفت

ساالری دوستی، مردمایرانی شامل ارزشمندی، هدفمندی، روشمندی، نوع-تربیت شهروندی اسالمی
                                                           
1. NGOs 
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دوستی و اعتدال را وجوگری، استقالل فردی، کفایت، سالمت، وطنساالری، جستدینی، شایسته

دینی دارای بیشترین میانگین بوده است. رضازاده طاهری و ساالری نشان دادند. عامل اساسی مردم

ای دریافتند تربیت شهروندی بر مبانی ارزشی همچون محوریت ( در مطالعه1391یزدخواستی )

های خداوند در همة امور هستی و زندگی انسان به عنوان یک خیر بنیادین و محوریت دین در عرصه

های بنیادینی مانند عدالت الوه در اندیشة اسالم، ارزشمختلف زندگی اجتماعی انسان است. به ع

ها فارغ که آفرینش الهی بر آن استوار شده، آزادی انسان به معنای واقعی، اعتقاد به برابری همة انسان

از رنگ و نژاد، کرامت واالی انسانی و برادری و تعاون و شور و مشورت با یکدیگر، از مبانی اساسی 

 شوند. افراد و شهروندان ، به ویژه در بعد مهم تربیت شهروندی محسوب میدر تعلیم و تربیت 

در باب ضرورت توجه به تربیت شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اینگونه 

طرح شده است که آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت وظیفه دارد آداب و 

ها برای زان تقویت کند و توانایی حل مسائل و عمل به آموختهآموهای زندگی را در دانشمهارت

(. 1390آموزان را افزایش دهد )شورای عالی آموزش و پرورش، بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش

بنابراین، ضرورت بررسی مفاهیم و موضوعات مرتبط با تربیت شهروندی و انجام پژوهش در زمینة 

شود. در این راستا، هر چند که مطالعاتی در بیش از پیش آشکار می تربیت شهروندی از منظر اسالم

دهد تحقیقی های داخلی نشان میها به ویژه پژوهشاین زمینه صورت گرفته است، مطالعة پژوهش

شمول تربیت شهروندی از نظر دین مبین اسالم ای و جهانهای فرامنطقهدر زمینة شناسایی مؤلفه

توان گفت که موضوع تربیت شهروندی در ایران نیازمند توجه این، میانجام نشده است. بنابر

های اخیر در کشور تحقیقاتی در زمینة آموزش پژوهشی بیشتر است. چرا که با وجودی در سال

شهروندی و حقوق شهروندی و.... انجام شده است ولی همچنان توجه کافی در عرصه تحقیق و 

و تربیت شهروندی از منظر مکتب اسالم صورت نگرفته است عمل در زمینة تربیت شهروند جهانی 

ها برای ارائة الگویی فراگیر برای تربیت شهروند اسالمی کم ها برای شناسایی این مؤلفهو تالش

یافته رسد. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعهرنگ به نظر می

ای صورت گرفته و هم به های گستردهوندی، هم پژوهشسال هاست که در حوزة تربیت شهر
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اندازی مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی متناسب با اهمیت شهروندی مبادرت شده است. البته راه

های تعلیم و تربیت عالوه بر تربیت شهروند ذکر این نکته نیز الزم است که امروزه با وجود اینکه نظام

هانی نیز به عنوان یک ضرورت توجه دارند، اما در کشورهای محلی و ملی به تربیت شهروند ج

 مختلف و بین مکاتب مختلف هماهنگی کاملی در این باره وجود ندارد. 

های تربیت شده، اهمیت شناسایی مؤلفهبر اساس آنچه گذشت و با توجه به خأل پژوهشی اشاره

شود و این همان زه مشخص میشمول این حوهای جهانشهروندی در مکتب اسالم به ویژه مؤلفه

تواند هدفی است که تحقیق حاضر در پی بررسی و شناسایی آن است. هدفی که در صورت تحقق می

ساز ارائة الگویی برای تربیت شهروند فرهیخته و اصیل از نظر اسالم شود. شهروندانی در ادامه زمینه

های ب کرده باشند. همچنین، مهارتکه آگاهی و آمادگی الزم را برای مشارکت سیاسی و مدنی کس

شهروندی را آموخته باشند. در واقع، تحقق جامعه پویا و پیشرفته مستلزم تربیت شهروندانی فرهیخته 

آمیز در جامعه است که از دانش، توانش و نگرش اسالمی الزم برای زندگی مسؤالنه و مسالمت

ای های فرامنطقهن بوده است که چه مؤلفهبرخوردار باشند. بنابراین، مسألة اصلی پژوهش حاضر ای

شمولی در مکتب اسالم برای تربیت شهروندی وجود دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد، و جهان

 شاهد زندگی سعادتمندانه در جوامع بشری خواهیم بود؟

 شناسی پژوهشروش

کاربردی، از نظر  ای بوده که بر اساس هدف، پژوهشیهای کتابخانهپژوهش حاضر در زمرة پژوهش

 شود. ها، مقطعی و از نظر شیوة اجرا، پژوهشی کیفی محسوب میزمان گردآوری داده

کنندگان در این پژوهش، مجموعة افکار اندیشمندان، متخصصان و دانشمندان حوزة مشارکت

از این بودند.  تربیت شهروندی در اسالم بودند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم اظهار نظر کرده

مجموعه و به شکل هدفمند و در راستای تحقق هدف پژوهش، مقاالت، کتب، اسناد، مجالت، 

ها برای بررسی و های اینترنتی حاوی این افکار و اندیشههای دکتری و سایتها، رسالهنامهپایان

 ادامه یافت. تحلیل موضوع انتخاب شدند. شایان ذکر است استفاده از متون تا دستیابی به اشباع نظری 

ها استفاده شده است. با استفاده از روش تحلیل آوری دادهبرداری به عنوان ابزار جمعاز فیش



388                                                        1401بهار ، 1، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

افزار گانه )باز، محوری و انتخابی( به کمک نرممحتوای کیفی و با کاربرد تکنیک کدگذاری سه

MAXQDA12 واقع در باز، کدگذاری از شده بررسی و تحلیل شد. منظورآوریهای جمعداده 

 .است شده گردآوری داده از بخش هر معنای با جز ترینکوچک به «مفهوم» تریننزدیک اختصاص

 «کد» آن به اصطالحاً که عنوان این. شودمی داده برچسبی و عنوان اجزاء از یک هر به مرحله این در

 و عنوان این مشاهده خواننده، با و محقق که طوری ، بهباشد داده محتوای گویای شود، بایدمی گفته

حاصل این مرحله  (.51، ص2002، 1هابرمن و میلز)ببرند  پی جمالت مفهوم به زیادی حدود تا تیتر

 این در محقق شاخص( نامگذاری شده است. وظیفه 205ها )ها با عنوان شاخصدر جدول یافته

(. 390، ص1385یان، منصور) هاستداده دل از شدهاستخراج عناوین «مقایسة و بندیدسته»مرحله، 

 امکان که کرد کشفها آن میان را بیشتری مشترکهای زمینه توانمیمختلف،  مفاهیم مقایسة با

، 2005، 2سلدان)کرد  خواهد فراهم را یکسانهای بندیطبقه قالب در مشابه مفاهیم بندیطبقه

 .گذاری شده استفه( ناممؤل 22) «هامؤلفه»ها با عنوان مرحله، در جدول یافته این حاصل .(119ص

 که سیستماتیک طور به اصلیهای مؤلفه انتخاب از روند است عبارت انتخابی کدگذاری

 که مقوالتی با خالی جاهای پرکردن و روابط به ها، اعتباربخشیدنمؤلفه دیگر ها، با آن دادنارتباط

 یک در مرحله این در. (82، ص1998، 3کوربین و استراوس)دارند  بیشتر گسترش و اصالح به نیاز

 محدودتری ابعاد گوناگون، درهای مؤلفه قالب در شدهدهیسازمانهای تر، دادهکلی بندیدسته

 «ابعاد»ها با عنوان مرحله، در جدول یافته این حاصل (.14، ص2003،  4آالن)شوند می بندیدسته

 .گذاری شده استبعد( نام 2)

که به معنای میزانی است که  5تکنیک قابل قبول و معتبربودنها از برای اعتباریابی کیفی داده

آوری اطالعات از ها و جمعتوان نتایج را صحیح و قابل باور دانست از طریق همسوسازی دادهمی

فلسفة تعلیم  شناسان حوزوی و اساتیدنفر از اسالم 5منابع مختلف و چندگانه اقدام شد. به عالوه، از 

                                                           
1  . Mills & Huberman 

2  . Selden Lars 

3. Strauss & Corbin 

4. Alan 

5. Credibility 
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ها کمک گرفته شد. که شرح وضعیت گان موضوع برای بررسی و بازبینی دادهو تربیت به عنوان خبر

 درج شده است. 1ایشان در جدول 
 

 هاکننده در بازبینی و اعتباریابی داده. مشخصات خبرگان مشارکت1جدول 

 تعداد سابقة خدمت محل اشتغال رتبة علمی رشتة تحصیلی

 دانشیار -استادیار  فلسفة تعلیم و تربیت
شگاه آزاد اسالمی واحد دان

 دانشگاه فرهنگیان -شیراز 
 3 سال 20باالی 

 حوزوی
مدرس حوزه و 

 دانشگاه

 -حوزة علمیة شیراز

 دانشگاه فرهنگیان
 2 سال 20باالی 

 های پژوهشیافته

برداری ها که همان متون مرتبط با هدف پژوهش بود و از طریق فیشآوری دادهبعد از جمع

ها با استفاده از کدگذاری بندی و تحلیل دادهدسته MAXQDA12افزار مک نرمآوری شد، ، با کجمع

ای باز، محوری و انتخابی، آغاز شد. در مرحلة اول متون انتخابی مورد مطالعة عمیق قرار مرحلهسه

های گرفته و با مطالعة دقیق و خط به خط جمالت در متون، مطالب مرتبط شناسایی و در فیش

افزار منتقل شد و محقق ک از منابع مورد استفاده درج و در ادامه این عبارات به نرممربوط به هر ی

 356به کدگذاری باز )توصیفی( پرداخته و مضامین مربوطه استخراج شد. حاصل این مرحله تولید 

ای تربیت شهروندی در اسالم بود که بعد از تعدیل و حذف و ترکیب های فرامنطقهکد باز برای مؤلفه

کد  356شناسان از بین نفر از خبرگان و اسالم 5دهای مشابه و نیز با مشورت و همفکری با ک

ای تربیت شهروندی اسالم در مرحلة کدگزاری باز های فرامنطقهکد برای مؤلفه 205استخراج شده 

 در نظر گرفته شد. 

تفسیری جمع در مرحلة دوم و برای تولید کدهای محوری چندین کد باز در ذیل چتر یک کد 

شده در زمینة کد باز شناسایی 205های انجام شده تعداد شد. در این مرحله با توجه به واکاوی

 کد محوری قرار گرفت.  22ای تربیت شهروندی اسالم در ذیل های فرامنطقهمؤلفه

 ای تربیت شهروندی در اسالمکد انتخابی کلی به عنوان دو بعد فرامنطقه 2در مرحلة سوم، نیز 
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 2ها قرار گرفت که نتایج در جدول کد باز مربوطه در ذیل آن 205کد محوری و  22شناسایی و 

 درج شده است. 
 . بعد اجتماعی تربیت شهروندی در مکتب اسالم2جدول 

 کدهای باز )شاخص(
 کدهای محوری

 )مؤلفه(
 کدهای انتخابی

 )ابعاد(
رفتار اعتدالی/فضیلت به مثابة دعوت به اعتدال/قضاوت بر مبنای اعتدال/الگوپذیری و 

بودن رفتار رفتار میانه/تأکید بر رفتار میانه/معلمی و نفی افراط و تفریط/نافع
؛ دشتی، 242، ص3، ج1381؛ رفیعی، 143روی )بقره: اعتدالی/تأکید اسالم بر میانه

، 5؛ طباطبایی، ج1392؛ رفیعی، 1390؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1385
؛ مجلسی، 1368 االسالم،؛ فیض1369؛ همایی، 1365؛ کلینی، 1367طهری، ؛ م439ص

 (.1361؛ فارابی، 1367

 از افراط و یدور
 طیتفر

 بُعد اجتماعی

خواهی شرط سعادت به مثابة فضیلت/معاشران شایسته و سالمت نفس/فضیلت
سالمت/خیرخواهی شرط سالمت/خیرخواهی شرط شایستگی/فضیلت به مثابة رفتار 

 (.1394؛ توزیانی، 1392)رفیعی،  الیاعتد
 آراستگی نفس

ارزشمندی حیات طیبه/حیات طیبه و دعوت به اعتدال/حیات طیبه و رشد 
روی در رفتار جانبه/نفی تحمیل در آموزش دین/همسویی افراط و مفسده/میانههمه

)سند تحول بنیادین  روی در رفتار جمعی/اعتدال و نفی ضرر عمومیفردی/میانه
، 1376؛ طباطبایی، 86، ص2، ج1365؛ کلینی، 113، ص1390زش و پرورش، آمو
 (.199، ص8ج

 یزندگ نشیآفر
 یفرد

 یو جمع

تأکید بر دانایی/رجحان دانایان بر نادانان/ارزشمندی جایگاه علم/وجوب علم بر زن 
آموزی/علم همراه همیشة ایمان/علم بودن علم/حریصی آدمی در علمکرانهو مرد/بی

بة چراغ عقل/تعقل تمایز نفس انسان و حیوان/خردمندی و اصالح به مثا
؛ همایی، 177، ص1، ج 1367؛ مجلسی، 9امور/شکوفایی عقل هدف بعثت انبیا )زمر: 

 غزالی امام؛  93؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ص460، ص1، ج1369
 (.27، ص2، ج1381 )رفیعی(،

 منزلت علم و
 تیعقالن

عابدان/معلمی و دانایی/معلمی و مهربانی/معلمی و آراستگی/سیر  رجحان عالمان بر
در آفاق و معرفت درونی/دوراندیشی بهترین مصداق خرد/تأکید بر ابعاد تعالی 

؛ 110، ص1392؛ رفیعی، 1382)پاینده،  آدمی/تأکید بر عقل عملی/تأکید بر عقل نظری
 (.460، ص1، ج1369؛ همایی، 1385؛ دشتی، 46حج: 

 عیفر گاهیجا
 معلم

استفاده از عقل جمعی/قاطعیت در رفتار/توکل در رفتار/مشاوره با دانایان/نظارت 
گیرنده بر مشورت/خرمندی ابزار بصیرت/تفکر ابزار رسیدن به فضیلت تصمیم

؛ 1385دشتی، ؛ 1399خراسانی،  ؛159)آل عمران:  اندیشه/تأکید بر رفتار خردمندانه
 (.36، ص1392رفیعی، 

و  اندیشیژرف
 نفی
 نگریسطحی
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 کدهای باز )شاخص(
 کدهای محوری

 )مؤلفه(
 کدهای انتخابی

 )ابعاد(
اصرار بر دعوت به خداپرستی/سرپیچی از رفتارهای نفسانی/مالزمة حقیقت و 

عدالت/دوری از رفتار جانبدارانه/تقوا عامل برتری آدمی/عقل فصل آدمی با 

؛ حجرات: 15)شوری:  حیوانات/فطرت خداپرست آدمیان/ آفرینش بر اساس برابری

 (.19یونس:  ؛53، ص1390ش، ؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرور13

 برابری خواست

 فطرت آدمی

بودن حیات انسانی/پرهیز از دوستی/ ذاتیارزشمندی حقوق انسانی/حقوق بشر و نوع

آمیز/تعصب درست نشانة ایمان/دوستی وطن های کور/همزیستی مسالمتتعصب

أکید بر آفرین/تسبب رونق ایمان/تأکید بر زندگی همدالنه/تأکید بر عوامل اشتراک

؛ 1392؛ قمی، 84؛ بقره: 32)مائده:  شمول شهروندیوطنی/ماهیت جهانجهان

 (.429، ص1، ج1369همایی، ، ؛ 47، ص7ج1404مجلسی، 

 وطنی وجهان

 بودنشمولجهان

 حقوق بشر

دهندگان مؤمنان/پذیرش تأکید بر برابری بین مؤمنان/رحمت خداوند برای آشتی

متقابل بین مؤمنین/تأکید بر رفتار نیک با دردهای مشترک مؤمنین/همدردی 

مردم/سعادت مبنای زندگی جمعی/مدینة فاضله و تعالی مردم/نفی اختالف و 

 ؛8، ممتحنه: 1367مجلسی، – 10)حجرات:ها چندگانگی/تأکید بر دوستی انسان

 (.167، ص1367؛ مطهری، 429، ص1369؛ همایی، 389، ص1392رفیعی، 

 پذیرش دردها و

 میاننیازهای آد

وجوی دستور خداوند بر رفتار مؤمنانه/مؤمنین و ایثار در راه خدا/در جست

جویی ابدی/حقیقت–وجوی وطن واقعی/انسان و هدف ازلی حقیقت/انسان در جست

جویان/حق به مثابة حقیقت/حقیقت راز هدف واالی علم/همراهی خداوند با حقیقت

 (.69عنکبوت: ؛ 32، ص1367؛ مطهری، 763، ص1369؛ همایی، 5)حجرات:  هستی

 تکریم حقیقت

پاکی قلب مقدمة ایمان/پاکی زبان مقدمة پاکی قلب/اخالص نردبان تعالی/اخالص و 

مداران/حقیقت به مثابة منکرزدایی/حقیقت در دوستی با مرگ/تکریم جهادگران و حق

؛ همایی، 104، ص2)کلینی، ج جویی امری ذاتیمعنای ترویج امور نیک/حقیقت

 (.116، ص1367؛ مطهری، 69؛ عنکبوت: 23، ص1، ج1369

راستی جوهر 

 حقیقی

 آدمی

عدالت ابزار تحقق شهروندی/حکمت و دانش ابزار تحقق شهروندی/انسان موجودی 

 بودن آدمیدارای خرد/عقل ابزار تحقق حقیقت هستی/عقل ابزار تحقق سعادت/اصل

؛ 75، ص1390رش، ؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرو113، ص1361)فارابی، 

 (.25، ص1، ج1369همایی، 

آدمی سازندة 

 مدنیت
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 . بعد سیاسی تربیت شهروندی در مکتب اسالم3جدول

 کدهای باز )شاخص(
 کدهای محوری

 )مؤلفه(
 کدهای انتخابی

 )ابعاد(
مشارکت سیاسی آگاهانه/مشارکت سیاسی خردمندانه/مشارکت سیاسی و 

و مشارکت سیاسی/شهروندی و مشارکت مشورت/تأکید بر خرد جمعی/شهروندی 
؛ سند تحول 21، ص1395؛ اخگر، 18)زمر:  گذاری به رأی آگاهانهاجتماعی/ ارزش

 (.71؛ انبیاء: 86، ص1390بنیادین آموزش و پرورش، 

پذیرفتن خرد 
 جمعی

 بُعد سیاسی

مندبودن انسان/تربیت پذیری/دغدغهآزاداندیشی در پذیرش امور/تأکید بر مسئولیت
پذیری وندان اثرگذار/قدرت سیاسی و تربیت شهروندان/تأکید بر مسئولیتشهر

؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 50، ص1398؛ خلوصی، 18)زمر:  متربی
 (.200، ص2، ج1376؛ اعرافی همکاران، 273و 86، صص1390

تربیت شهروند 
 پذیرمسئولیت

تأکید بر برابری /انسان موجودی اجتماعی/زیست جمعی و پاسخ به نیازها
ها/برابری حقوق و تکالیف/نفی خودخواهی/حقوق متقابل مبنای تربیت/تقدم انسان

؛ سند 25، ص1368)نفیسی،  داشتن حقوق اجتماعیحقوق جمع بر فرد/اولویت
؛ 113، ص1361؛ فارابی، 273و  63، صص1390تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

 (.235، ص1367مطهری، 

حقوق و تکلیف 
بخش مقوا

 زندگی جمعی

خواهی/تربیت و روحیة طلبی/همسویی تربیت و عدالتشده و حقانسان تربیت
طلبی/تالش برای وصول به سعادت/حکومت ابزار سعادت مشارکت

های فردی/همسویی آموزش و توانایی فرد/همسویی کردن تفاوتشهروندان/لحاظ
ت حقوق متربی/تکریم های فردی در تربیت/رعایآموزش و عالیق/شناخت تفاوت

 پذیری متربی/لزوم پاسخگویی متربیو بزرگداشت متربی/تأکید بر مسئولیت
؛ سند 42، ص1392؛ رفیعی، 113، ص1361؛ فارابی، 144، ص1363)طباطبایی، 

 (.273، ص1390تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

تربیت و توجه به 
حقوق 

یادگیرندگان ابزار 
 جامعة متعادل

آمیز/توصیه به جدال احسن/تأکید بر رفتار نیکو/تأکید بر صلح المتوگوی مسگفت
بینی/پرهیز از گمان بد/توصیه به حسن خلق جهانی/نفی ستمگری/توصیه به خوش
، 3، ج1390؛ دلشاد تهرانی، 46)عنکبوت:  در تربیت/پرهیز از رفتارهای ناصواب

، 1392فیعی، ؛ ر88، ج1372؛ آمدی، 397، ص1395؛ قربانی، 208؛ بقره: 75ص
 (.110ص

رویی در گشاده
رفتار و 

 جوییصلح

تأکید بر وفای به عهد/آزاد مردی و وفای به عهد/دوری از ریا و چندشخصیتی/تأکید 
بر شخصیت رشدیافته/تأکید بر رفتار اعتدالی/میانه روی ضرورت جامعه/میانه روی 

؛ 69، ص1367 ،؛ مطهری 1389؛ فروزانفر، 53، ص1385)دشتی،  ورزیمظهر عدالت
 (.59، ص1391مطهری، 

داشتن شخصیت 
اصیل و رفتار 

 اعتدالی
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 کدهای باز )شاخص(
 کدهای محوری

 )مؤلفه(
 کدهای انتخابی

 )ابعاد(
ورزی فرمان الهی/عدالت ورزی/توصیه به رعایت امانت/عدالتتوصیه به عدالت

فضیلتی ارزشمند/عدالت معیار شرافت/عدالت به مثابة ارزش اخالقی/عدالت به 
فضائل/گذشت و گزینی/عدالت معیار مثابة ارزش اجتماعی/عدالت و شایسته

بخشش متمم عدالت/رافت و احسان متمم عدالت/تأکید بر دفاع از حقوق 
و  58)نساء:  های مذموم دنیوی /کرامت انسانی مبنای تربیتاجتماعی/نفی خواسته

 91، صص1390؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 437، ح1385؛ دشتی، 28
 (.201، ص2، ج1376، ؛ اعرافی و همکاران113، ص1361فارابی،  ؛273و 

عدالت فضیلتی 
 بنیادین

آزادی انسان و آزادی بیان/آزادی بیان و آزادی عقیده/آزادی و نفی ستمگری 
های فردی/تأکید بر سیاسی/آزادی و نفی ستمگری اقتصادی/ تأکید بر آزادی

های اجتماعی/آزادی مفهومی بنیادی/تقدم آزادی فردی بر قدرت آزادی
ای الهی/مختاربودن اسی مسبوق به استقالل افراد/آزادی هدیهسیاسی/استقالل سی

، 1390؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 12، ص1395)اخگر،  انسان
 ؛202، ص2، ج1376؛ اعرافی و همکاران، 32، ص1398؛ خلوصی، 64و  91صص

 (.88، ص1، ج1369همایی، 

آزادی و ابعاد آن 
به مثابة خواست 

 عمومی

خاب قول احسن/توصیه به گزینش نیکو/شنیدن اقوال مختلف/تأکید بر تأکید بر انت
طلبی/انتخاب عنصری بنیادی / رعایت حدود جویی و حقحق انتخاب/تأکید بر حق

عقالنیت/عقالنیت و احتمال خطا/تشخیص و انتخابگری در رفتار/تأکید بر 
اهانه/اختیار و ای آگآموزی/توصیه به تفکر/آزادی در دینداری/دینداری مقولهعبرت

؛ انسان: 256؛ بقره: 18)زمر:  انتخاب در دینداری/شهروندی در پرتو انتخاب گری
به نقل  1373؛ آمدی، 380، ص17، ج1385؛ طباطبایی، 1392؛ رفیعی، 31؛ یس: 3

 (.32، ص1398؛ خلوصی، 110، ص1395زاده، از چناری و کاظمی

تکثر آرا و حق 
انتخاب بر مبنای 

 عقالنیت

انتقاد/پذیرش سخن حق/لزوم پاسخگویی مدیران/ لزوم نظارت بر کار  پذیرش
مدیران/شجاعت الزمة امر به معروف/نظارت و جلوگیری از ویرانی شهرها/نظارت 
به مثابة مهمترین هدف/تأکید بر نفی منکر و احیای معروف/آزادی بیان در مقابل 

)مذبوحی،  شگرانحاکمان/ارزش پرسشگری/پرسش کلید دانایی/جایگاه بلند پرس
، 3، ج1381؛ رفیعی، 116، ص1367؛ مطهری، 1393زاده، ؛ سلیمان74، ص1396

، 1382؛ پاینده، 7؛ نساء: 210، ص2، ج1376؛ اعرافی و همکاران، 286ص
 (.118ص

 
اتخاذ رویة 

انتقادی و حق 
 گریپرسش
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 گیریبحث و نتیجه

بیت شهروندی از نظر مکتب اسالم ای ترهای فرامنطقههدف کلی پژوهش حاضر شناسایی مقوله

 وای فرامنطقههای مؤلفه بوده است. در زمینة تحقق هدف یادشده این پرسش مطرح شد که چه

 گیرد، شاهد قرار توجه مورد اگر که دارد وجود شهروندی تربیت برای اسالم مکتب در شمولیجهان

توان گفت مفهوم شهروندی میبود؟ در این راستا  خواهیم بشری جوامع در سعادتمندانه زندگی

توان اعالمیه جهانی حقوق های جوامع دموکراتیک است. از این رو، میمفهومی مدرن و از ویژگی

کم دو رویکرد با این مقوله دست« دین»ای عینی برای این مفهوم برشمرد. در مواجهة بشر را جلوه

این مفهوم مدرن است و رویکرد دوم توان داشت: یکی اینکه دین فاقد ظرفیت قانونگذاری برای می

ای از اً مجموعهشود، ناظر بر این است که دین ذاتکه غالبًا از سوی صاحبنظران دینی مطرح می

گیرد. هاست، که مفهوم شهروندی و به طریق اولی تربیت شهروندی در ذیل آن قرار میدستورالعمل

ها را در اغلب توان آنای که میت فرامنطقههای تربیت شهروندی ناظر بر مفاهیمی اسبخشی از مؤلفه

هایی است که نتیجة تجارب ذهنی و تاریخی یک ملت وجو کرد. بخش دیگر ویژگیجوامع جست

است. از نظر اسالم انسان به عنوان اشرف مخلوقات، موجودی اجتماعی است، که بخش شایان 

های پژوهش حاکی در همین رابطه، یافتهگیرد. توجهی از رفتارهای او در تعامل با اطرافیان شکل می

ای سیاسی و اجتماعی به عنوان ابعاد تربیت شهروندی از منظر دین اسالم از وجود دو بعد فرامنطقه

ای مرتبط با های فرامنطقهها و شاخصبود. در حقیت، بررسی متون اسالمی و شناسایی ابعاد، مؤلفه

کتب اسالم با نگاهی فراتر از جغرافیا و نژاد و .... تربیت شهروندی در این پژوهش نشان داد که م

خوبی با مفاهیم انسانی، حقوق بشری و تواند تواند الگویی کامل برای ادارة جوامع بوده، و بهمی

 تربیت شهروندی همساز باشد. 

در مجموع تربیت شهروندی هم به لحاظ تاریخی و هم کالمی همواره از مباحث مهم اجتماعی 

ای تربیت شهروندی از نظر وده است که در این پژوهش نیز دو بعد اساسی فرامنطقهو سیاسی ب

مکتب اسالم تحت عناوین ابعاد اجتماعی و سیاسی شناسایی گردید. در این بین مفاهیمی از قبیل 

ی، منزلت علم و عقالنیت، و جمع یفرد یزندگ نشیآفردوری از افراط و تفریط، آراستگی نفس، 
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نگری، برابری خواست فطرت آدمی، اندیشی و نفی سطحی، ژرفمعلم عیرف هگایجاتوجه به 

جویی، پذیرش جویی، راستیبودن حقوق بشر، پرهیز از تعصب، حقیقتشمولوطنی و جهانجهان

ای های فرامنطقهدردها و نیازهای آدمیان و توجه به آدمی به عنوان سازندة مدنیت به عنوان مولفه

 شهروندی در مکتب اسالم شناسایی شدند. بعد احتماعی تربیت 

هایی از قبیل ( در باب شناسایی ارزش2020) 1توان به یافته تونگا هم راستا با این یافته، می

های اجتماعی دین اسالم در زمینة به عنوان ارزش ها()در کنار سایر ارزش صداقتی و رخواهیخ

 تربیت شهروندی اشاره کرد. 

پذیر، مسئولیت شهروند جمعی، ترببیت خرد ژوهش مواردی از قبیل پذیرشهای پبه عالوه یافته

یادگیرندگان به عنوان  حقوق به توجه و جمعی، تربیت زندگی بخشقوام تکلیف و توجه به حقوق

اعتدالی،  رفتار و اصیل شخصیت جویی، داشتنصلح و رفتار در روییمتعادل، گشاده جامعه ابزار

 عمومی، تکثر خواست مثابة به آن ابعاد و بنیادین، توجه به آزادی فضیلتی توجه به عدالت به عنوان

های گری را به عنوان مؤلفهپرسش حق و انتقادی رویه عقالنیت، اتخاذ مبنای بر انتخاب حق و آراء

 ای بعد سیاسی تربیت شهروندی در مکتب اسالم شناسایی و معرفی کرد. فرامنطقه

پیامبر اسالم )ص( قرآن و سخنان  اتیآ( نیز به استناد 2020نگا )هم راستا با این یافته، تو

در کنار ها و احترام به تفاوت عدالتی، رخواهیخ، هایاحترام به حقوق و آزاد یی مانندهاارزش

های دین اسالم در زمینة تربیت شهروندی مطرح کرده است. به ارزش صداقت را به عنوان ارزش

عامل اساسی تربیت  12( مبنی بر شناسایی 1392راهانی و همکاران )های کیشانی فعالوه، یافته

ساالری دینی، دوستی، مردمایرانی شامل ارزشمندی، هدفمندی، روشمندی، نوع-شهروندی اسالمی

دوستی و اعتدال و همچنین وجوگری، استقالل فردی، کفایت، سالمت، وطنساالری، جستشایسته

های بنیادینی مانند ( که دریافت در اندیشة اسالم، ارزش1391) های رضازاده و یزدخواستییافته

عدالت که آفرینش الهی بر آن استوار شده، آزادی انسان به معنای واقعی، اعتقاد به برابری همة 

ها فارغ از رنگ و نژاد، کرامت واالی انسانی و برادری و تعاون و شور و مشورت با یکدیگر، انسان

                                                           
1. Tonga Deniz 
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علیم و تربیت افراد و شهروندان، به ویژه در بعد مهم تربیت شهروندی محسوب از مبانی اساسی در ت

 شوند، نیز با این یافته همراستاست.می

سختی های اجتماعی امروزه بهشود نظامبا بررسی اوضاع و احوال جهان امروز، مشخص می

آنکه یک مؤلفة کارآمد  اند. از این نظر حقوق بشر بیش ازدرگیر رفتارهای افراطی و خودخواهانه شده

های سیاسی و اجتماعی باشد، به ابزار و مستمسکی برای منافع شخصی تبدیل شده برای حل بحران

، «منزلت علم و عقالنیت»، «آفرینش زندگی فردی و جمعی»، «آراستگی نفس»هایی نظیر است. مؤلفه

هندة بسیاری از دردهای تواند کاو ... که در این پژوهش شناسایی شد، می« پذیرش خرد جمعی»

 جوامع بشری و رفتارهای افراطی باشد.

شماری برای های بیگیری از اخالق و فراموشی مفاهیم اخالقی نیز سبب رنجبه عالوه، فاصله

ای آدمیان از اصالت و حقیقت بشر امروز شده است. این مسأله سبب شده است بیش از هر دوره

، «بازگشت به اصالت»، «بازگشت به فطرت»هایی از قبیل ؤلفهخود فاصله بگیرند. در این زمینه م

توانند از این درد و رنج و.... جوامع امروزی به نحو چشمگیری می« بازگشت به مفاهیم اخالقی»

 بشری فاصله گیرند.

شماری های معنوی و مادی بیهمچنین، امروزه رفتارهای خودخواهانه اجتماعی و سیاسی هزینه

روی و رفتار میانه»شده در این پزوهش نظیر های شناساییل کرده است. مؤلفهبه جوامع تحمی

توانند الگوهای ارزشمندی برای رهایی شهروندان و .... می« آزادی به مثابة خواست جمعی»، «اعتدالی

 جوامع مختلف از رفتارهای خودخواهانه باشد.

داوند در رأس نظام هستی از مصائب توجهی به نقش خامروزه جدایی انسان از اسرار عالم و کم

که « جوهر و حقیقت آدمی»، و یادآوری «حقیقت راز هستی»بشر معاصر است. بنابراین، برگشت به 

تواند در تربیت شهروند هایی در زمینة تربیت شهروندی در این پژوهش است، میاز جمله مؤلفه

 اصیل و ارزش مدار در مقیاسی جهانی، حائز اهمیت باشد.

های جمعی است. بنابراین و فرار از مسئولیت «فردیت»های انسان ماشینی، فاً، از ویژگیمضا

بخش زندگی حقوق و تکالیف قوام»، پرداختن به «پذیرتربیت شهروند مسئولیت»هایی از قبیل مؤلفه
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بیت تواند در ترپذیری انسان است میشده در این پژوهش که ناظر بر مسئولیتو ... شناسایی« جمعی

 شمول و در ساختن انسانِ در خدمت جمع مفید باشد. شهروندی جهان

است. انسان ی ای برادنیا خانه ةهم، شودتا آنجا که به شرع اسالمی مربوط میبه طور خالصه، 

و حقیقت آدمی و حق . بنابراین، تربیت شهروندی دنشهروند آزاد باشیک  هموارهمسلمان باید 

های شمول است که ابعاد دوگانة سیاسی و اجتماعی آن همراه با مؤلفهانای و جهمفهومی فرامنطقه

ها که در این پژوهش شناسایی شد، دلیلی محکم بر گانة ذیل این مؤلفه205های گانه و شاخص22

 این ادعا است.

رو بود که از آن هایی در مسیر اجرا روبهاین پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگر با محدودیت

توان به کمبود پیشینة پژوهشی مرتبط با موضوع تربیت شهروندی در اسالم در داخل و جمله می

خارج از کشور و نیز کمبود منابع علمی و تخصصی چه در داخل و چه در خارج از کشور پیرامون 

های کشور به دلیل موضوع پژوهش و نیز دشواری دسترسی حضوری به منابع موجود در کتابخانه

یروس کرونا اشاره کرد. در این بین، تالش شد با برقراری ارتباط با اساتید، مشکالت شیوع و

یابی به ها دربارة چگونگی دستنظران و متخصصان حوزة تربیت شهروندی از اطالعات آنصاحب

گرفتن منابع در اختیار آنان و نیز استفاده از منابع آنالین این محدودیت منابع موجود و نیز امانت

 شود. کاهش داده

به عالوه، دشواری متقاعدسازی خبرگان مربوطه برای شرکت در پژوهش و بررسی کم و کیف 

های اداری و شغلی ها به شکل حضوری به دلیل کمبود وقت ناشی از مشغولیتها و اعتبار آنیافته

و نیز مشکالت ناشی از شیوع گستردة ویروس کرونا نیز محدودیت دیگری در مسیر انجام این 

ها همراه با تویحات مربوط به هش بود. در این زمینه و به منظور جلب رضایت خبرگان، بافتهپژو

 پژوهش برای ایشان میل شده و اختیار شکل پاسخ )مکتوب و یا صوتی( به خود ایشان واگذار شد.

شده های بعدی بر اساس چارچوب معرفیشود برای تکمیل کار محققان در پژوهشپیشنهاد می

های درسی بپژوهش نسبت به ساخت ابزاری برای بررسی و ارزیابی میزان برخورداری کتادر این 

های تربیت شهروندی اسالمی معرفی شده در این پژوهش اقدام کنند. همچنین، با انجام از مؤلفه
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های تکمیلی نسبت به شناسایی سایر ابعاد محتمل تربیت شهروندی در مکتب اسالم از قبیل پژوهش

 اقتصادی، اخالقی، هنری، و ... اقدام شود. ابعاد 

های های این پژوهش در زمینة تأیید وجود و نیز شناسایی مؤلفهدر نهایت، بر اساس یافته

ای برای تربیت شهروندی در مکتب اسالم، جا دارد با انجام تحقیقات بیشتر، زمینة تدوین فرامنطقه

ربیت شهروندی اسالمی به جهانیان به عنوان الگویی و ارائة الگویی جهان شمول برای معرفی مفهوم ت

 آفرین برای شهروندان جهانی ورای دین، نژاد، فرهنگ، قومیت و .... فراهم شود.سعادت
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 منابع

های تربیت شهروندی از منظر قرآن و سنت. (. مؤلفه1395) معصومه خلیلی، و مسعود، اخگر،

 .181-151(، 109)22، یهای اجتماعی اسالمپژوهش

اکبر، و ایرانی، حسین سرشت، محمدجعفر، حسینی، علیمحمد، پاکاعرافی، علیرضا، کاردان، علی

 ، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی(. 1376)

ر امام عصر انصاری، قم: نش محمدعلی. ترجمة غُرُرالِحکم و دُررُالکلِم(. 1372آمدی، عبدالواحد )

 )عج(.

 . چاپ چهارم، تهران: انتشارات دنیای دانش.الفصاحهنهج(. 1382پاینده، ابوالقاسم )

های پژوهش(. تأثیرپذیری ابن مسکویه از فارابی در مسئلة اعتدال و سعادت. 1394توزیانی، زهره )
 .5-21، 19اخالقی، 

. چاپ اول، قم: انتشارات شهروندیاسالم و تربیت (. 1395زاده، زهرا )چناری، مهین، و کاظمی

 دانشگاه قم.

(. اصول تربیتی بر مبانی 1391حیدری، محمد حسین، نصرتی هشی، کمال، و نریمانی، محمد )-

 .24-49(، 76)8، پرتال جامع علوم انسانیارزشی تربیت شهروندی از منظر اسالم. 

 پایگاه. سیاسی ابن سینا نگاهی گذرا به شخصیت علمی و اندیشه(. 1399خراسانی، محمدباقر )

 https://hekmateislami.com اسالمی. حکمت عالی مجمع رسانیاطالع

های شهروندی در فلسفة سیاسی ارسطو و (. تبیین مفهوم و مؤلفه1398خلوصی، محمدحسین )

 .73-96، 6، تحقیقات بنیادین علوم انسانیفارابی. 

 چاپ اول، قم: انتشارات محدث. رالمؤمنین )ع(.البالغة حضرت امیترجمة نهج(. 1385دشتی، محمد )

 تهران: انتشارات سمت. البالغه.تفسیر موضوعی نهج(. 1385دلشاد تهرانی، مصطفی )

های تربیتی از مبانی تربیت شهروندی. (. داللت1395نقی، و یزدخواستی، علی )رضازاده طاهری، علی

های اجتماعی و آسیبسی، شناچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان
 تهران. ،فرهنگی

امام محمد غزالی،  آراء اندیشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن.(. 1381رفیعی، بهروز )

 جلد دوم و سوم، تهران: انتشارات سمت.
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، چاپ اول، تهران: انتشارات 1-5(. مربیان بزرگ مسلمان. تلخیص جلدهای 1392رفیعی، بهروز )

 سمت.

پذیری و پاسخگویی از منظر اسالم به های مسئولیتاستخراج مؤلفه(. 1393زاده، مهدی )مانسلی

 نامة ارشد، دانشگاه هرمزگان.پایان استناد سیرة امام علی )ع(.

(. 1387سرشت، محمدجعفر، و مرعشی، سیدمنصور )مقدم، مسعود، کاظمی، محمود، پاکصفایی

، علوم تربیتی دانشگاه شهید چمرانکرد اسالمی. بررسی اصول اساسی تربیت مدنی با روی

15(3 ،)30-3. 

شدن: مفهوم، مبانی، اصول و تربیت اسالمی در عصر جهانی(. 1394طاهرپور، محمدشریف )

. رسالة دکتری، دانشگاه فردوسی های تربیت شهروند جهانی از دیدگاه قرآن کریمروش

 مشهد. 

، تهران، 17. ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، جلد انتفسیر المیز(. 1385طباطبایی، محمدحسین )

 مرکز نشر فرهنگی رجاء.

(. کیکیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: انتشارات 1368غزالی، محمدبن محمد )

 علمی و فرهنگی

های اهل مدینة فاضله. مترجم جعفر سجادی، تهران: انتشارات (. اندیشه1361فارابی، ابونصر )

 .طهوری

 . تحقیق فوزی متری نجار، تهران: نشر الزهراء.السیاسه المدینه(. 1396ارابی، ابونصر )ف

 جلدی، تهران: انتشارات طلوع.. سهشرح مثنوی شریف(. 1389الزمان )فروزانفر، بدیع

 . تهران: انتشارات فقیه.البالغهترجمه و شرح نهج(. 1368نقی )االسالم، سیدعلیفیض

 .35-48، 9، پیام آبادگرانشهر، شهروند خوب، انسان خوب.  (.1379قادری، حاتم )

 قران کریم

 . تهران: انتشارات ساالر.اسالم و حقوق بشر(. 1395العابدین )قربانی، زین

نامة مبانی پژوهشهای تربیت شهروندی. (. بررسی تطبیقی رویکردها و دیدگاه1391قلتاش، عباس )

 .47-64(، 1)2، تعلیم و تربیت

 ، ترجمة هادی صلواتی، تهران: انتشارات نوید اسالم.سفینه البحار(. 1392اس )قمی، عب
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ترجمة سیدجواد مصطفوی،  1، 2، 3، 5. جلدهایاصول کافی(. 1375کلینی، محمد بن یعقوب )

 تهران: نشر ولی عصر.

بیت های اساسی تر(. مؤلفه1392)رهنما،اکبر و محسن فراهانی، فرمهینی اهلل، فراهانی،عزت کیشانی

 .51-74(، 4)14، مطالعات ملیایرانی.  -شهروندی اسالمی

(. آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی 1385آبادی، حسین )لطف

 .44-11(، 17)5، های آموزشینوآوریآموزان. دانش

ی خسروی، ، ترجمة موس2، 24، 68، 71، 74. جلدهای بحاراالنوار (.1367مجلسی، محمدباقر )

 تهران: اسالمیه.

(. تحلیل مفهومی مراحل و ابعاد تربیت 1396محمدی، حسین، مزیدی، محمد، و بهشتی، سعید )

 .83-106(، 32)8، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیشهروندی. 

(. تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم و 1397محمدی، حسین، مزیدی، محمد، و بهشتی، سعید )-

 .234-266، 42، علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسالمی واحد شوشتر . مجلةپراگماتیسم

. چاپ اول، تربیت شهروندی با رویکرد فرهنگی(. 1396اله )زاده، هدایتمذبوحی، سعید، و تقی

 تهران: انتشارات دارالهدایه. 

 تهران: انتشارات صدرا. تعلیم و تربیت در اسالم.(. 1367مطهری، مرتضی )

 . تهران: صدرا.انسان و ایمان(. 1379مطهری، مرتضی )

 و علم همایش نامةویژه گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟(. 1385منصوریان، یزدان. )

 اصفهان. دانشگاه اصفهان: اطالعاتی. جامعة و اطالعات

های تربیت شهروندی بر اساس بررسی میزان رعایت مبانی، اصول و مؤلفه(. 1389نریمانی، محمد )
نامة ارشد، دانشگاه . پایانآموزان متوسطة شهر اصفهانهای اسالمی با نظرسنجی از دانشهآموز

 اصفهان.

 . تهران: انتشارات امیری.های اجتماعی مسلمینسیری در اندیشه(. 1368نفیسی، محمود )

های دیویی و مطهری (. تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در اندیشه1399هاشمی، سیداحمد )

، های آموزشیپژوهش در نظامه منظور تدوین الگوی شهروندی برای آموزش و پرورش. ب

14 ،291-271. 

چاپ هفتم، تهران: مؤسسه  دوجلدی، گوید؟.نامه، مولوی چه میمولوی(. 1369الدین )همایی، جالل

 نشر هما.
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