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  1395)، تابستان 109شمارة دوم (پیاپی دوم،  و بیست سال هاي اجتماعی اسالمی،پژوهش

 

  ∗تو سناز منظر قرآن  هاي تربیت شهرونديمؤلفه

  1مسعود اخگر *

  2معصومه خلیلی *

  چکیده
ر هـاي تربیـت شـهروندي از منظـ    لفـه ؤهدف این نوشتار، بازشناسی و بررسی م

رد گیـري از رویکـ  بوده است. در این راستا با بهـره  :بیتقرآن کریم و اهل
ــه ــا روش کتابخان ــه اجمــال پــس کیفــی و ب ــاز اي و اســنادي، ب ــابعاز ب   ،بینی من

 توصـیف و  :بیـت اهل هاي تربیت شهروندي از دیدگاه قرآن کریم ولفهؤم
 و کـریم هاي تربیت شهروندي مطابق با دیدگاه قرآن لفهؤم احصاء شده است.

بعـد   .بـه شـرح زیـر اسـت     ابعاد شناختی، عاطفی و رفتـاري  درو  :بیتاهل
قـادي،  اندیشـه، تفکـر انت   محوري، برابري، آزادي بیـان و دانایی شناختی شامل

دوسـتی،  احسـاس تعهـد، وطـن    شر، شور و مشورت؛ بعد عاطفی شاملحقوق ب
ري بعد رفتاه نفس و حسن ظن؛ پذیري، عزت و اعتماد بولیتؤدوستی، مسنوع

 ۀاطاعت از قانون، مشارکت سیاسی، مشـارکت اقتصـادي، تحمـل و سـع     شامل
قیـق  که در ایـن تح ، باشدداري، احترام و حفظ کرامت انسانی میصدر، امانت

  مورد توجه قرار گرفته است.
  .بعد شناختی، بعد عاطفی، بعد رفتاري تربیت شهروندي، کلیدي: گانواژ

                                                                 
  .30/01/1395ش: ـ تاریخ پذیر 30/08/1394تاریخ دریافت:  ∗
  akhgar.isf@gmail.com   کارشناس پیوسته رستۀ علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان                            .1
  tch1700@isfedu.irکارشناس ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان   .2
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  مقدمه
هـاي اخیـر مـورد توجـه بسـیاري از      اي است که در دهـه همقول 1تربیت شهروندي

  پربـارترین  مجامع علمـی و پژوهشـی در جهـان قـرار گرفتـه اسـت و بـه یکـی از        
(یارمحمـدیان و   هاي تعلیم و تربیت تبدیل شده استهاي پژوهشی در نظامعرصه

ــمهــم ).1387 دیگــران، ــرین دغدغ ــت  ۀلأعصــر حاضــر، مســ  ۀت ــوزش و تربی آم
کـه   هاي مختلف زندگی است و با توجه به اینر و فعال در عرصهثؤشهروندانی م

مفهــوم و ماهیــت شــهروندي داراي ابعــاد متفــاوت اســت، نهادهــاي متعــددي در  
چنـد بـه    تالشند تا در تربیت شهروند مورد نیاز خود، به ایفاي نقش بپردازند. هـر 

 تمـام  گیـري از رسد کـه دو نهـاد خـانواده و آمـوزش و پـرورش بـا بهـره       نظر می
هاي خود در صدد تحقق بخشـیدن بـه آرمـان تربیـت شـهروند      امکانات و پتانسیل

 داشـتن  نیازمند تربیتیة حوز یک در ثرؤم اقدامات انجام گمانبی هستند. مطلوب
 طریــق از معمــول طــور بــه کــه ،اســت حــوزه آن در گســتردهدانــش و اطالعــات
 نمـود.  اقـدام  حـوزه  آن در دانش بسط به توانمی کاربردي و بنیادي هايپژوهش

یندهاي به هـم مـرتبط دانسـت کـه بـه      ااي از فرتوان شبکهتربیت شهروندي را می
پردازد و هدف این تربیت، جامعه می ءطور مستقیم یا غیر مستقیم به پرورش اعضا

هاي هاي اخیر، نظام). طی سال1379 الهدي،(علم ساالري استمردم ۀحفظ روحی
اند جهان، توجه زیادي به آموزش شهروندي نشان داده آموزشی در گوشه و کنار

 ۀاند. این اقدامات شامل ارائـ و اقدامات اصالحی زیادي را در این باب انجام داده
آموزش دموکراتیک، آموزش  آموزش مدنی، دید، از جملهموضوعات درسی ج

هـاي درسـی موجـود    ملی و آموزش سیاسی، همچنین انجام اصالحات در برنامـه 
 چـالش  مفهـومی  شهروندي تربیت و تعلیم ).2010 ،2(جانسون و موریس اشدبمی

 لـذا،  است. همراه تجویزي انتظارات و مختلف هايایدئولوژي با که است برانگیز
 مـدنی،  تربیت و تعلیم و اخالقی تربیت سیاسی، تربیت مانند دیگر هاياصطالح با

 شـود مـی  کـاربرده  بـه  سیاسی سواد و اجتماعی تربیت گرایانه،ملی تربیت و تعلیم
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 و توانـایی  دانـش،  یـادگیري  بـه  ايویـژه  نگـاه  شـهروندي  تربیت ).1983 ،3(ژیرو
 یـاري  دولت و دیگر افراد با مطلوب و ثرؤم تعامل در را فرد که دارد هایینگرش

 تربیـت  هـاي مؤلفـه  پیرامـون  نظـري ة حوز در ).1389 دیگران و (قلتاش رساندمی
 جامعه یک براي شهروند خوب هايویژگی شهروندي، تربیت عناصر شهروندي،

 سایر در گرفته انجام تحقیقات اگرچهد. ندار وجود متخصصان بین چندانی توافق
 رفـع  بـه  کانادا انگلیس، آمریکا، مانند یافتهتوسعه کشورهاي خصوص به کشورها

  بـا  شـهروندي  تربیـت  کـه  آنجـا  از امـا  اسـت،  نموده کمک حوزه این در هاابهام
 کشور در ویژه به ،آن بررسی و بحث است، آمیخته هاملت بینیجهان و هالآیدها
 شدن جهانی روند شدن جدي با ).1388 (قلتاش، رسدمی نظر به ضرورت یک ما
 شـده  تبدیل معاصر اجتماعیۀ لأمس ترینمهم به شهروندي لهأمس اخیر،ۀ ده دو در
 گرفته شکل شهروندي نظام نهادهاي اجتماعی محور بر مدنی ۀجامع اساست. اس

 را اجتمـاعی  و سیاسـی  نظـام  مثابـه  بـه  مدنی ۀجامع اصلیة شالود رو این از است.
 مـردم  بـر  مـردم  سیاسی حاکمیت نظام گذاري،قانون نهاد مثل شهروندي نهادهاي

 مسـتلزم  نیـز  مـدنی  ۀجامعـ  در زنـدگی  و سـازد مـی  دموکراسی هاينظام قالب در
 شهروندي اسـت،  تکالیف و حقوق با آشنایی و نیمد اخالق آموختن و یادگیري

 را پایـدار  اجتماعی روابط پایدار، ايگونه به افراد مختلف نیازهاي مینأت ضمن تا
شـرایط   بـه  زیـادي  حد تا شهروندي مفهوم اما. )1997 ،4(توبیاس شود موجب نیز

 را خودة ویژ شهروند نیز فرهنگی هر و باشدمی وابسته ویژهۀ جامع و خاص کشور
 معنـاي  بـه  کشـور  یـک  بـراي  ملـی  شـهروندي  بـر  مبتنـی  و مدنی ۀجامعد. طلبمی

 دارا یـا  اجتمـاعی  سیاسـی  اسـتقالل  معناي به دیگر کشور براي اقتصادي، استقالل
 در تمـایزات  گـرفتن  نادیـده  و اغمـاض  کمی با البته  است. بیان آزادي حق بودن
ة نحـو  بـا  مـرتبط  سـت ا ايمقولـه  شهروندي گفت؛ توانمی عمومی برداشت یک

 خـود  محیط ساالر،مردم ايجامعه در باشند قادر آنها که ايگونه به افراد عملکرد
 ،5سـازند (فـاربز   ثرأمتـ  برجسته و اي مثبتشیوه به را دیگر افراد اجتماعی محیط و
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آگـاهی،   هـاي کسـب دانـش و   واقع تربیت شهروندي تدارك فرصت در). 2007
دیگـر   ثر بـا ؤهایی است که فـرد را در تعامـل مـ   ديمناتخاذ نگرش و تقویت توان

 رسـاند جهت مشارکت در زندگی سیاسی و اجتمـاعی یـاري مـی    افراد جامعه در
همچنین تربیت شهروندي یک مفهـوم متکثـر و    ).2008 دیگران، (یارمحمدیان و

تفاهم ملی،  پذیري، وحدت،ولیتؤچون مسهمچندوجهی است که ابعاد مختلفی 
  فهـم اجتمـاعی، مشـارکت سیاسـی و اجتمـاعی،     و گرایـی، درك  بردباري، قانون

برابـري و   فهم سیاسـی، مهـارت زنـدگی و    جویی، وفاق و همدلی، درك وصلح
). تربیـت شـهروندي را   1388 (فتحی واجارگاه و دیگـران،  شودشامل می تنوع را

همچنـین تربیـت افـراد جامعـه      توان آماده کردن جوانان براي حیات سیاسی ومی
گیـري یـا برقـراري تـوازن میـان اقتـدار و       به نحوي کـه بتوانـد در شـکل    ،ستدان
 زائیـدة  شـهروندي  ).1379 (بـاقري،  ها در جامعه نقش بازي کندولیت دولتؤمس

 ایجاد با است تالش در تازه تأکیداتی با شهرونديت. اس معاصر دنیاي در زیستن
ــاهم ــدگی در تف ــاعی، زن ــرفت راه اجتم ــاء و پیش ــه ارتق ــوار ار جامع ــازد. هم  س

 مراقبـت،  عـدالت،  جامعـه،  ماهیـت  بـا  ارتبـاط  در است سؤاالتی طرح شهروندي،
 کـه  هـا، ارزش بـه ویـژه   و احتـرام  اجتمـاعی،  تعامالت آزادي، دولت، ولیت،ؤمس

 شـامل  نیـز  را افـراد  واکنش نوع موضوعاتی، چنین با فرد هر ارتباط نوع بر عالوه
 پیونـد  اجتمـاعی  زنـدگی  در انسـانی  قحقو با شهروند ).2001 ،6(کمبس شودمی

 افـراد  بـین  در را هـا ولیتؤوظایف و مس شهروندي ).2000 ،7(پارکر است خورده
 انفعـاالت  و فعـل  در افـراد  امکـان مشـارکت   نهایـت  در و کنـد مـی  توزیـع  جامعه

 نـوع  بـه  توجـه  با نظرانصاحب ).1999 ،8(مک دونالد سازدمی فراهم را اجتماعی
  گیرند.می نظر در شهروندي براي را مختلفی يهامؤلفه خود نگاه

 طلبـی، ترقـی  و کنجکـاوي  احسـاس برابـري،   تعهد، احساس :)1998( 9مینکلر
 اساسـی  هـاي مؤلفـه  جملـه  از را مشـارکت  نفع عمومی، به توجه قانون، از اطاعت

  ؛داندمی شهروندي
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  ؛محوريدانایی و همکاري تعاون، مشارکت، :)2004( 10توماس اس دي
جهـانی،   و ملـی ـ    محلـی  محـوري آراسـتگی شخصـی، دانـش    :)2004( 11ولی

  ؛دوستی، مشارکتنوع قانون، از تبعیت دوستی،وطن کوشی،سخت
نگري، احترام انسانی، کل ارتباطات پذیري، بسطولیتؤمس :)2001( 12فالکس

  ؛به اصول اخالقی
 هـاي نهدر زمی مشارکت عمومی، نفع به توجه انتقادي، تفکر :)2000( 13سامرز
 رفتار دیگران، هاينگرش و نیازها درك فرهنگی، و اقتصادي اجتماعی، سیاسی،
  دهند.می قرار نظر مد را متعهدانه

  مخــالف، هــاياندیشــه تحمــل و صــدرۀ ســع اندیشــی،ژرف و ورزياندیشــه
 نفـس،  بـه  اعتمـاد  و عزت مندي،ارزش خود احساس پذیري،قانون و گراییقانون
 مسـتبدانه، تقویـت   قـدرت  بر مبتنی روابط به تمکین عدم نده،ساز رقابت به تمایل
 مسـائل  حـل  در واگـرا  و خـالق  تفکر به تمایل کنجکاوي، و گريپرسشۀ روحی
 هـایی ویژگـی  جملـه  از هاندیشـ  جرأت در ابـراز  توانایی و پیرامون، محیط به مبتال
 بـه  جـه تو با ).1388 (مهرمحمدي، مبتنی هستند آنها بر شهروندي مفهوم که است

 پیرامـون  بررسی و بحث به متعددي متفکران معاصر، دوران در شهروندي اهمیت
 یـک  در زیسـتن  روش از، است عبارت اند. شهروندي،پرداخته شهروندي مفهوم
 ایجـاب  را شـهروندي ایـن ضـرورت   ص. خا قوانین و قواعد و اصول طبق بر شهر
 جهـت  و نگریسـت  نجهـا  و جامعـه  انسـان،  به دیگري دید با باید که است کرده
 هـایی دگرگـونی  و نمـود  اصولی ايهمداخله سرمایه، به انسانی هايدارایی تبدیل

 هـاي مهـارت  آمـوزش  امـروز  جهـان  در .نمـود  ایجاد شهروندان باور و اندیشه در
 بـراي  شـهروند  تربیـت  شـهروندي،  وظایف و حقوق با آشنایی اجتماعی، زندگی
 را ايویـژه  توجـه  کـه  اسـت  آموزشـی  نیازهاي جمله از جهانی ۀجامع در زندگی

مـروزه متولیـان تعلـیم و تربیـت جوامـع      . ا)2012 (شاه طـالبی و دیگـران،   طلبدمی
 ۀثر در جامعـ ؤرآنند تا از طریق تربیت شهروندي، دانش و مهارت ایفاي نقش مـ ب
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آمـوزان بیاموزنـد تـا آنهـا ضـمن اطـالع از       محلی، ملی و حتی جهانی را به دانش
(الوتـون،   پذیر و متفکر باشـند ولیتؤد و جامعه، شهروندانی مسحقوق متقابل خو
 جامعه، ماهیت با ارتباط در سؤاالتی طرح شهروندي. )2000 ،14کی رنز و گاردنر

 ویـژه  به و احترام اجتماعی، تعامالت آزادي، دولت، مسؤولیت، مراقبت، عدالت،
 واکـنش  نـوع  ی،چنین موضـوعات  با فرد هر ارتباط نوع بر عالوه که ،هاستارزش
). اما تربیت مدنی اسالمی، تربیتی اسـت  2001 (کمبس، شودمی شامل نیز را افراد

ۀ کــه در راســتاي رســیدن بــه ســعادت و کمــال مــادي و معنــوي و تحقــق جامعــ  
نگاهی گذرا به فرهنگ غنـی اسـالم    پردازد.، به پرورش افراد جامعه میتوحیدي
 ۀو عملـی، قابلیـت ایجـاد جامعـ     دهد که جوامع اسالمی از حیـث نظـري  نشان می

مدنی مبتنی بر تعالیم تربیتی اسالمی را دارد. دین اسالم بـه ابعـاد مختلـف حیـات     
هـاي متعـددي بـراي بهبـود     ها توجه فراوان داشته، آموزهاجتماعی و روابط انسان
اسالمی ارائه کرده است. با نگاهی اجمـالی بـه سـاختار     ۀالگوي زندگی در جامع

و در نظـام   ،بـه طـور اعـم    ،ایـران  ۀتوان گفت، در جامعـ ت کشور میتعلیم و تربی
مبحث تربیت شهروندي با  شایسته استتعلیم و تربیت به طور اخص، آن طور که 

در  رویکرد اسالمی، از دید متولیان تعلیم و تربیت مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت.  
 ۀتربیتـی جامعـ   مـدیریتی و  که تعالیم اسالمی مبناي فکـري،  ،حساس کنونی ۀبره

  هــاي اســالمی نقــشرســیده کــه آمــوزهدهــد، زمــان آن فراایــران را تشــکیل مــی
یعنی  ،هاي مهم آنشاخهه ویژه زیرتري در مبانی تربیت اجتماعی جامعه، برنگپر

تربیت شهروندي داشته باشند. شایسته اسـت کـه متولیـان امـر تعلـیم و تربیـت، بـا        
هـاي اسـالمی بـه تربیـت     آموزه ۀندي بر پایهاي تربیت شهرولفهؤبررسی ابعاد و م

ه گفتـه شـد در راسـتاي    کـ طـور   همـان افراد متناسب با این نوع جامعـه بپردازنـد.   
هاي اسالمی، تحقیقات جـامع و زیـادي صـورت    اساس آموزهي برتربیت شهروند

ند مطالعـات  هاي مورد نیـاز شـهرو  ها و خصیصهویژگی ۀنگرفته است، اما در زمین
هاي ذیـل  در پژوهشی ویژگی ،)2005( ،15سیرز و وون .شده است متعددي انجام
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  :ندارا براي شهروند مطلوب خاطر نشان کرده
گوش  ها و تضادها،توانایی مذاکره و مشارکت با دیگران، احترام به تفاوت .1

  ؛هاها و بیان ایدهدست آوردن دادهه دادن سازنده به دیگران، توانایی ب
اي فراکنشـی عمـل کـردن، داشـتن باورهـاي مسـتقل،       ت بـر أاطمینان و جر .2
  ؛پذیري و استقاللولیتؤمس

عملکـرد دولـت ملـی و     ةشیو چگونگی سازمان یافتن جامعه، ةدانش دربار .3
کشـور و   ةهـاي اساسـی احـزاب سیاسـی عمـد     آگاهی از باورها و دیدگاه محلی،

  .ۀ سیاسیفلسف ایدئولوژي و
کـه یکـی از رویکردهـاي تربیـت      ،گـرا در بررسی تربیت شهروندي پیشـرفت 

شهروندي است به این نتیجه رسیدند که در این زمینـه توجـه کـافی و شایسـته بـه      
 ،محتواي آموزشی ارائه شـود  که باید توسط معلمان و ،هاي تربیت شهروندلفهؤم

 برنامۀ محتواي وسؤر )،1387دیگران ( و عیوضی ،دیگر پژوهشی در نشده است.
 علمـی  تأهیـ  اعضـاي  دید از جهانی شدن، عصر در میبو شهروند تربیت درسی

و به این نتیجه دست یافتند که  دادند قرار مورد بررسیرا  تهران شهر هايدانشگاه
ز ا عبارتند شدن جهانی عصر هايمشخصه ترینعمده علمی، تأهی اعضاي دید از

 هـاي ارزش ملـی،  هویـت  افتـادن  مخـاطره  بـه  بومی، شهروند ملی هویت تخریب
 نظـام  فقدان بومی، باورهاي و هنجارها تهدید غیربومی، هايآموزش شیوع ی،دین

 درسـی  برنامـۀ  در کـه  و...، المللـی بـین  اجتمـاعی  هویت استیالي اقتصادي، ثابت
 دیگـر،  پژوهشـی  درت. اسـ  نشـده  پرداختـه  آنهـا  به اساسی گونۀ به عالی آموزش

 مطالعـه  مـورد  شجویانرا در دان شهروندي مهارت و دانش میزان )1386( پورولی
 مهـارت  و دانـش  میـانگین  که است آن گربیان پژوهش این نتایج است. داده قرار

 اساتید نظرات دیگر، سوي ازت. اس متوسط حد از ترپایین دانشجویان، شهروندي
 تربیـت  ابعـاد  پـرورش  در عـالی  آمـوزش  کـه  اسـت  آن گـر بیان پژوهش، این در

 با که ،)1385( دیگران و آشتیانی پژوهش درت. اس نبوده موفق چندان شهروندي
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 آنها تدریس براي نیاز مورد شهروندي هايمهارت بندياولویت و ارزیابی هدف
 مشـارکت  سـاالري، مـردم  رهـاي متغی ترتیـب،  بـه  پذیرفت، انجام دبستان مقطع در

 نیبیشـتر  اقتصـادي،  هـاي مؤلفه و هنجارهاي اجتماعی محلی، هايانجمن سیاسی،
 بیش درسی برنامۀ طراحی تا شده پیشنهاد که دادند اختصاص خود به ار امتیاز حد
یـد  ؤگفتـه، کـه م  با توجه به تحقیقات پیشد. شو متمرکز هااولویت این بر همه از

شـود کـه   مـی  آشـکار  تربیت شهروندي اسـت، ایـن خـأل    ۀتالش محققان در زمین
المی توجـه  هاي اسآموزه هۀ تربیت شهروندي بهاي صورت گرفته در حیطتالش

هـایی بـه صـورت اجمـالی بـر روي      نداشته و فقط در برخی از تحقیقات، بررسـی 
له و لزوم أبا توجه به اهمیت مسمبانی تربیت شهروندي انجام شده است. از این رو 

هاي اسالمی، هدف از ایـن  توجه به تربیت شهروندان با توجه به فرهنگ و ارزش
ربیـت شـهروندي مطـابق بـا دیـدگاه قـرآن       هاي تلفهؤز ممطالعه، معرفی تعدادي ا

یابی به نتایج تحقیق، بتوان گام کوچکی باشد، تا با دستمی :بیتکریم و اهل
  هاي اسالمی برداشت.در نهادینه کردن تربیت شهروندان با توجه به آموزه

با توجه به هدف پژوهش، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است کـه بـا   
هـا پرداختـه اسـت و بـه     آوري دادهاي و اسنادي به جمعانهاستفاده از روش کتابخ

هـاي حاصـل بـا آیـات قـرآن کـریم و       لفـه ؤاجمال پس از بازبینی منابع و تطبیق م
ــه،  ــث مربوط ــهؤم احادی ــریم و   لف ــرآن ک ــدگاه ق ــهروندي از دی ــت ش ــاي تربی   ه

هاي تربیت شهروندي مطابق لفهؤم توصیف و احصاء گردیده است. :بیتاهل
ابعـاد شـناختی، عـاطفی و رفتـاري      درو  :بیـت اهـل  ه قـرآن کـریم و  با دیدگا
هاي ها و مهارتشناختی دانش و معلومات و توانایی ةبندي شده است. حوزتقسیم

هـاي ذهنـی و   هایی کـه بـا فعالیـت   گیرد که اهداف آن به جریانمیذهنی را دربر
شـامل   عـاطفی  ة). حـوز 1392 (سـیف،  شـوند فکري سر و کار دارند مربـوط مـی  

  هــا و نیــزهــا و ارزشهــا، نگــرشاهــدافی اســت کــه تغییــرات حاصــل در عالقــه
روانـی حرکتـی    ة). حـوز 1392 (بلـوم،  دهـد شناسی و سازگاري را نشـان مـی  ارج



  

ؤلفه
م

نت
و س

ن 
 قرآ
نظر
ز م
ي ا
وند
شهر

ت 
تربی

اي 
ه

N۱۵۹M  

مج

هـاي شـناختی و عـاطفی را در خـود دارنـد و قابـل       (رفتاري) عناصـري از حـوزه  
 اري، مسـتلزم درك، رفت د، بدان معنا که مهارت و انجامتفکیک از همدیگر نیستن

ل در ایـن مطالعـه بعـد    ). حـا 1392 (سـیف،  شناخت و عاطفه نسـبت بـه آن اسـت   
اندیشه، تفکر انتقادي، حقوق  محوري، برابري، آزادي بیان ودانایی شناختی شامل

دوسـتی،  دوستی، نوعاحساس تعهد، وطن شر، شور و مشورت؛ بعد عاطفی شاملب
اطاعـت   ظن؛ بعد رفتاري شـامل و حسن  پذیري، عزت و اعتماد به نفسولیتؤمس

داري، صدر، امانت ۀاز قانون، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادي، تحمل و سع
که در این تحقیق مورد توجه قـرار گرفتـه    باشداحترام و حفظ کرامت انسانی می

 است.

  االت پژوهشؤس
ــهؤم .1 ــرآن کــریم و      لف ــناختی از منظــر ق ــهروندي در بعــد ش ــاي تربیــت ش   ه

  چه مواردي است؟ :یتباهل
 :بیتهاي تربیت شهروندي در بعد عاطفی از منظر قرآن کریم و اهللفهؤم .2

  چه مواردي است؟
 :بیتهاي تربیت شهروندي در بعد رفتاري از منظر قرآن کریم و اهللفهؤم .3

  چه مواردي است؟
دست آمده از مبانی ارزشی تربیـت شـهروندي   ه هاي تربیت شهروندي بلفهؤم

 ۀرا می توان با توجه به مفهوم مـدنی جامعـ   :بیتدیدگاه قرآن کریم و اهلاز 
اسالمی، حول چند بعد اساسی به شرح ذیل مورد بحـث و بررسـی قـرار داد. لـذا     

در راسـتاي مفهـوم    هاي ارزشی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، صرفاًلفهؤم
 ةها می توانند در برگیرندتربیت شهروندي می باشند، هر چند برخی از این محور

 سایر ابعاد تعلیم و تربیت اسالمی نیز باشند.



 

هش
پژو

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

 دو
ت و
بیس

مار
، ش
م

 ة
 دوم

پی 
(پیا

910 ،(
تان
تابس

 5
139

 

N۱۶۰M  

  هایافته
  بعد شناختی .1
 در بعد شـناختی شـامل   :بیتهاي تربیت شهروندي مطابق با دیدگاه اهللفهؤم

اندیشه، تفکر انتقادي، حقوق بشر،  محوري، احساس برابري، آزادي بیان ودانایی
  باشد.شور و مشورت می

  محوريدانایی .1ـ1
 مشـارکت  اول گـام  شـهروندي، ۀ متشـکل ۀ مؤلف ترینمهم به عنوان محوريدانایی
هاي فطري انسـان  یکی از گرایشد. رومی شمار به غیره پذیري وولیتؤمس فعال،

هاي انسان قدرت شـناخت واقعیـات اسـت.    جویی است و یکی از تواناییحقیقت
دیگـر خودآگـاهی و دیگرآگـاهی از     شناخت خود و جهان پیرامون یا به عبارت

  ت.هاي انسان اسویژگی
آمــوزي در فضــیلت علــم و علــم :در قــرآن کــریم و روایــات معصــومین

نَّـه ال  أ اهللاُشَـهِدN   :کنیموجود دارد که در اینجا برخی از آنها را ذکر می یسخنان
 کَۀُ والئالْم و وإِالَّ ه مـاً بِ  اُإِلهلْـمِ قائولُوا الْع ـطسالْقM  /خـدا کـه   )؛ 18(آل عمـران

دهد که جز او هیچ معبودي نیست و مالئکـه  همواره به عدل قیام دارد گواهی می
درك توحید پروردگـار و   ۀرسیدن به مرتب. دهندو صاحبان دانش نیز شهادت می

پذیر است و این در فضـیلت و ضـرورت   شهادت به آن، براي صاحبان علم امکان
خداونـد فرمـوده    .پذیري دارددل ةفی است. چون علم چنین ثمرعلم به تنهایی کا

 ؛)11/مجادلـه ( Mوتُوا الْعلْـم درجـات  اُالَّذینَ آمنُوا منْکُم و الَّذینَ  اهللاُ یرْفَعNِ :اسـت 
خداوند کسانی را که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند بسـیار بلندمرتبـه   

ضع فراوانی برتـري عـالم را نمایـان سـاخته اسـت و در      خداوند در مواد. فرمایمی
الَّذینَ یعلَمونَ و الَّـذینَ   یستَوِي هلْ قُلNْ :آیاتی به این برتري تصریح نموده است

داننـد و  بگـو آیـا کسـانی کـه مـی      ؛)9/زمـر ( Mلْبابِاُولُوا األال یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ 
ــد یکســاننکســانی کــه نمــی ــه علــم  ؟ددانن ــرآن ب   آمــوزي تشــویق و بلکــه امــر ق
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وا أN کند:می لُ لَمونَفَسئَ ع م ال تَ دانید از پس اگر نمی؛ )43/نحل( Mهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُ
خداونـد چـون بـراي     :روایت شـده اسـت کـه    9از پیامبر اکرمد. آگاهان بپرسی

 ،کاشـانی (فـیض  سـازد؛  نگـر در دیـن مـی   کسی نیکی بخواهد او را عـالمی ژرف 
 الم هفتاد درجه از عابـد برتـر اسـت   همچنین از ایشان نقل شده است: ع ).ق1426

کسی که دوست دارد به آزادشدگان از آتش نگاه کند،  :اندو نیز فرموده )همان(
هـیچ   ،سـت ا آموزان نظر نماید. قسم به کسی که جـانم بـه دسـت او   باید به دانش

که خداوند براي  مگر آن ،کند نیستدانشجویی که در مسیر علم رفت و آمد می
دارد شـهري  مینویسد و برایش با هر قدمی که برهر قدمش عبادت یکسال را می

  زنـد زمـین بـرایش آمـرزش    سازد و در حالی که بر زمـین گـام مـی   در بهشت می
کند و فرشـتگان گـواهی   طلبد و او در حالی که بخشوده است صبح و شام میمی
   آزادشدگان خدا از آتشند. طلبان،دهند که دانشمی

N ــهِد ــ اهللاُشَ ــۀُ و أنَّ ــو و الْمالئکَ إِالَّ ه ــه ــطاُه ال إِل سمــاً بِالْقــمِ قائ ــوا الْعلْ   Mولُ
 .علم ارزش واالیی دارد و رستگاري انسان به آن وابسته است). 18عمران/(آل

  احساس برابري .2ـ1

 منْ خَلَقَکُم الَّذيN .نظام اجتماعی اسالم است ۀنخستین پای اصل مساوات و برابري
انسان  ).1/نساء( Mراً و نساءواحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها و بثَّ منْهما رِجاالً کَثی نَفْسٍ

هـا  ها و جهتها و حرکتخام) و نسبت به شکل ةبه مثابه بذر و نهال است (نه ماد
و عوامل گوناگون یکسان نیست. حرکت او به سمت کمال است و این جوشـش  

ها طور همگانی درعموم انسانه خصلت ب ریشه در فطرت او دارد و این ،و خیزش
 ،)9/انشـقاق ( Mربک کَدحاً فَمالقیه نْسانُ إِنَّک کادح إِلىیها اإلِیا أN .شوددیده می

Nنَفَخْت و نْ فیهوحی مرM /ها شخصیت و وجدان فطري را قبل از انسان ).72(ص
 ۀانـد و همـ  دست آورند از پـیش داشـته  ه که شخصیت و وجدان اکتسابی را ب آن

گرچـه در   ،هاها و اختالف عقیدهتفاوت بینش .ها در این خصیصه مشترکندانسان
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گیر هاي زیادي دامنبندياز این رهگذر گروه ها فاصله انداخته است ومیان انسان
ها ها، حتی مرز حق و باطل نیز هرگز انسانگونه فاصله ولی این است، انسان گشته

مۀً واحـدةً  اُإِالَّ  النَّاس و ما کانNَ. عت همگون انسانی خارج نساخته استرا از طبی
توانـد معیـار تبعـیض و    تقـوي نمـی   گونه تفاوتی جز هیچ؛ )19(یونس/ Mفَاخْتَلَفُوا
ف یاساس تقوا نیز معیاري در تقسیم وظاتلقی گردد و نابرابري و تمایز برنابرابري 
 .نه عامل تبعیض در برابر قـانون  ،انسانی است ۀاي براي نیل به اهداف عالیو وسیله

دم و باکم واحـد کلکـم آل  أیها الناس ان ربکم واحد و ان أ« فرماید:می 9امبرپی
حمـر  تقیکم و لیس لعربی علی عجمـی و ال أل أکرمکم عند اهللا أآدم من تراب ان 

همچنـین   ).1384 (ابن شـعبه،  »بالتقوي حمر فضل االَّأبیض علی بیض و ال ألأعلی 
ن النـاس  أخلقه کرمـه تقـواه و    صل المرء دینه و حسبأ«فرماید: می 7امام باقر

  ).1392 (قمی، »من آدم شرع سواء
  آزادي بیان و اندیشه .3ـ1

 7امام صادق .ترین مظاهر آزادي انسانی استاز مهم هآزادي بیان و اظهار عقید
  محیطی را که در آن، آزادي بیـان عقیـده باشـد، تبلـور زنـدگی خـوب و انسـانی       

توانیـد در  آیا شما می« :فرمود 7ام صادقگوید: امشمارد. اسماعیل بصیر میمی
خواهید اظهـار  گو بپردازید و آنچه را که میانی گرد آیید و با یکدیگر به گفتمک

خواهیـد ابـراز   دارید و از هر کس انتقاد کنید (بیزاري جویید) و به هـر کـس مـی   
ت مفهومی جـز ایـن   فتم: آري. فرمود: آیا زندگی و لذدوستی و محبت کنید؟ گ

 :معصـوم  ۀآیات متعدد قرآن و احادیث فراوان از ائمـ  .)1389 (ادیب، »دارد؟
همان  بشارت ده، بندگان مرا مهم دینی است ۀگر عظمت و اهمیت این فریضنشان

کننـد. آنـان کسـانی    شنوند و از نیکوترین آنها تبعیت میمی کسانی که سخنان را
یـن آیـه   ا. )18/زمـر ( هستند که خداوند هدایتشان کرده، و آنان خردمندان هستند
چـرا کـه انسـان     ؛کنـد مردم را به شنیدن سخنان و متابعت بهترین آنها دعوت مـی 

براي کشف حقیقت نیازمند استماع اقوال و سپس اتباع احسـن آنهاسـت و تمییـز    
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شود. در واقع آیـه از فرصـت   حق از باطل در ظل تقابل آراء گوناگون حاصل می
دهـد، زیـرا   ح نظریات موافق و مخالف خبر مـی گفتگو و تبادل افکار و امکان طر

در صورتی متابعت احسن میسر خواهد بود که چندین راه و کـالم وجـود داشـته    
 ربـک  سـبیلِ  إِلى ادعN .آنها ممکن باشد و این ممکن نیسـت  ۀباشد و استماع هم

حکمـت   با)؛ 125(نحل/ Mحسنُی أه و جادلْهم بِالَّتی بِالْحکْمۀِ و الْموعظَۀِ الْحسنَۀِ
و اندرز نیکو به راه خدایت دعـوت کـن و بـا آنهـا بـه روشـی کـه نیکـوتر اسـت          

تبلیغ و دعوت مردم به دیـن   ةاستدالل و مناظره کن. این آیه هم در مقام بیان شیو
حسـنه معرفـی    ۀست و در آن، روش تبلیغ صحیح را روش حکمت و موعظا خدا
  .کندمی

  تقاديتفکر ان .4ـ1
هاي نصیحت، تذکر، موعظه، استماع قول، اتّباع احسن، هاي دینی، واژهآموزه در

  تواصی به حق، دعوت به خیـر، و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، هـر یـک بـه         
  قـرآن کـریم   .کننـد اي، اهمیت و جایگـاه انتقـاد و انتقادپـذیري را بیـان مـی     گونه
شِّرْ عباد الَّذینَ یN فرماید:می فَبعتَمونَ أستَّبِعلَ فَی ونَ الْقَونَهسحM /پس ؛ )17ـ18(زمر

کننـد،  دهند، آنگاه بهترین آن را پیروي مـی بندگان مرا که به سخن گوش فرا می
  مژده بده!

Nَنینومالْم إِنَّ الذِّکْري تَنْفَع و پند ده! زیـرا کـه پنـد در    ؛ )55(ذاریات/ Mو ذَکِّرْ فَ
وءمنِ عینُه و خُو الْمالْموءمنُ أ«فرماید: می 7امام صادق د.تافمنان سودمند میؤم

شُّه و ال غُ ال ی و همظْلال ی و خُونُهال ی یلُهلد   فَـهخْلةً فَیـدع ه ـدع1420 (کلینـی،  » ی.( 
ست؛ هرگز به او خیانت ا چشم او و راهنماي او ۀمن است و به منزلؤمن برادر مؤم

اي بـه او دهـد، سـر    کنـد و هـر وعـده   کنـد، بـا او غـش و تقلـب نمـی     نمیو ستم 
خْـوانِ و الثِّقَـات   و ساعۀً لمعاشَرَةِ اإلِ« :فرمایـد می 7امام کاظم .برنخواهد تافت

صونَ لَکُم فی الْباطنِ خْلی و کُموبیع رِّفُونَکُمعینَ یبخشی از  ؛)1384 به،ع(ابن ش »الَّذ
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  هـا و را براي رفـت و آمـد بـا بـرادران دینـی و مـورد اعتمـادي کـه کاسـتی          زمان
ورزند، کنند و در باطن براي شما اخالص میفی میهاي شما را به شما معرسستی

  .ویژه سازید
  حقوق بشر .5ـ1

مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم، مثل الجسد الواحـد إذا اشـتکی   «
اشاره به این نکته ؛ )1392 (قمی، »الجسد بالسهر و الحمیمنه عضو تداعی له سایر 

با ایمان، در ابراز مهر، دلسوزي و عواطف مانند یـک تـن    ۀدارد که اعضاي جامع
مفاد  .ند، هرگاه عضوي از آن به درد آید، دیگر عضوها قرار نخواهند داشتهست

و  در نصـوص اسـالمی بـر ارزش   . ارزش فـرد و جامعـه اسـت    ۀاین حدیث، موازن
 .هـاي عارضـی تأکیـد شـده اسـت     بنديها و طبقهرغم پیرایهاحترام به انسان، علی

. )1393 (دشـتی،  »فإنهم صنفان إما أخ لک فی الدین أو نظیـر لـک فـی الخلـق    «
 الَّـذي N هـا یکسـان اسـت و از طبیعـت برابـر برخوردارنـد:      آفرینش تمامی انسـان 

نْ خَلَقَکُمخَلَقَ نَفْسٍ م ةٍ ودواح     سـاءن مـا رِجـاالً کَثیـراً ونْهثَّ مب ها وجونْها زمM 
 ها فرمـود: براي نفی هرگونه تبعیض ناروا در میان انسان 9پیامبر اکرم ).1/نساء(
  »أیها الناس ان ربکم واحد و ان آبائکم واحد کلکـم مـن آدم و آدم مـن تـراب    «

 قوق فردي را ایـن بخش عظیمی از ح 9رسول گرامی اسالم. )1384 شعبه،(ابن
هر کس کـه مـؤمنی را بترسـاند، بـا مـن اعـالم جنـگ        د: فرماینچنین مشخص می

ت درازي به مال نموده است. ناسزا گفتن و جنگ نمودن با مؤمن کفر است و دس
  ).1392 (قمی، ست و احترام مال او مانند احترام خون او استاو نافرمانی خدا

  شور و مشورت .6ـ1
 مشـورت دهد در امور، با مسـلمانان  دستور می 9امبر اسالمبه پی قرآن کریمدر 

 ).159عمـران/ (آل دانـد کند و آن را از رموز پیروزي و موفقیت آن حضرت مـی 
آنها کسانی هستند کـه   :فرمایدمؤمنان می ۀهنگام بیان اوصاف برجست درهمچنین 
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ان بـین  شـ دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پاي دارند و کارهـاي 
مظاهرة اوثق من  ال« :فرمـود  7علی ).38(شوري/د شوانجام می مشورتآنان با 
االستشارة «فرمودند:  همچنین ت.تر از مشورت نیسهیچ پشتیبانی مطمئن ؛»المشارة

مشورت عین هدایت است و کسی که ؛ »عین الهدایۀ و قد خاطر من استغنی برأیه
 ).1393 (دشـتی،  ته خطـر انداختـه اسـ   تنها به فکر خود اکتفا کند خویشـتن را بـ  

هر کس تصمیم به اجراي کاري گیرد و سپس براي آن « فرمود: 9یامبر اسالمپ
  ).1392 (قمی، »تمشورت کند و انجام دهد به بهترین راه دست یافته اس

  بعد عاطفی .2
در بعد رفتاري به شرح  :بیتهاي تربیت شهروندي مطابق با دیدگاه اهللفهؤم

پـذیري، عـزت و   ولیتؤدوسـتی، مسـ  دوستی، نـوع حساس تعهد، وطنزیر است: ا
  اعتماد به نفس و حسن ظن.

  احساس تعهد .1ـ2
اي  .ه اسـت قرار گرفتتأکید مورد وفاي به عهد  از قرآن کریم،در آیات متعددي 

ها آنان امانت. )10(مائده/ دادها و عهدهاي خود وفا کنیدایمان آورندگان! به قرار
به عهد (خود) وفا کنید، که (در روز  .)8منون/ؤ(م کنندعایت میو عهد خود را ر

همانـا  : فرمودنـد  7حضـرت علـی  . )34(اسـراء/  شـود سؤال می عهد، قیامت) از
ها هستند تا روز قیامت. کسی که پیوند بندهایی در گردنها، گردنعهدها و پیمان

رساند، و کسی می دارد (و وفاي به عهد کند) خداوند او را به مقصود آنها را نگه
 (ري شـهري،  گـذارد خداونـد او را بـه خـودش وامـی    که آن عهـدها را بشـکند،   

 خداوند دشمنان را شکنی کنند،هرگاه مردم، پیمان: اندفرموده همچنین. )ق1416
 (مجلسـی،  آنکه وفا ندارد، دین نـدارد  فرمود: 9رسول اکرم برآنان مسلط کند.

  .)ق1404
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  دوستیوطن. 2ـ2
هنگامى را که از شـما  . کندعالقه به وطن را کامالً تأیید مییم آیاتی در قرآن کر

، پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود، بیرون نکنیـد 
خـدا شـما را از    .)84(بقـره/  دید (و بر این پیمـان) گـواه بودیـد   س شما اقرار کرپ

اه دیـن بـا شـما پیکـار     نیکى کردن و رعایت عـدالت نسـبت بـه کسـانى کـه در ر     
چـرا کـه خداونـد     ؛کنـد نهـى نمـى   ،نکردند و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندنـد    

پیشگان را دوست دارد، تنهـا شـما را از دوسـتى و رابطـه بـا کسـانى نهـى        عدالت
هایتان بیرون راندند یا کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانهمی

 ،دوسـتى داشـته باشـد    ۀکس با آنان رابطـ  کمک کردند و هر راندن شما به بیرون
هـاي ارزش و  یکـی از خصـلت   7مام علیا ).8ـ9(ممتحنه/ ظالم و ستمگر است

منـد  داند که انسان نسبت به وطـنش مهربـان و عالقـه   کرامت انسانی را در این می
 (قمـی،  »حب الوطن من االیمـان « فرماید:می 9همچنین در روایتی پیامبر .باشد

  .هاي ایمان استاز نشانهدوست داشتن وطن )؛ 1393
  دوستینوع .3ـ2
م بـا رفاقـت و   أنسان موجودي است اجتماعی که عشـق و عالقـه بـه زنـدگی تـو     ا

هـاي سـازمان وجـودي او اســت.     دوسـتـی و انـس بـا دیگران یکـی از ضـرورت  
فرماید: کسی که دوست پاك ضمیر خود را که براي خـدا  می 7حـضرت علی

تـرین  وي پـیـونـد دوسـتـی داشته از دست بدهـد، مثـل ایـن اسـت کـه شـریف       با
فرماید: غریب کسی است که او و باز می اعـضـاي بدن خود را از کف داده است

انـد در  دوسـتان، یـک روح   فرمایـد: می 7مـنـان علیؤرا دوست نباشد. امـیـرمـ
معاشرت نـیاز به احساس  .)ق1407 (آمدي تیمی،هاي جدا جدا و گوناگون جسم

هـاي  دلی و همراهی با دیگران، عالوه بر ایــن کــه یکـی از جلـوه    صمیمانه و هم
رود، ندایی اسـت بـرخـاسـته از اعماق وجود انسـان  زندگی اجتماعی به شمار می

  .خواندنوع فرا میارتباط دوسـتـانـه و تـماس با همکه او را به ایجاد 
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  پذیريولیتؤمس .4ـ2
ولیت او در پیشگاه خدا، خود و جامعه، بـار  ؤدار بزرگ خداست. مسانسان امانت

هـا عرضـه   گاه که به آسمان و زمین و کوهنگینی است که در آغاز آفرینش، آنس
مـا امانـت   ند. شد، آنان به ضعف و ناتوانی خود اقرار کردند و انسان آن را پذیرفت

از پـذیرش   )لیـاقتی ر بیبر اث(ها و زمین عرضه داشتیم، پس آنها خود را بر آسمان
 ).72/(احـزاب  آن امتناع ورزیدند و ترسیدند، لیکن انسـان امانـت مـا را پـذیرفت    

اند و این گونه بـود کـه   برخی مفسران، امانت را در این آیه، معادل تکلیف دانسته
ولیت آدمی گسترده ؤول و مکلف شناخته شد. تکلیف و مسؤانسان، موجودي مس

ولیت دارد، در برابـر  ؤکـه در قبـال خـود مسـ     زون بـر آن است، یعنی هر انسانی اف
در ایـن زمینـه    9ول است. پیـامبر گرامـی اسـالم   ؤدیگران و خداي خود نیز مس

ول هسـتید. پـس والـی و امیـر،     ؤشما نسبت به زیردستان خود مسـ  ۀهم :فرمایدمی
ولیت دارد. مرد، سرپرست خانواده است و نسبت به آنها ؤمس نسبت به رعیت خود

ولیت ؤست و نسبت به آنها مسـ ا شوهر و فرزندان او ۀفه دارد. زن، نگهبان خانوظی
 ول اسـت. ؤبـاره مسـ   باشـد و در ایـن  دارد. بنده هم نگهبان اموال موالي خود مـی 

 ولیت داریـد ؤشما بندگان هستید و نسبت به رعیت خـود مسـ   ۀآگاه باشید که هم
  ).ق1404 (مجلسی،

  عزت و اعتماد به نفس .5ـ2
ند هسـت  هاي اخالقی، برخی چنان با اهمیـت هاي انسانی و فضیلتخصلت در میان
کرد. خودباوري یا اعتماد به نفس،  یاد سازتوان از آنها به صفات سرنوشتکه می

هذا بیانٌ للنَّاسِ و هدي و موِعظَۀً للمتَّقین، « .از شمار این گونه فضایل روحی است
)؛ 139ــ 138(آل عمـران/ » نُوا و أنتُم أألعلُونَ إن کُنتُم مـؤمنین و ال تَهِنُوا و ال تَحزَ

پرهیزکـاران و   ایت و اندرزي اسـت بـراي  و هد این، بیانی است براي عموم مردم
إن أحسنتُم «. و شما برترید اگر ایمان داشته باشید سست نشوید و غمگین نگردید
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أتُم فَلَها إن أس کُم وأنفُس نتُم لاگر نیکی کنید بـه خودتـان نیکـی    )؛ 7اء/(اسر »أحس
 .ایداید و اگر بدي کنید باز به خود بدي کردهکرده

دانا کسی است که قدر خود را بشناسـد و در نـادانی    :دفرمایمی 7امام علی
تـرین  د: بزرگفرمایمی 7انسان همین بس که ارزش خویش را نداند. امام علی

. )ق1416 (ري شـهري،  یش اسـت خـو  نادانی، ناآگاهی انسـان از شـأن و منزلـت   
د: هر کس خود را بلند نگردانـد و بـه اوج رفعـت    فرمایمی 7امام علیهمچنین 

کسـی کـه   : فرماینـد مـی  7حضرت علـی  نرساند، کسی او را بلند نخواهد کرد.
 (آمـدي تیمـی،   سـازد نفس عزیز و شریفی دارد، آن را با پلیدي گناه، خوار نمـی 

 ).ق1407

  حسن ظن. 6ـ2
. هاسـت ترین عطیـه ها و بزرگبینی از برترین خويخوش :7مام علیحضرت ا

کاهـد و  بینی اندوه را میخوشت. آسایش دل و سالمت دین اس ۀبینی، مایخوش
هر که به مردم گمان نیک برد، محبت آنان را بـه  د. رهاناز افتادن در بند گناه، می

ر، تا بـا آن دلـت   اي برگیبینی بهرهاز خوش :7حضرت امام صادقد. دست آور
 (ري شـهري،  بینـی اسـت  برترین پارسایی، خـوش د. آرام گیرد و کارت پیش رو

حسن ظن به خدا آن است که امید از غیر خدا  :7حضرت امام صادق. )ق1416
ــاه خــود  ــام  ).ق1413 (کلینــی، نداشــته باشــی و نترســی، مگــر از گن حضــرت ام

هـیچ دوسـتی بـاقی     بدگمانی بر او چیره شود، جـاي آشـتی بـا    سک ر: ه7علی
 ).ق1407 آمدي تیمی،(د نگذار

  بعد رفتاري .3
در بعد رفتاري به شرح  :بیتهاي تربیت شهروندي مطابق با دیدگاه اهللفهؤم

 ۀزیر است: اطاعت از قانون، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادي، تحمـل و سـع  
  .حترام و حفظ کرامت انسانیداري، اصدر، امانت
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  اطاعت از قانون. 1ـ3
قـوانین و   ۀدهـد و همـ  در نظام حقوقی اسالم، عدالت پایه و اساس را تشکیل مـی 

رو، اند. از اینرات، به ویژه قوانین کیفري، در جهت تحقق عدالت تشریع شدهمقر
اي دارد. در در اجراي قانون، به ویژه قوانین کیفري، رعایت عدالت جایگاه ویـژه 

نیـز برپـایی عـدالت از     9رامـی عملـی رسـول گ   ةقرآن کریم و روایات و سـیر 
 9در قرآن کریم پیـامبر متعال خداوند ت. جایگاه و منزلت باالیی برخوردار اس

 فَلذلک فَادع وN ؛برپایی عدل و استقامت در این راه معرفی نموده اسـت  را مأمور
لَ هواءهم وتَّبِع أ تَالَ مرْت واُاستَقم کَما  مـرْت  اُ  مـن کتَـابٍ و  اهللاُ قُلْ آمنت بِما أنزَ

لَ بینَکُمأل دعM اي دیگر، خطاب بـه مؤمنـان، آنـان را فرمـان     در آیه. )15/(شوري
دهد که گواهان به عدل باشند و حتی در برخورد بـا دشـمنان جانـب عـدل را     می

جرِم اء بِالْقسط ویها الَّذینَ آمنُواْ کُونُواْ قَوامینَ للّه شُهدا أیN ؛رعایت نمایند الَ ی نَّکُم
مٍ علَی أ أالَّشَنَآنُ قَو ولُواْ هدلُواْ اعدتَع  ي ولتَّقْـول ـا   اتَّقُـواْ اهللاَ إِنَّ اهللاَ  قْرَبخَبِیـرٌ بِم 

شـان اجـراي   نیـز در طـول دوران رسـالت    9رسول گرامی. )8/(مائده Mتَعملُونَ
در  7که حضرت علید قرار داده بودند؛ چنانهاي خوبرنامه ۀعدالت را سرلوح

صلُ «فرمایـد:  آن حضرت می ةتوصیف سیر سیرته القصد و سنّته الرُشد و کالمه الفَ
راه و رسم او معتـدل، روشـش صـحیح و متـین،     ؛ )1393 (دشتی، »و حکمه العدلُ
دیـن اسـالم، اجـراي    در د. گر حق از باطل، و حکمش عادالنه بوسخنانش روشن
 ۀرو، اسـالم همـ  از ایـن ت. به شدت مورد تأکید قرار گرفتـه اسـ   عدالت در جامعه

گونه تبعیضی را در اجراي قانون داند و هیچافراد جامعه را در برابر قانون برابر می
به هر دلیل و عنوانی  ،شمارد و هرگونه تبعیض در اجراي قانون رابر افراد روا نمی

  ).1370 (سبحانی، داندمعه میکه باشد، موجب سقوط و هالکت جا
  مشارکت سیاسی. 2ـ3
  :یندهاي مشارکت سیاسی در اسالم بر سه پایه استوار استافر
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  ؛مشورت .1
  ؛نصیحت رهبر مسلمانان .2 

  .بیعت .3
کید أها و تعالیم دینی است که فرهنگ اسالمی بر آن تمشورت یکی از آموزه

ی درایـن ارتبـاط وجـود دارد.    ورزیده است و در کتاب و سنت نیز مطالب فراوانـ 
فَظّـاً َغلـیظَ القلْـبِ     نتو کُلَ لنْت لهم و اهللاِ نَمًۀٍ حما رمبِفNَ فرماید:قرآن کریم می

 و مــنْه ع ف ــاع ــنْ حولــک فَ ــوا م ضُّ ــ اســتغفرلَهم و لَاَنْفَ م فــاوِره ــرِشَ   M....ی االَم
 )و مهربان(نرم  )مردم(آنان  ی، دربرابرهو رحمت ال )برکت(به  ؛)159عمران/(آل

شدند؛ پس پراکنده می دل بودي، هر آینه از اطراف توشدي، و اگر خشن و سنگ
  .آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن

شِّرْ عباد الذین یسـتَمعونَ القُـولَ   N فرمایـد: خداوند متعال در قرآن کریم می فَب
)؛ 18ـ17(زمر/ Mاَالْلبابِ  و اُولئک هم اُولو اُولئک الّذینَ هدا هم اهللاحسنَهأفَیتَّبِعونَ 

شـنوند و از نیکـوترین   پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را مـی 
شـان کـرده و آنهـا    کننـد. آنـان کسـانی هسـتند کـه خـدا هـدایت       آنها پیروي می

نان، یکـی از عنـاوین سیاسـی اجتمـاعی     عنوان نصیحت رهبـر مسـلما   خردمندانند.
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و براي آحاد اسالم است که در فقه سیاسی 

مـردم   ۀهمـ  .ل شده اسـت ئی به عنوان نصیحت رهبر مسلمانان قاامت اسالمی، حق
 ۀخود را نسبت به رهبران جامعـ  ۀو نظرات خیرخواهان ءتوانند براساس آن، آرامی

توانند او را مورد سؤال قرار دهند. این حق مـردم  سازند و حتی میاسالمی مطرح 
نسبت به حاکم اسالمی، یکی از حقوق اساسی افـراد در فرهنـگ سیاسـی اسـالم     

دار و پرسـابقه در فقـه سیاسـی و متـون     گردد و یکی از عناوین ریشهمحسوب می
صـیۀ  فَـإنَّ «فرماینـد:  در مورد این اصل اساسی چنین مـی  7علیت. دینی اس عم 

جرَّبِ تُورِثُ الْحیـرَةَ و تُعقـب النّدامـۀَ    مِ المیقِ العال؛1393(دشـتی،   »النّاصحِ الشِّف( 
باشـد  مهربان که (به هر چیـز) دانـا و بـا تجربـه مـی      ةنافرمانی نصیحت کنند ۀنتیج
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با توجه بـه حاکمیـت    حسرت و اندوه است و در پی آن پشیمانی را به دنبال دارد.
به قبول و یـا نفـی مـردم    بستگی  سوي خداوند، مشروعیت حکومت دینی از دینی

که از رهگذر رضایت عمومی و مشارکت همگانی  ،ا مقبولیت حکومتندارد. ام
یابـد، همـواره مـورد اهتمـام     دینـی تحقـق مـی    ۀدر قالب بیعت مردم با رهبر جامع

ث فـراوان قـرار   پیشوایان دین بوده و در فقه سیاسی اسالم نیـز مـورد توجـه و بحـ    
اَیها النـاس عـن   « در روز بیعت مردم با ایشان فرمودند: 7گرفته است. امام علی

، انّ هذا اَمرکم لیس الحد فیه حقّ ِاالّ منْ امرْتُم... ذنُ ق)؛ 1422(ابن اثیـر،   »مأل و اُ
اي مردم، حاضران و شنوندگان، این امر مربوط به شما است. کسی را جز آن که 

 .د، در آن حقی نیستشما بر گماشتی

  مشارکت اقتصادي .3ـ3
شؤون زنـدگى انسـان و از جملـه اقتصـاد،      ۀطبق قرآن، عدالت (عدل) باید در هم

ــ84/؛ هــود152 /؛ انعــام58/ســاءن( رعایــت شــود از  .)15/؛ شــورى76/؛ نحــل87ـ
خواهـد کـه منصـفانه،    اشخاصى که به نوعى با امور اقتصادى سر و کار دارند، مى

روح تعاون رفتـار کننـد. جهـت ورود آزادانـه و عـارى از اجبـار بـه        صادقانه و با 
 ۀقراردادها، باید وصفى منصفانه از کاالى مورد معامله به عمل آید و هنگام مبادلـ 

 حاصـل شـود   ها و موازین مورد استفاده اطمیناناجناس، از استاندارد دقیق مقیاس
هـا تأکیـد کـرده کـه     قرآن بار. )59/؛ یوسف85ـ84/؛ هود85/؛ اعراف152/نحل(

گونـه مالکیـت   و هر اسـت کـه آفریـدگار اسـت    در جهـان، از آن خد  ءاشـیا  ۀهمـ 
پس ثروتـى هـم کـه بـه     ؛ )6/؛ اسراء247و155/قره(ب شودانسانى، امانى شمرده مى

 شخص ارزانى شده برکت بوده و از سوى خداونـد بـه امانـت نهـاده شـده اسـت      
از آن خداوند است، قـرآن از   ءم اشیاا با وجود این که تماام ؛)33/؛ نور28/انفال(

سهم بردن از این ثروت بکوشند؛ توجـه داشـته باشـند کـه     خواهد که در افراد مى
ر قرآنـى در  شود که قواعد و رهنمودهـاى مقـر  مىى کوششى فعالیت سودمند تلق
ت خصوصـى  ن صورت خواهد بود که ماحصل مالکیآن رعایت شده باشد. در ای
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با وجود این،  .)188بقره/( ید مورد حمایت قرار گیردشده، با شمرده هم یک حق
چند بـر مـال شـخص دارد؛ چـه، مالکیـت       ها، جامعه هم حقوقىدر برابر تمام این

کنـد و از نظـر قـرآن بایـد در     دات اجتماعى را زایل مـى خصوصى نامحدود، تعه
اکتساب ثروت بین منافع و حقوق شخص و نیازهاى جامعه که کنار هـم حرکـت   

انـداز سـالم   هاى اساسى یک چشمد، تعادل برقرار باشد. این امر از ویژگىکننمى
  .اقتصادى از نظر قرآن است

  صدر ۀتحمل و سع .4ـ3
ــده اســت       ــه کــرات در قــرآن آم ــظ صــبر و مشــتقات آن، ب  بــراي نمونــه  ؛لف

ــره(  ؛80/قصــص ؛85/ءانبیــا ؛46/انفــال ؛200و  142/آل عمــران ؛155ـــ153/بق
مطـرح   منـان ؤمچهار برنامه بـراي رسـتگاري    .)12/فاعرا ؛24/سجده ؛126/نحل
 یّها الّذینَ ءامنُوا اصـبِروا و یا أN: ها، دستور به صبر اسـت که رأس این برنامه است

ایـد (در  اي کسانی کـه ایمـان آورده  ؛ Mصابِروا و رابُِطوا و اتَّقُوا اهللاَ لَعلَّکُم تُفلحونَ
و در برابر دشمنان نیز پایداري و از مرزهاي خـود  مواجهه با مشکالت) صبر کنید 

وN : فرمایـد مـی همچنـین  د. مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید؛ شـاید رسـتگار شـوی   
شی جوعِ و نَقْصٍ مّنَ األمـوالِ و األ  وفمّنَ الخَْء لَنَبلُونَّکُم بِ لثَّمـرَات و  نفُـسِ و ا و الْ
شّرِ الصّابرِ ینَبM البته شما را به انـدکی تـرس و گرسـنگی و بینـوایی و      ؛)55/(بقره

کمبودهـا،  ه. آزمـاییم و شـکیبایان را بشـارت د   بیماري و نقصان در محصـول مـی  
آید، همه براي آزمایش نواقص و مشکالتی که در طول زندگی براي ما پیش می

صـحبت   7اطهار ۀو ائم 9در روایات فراوانی از رسول خدات. و امتحان ماس
یـابیم کـه   میاین احادیث در بهصبر و شکیبایی به میان آمده و با دقت و توجه  از

د. صبر داراي درجاتی است که در این جا، چند نمونه از آن را ذکر خـواهیم کـر  
نماید. گروه نخست اهل صبر را به دو گروه تقسیم می در روایتی، 7امام صادق

شـود، کراهـت   گیرشـان مـی  دامـن اند که از بال و مصائبی که از اهل صبر، کسانی
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گردند، اما قرار از کف نداده و زبان به شـکوه و شـکایت نـزد    داشته و دلخور می
نامد و پـاداش صبرشـان   ، این گروه را عوام می7حضرت گشایند.هر کس نمی

انـد کـه نـه تنهـا از مصـیبت و      کسـانی  گـروه دوم . شـمارد هاي الهی میرا بشارت
آورند، بلکه با کمـال میـل و روي   شته و خم به ابرو نمیبالهاي نازله، کراهتی ندا

حضـرت  د. داننـ لطف الهـی بـه خـود مـی     ۀگشاده به استقبالشان رفته و آن را نشان
صبرشـان را همراهـی حضـرت     ، این گروه را خواص نامیده و پـاداش 7صادق

فرمودند: اگر بتوانی کـه صـبري همـراه بـا      9رسول خدا. شماردها میحق با آن
صبر کن، زیرا  )باز هم(باور داشته باشی، چنین کن و اگر توان آن نداري  یقین و

ست، خیر بسیاري وجود دارد؛ و بدان ا در صبر کردن بر اموري که ناخوشایند تو
ت و سـختی  ا صبر است و گشایش، همـراه بـا مشـق   که نصرت و پیروزي، همراه ب

  ).ق1413 (کلینی، است. همانا با سختی، آسانی و گشایشی هست
  داريامانت. 5ـ3

داري اسـت. ایـن   امانـت  ،تعالی و کمال ةهر انسان جویند ۀاز جمله صفات برجست
 .صفت یک صفت انسانی است و جزو نخستین مصـادیق حقـوق اجتمـاعی اسـت    

گر این پیش از اسالم نیز مورد احترام بوده است. همین موضوع بیان ه،این خصیص
همـان گونـه کـه پیـامبر      ؛رشت آدمی استداري مالئم با طبع و ساست که امانت

ردي است که اسالم نیـز  داري جزو موااند. امانتنیز بدان متصف بوده 9اسالم
ضرورت  ةخداوند متعال دربار .مورد امضاء و سفارش خود قرار داده است آن را
أمرُکُم أنْ تُودوا االمانات إلی أهلهاانَّ اهللاNَ فرماید:داري میامانت ی ...M /58(نساء.( 

امـام  . هـا را بـه صـاحبان آن برسـانید    دهـد کـه امانـت   خداوند به شـما فرمـان مـی   
 »شیعتنا اهـل الوفـاء و االمانـۀ   « فرماید:داند و میشیعه می ۀآن را نشان 7صادق

امانت در لسان آیات و روایات . شیعیان ما اهل وفاي به عهد و امانت داري هستند
در  7تري دارد. امام رضاوسیع ةبلکه محدود ،نیستهاي مالی منحصر در امانت

لیس « داند:شیعیان خارج می ۀروایتی کسی که در امانت خیانت ورزد را از جرگ
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خیانـت در   ت.کسی کـه بـه مـؤمنی خیانـت ورزد از مـا نیسـ       ؛»منا من خان مؤمنا
ترین مصداق خیانت است؛ خواه این خیانت در امانات الهی صورت امانت روشن

امانـت الهـی اسـت کـه انسـان       ،تـرین امانـت  خواه در امانات مردم. بـزرگ  ،گیرد
ایسـتاد رنـگ   نمـاز مـی   بـه هرگـاه   7موظف بـه حفـظ آن اسـت. امیرالمـؤمنین    

  ».شـما را چـه شـده اسـت؟    «پرسـیدند:  نمود. وقتی از ایشان مـی مبارکش تغییر می
هـا و  بر آسـمان هنگام ادا کردن امانت الهی است؛ همان امانتی که خدا  فرمود:می

  ).ق1404 (مجلسی، ولی آنان از پذیرش آن عاجز ماندند ،زمین عرضه کرد
  احترام و حفظ کرامت انسانی .6ـ3
  .قرآن کریم دو گونه کرامت براي انسان تعبیر شده است در

م و حملْنـاهم فـی الْبـرِّ و الْبحـرِ و     و لَقَد کَرَّمنا بنـی N کرامت ذاتی:ـ   الف آد 
ضَّلْناهم على ضیالً رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَ   ؛)70/(اسراء Mکَثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْ

  ).13/(حجرات Mتْقاکُمأ اهللاِعنْد  کْرَمکُمأإِنَّ N کرامت ارزشی یا اکتسابی:ـ  ب
آدمیـان   ۀکرامت ذاتی کرامتی اعطـایی از جانـب خداونـد سـبحان بـراي همـ      

ها برابرند و در آن نسبت به یکدیگر انسان ۀهم ،این نوع از کرامت عنی دری است،
ایـن   .ندارند و از این حیـث درحقـوق عمـومی و اجتمـاعی بـا هـم برابرنـد        امتیاز

خـود از طریـق    ةها وجود دارد و مـادام کـه آن را بـا اراد   انسان ۀکرامت براي هم
تکریم  ۀد شایستسلب نکن خویشتن و دیگران از خود ارتکاب جنایت و خیانت بر

 خداوند انسان را ذاتاً مـورد تکـریم قـرار    مزبور، ۀاست. براساس داللت صریح آی
به رسمیت بشناسـند و   ها باید این کرامت را براي همدیگرانسان ۀداده است و هم

اسالم مردمان را بـرادر و همکـار در    ي،خود را در برابر آن مکلف ببینند. به تعبیر
که گروهی را بندگان گروهی دیگر و برخی  نه این ،خواهدقت میراه حق و حقی

ر نژاد بـر دیگـري امتیـازي نیسـت     درا حاکم بر دیگران قرار دهد و هیچ کس را 
اي آفریـد کـه   خداوند انسان را به گونه کرامت ذاتی، پس در ).ق1420 (زحیلی،

مـواهبی   در مقایسه با دیگر موجودات از لحاظ سـاختمان وجـودي از امکانـات و   
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 ۀخداونـد بـه نـوع انسـان اسـت و همـ       ةاست که حاکی از عنایـت ویـژ   برخوردار
مندنـد و خداونـد بعـد از آفـرینش     رنگ و نژاد و جنس از آن بهره ها از هرانسان

كأN انسان چنین فرمود: خَلْقاً آخَرَ فَتَبار أناه شَ  ).14/مؤمنون( Mالْخالقینَ حسنُأ اهللاُنْ
ري نیز بر کرامت ذاتی انسان داللت دارند که به اجمال بـه آنهـا   آیات متعدد دیگ

وN  شناخت اسماء حسـناي الهـی اسـت؛    ۀموجود شایست انسان تنها. شوداشاره می
م األ آد لَّمعکُلَّها ثُم ماءس مضَه ُئـونی  عرَ أ علَى الْمالئکَۀِ فَقالَ أنْبِ سـماء هـُؤالء إِنْ   بِ
که او را  ،انسان از نگاه قرآن کریم وجودي جامع دارد. )31 /(بقره Mنَکُنْتُم صادقی

ذْ قالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنِّیN. مقام خالفت کرده است ۀشایست  رضِاأل فی جاعلٌ و إِ
حجـرات بـر کرامـت عنـداهللا تأکیـد       ةسور 13 ۀچند آی هر ).30/(بقرهM ...خَلیفَۀً 
 ها با وجود اختالف درشریفه تأکید بر برابري انسان ۀآی اما بخش اول همین ،دارد

و جعلْنـاکُم شُـعوباً و قَبائـلَ     نْثـى اُإِنَّا خَلَقْناکُم مـنْ ذَکَـرٍ وN   ؛  جنس و نژاد دارد
امـا   ،کندهرگونه امتیازي را در زندگی اجتماعی لغو می .)13/(حجرات Mلتَعارفُوا

دهد که این مـالك امتیـاز عنـداهللا    دهد و هشدار میتقوا را مالك برتري قرار می
 ؛ها در کرامت اکتسابی (عنداهللا) یکسان و برابر نخواهنـد بـود  به یقین انسان .است

خـود بـه کمـاالت     اي است که باید مجاهدت نمود و به اختیارچرا که این عرصه
هـا  انسان ۀمتفکري یا مکتبی ادعا کند که هم اگر يبه تعبیرت. اختیاري دست یاف

در برخورداري از حق کرامت و شرف انسانی یکسانند و هیچ تفاوتی بـا دیگـري   
 7طالـب  گوید. آیا معقول است که علی بن ابـی قطعاً سخنی نامفهوم می ،ندارد

حـق کرامـت و    از بدون تفاوت، ،با ابن ملجم هواپرست و جنایتکار بزرگ تاریخ
کـه راز کرامـت    ایـن  دیگر ۀنکت ).1387(جعفري،  شرف انسانی برخوردار باشند

و لَقَد کَرَّمنـا  N ،آیـه  ۀاما ادام ،شریفه به صراحت بیان نشده است ۀانسان در این آی
م بنی آدM، چرا که منشأ استیالي بشر بـر امکانـات   ؛ گر رازکرامت انسان استبیان

سـت  این توانـایی ا  ۀانسان به پشتوان .ستا موجود درجهان همان عقل و اندیشه او
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 (زحیلـی،  کنـد یابـد و حقـایق اشـیاء را درك مـی    که بر مواهب طبیعی سلطه مـی 
ا برترین چیزي که مورد تکریم قرارگرفت عقل اسـت کـه بـ    يبه تعبیر .ق)1420

کند و آید و انسان کالم الهی را درك میدست میه ن معرفت خداوند سبحان بآ
ـ  ،دیگـر  تعبیـر  بـه  .)ق1418 (ثعالبی، گرددمند میهایش بهرهاز نعمت تکـریم   رس

آدمی به عقل است، کـه بـه هـیچ موجـود دیگـري داده نشـده اسـت (طباطبـایی،         
1363(.  

  گیرينتیجه
هـاي  لفـه ؤاي از تعالیم گهربار اسالم در باب محاضر بیان شد، شمه ۀآنچه در مقال

هـاي تربیـت شـهروندي از دیـدگاه     لفهؤباشد. در این مقاله متربیت شهروندي می
در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاري به شرح ذیل بـوده   :بیتریم و اهلقرآن ک
 دانایی محوري، برابري، آزادي بیـان و بعد شناختی تربیت شهروندي شامل  .است

احسـاس   بعـد عـاطفی شـامل    ؛شر، شور و مشورتاندیشه، تفکر انتقادي، حقوق ب
ه نفس و حسن پذیري، عزت و اعتماد بولیتؤدوستی، مسدوستی، نوعتعهد، وطن

اطاعت از قانون، مشارکت سیاسـی، مشـارکت اقتصـادي،     ؛ بعد رفتاري شاملظن
 در واقـع  داري، احترام و حفـظ کرامـت انسـانی اسـت.    صدر، امانت ۀتحمل و سع

 ،مد امري مقطعی، ایستا و ساکن نیستاتربیت و پرورش شهروندانی شایسته و کار
ۀ نتیجـ  کلـی  اسـتنتاج  و بنـدي جمع در و دینامیک است. یندي پویا، متغییرابلکه فر

 از متشـکل  چندبعـدي،  مفهـوم  یـک  شـهروندي  تربیت گفت توانمی مطالعه این
 یـادگیري  فراینـد  و اخالقـی،  فرهنگـی،  اقتصـادي،  اجتمـاعی،  سیاسی، هايلفهؤم

 مبتکرانه والنه،ؤمس خردمندانه، فعاالنه، مشارکت ایجاد آن هدف که است مستمر
 کسی شهروندبا توجه به آنچه گفته شد، ت. اس انسانی ندگیز در افراد همگانی و

  قــوانین از ايمجموعــه و کنــد زنــدگی زیســتی مجتمعــی در تنهــا نــه کــه اســت،
 را جامعـه  کالبـد  و جامعـه،  مـدیران  شهروندان، سایر با او رابطۀ و وي هايفعالیت
 مـؤثر  و گیرتصمیم و شهروندان) سایر با (شریک مالک مقام در بلکه کند، تنظیم
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 و اسـالم  نظـر  از که هاییروش از یکی کند. نقش ایفاي جامعه حیات وه ادار در
 احسـاس  ایجـاد  باشـد،  مـؤثر  شـهروندي  تربیـت  توسـعۀ  در تواندمی :بیتاهل

 ساکنان یک جامعه به یک مکان یا مسلمانان به یکدیگر است. تمام تعلق و توطن
حـق و تکلیـف مـواردي    مشارکت، و  اخوت، حریت، کرامت، چونهممفاهیمی 

 شـدن  پررنـگ  لحـاظ  بـه  کنونی در جوامع :بیتکید اهلأهستند که به زعم ت
 سـیرز و وون  ،)2006( پریـور  با توجه به تحقیقات اند.شده رنگبی ،مادي مسائل

قلتـاش و همکـاران    )،1391( )، مهرمحمـدي 2001( همکـارانش  و پورتا )،2005(
همکــاران  و )، آشــتیانی1386( پــور)، ولــی1387همکــاران ( و عیوضــی )،1391(
 آشکار تربیت شهروندي است، این خأل ۀید تالش محققان در زمینؤکه م )1385(

هـاي  آمـوزه  هتربیت شـهروندي بـ   ۀهاي صورت گرفته در حیطشود که تالشمی
هـایی بـه صـورت    اسالمی توجه نداشـته و فقـط در برخـی از تحقیقـات، بررسـی     

 بر تأکید با :بیتاهل روندي انجام شده است.اجمالی بر روي مبانی تربیت شه
 در ها سـعی انسان حقوق و آزادي اجتماعی، عدالت وطنی،جهان همچون اصولی
 هـا انسـان  تمام توطن احساس ایجاد و یکدیگر به شهروندان و افراد کردننزدیک
 آن شـهروندان  از یکـی  خـود  کـه  ياجامعـه  مـدیر  جایگاه در بیتاهل زیرا دارد؛
 جامعــۀ مهــم ویژگــی دارد. عهــدهه بــ را قــوانین و عــدالت اجــرايۀ یفــوظ اســت،

  و قــانون بــه احتــرام قلبــی دارد، تأکیــد آن بــه :بیــتکــه اهــل ،شــهروندمدار
 کار، تقسیم قانون، و یکدیگر به نسبت جامعه افراد برابري و عدالت گرایی،قانون
بـه   آنهـا  تذکر و تاشکاال بیان انتقاد، امکان و دانشمند، و الیق کارگزاران وجود
و سـعادت بشـر    تـرین برنامـه را بـراي زنـدگی    دین مبین اسالم کامـل  است. افراد

منابع غنی دینـی و اسـالمی ابعـاد و     ۀبود که با مطالع يضرور عرصه کرده است و
توصیف و احصاء  :بیتهاي تربیت شهروندي از منظر قرآن کریم و اهللفهؤم

هـاي دیگـر بتـوان مـوارد     شـتر و انجـام پـژوهش   بی ۀبا مطالعـ  رودانتظار می .گردد
گـردد  لذا پیشنهاد مـی  ،تربیت شهروندي ارائه نمود ۀمند دیگري را در زمینارزش
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که بتواند تمامی اصـول،   ،ترهاي تربیت شهروندي، تحقیقات جامعلفهؤم ۀدر زمین
هـاي آموزشـی   ارائـه گـردد و نظـام    ،برگیـرد انی و ابعاد تربیت شهروندي را درمب
ه و تـدوین منشـور   بـه تهیـ   ،همچون آموزش و پـرورش و آمـوزش عـالی    ،شورک

هاي اسالمی اهتمـام ورزنـد و بـه صـورت یـک      اساس آموزهحقوق شهروندي بر
  واحد درسی رسمی در نظام آموزشی کشور ایجاد گردد.

  هانوشتپی
1. citizenship Education 
2. Johnson & Morris 
3. Giroux 
4. Tobias 
5. Forbes 
6. Combs 
7. Parker 
8. McDonald 
9. Minkler 
10. Tomas SD 
11. Liu 
12. Faulks 
13. Summers 
14. Lawton& Cairns & Gardner 
15. Sears & Vonne 

  و مآخذ منابع
  .قرآن کریم •
هاي شهروندي بـراي تـدریس   لحاظ کردن ارزش« )،1385( آشتیانی، ملیحه و همکاران. 1

  . 17ة شمار ،هاي آموزشینوآوري ۀ؛ فصلنام»دبستان ةدر دور
انتشـارات   ،تهـران ، شـرح غـررالحکم و دررالکلـم   )، ق1407( آمدي تیمـی، عبدالواحـد  . 2

  دانشگاه تهران.
ـ تکمال ،رانهـ ت، 9ولرسال آل نع قولعالفحت )،1384( لـی ع نب نس، حهبعش ناب. 3  ۀب

  .هویضرتمال
  .یالماس گنرهر فشر نتدف ،رانهت ،ام انوایشیپ یلیلحت یاندگزن)، 1389(ادل، عبادی .4
آمــوزش شــهروندي، حقــوق انســانی و « )،1386( صــمد و علـی آقــا محمـدي   ایـزدي، . 5
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  همایش حقوق شهروندي. ةهاي برگزیدمقاله ،»ولیت اجتماعی در نظام آموزشیؤمس
شناسی و علوم روان ۀمجل، »یند تربیت مدنی در ایراناامکان و فر« )،1379( وخسر باقري،. 6

  . 1ة شمار سال پنجم،، تربیتی دانشگاه تهران
، شـناختی  ةکتاب اول حـوز  هاي پرورشی:بندي هدفطبقه)، 1392( بنجامین اس بلوم،. 7

  انتشارات دیدار. ،تهران آبادي،علی ۀعلی اکبر سیف و خدیج ۀترجم
 دار ،بیـروت  ،القـرآن  جواهر الحسان فی تفسیر، ق)1418( عبدالرحمن بن محمـد  لبی،ثعا. 8

  .چاپ اول تراث العربی،الاحیاء 
 تـدوین و نشـر   ۀسسؤم، تهران ،حکمت اصول سیاسی اسالم، )1387( تقی جعفري، محمد. 9

  .;جعفري ۀآثار عالم
 ،مسـائل الشـریعه   وسائل الشیعه الی تحصـیل ، م)1991( حر عاملی، محمد بن الحسـن . 10

  التراث العربی. ءاحیا دار ،بیروت
انتشـارات   ،قـم  ،7حضـرت امیرالمـومنین   ۀالبالغنهج ۀترجم، )1393( محمـد  دشتی،. 11

  یوحنا.
المکتبـی، چـاپ    دار ،دمشـق  ،القیم االنسانیه فی القرآن الکـریم ، )ق1420( زحیلی، وهبه. 12

  .اول
  .توحیدانتشارات ، قم، میمبانی حکومت اسال، )1370( جعفر سبحانی،. 13
  انتشارات دوران.، تهران، شناسی پرورشی نوینروان، )1392( علی اکبر سیف،. 14
 ۀمؤسسـ  ،بیـروت ، القـرآن  المیـزان فـی تفسـیر   ، ق)1417( محمد حسین طباطبایی، سید. 15

  .االعلمی للمطبوعات، چاپ اول
ـ وس محتـواي بر ؤتبیـین ر « )،1387عیوضی، مریم و همکـاران ( . 16 درسـی تربیـت    ۀنام

هـاي  ت علمـی دانشـگاه  أشهروندي بومی در عصر جهانی شدن از دید اعضاي هی
  ها.ها و فرصتچالش ؛درسی ۀهمایش جهانی شدن و بومی ماندن برنام ،»شهر تهران

 ۀمجموعـ  ،»اندازي به تربیت مدنی از دیدگاه اسـالم چشم« )،1379( جمیلـه  الهدي،علم. 17
  انتشارات عابد. ،هرانت ،مقاالت تربیت اسالمی

 ،قـم  ،االحیـاء  البیضاء فـی تهـذیب   المحجۀ )،1426( یضرتم اهش ند بمح، میاناشک ضیف. 18
  .محبین ۀسسؤم

  انتشارات آییژ. ،تهران، آموزش شهروندي در مدارس)، 1388( کوروش فتحی واجارگا،. 19
 درسیۀ برنام در شهروندي تربیت يهارویکرد بررسی و نقد« )،1388( عبـاس  قلتاش،. 20

ۀ نامـ پایـان ، »شـهروندي  تربیـت  درسیۀ برنام طرحۀ ارائ منظور به ایران ابتداییة دور
  اصفهان. خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکترا،ة دور

ــه رویکــرد تربیــت شــهروندي «)، 1391قلتــاش، عبــاس و دیگــران (. 21   میــزان توجــه ب
 ۀمجلـ  ،»راهنمایی تحصـیلی ایـران   ةوم اجتماعی دورگرا در کتب درسی علپیشرفت

  . 33 مارةش ،ریزي درسیپژوهش در برنامه
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 سـید  جعفري، میرشاه علی؛ احمد ابري، فروغی حسین؛ محمد یارمحمدیان، عباس؛ قلتاش،. 22
ـ  در شـهروندي  تربیـت  گرايپیشرفت رویکرد بررسی و نقد« )،1389( ابراهیم ۀ برنام
 ششـم، ة دور اهـواز،  چمران شهید دانشگاه ،تربیتی علومۀ مجل» انایر ابتداییة دور درسی
  . 37ـ62ة شمار

انتشارات نویـد   ،تهران هادي صلواتی، ۀترجم، ارحبال ۀنیفس ۀترجم، )1392( اسب، عیمق. 23
  اسالم.

 الوفاء. دار ۀسسؤم ،بیروت ،بحاراالنوار)، ق1404( باقر محمد مجلسی، .24
ـ  کاري مدعاي نظریه و بررسی ساز« )،1391محمود (مهرمحمدي، . 25  ۀهاي رقیـب برنام

پـژوهش در   ۀمجلـ  ،»درسی براي تربیت شهروند دمکراتیک با تکیه بر روایتی شوآیی
  . 34 مارةش ،ریزي درسیبرنامه

، تهـران ، انـدازها چشـم  و رویکردهـا  هـا، نظرگاه ؛درسی ۀبرنام، )1388( --------. 26
  .رضوي قدس آستان انتشارات

هاي تربیت شهروندي در نظام آموزش عالی از بررسی حیطه« )،1386پور، رقیـه ( ولی. 27
شـدن و  همـایش جهـانی   ،»موردي دانشگاه مازنـدران  ۀدید اساتید و دانشجویان مطالع

 تهران. ،هاها و فرصتچالش ؛درسی ۀبومی ماندن برنام
 ابـراهیم،  سـید  میرشـاه جعفـري،  ؛ علـی  احمـد  فروغـی ابـري،   ؛حسـین  محمد یارمحمدیان،. 28

گـرا و  رویکرد پیشرفت درسی در ۀبررسی عناصر برنام و نقد« )،1387( عباس قلتاش،
  .17و 18ة ، شمارعلوم تربیتی دانش و پژوهش در ۀفصلنام، »کار تربیت شهرونديمحافظه
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