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چکيده
مفهوم شهروندی و نقش آموزش و پرورش در توسعه آن در دوران جهانیشدن توجه اندیشمندان
بسیاری در کشورهای مختلف و همچنین مکاتب گوناگون را به خود جلب کرده است .با توجه به اهمیت این
موضوع ،در این پژوهش سعی شده است تا به تجزیه و تحلیل این مفهوم و مراحل و ابعاد آن از منظر اسالم
بپردازیم .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی است که با رعایت اصول موضوعه ی پارادایم کیفی به انجام
رسیده است .دادههای مورد نیاز به روش اسنادی ،و با رعایت قاعدهی حداکثر تنوع و اصل اشباعشدگی در
انتخاب اسناد مرتبط با موضوع پژوهش ،گردآوری شدند .دادههای گردآوریشده ،پس از اجرای قاعدهی
سازواری دادههای کیفی با استفاده از رویکرد توصیفی -تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که تربیت شهروندی از منظر اسالم دارای مبانی و جهانبینی خاص خود میباشد
و دارای ابعادی تعریفشده در حوزههای شناختی -نگرشی ،انگیزشی-عاطفی و رفتاری -عملی میباشد .در
نهایت ،چارچوبی مفهومی برای تربیت شهروندی از منظر اسالم ارائه گردیده است که مبتنی بر جهانبینی و
ابعاد فوقالذکر میباشد.

کليد واژهها :تربیت شهروندی ،هستیشناسی ،معرفتشناسی ،ارزششناسی ،چارچوب مفهومی تربیت
شهروندی.

 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .تهران.ایران
2دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز.شیراز-ایران
 3استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .تهران.ایران.
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**این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری است.

84

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،4زمستان  ،96پياپي 32

مقدمه
یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق شهروندی و تربیت شهروندی است و مباحث مربوط به
آن طی قرن اخیر رشد فزایند ای داشته است  . (Pour tahmasebi & Tajoor, 2011سابقه پراختن به
تربیت شهروندی در جوامع غربی به زمان حکمای بزرگ یونان چون سقراط ،افالطون و ارسطو باز
میگردد ،با این وجود به نظر میرسد که در پرتو تحوالت و دگرگونیهای عمیق اجتماعی و ارتباطی،
که نقش بسزایی در افزایش آگاهیهای مردم داشته است ،ضرورت پرداختن به این موضوع در جوامع
کنونی ،به ویژه در جوامع اسالمی نیز احساس میشود )Ghasempour khoshroudi & Heydari,
.(2016
اگرچه در مقدمهی اعالمیه «حقوق بشر و شهروند» آمده که تنها علت بدبختیهای عمومی و
فساد دولتها ،انکار یا فراموشی حقوق انسانی مردم است ،معذالک ،به نظر میرسد که نظامهای
بینالمللی نتوانستهاند برای ترویج حقوق شهروندی و احقاق حق کشورها و ملتهای ضعیف اقدامی
اساسی انجام دهند .در مقایسه اهداف تعیین شده در اعالمیهی حقوق بشر و پیامهای ادیان الهی
خواهیم دید که ادیان الهی ،به خصوص دین اسالم ،میتوانند نقش بسیار مؤثرتری در ترویج حقوق
بشر و شهروند داشته باشند .بنابراین ،در سیر تاریخی مباحث شهروندی ،حداقل ،از لحاظ چارچوب
مفهومی ،باید بزرگترین سهم را به ادیان الهی ازجمله دین اسالم داد ).(Mehrpor, 2007 :87-88
در تربیت شهروندی از نگاه اسالم ،ارزشهای اسالمی ،سمت و سوی الهی به تربیت شهروندی
میبخشند .این ارزشها از قبیل ایمان ،تقوا ،آخرتگرایی ،احترام به هم نوع ،عدالت ،توکل بر خدا و ...
در تمام شئون فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی تأثیرگذارند ) .(Kishani farahani et al, 2013کاستی
های مالحظه شده در اصول ،ابعاد و ارزشهای تربیت شهروندی در جوامع غربی ،از یکطرف ،و
کاملبودن اصول و ارزشهای اسالمی در ارتباط با مفاهیم مرتبط با تربیت آدمی و جهت دادن
انسان به سوی کمال یا همان قرب الهی ،از طرف دیگر ،طراحی و تدوین چارچوبی مفهومی در
زمینه تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم ایجاب مینمود .الگویی که به نظر میرسد از نیازهای
اساسی نظام تعلیم و تربیتی کنونی جامعه باشد.
فقدان الگو و یا چارچوبی مفهومی در زمینة تربیت شهروندی ،موجب سردرگمی کودکان و
نوجوانان در گزینش و پذیرش الگوهای متعدد (رفتارهای اجتماعی) گردیده است ( Kishani
.)farahani et al, 2013
با نگاهی اجمالی به ساختار تعلیم و تربیت کشور میتوان دریافت که ،در جامعه ایران به طور
اعم و در نظام تعلیم و تربیت به طور اخص ،آنطورکه باید و شاید مبحث تربیت شهروندی با
رویکرد اسالمی ،مورد توجه قرار نگرفته است .اما در شرایطی که ادعا میشود که تعالیم اسالمی
مبنای فکری ،مدیریتی و تربیتی در جامعه ایران است ،زمان آن رسیده است که آموزههای اسالمی
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نقش پررنگتری در مبانی تربیت اجتماعی جامعه ،به ویژه زیرساخته مهم آن ،یعنی تربیت
شهروندی داشته باشد .به عبارتی دیگر ،شایسته است که متولیان امر تعلیم و تربیت ،با بررسی
مبانی تربیت شهروندی بر پایه آموزههای اسالمی به تربیت افراد متناسب با این نوع جامعه بپردازند
). (Heydari et al, 2013

به بیان دیگر در صورت فراگیرشدن الگوهای غربی در نظام تعلیم و تربیت کشور که عمدتا به
مباحث مادی تربیت شهروندی توجه میکنند و همچنین غفلت از ارزشها و اصول اسالمی در
زمینه تربیت شهروندی ،آسیبهای جدی و جبرانناپذیری گریبانگیر نظام تعلیم و تربیتی کشور
خواهد شد .بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری ابعاد ،ارزشها و اصول اسالمی برای
تربیت شهروندی در نظام تعلیم و تربیت کشور ،پژوهش حاضر درصدد ارائه چارچوب مفهومی
تربیت شهروندی و ابعاد آن از نگاه اسالم ،به منظور به کارگیری آن در نظام تربیتی جامعه برآمده
است.
تربيت شهروندی
توسعه مفهوم شهروندی و نقش آموزش در آن به طور فزایندهای توسط محققان ،معلمان،
سیاستمدران در دهه گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است )& Kennedy, 2012; Johnson
 (Morris, 2010 & Hansen, 2011به بیان دیگر ،کشورهای زیادی تربیت و آموزش شهروندی را به
عنوان قسمت اجباری برنامههای درسی در نظر گرفتهاند تا از این طریق شهروندان مشارکتهای
اجتماعی و سیاسی بیشتری در زندگی خود داشته باشند ( .(Euridyce, 2005مبانی تعلیم و تربیت
جهتگیریها ،کیفیت فعالیتها و اقدامات تربیتی را تحت تاثیر قرار میدهند .تعلیم و تربیت دارای
مبانی مختلفی است که مبانی اجتماعی و سیاسی یکی از مهمترین آنهاست و بر پایه آن میتوان
اصول و رهنمود الزم جهت هدایت فعالیتهای جمعی و روح حاکم بر تعلیم و تربیت را اتخاذ نمود.
موضوع تربیت شهروندی به عنوان بخشی از مبانی اجتماعی و سیاسی شامل طیفی از دیدگاههای
فلسفی ،ایدئولوژیکی و سیاسی و نیز رویکردهای تعلیم و تربیت است و به یکی از پربارترین عرصههای
پژوهشی در نظامهای تعلیم و تربیت تبدیل شده است ) .(Gholtash, 2012ادبیات و پیشینه مفهوم
تربیت شهروندی با مفاهیمی همچون آموزش اخالقی ،آموزش شخصیت و آموزش تمدنی مترادف
بوده و تا حدی بر مبنای آنها پیریزی شده است ) .(Geboers et al, 2013مطالعات متعددی ادعا
میکنند که آموزش و تربیت شهروندی هنوز به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم چارچوبهای
رسمی نظام آموزشی باید در نظر گرفته شود )& Hahn, 2015; Moon & Koo, 2011; Ramirez
.)Meyer, 2012;Yemini, 2014
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به بیان دیگر تربیت شهروندی قسمتی از برنامه درسی ملی همه کشورها می باشد که از طریق سه
رویکرد عمده به عنوان یک موضوع مستقل ،به عنوان بخشی از یک موضوع یا حوزه یادگیری و
همچنین یکی از ابعاد برنامه درسی در مدارس انتقال داده میشود و عمدتا ترکیب این رویکردها
مورد استفاده قرار میگیرد ).(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012
از طرف دیگر تربیت شهروندی نگاه ویژهای به یادگیری دانش ،توانایی و نگرشهایی دارد که فرد
را در تعامل موثر و مطلوب با افراد دیگر و دولت یاری میرساند ( .)Gholtash, 2009تربیت شهروندی
تدارك فرصتهایی برای اشتغال دانشآموزان در تجربههای معنادار یادگیری است .به گونهای که به
تسهیل رشد آنها به عنوان افراد متعهد و فعال اجتماعی و سیاسی بینجامد ).(Gholtash, 2012
تربیت شهروندی ،تربیت فرد است برای آن که به گزینش ارزشهای واالی انسانی بپردازد .تربیت
شهروندی یک مفهوم متکثر و چندچهره است که جوانبِ اخالقی ،زیست محیطی ،فرهنگی ،اقتصادی
و سیاسی را در بر میگیرد و مباحثی چون مردم ساالری دینی ،حقوق ،مسئولیت ها ،تحمل ،بردباری،
احترام و برابری را در بر میگیرد )(Farmahini farahani, 2010: 12بنابراین بهطورکلی میتوان
عنوان کرد که تربیت شهروندی؛ مفهومی است که به مطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی در جامعه وابسته است و میتوان آن را آموزش شیوههای مسالمتآمیز زندگی بهطورخاص
در یک جامعه (شهروندی ملی) و یا به طور عام در جامعة جهانی (شهروند جهانی) دانست )Kishani
 .)farahani, 2013دراکر )1993(1معتقد است که مفهوم تربیت شهروندی بیانگر مطالب زیر می
باشد:
 توانایی دیدن مسائل و نحوه برخورد آنها به عنوان شهروند جامعه جهانی
 توانایی کارکردن با دیگران به صورت همکاری و پذیرفتن مسولیت در نقش یا
وظیفهای که به آنها واگذار شده است.
 توانایی درك ،پذیرش و تحمل تفاوتهای فرهنگی
 توانایی تفکر انتقادی و سازمانیافته
 تمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روشهای مسالمتآمیز
 تمایل به حساس شدن حقوق بشر و دفاع از آن
 تمایل به توانایی مشارکت در فعالیتهای سیاسی در سطح محلی ،ملی و بینالمللی .
)(Ghaedi, 2006 :200

بنابراین ازجمله اهداف مهم تربیت شهروندی باید کمک به فراگیران در کسب هویت فردی،
ملی و جهانی بوده تا به عنوان یک شهروند جهانی بر حل معضالت و مشکالت دشوار بینالمللی
Drucker
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مانند تصادف جنگ ،همهگیری ایدز ،فقر جهانی و  ...مشارکت فعال و کلیدی داشته باشد .همچنین
آموزش شهروندی باید به افراد کمک کند تا شناخت شفاف و درستی از نقش خود در جامعه جهانی
کسب نمایند و درك کنند ،چگونه زندگی آنها در جوامع فرهنگیشان ،زندگی ملل دیگر را تحت
تاثیر قرار میدهد و چگونه رویدادهای جهانی میتوانند زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار
دهند .بهطورکلی قلمرو برنامههای تربیت شهروندی به مرزهای ملی محدود نمیشود .بر این اساس،
چرخه اجتماعی آموزش شهروندان از قلمرو فردی آغاز و سپس به خانواده ،اجتماع محلی ،ملی،
منطقه ای و جهانی گسترش مییابد و در یک بافت تعام لی و متأثر از هم ،با هم مرتبط هستند
)( (Ghorchiyan & Eftekharzadeh, 2006شکل.)1

شکل .1رویکرد کل نگری آموزش شهروندی منبع:الدرس و کویسام بینگGhorchian & (1

)Eftekharzadeh, 2006

Loudres & Quisumbing

1
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تربيت شهروندی از ديدگاه اسالم
رشد روزافزون توجه به سنتها و ارزشهای ملی و در کنار آن حرکت به سوی ارزشهای اصیل
اسالمی که در قرآن و سیره پیشوایان اسالم نفهته است ،به خوبی مشهود است )Kishani farahani
 .)et al, 2013بنابراین ضروری است که نظام تربیتی کنونی نیز با در نظر گرفتن این شرایط و به
کارگیری اصول و ارزشهای راهگشای اسالمی ،زمینه تربیت شهروندی کودکان و نوجوانان با توجه
به آموزه های اسالمی را فراهم کرده و با الگو قرار دادن زندگانی معصومین (ع) ،جامعه را به سمت
تربیت شهروندی ناشی از اصول اساسی اسالمی سوق دهد.
تربیت شهروندی اسالمی تربیتی است که در راستای رسیدن به سعادت ،کمال مادی و معنوی
و تحقق جامعه توحیدی (امت) ،به پرورش افراد جامعه میپردازد ) .(Heydari et al, 2013قرآن
کریم انسان را موجودی صاحب کرامت ازجانب خداوند میداند :لقد کرمنا بنی آدم :همانا فرزندان آدم
را کرامت بخشیدی (اسراء .)70:این کرامت نظری میتواند بزرگواریهای ارزشی و عملی فراوانی به
همراه داشته باشد .به سبب همین کرامت باید همه تعالیم اخالقی و حقوقی با عنایت به این اصل
نظری و در سازگاری کامل با آن تنظیم شوند .هنگامی که بپذیریم انسان گوهری کریم و ارزشمند
است ،خواه ناخواه بر این باور خواهیم بود که نه تنها آزادی ،امنیت ،و غیره حق اویند ،بلکه باید به
گونه ای تفسیر و تنظیم شوند که با کرامت وی سازگار باشند ).(Pourtahmasebi & Tajoor, 2011
نگاهی گذرا به فرهنگ غنی اسالم نشان میدهد که جوامع اسالمی از حیث نظری و عملی ،قابلیت
ایجاد جامعه مدنی مبتنی بر تعالیم اسالمی را دارند .دین اسالم به ابعاد مختلف حیات اجتماعی و
روابط انسانها توجه فراوان داشته ،آموزههای متعددی برای بهبود الگوی زندگی در جامعه اسالمی
ارائه کرده است؛ ازجمله حذف برتری نژادی و عشیرهای و قبول تقوا به عنوان مالك برتری در روابط
اجتماعی ،رعایت عدالت به عنوان یکی از آرمانهای جامعه اسالمی ،اصل کرامت و احترام به حقوق
شهروندی و احسان به عنوان الگوی نوعدوستی ) .(Heydari et al, 2013براین اساس می توان
عنوان کرد که دین مبین اسالم توجه ویژهای به مباحث مربوط به حقوق و تربیت شهروندی و
همچنین ابعاد و مؤلفههای آن دارد .براین اساس می توان عنوان کرد که دین مبین اسالم توجه
ویژه ای به مباحث مربوط به حقوق و تربیت شهروندی و همچنین ابعاد و مؤلفههای آن دارد.
پژوهش های متعدد صورت گرفته در این رابطه نیز مؤید این مطالب میباشد .بهشتی و افخمی
اردکانی ) (Beheshti & Afkhami ardekani, 2007پژوهشی با عنوان تربیت اجتماعی از منظر
نهجالبالغه به ارائه تعریف تربیت اجتماعی براساس سخنان حضرت علی(ع) پرداخته ،آنگاه مبانی و
اصول تربیت اجتماعی را بر مبنای نهج البالغه استخراج نمودهاند .مهر
محمدی ) ( Mehrmohammadi,2012در پژوهشی تحت عنوان «بررسی سازواری مدعای نظریههای
رقیب برنامة درسی برای تربیت شهروند دمکراتیک با تکیه بر روایتی شوآبی» اذعان میکند ،تربیت
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شهروند دموکراتیک ،از منظر دینی امری مطلوب و خواستنی است .از نظر او بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران بر پایه الهیات سیاسی خود ،با تاکید بر این مفهوم تربیتی ،به عنوان یگانه نام معتبر
برای نظام در شرف تاسیس بر پایه اسالم ،در واقع مردمساالری دینی یا به بیان دقیقتر دموکراسی
اسالمی یا اسالم دموکراتیک را بنیان گذاشت .همچنین تربیت شهروند دموکراتیک ،ضروری عصر
جدید دانسته شده که از این منظر ،پدیدهای جهانی است.کیشانی فراهانی ( Kishani Farahani et
 )al, 2013در پژوهشی تحت عنوان مولفههای اساسی تربیت شهروندی– اسالمی ،به این نتیجه
رسید که مؤلفه اساسی تربیت شهروندی اسالمی ایرانی مشتمل بر مؤلفههای ارزشمندی ،هدفمندی،
روشمندی ،نوعدوستی ،مردمساالری دینی ،شایستهساالری ،جستجوگری ،استقالل فردی ،کفایت،
سالمت ،وطن دوستی و اعتدال را نشان دادند .مؤلفه اساسی مردم ساالری دینی دارای بیشترین
میانگین بوده است .قاسمپور خوشرودی و صفار حیدری ( Ghasem pour khoshroudi& Saffar
 (heydari, 2016به مطالعه وضعیت و موانع توجه به مولفههای تربیت شهروند اسالمی در دانشگاه
پرداختهاند .یافتهها نشان میدهد که از نظر دانشجویان در دانشگاهها میزان توجه به مؤلفههای ابعاد
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شهروندی اسالمی پایینتر از متوسط ولی مؤلفههای بعد اخالقی باالتر
از متوسط بوده است .اگرچه از لحاظ آماری دادههای مربوط به این بعد نیز همچون ابعاد دیگر
شهروندی اسالمی معنیدار نبوده است .همچنین یافتههای بدست آمده از مصاحبه با استادان نشان
میدهد که موانع تحقق شهروندی اسالمی در سه بخش اجرایی – محیط برونسازمانی ،ساختار و
سیاست گذاریها ،مسئولین ،نیروی انسانی کارآمد ،فرهنگی – برنامههای فرهنگی ،نیروی انسانی،
محیط دانشگاه و آموزشی – برنامههای وزارت علوم ،محتوای دروس ،تعامالت استاد دانشجو قرار دارد.
( (Tan,2007در پژوهشی تحت عنوان اسالم و آموزش شهروندی در سنگاپور ،چالشها و کاربردها
به بررسی و تحلیل مفهوم آموزش شهروندی در سنگاپور پرداخت .نتایج حاصل از پژوهش او نشان
داد که تربیت شهروندی در سنگاپور باید به عنوان مفهومی چند بعدی ،پیچیده و میان رشتهای در
نظر گرفته شود .از دیگر نتایج پژوهش او این بود که باید نسبت به تنوع و تفاوت مذاهب آگاه بود و
با احترام و قدرانی با آنها برخورد کرد.
بنابراین همانگونه که مالحظه میکنید پژوهشها و تحقیقات متعددی پیرامون تربیت
شهروندی از دیدگاه اسالم انجام شده است و نتایج بسیاری در این زمینه بدست آمده است .از این
رو پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت شهروندی از دیگاه اسالم ،درصدد پاسخگویی
به سواالت زیر برآمده است.
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سواالت پژوهش
 )1مبانی فلسفی تربیت شهروندی از دیگاه اسالمی کدامند؟
 )2ابعاد تربیت شهروندی از دیدگاه اسالمی کدامند؟
 )3داللت های آموزشی تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم از منظر ابعاد تربیت شهروندی
(شناختی-نگرشی ،انگیزشی-عاطفی ،رفتاری-عملی) کدامند؟
 )4مدل مفهومی تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم دارای چه ابعاد و مبانی اساسی میباشد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی است که با رعایت اصول موضوعهی پارادایم کیفی به
انجام رسیده است و طرح آن غیر پیدایشی است .محقق کیفی میتواند تحقیق خود را با طرح غیر
پیدایشی( )Non-Emergent Designبه انجام برساند ) .(Lincoln & Guba, 1985در طرح غیر
پیدایشی محقق ابتدا به گردآوری داده ها اقدام نموده و پس ازآن به تجزیه و تحلیل آن میپردازد )
 .(Strauss & Corbin ,2006بنابراین دادههای مورد نیاز به روش اسنادی و با رعایت قاعده ی
حداکثر تنوع و اصل اشباع شدگی در انتخاب اسناد مرتبط با موضوع پژوهش ،گردآوری شدند.
همچنین دادههای گردآوری شده ،پس از اجرای قاعدهی سازواری دادههای کیفی با استفاده از
رویکرد توصیفی -تفسیری مورد و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

يافته های پژوهش
مباني فلسفي تربيت شهروندی از ديدگاه اسالم کدامند؟
هر جهانبینی و ایدئولوژی ازجمله اسالم بر پایه مبانی ،ابعاد فلسفی و نگرشی خاص خود می
باشد که پیروان آن در راستای قوانین این مکاتب عمل میکنند .برای فهم ابعاد تربیت شهروندی از
دیدگاه اسالم ،نیازمند شناختی از شاکلههای بنیادین آن هستیم؛ این مبانی فلسفی ،هستیشناسی،
معرفتشناسی و ارزششناسی میباشد .به بیان دیگر در صورت فهم و درك درست این مبانی،
مفهوم تربیت شهروندی و ابعاد آن نیز ،دقیق تر تحلیل و بررسی میشود.
هستي شناسي :اصوال مکاتب مختلف برای توصیف و تبیین جهان و پدیدههای هستی تحلیل
و تفسیری از پدیده ها و جهان هستی دارند .اسالم مکتبی است که یگانهپرستی را به عنوان عالی
ترین و دورترین هدف ها مد نظر دارد .یعنی پرستش و توجه و تمرکز روی یک هدف واالی
توحیدی که پرستش خداوند است .اسالم به شهروند میآموزد که «کمال ایمان در توحید و یگانه
دانستن او و تکامل توحید ،در اخالص به ساحت قدس ربوبی است و اخالص هم فقط به احدیت
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ذات حق و در پرتو نفی صفات زاید صورت میگیرد» .در جهانبینی اسالمی همه پدیدهها در حال
حرکت و تکامل هستند .تعلیم و تربیت در حوزه هستی شناسی باید بر شناخت عالم طبیعت و
کشف قوانین حاکم بر آن مبتنی باشد .بدینصورت همه پدیدهها دارای قوه و استعدادهایی هستند
که در مسیر حرکت برای تکامل این قوه ،استعدادها را به فعلیت میرساند .در این زمینه هم انسان
دارای ویژگی تکاملی است،که از ویژگی وجودی و ماهیت او سرچشمه میگیرد .بنابرین انسان
صاحب بعد معنوی است ،هم بعد معنوی و هم بعد جسمانی یک هدف را دنبال میکنند و در پی
تکامل هستند ) .(Bagheri, 2009اسالم برای شهروند پرورشیافته مکتب الهی خود ،هستی را دارای
هماهنگی و هدف از پیش مشخص ،معرفی میکند و این امر نقطه مقابل فلسفه کانتی و دکارتی
است که هستی را فاقد هدف از پیش تعیینشده میدانند ) (Nasr, 2010خالصه مطلب اینکه
هستی شناسی اسالم:
 زمینه تربیت شهروندی در شناخت خالق جهان میباشد که هر آنچه وجود دارد آفریده
اوست.
 سیر اهداف در جهان در پرتو رشد تکاملی و به تبعیت از نظم موجود در جهان است.
 شهروند به عنوان جزئی از هستی تربیت میشود که برای غایت مند نمودن زندگی نیاز
به تربیت اسالمی دارد.
جدول.1هستی شناسی تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم
جهان آفرینش آیت و نشانة خداوند است.
خداوند هم مبدأ و هم مقصد هستی است.
همه پدیده های هستی در حال حرکت و تکامل هستند و تجلی صفات الهی هستند( .تکامل -سلسله مراتب)
دارای هماهنگی و هدف هستند که از قبل وجود داشته است.
شهروند را بصوت فعال در نظر می گیرد که جهت رسیدن به اهداف باید تالش کند.
هستی کلیتی جامع دارد و اجزای آن هم مشخص است.
انسان برترین مخلوق خداوند و خلیفه او بر روی زمین است.

معرفت شناسي :راه های شناخت در اسالم در چند مقوله خالصه میشود که شهروند مورد
نظر با جهان هستی ارتباط برقرار می کند و در جهت رستگاری ابدی بکار میگیرد:
عقل :در قران1کریم عقل به عنوان وجه تمیز از سایر مخلوقات حایز اهمیت است .عقل در قرآن
دارای دو معنی است .ادراك و نیروی درك که ماحصل آن تمیز بین خیر و شر
 1روم  8-و آل عمران 190-
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است ) .(Tabatabaei,1999از نظر معرفتشناسی اسالمی عقل تنها بر بخش کوچکی از هستی
مشرف و شناخت دارد ،اما بر بخش بزرگتر جهان هستی نمیتواند شناخت حاصل کند
( .)Malekiyan, 2000حضرت علی (ع) میفرمایند« :خداوند بزرگتر از آن است که عقول بشر با
تفکر و تعقل او را متصور و محدود سازند») .( Nahj al-Balaghah,2014: sermon 155بنابرین عقل
الزم اما کافی نیست.
1
قلب :ابزاری دیگر در راه کسب معرفت است .بر اساس آیات قرآن از نشانههای آن است.
همچنین خداوند متعال بشارت می دهند مردمی را که در راه خدا مجاهدت کرده و اخالص می-
ورزند و پاداش ایشان هدایت غیبیشان است 2.از طرف دیگر قوای نفس انسان را که منشاء صفات
پسندیده و ناپسند است شامل قوه عاقله ،غضبیه و شهویه میباشد .قوه عاقله منشاء علم و حکمت
است 3.مشاهده میکنیم که در مکتب اسالم برای تربیت شهروند راههایی شناخت مسائل ،اهداف،
راهکارها و جهانبینیها را در وجود خود شهروند جستجو میکند .برای اینکه یک شهروند به
شناخت دست یابد از قوههای نفسانی یا درونی خویش مدد میگیرد .از سوی دیگر همین قوای
درونی ،خود میتواند موانعی برای شناخت موردنظر در مکتب اسالم میباشد .چنانکه بیان میشود،
میتوان ازجمله موانعی که انسان را از دستیابی به معرفت باز میدارد مواردی شامل تکبر و
خودمحوری 4،مجادله از روی جهل،5توجه به افسانهها 6،خودفریبی 7،خودفراموشی 8،انکار و
لجاجت 9،ماندن در شرك و تردید10،عدم دوری از غفلت و ظن را نام برد.(Nasr, 2008) .
به طور کلی تربیت شهروند از منظر معرفت شناسی یعنی:
 ایجاد زمینههای الزم برای پرورش عقالنی و کسب شناخت صحیح درباره خدا ،جهان و
انسان
 آمادگی قوای وجودی شهروند برای بهروه وری از منابع مختلف کسب معرفت
 ایجاد زمینه های الزم برای پرورش شهروند
( 1ق(،)7-رعد )28-و(فتح)4-
 2عنکبوت آیه 69
(- 3بقره)269،
( 4جاثیه)8-
( 5الحج)8-
( 6نحل)24-
( 7بقره)9-
( 8حشر)19-
( 9عنکبوت)49-
( 10دخان9-و)8
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جدول.2معرفت شناسی تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم
بررسی دنیای پیرامون برحسب تجلیات امر مقدس همراه با تعقل ،شهود جهت تببین جهان بینی شهروند (حسی-
شهود)
متافیزیک به عنوان امری اساسی بر واقعیت های ذهنی و تجربی تقدم دارد.
هد ف تربیت همراه با مجاهدت شهروند جهت اتصال به ریسمان الهی است و دستیابی به امر قدسی اساس هدف
شناختی را شکل میدهد.
عقل به مثابه یکی از ابزارهای شناخت می باشد.
درك شهروند از واقعیات مبتنی بر ایمان است.
جهان خارج از ذهن واقعیت دارد .معرفت قطعی قابل وصول است و امکان شناخت اشیاء و پدیده های جهان هستی به
صورت حقیقی وجود دارد .حقیقت امری همیشگی و الیتغیر است ولی بر اساس نوع نگاه و رویکردهای افراد بشری
امکان تغییر در علم (معرفت به حقیقت) وجود دارد .مالك علم معتبر مطابقت با نفس األمر است .نفس فاعل شناسا،
مبدع علم است .قابلیت تقسیم علم از جنبههای مختلف وجود دارد.

ارزش شناسي :بعد دیگر در زمینه تربیت شهروندی مربوط به ارزش شناسی هست که برای
یک شهروند مسلمان چه ویژگی های ارزشی مد نظر هست و اینکه ارزش های مورد نظر اسالم
برای تربیت افراد کدام است؟ در فلسفة اخالق ،ارزش عبارت از مطلوبیتی انسانی است که از انجام
افعال اختیاری انسان به راهنمایی عقل و به صورت آگاهانه و بر اساس نیت و انگیزة صحیح در
راستای خواست متعالی او حاصل شود ) .(Mirzamohammadi,2006خداوند متعال در سوره نور آیه
 55به کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند ،وعده آگاهی و عزت در دنیا و از میان بردن ناامنی
بشارت میدهند .حاصل این امر خدا پرستی خواهد بود .زیرا کمال انسان در آن است .با این حال
زمانی که ناامنی ،گرسنگی و ذلت در میان باشد ،زمینه برای رشد معنوی و روحی انسانها فراهم
نخواهد شد .در سایه عدالت ،این آسایش و امنیت ،انسان ها می توانند به تعالی روحشان بپردازند.
پس هدفی که اسالم در نظر دارد تکامل روح است .این هدف بر همه ارزشها ارجح است .به تعبیر
دیگر ارزش مطلق در اسالم خداپرستی و تقواست.1در زمینه ارزش شناسی پنج عنصر از دیدگاه
اندیشمندان اسالمی توسط احمدی2عنوان شده است:
 «-1مالك ارزش کار تاثیر آن در کمال نفس انسان است -2 .هر کاری که بیشترین تاثیر
را در باالترین کمال انسان داشته باشد عالیترین تاثیر را خواهد داشت  -3هر کاری که
 1سوره علق آیه 7- 8
Ahmadi

2
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بیشترین تاثیر را در دور شدن انسان از خدا داشته باشد ،پستترین ارزشها و بدترین
ذلتها را خواهد داشت -4 .در بین این دوقطب مفروض مرزی واقع شده که همان بی
ارزشی خواهد بود -5 .ارزشهای اخالقی در طول ،هم تابع نیت است و هم تابع شکل کار.
پس ارزش هم تابع نیت است»). (Ahmadi, 2004: 34-35
جدول .3ارزش شناسی تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم
مطلق -نسبی -دارای سلسله مراتب
ارزش ها مطلق و قائم به ذات هستند (ارزش مطلق در اسالم ،خداپرستی و تقواست)
خلیفه بودن خداوند بر زمین
ارزش ها تابع قرارداد و ارزشگذاری بدون واسطه نمی باشد.
ارزش ها ثمره وحی و احادیث معصومین می باشد.
شهروند تربیت یافته مکتب اسالم اگاه و صاحب مسیر از قبل تعیین شده برای رسیدن به رستگاری و حکمت جاویدان
می باشد.
شهروند دارای اراده ،اختیار و قدرتی است که از خالق هستی بدست آورده است.

بنابراین همانطور که مالحظه شد ،تربیت شهروند اسالمی با توجه به مبانی فلسفی آن (هستی
شناسی ،ارزش شناسی ،معرفت شناسی) تحل یل و مورد بررسی قرار گرفت .از طرف دیگر در راستای
درك و فهم بیشتر مفهوم تربیت شهروندی اسالمی ،از نگاهی متفاوت و در قالب الگوی نظری
تورنی 1و همکاران ) )Shari poor,2004:183و قلتاش( ،)20122تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم
تحلیل و در ادامه مدل نظری پژوهش حاضر بر مبنای مفروضات مبانی فلسفی تربیت شهروندی و
همچنین با در نظر گرفتن ابعاد تربیت شهروندی مدنظر تورنی و قلتاش ،ارائه می شود.
ابعاد تربيت شهروندی از ديدگاه اسالمي کدامند؟
تربیت شهروند اسالمی ،در پژوهش حاضر با توجه به اندیشه تورنی و قلتاش یعنی فرآیند انتقال
مهارتها ،دانشها ،ارزشها و نگرشهای الزم برای مشارکت و ثبات جامعه از یک نسل به نسل
دیگر میباشد و در سه حوزه شناختی-نگرشی ،انگیزشی-عاطفی و رفتاری-عملی در نظر گرفته
شده است.

Torny
Gholtash

1
2
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بعد شناختي -نگرشي
برای یک شهروند مسلمان افزایش دانش و اگاهی فرد از مولفه ها و مصادیق شهروندی که در
جامعه مفید و فعال باشد و مهارتهایی را کسب کند که برای تحلیل و ارزیابی هرچه بهتر رفتار
شهروندی به کار آید ،ضروری است .از نظر اسالم درك و فهم پیرامون شهروندی (هرچند نه با این
اصطالح) مد نظر است .مکتب اسالم بشر را در موضع کلی و افراد جامعه یا همان شهروندان را
مخاطب خویش قرار می دهد .طبق آنچه در ادامه از بررسیهای صورت گرفته پیرامون تربیت
شهروند حاصل می شود ،مشخص میشود که از اهداف اسالم شناخت حیطههای شهروندی است
،که عالوه بر اهداف ،زمینه پژوهشی که نقد و تحلیل مسائل و موضوعات شهروندی را به همراه آورد
،داشته باشد (جدول .)4
جدول .4ابعاد و مولفه های بعد شناختی-نگرشی تربیت شهروندی در اسالم
مولفه ها

تربيت شهروندی در اسالم

شناخت حکومت و

دستیابی به مناصب حکومتی برحسب قوانین دینی است -حکومت دینی خالصانه تضمین
کننده حکومت الهی در جهت رفاه ،عدل و ..است.

دولت
فهم فرايند پژوهش
خدا محوری
عيني گرايي

تربیت شهروند کاوش و تحقیق در زمینه مسیر انتخاب شهروندان،از طریق صواب یا خطا است
که منجر به شناخت حقیقت واقعی گردد.
آموزش شهروندی در این زمینه مربوط به دستوراتی است که به یکتاپرستی می انجامد بدین
معنی که اصالت مطلق تنها خاص اوست.

شناخت حقوق بشر

در فرایند آموزش شهروندی شناخت و پذیرش حقوق بشر به معنای تکالیفی است که انسان
به عنوان جانشین خداوند در برابر او و نسبت به بندگان ،بر روی زمین دارد.

شناخت جريانات

شهروند فعال به عنوان نماد فکری جامعه مد نظر است که در پروسه شناخت مسائل همواره
باید بر تبیین دینی و مبادی الهی تکیه کند.

شناخت ساختار

تربیت شهروند کارآمد اسالمی قانون مدار و اگاه به روابط و ساختار در سطوح مختلف و بدور
از استبداد و خودرائی است .و این شناخت زمانی اعتبار پیدا می کند که وسیله ای درجهت
شناخت و تحقق اهداف الهی و انسانی و ابزار برپایی عدالت و رفاه همگانی باشد.

سياسي

حکومتي،درسطوح
مختلف جامعه

بعد انگيزشي-عاطفي
وجوه مشترکی که تربیت شهروندی در جامعه را تشکیل میدهد شامل هدفها ،عقاید ،آرزروها
و دانستنیهای مشترك میباشد که برای دستیابی به آنها باید گرایشهای عقلی و عاطفی معینی
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در آن جامعه برقرار کرد و در افراد انگیزهای بوجود آورد تا در جهت رفع توقعات و حوائج خودشان
دست به کنش بزنند )) (Torney-purta,2003جدول.(5
جدول .5ابعاد و مولفه های بعد انگیزشی-عاطفی تربیت شهورندی در اسالم
مولفه ها

تربيت شهروندی در اسالم

ايجاد اعتماد به نفس

اسالم شهروند را در صبر و ثبات و تقوا در زندگی دعوت می کند ،سپس چنین تبیین می
شود که این امر زمینه پرورش اعتماد به نفس در شهروند را تقویت میکند.

محيط زيست

انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین است،او فرمانروای مطلق بر زمین و طبیعت نیست
بلکه بخشی از مسولیت این جانشین را متوجه عالم آفریده خداوند می داند و سنت و مابعد
الطبیعه در راه ایجاد حس مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به طبیعت ،اساسی است.
(احیای ارزشهای عرفی – عقالیی) وظیفه و مسئولیت همگانی شهروندان است که به هدف
غایی یعنی ذات اقدس الهی در همه حال توجه کنند.

احترام به ارزش ها و
سنت
به

احترام

عقايد

ديگران

خوشبيني و رغبت

نوع دوستي

هـمـزیـسـتـی؛ بـه ایـن مـعـنـا کـه هـر طـرف بـپـذیـرد کـه طـرف مـقـابـل نـیـز حـق
دارد عـقـایـد خـود را داشـتـه بـاشـد و بـه شـعـائر مـذهـبـی خـود عـمـل نـمـایـد و
هـمه مردم شهروندانی عادی هستند با حقوق و وظایف یکسان که همگی برای دسـتـیابی
به منافع عمومی و دفع خطر مشترك در جهت وصول به جامعه دینی با هم همکاری کنند.
حس برادری و هم زیستی مسالمت آمیز را با خوشبینی به همدیگر و آموزش یا القاء این
ایده با اتکا بر صداقت در رفتار و گفتار توسط شهروندان به یکدیگر جهت درك آرامش حال
و آینده.
نوع دوستی به عنوان یک ارزش بنیادین و واال در نظر گرفته می شود که در موقعیت های
مختلف هم بر اساس همان مبادی ثابت الهی است.

بعد عملي -رفتاری :در این بعد از تربیت شهروندی به توسعه توانمندیها و مهارتهای عملی
و اجتماعی شهروند توجه می شود و شهروند در جریان فعالیت های یاد دهی و یادگیری پرورش
مییابد و با تدارك فرصت های مشارکت و تعامل سازنده در فرآیند فعالیت رشد و پرورش می یابد.
آنچه که در تربیت شهروندی این بخش از تحقیق مدنظر هست مربوط به نوع پرورش شهروند در
زمینهی توانمندیها و مهارتهای شهروند میباشد (جدول .)6
جدول .6ابعاد و مولفه های بعد رفتاری-عملی تربیت شهروندی در اسالم
مولفه ها

تربيت شهروندی در اسالم

قانون پذيری

به شهروند آموزش داده می شود که تسلیم اراده خداوند و قوانین الهی باشد و پذیرش این
قوانین بصورت امری درونی اتفاق می افتد.
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تجربه گرايي

تجربه در راستای واقعیت نهایی ظاهر می گردد.

هدفمندی

اندیشه خدامحوری حاکم بر همه شئونات زندگی انسان است و این امر چنان مهم می باشد
که دیگر اهداف جزئی در راستای رسیدن به رضای خداوند قرار دارند.

مشارکت و همکاری

تعاون و همکاری بین شهروندان بر مبنای تقوای الهی مد نظر می باشد که سبب مشارکت
شهروند در زندگی فعاالنه است.

مهارت حل مساله

هدف از آموزش حل مسائل مختلف زندگی است.بدیهی است در شرایطی که شهروند
مراتب بندگی خالص برای خداوند همراه با ایمان و تقوا را کسب نماید و قلب خود را در
رابطه با استعانت از ذات اقدس الهی قرار دهد راهکار های مواجهه با مسائل را شناخته
است.

مهارت ارتباطي-زباني

به سبب آالم و مسائل مشترك آدمیان ،ارتباط با دیگران براساس یک زبان مشترك اهمیت
واالیی پیدا میکند.

مشارکت در امور
جامعه
مسوليت پذيری

مواجهه عاقالنه با
جهاني شدن

مشارکت در امور جامعه یعنی استفاده از توان و استعداد افراد در امور جامعه است.
پیشرفت جامعة صالح باید حاصل عمل تعاملی و مداوم متربیان با مجموعهای از افراد به نام
مربی باشد.
مسئولیت پذیری در اسالم شامل مسئولیت انسان در قبال پروردگار بدین معنی که در پرتو
تعقل و اختیار ،تحت مشیّت الهی ،بر سرنوشت خویش حاکم میشود قرار می گیرد .سپس
حقوق انسانها و سایرین مدنظر است.
در زمینه معنا ،حقیقت ،و تحقیق ،همراه با تعهد شهروندان به جامعه انسانی ،میتوانند به
عنوان ابزارهای ارزشمندی برای پرورش شهروند جهانی و ساخت جوامع جهانی عمل
کنند.در این مقوله استفاده از روشهای تجربی علم و تکنولوژی در برابر تالشهای سیاسی
و مذهبی در بعد جهانی مد نظر است.

بنابراین همانگونه که مالحظه شد ،تربیت شهروندی از دیگاه اسالم را میتوان با توجه به مبانی
و جهان بینی آن که در بر گیرنده هستیشناسی ،ارزش شناسی و معرفت شناسی میباشد و هم با
توجه به ابعاد آن یعنی شناختی-نگرشی ،انگیزشی-عاطفی و رفتا ری عملی در نظر گرفت و آن را به
صورت دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار داد .در ادامه با در نظر گرفتن مبانی فلسفی و همچنین
ابعاد تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم ،مدل نظری پژوهش حاضر ارائه میشود.
داللت های آموزشي تربيت شهروندی از ديدگاه اسالم از منظر ابعاد تربيت شهروندی
(شناختي-نگرشي ،انگيزشي-عاطفي ،رفتاری-عملي) کدامند؟
آمادهسازی کودکان و نوجوانان برای زندگی اجتماعی به یک نگرانی مهم برای مقامات آموزشی
اکثر کشورها تبدیل شده است و طیف وسیعی از تالشها و تدابیر آموزشی و پژوهشی آنها صرف
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شناسایی ابعاد برنامههای درسی شهروندی و نحوه پرورش موثر آنها در حیطه شهروندی میشود
) .(Choob ghaloo,2008به بیان دیگر از مهمترین کارکردهای آموزش و پرورش ،در زندگی معاصر
و جامعه کنونی ،تربیت شهروندان فعال ،خالق و مسئولیت پذیر برای بر عهده گرفتن نقشهای
شهروندی در جامعه شهروندی در سطح محلی ،ملی و جهانی است؛ در واقع تربیت شهروندی
تدارك فرصتهای کسب دانش و اگاهی ،اتخاذ نگرش و تقویت توانمندیهایی است که فرد را در
تعامل موثر با دیگر افراد جامعه در جهت مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی یاری میرساند
) .)Yavari et al., 2013این مسئله در کشور ایران ابعاد دیگری نیز به خود میگیرد که باید به دقت
مورد توجه قرار گیرد .به بیان دیگر از آنجایی که نظام آموزش و پرورش ایران تحت تاثیر ایدئولوژی
و ارزش های دین مبین اسالم قرار دارد ،بنابراین طبیعی است که تربیت شهروندی نیز باید در
راستای این ایدئولوژی و ارزشها قرار گیرد و براساس آن در نظام آموزش و پرورش پیاده شود .به
همین دلیل در سالهای اخیر تحقیقات و پژوهش بسیاری در این ارتباط انجام گرفته است .پژوهش
حاضر نیز در راستای مطالب ذکر شده و با توجه اهمیت تربیت شهروندی اسالمی در نظام آموزش و
پرورش کنونی ایران ،از منظر ابعاد شناختی-نگرشی ،انگیزشی-عاطفی ،رفتاری-عملی به بررسی
داللت های آموزشی آن برای نظام تربیتی ایران پرداخته است.
بعد شناختي-نگرشي
در دو دهه اخیر ،نگاه ویژه تربیت برای شهروندی فعال ،این عرصه را دچار تحول عمیق نموده و
بازنگری همه جانبه برنامه های درسی و عناصر آن را در سطوح مختلف ضروری ساخته است
) .)Yavari et al., 2013از جمله این سطوح در نظام آموزش و پرورش که باید مورد بازنگری قرار
گرفته و در راستای ارزشها و باورهای اسالمی قرار گیرد ،بعد شناختی -نگرشی تربیت شهروندی
میباشد .به بیان دیگر اهداف ،برنامه ها و تمام فعالیتهای نظام آموزش و پرورش در زمینه تربیت
شهروندی باید دربرگیرنده مولفههای تربیت شهروندی از جمله شناخت حکومت و دولت ،فهم
فرآیند پژوهش ،شناخت حقوق بشر ،شناخت جریانات سیاسی ،شناخت ساختار حکومتی درسطوح
مختلف جامعه باشد.
بنابراین دانش آموزان باید در نظام آموزشی تحت تاثیر مولفه های تربیت شهروندی ،آموزش
ببینند .از طرف دیگر برنامههای درسی و فعالیتهای آموزشی درون مدارس نیز باید بازتاب دهنده
این مولفهها (تربیت شهروندی) بوده و آنها را انعکاس دهند .مولفهها و مفاهیمی همچون حقوق
بشر ،شناخت جریانات سیاسی و ساختار حکومتی و غیره در صورتی که در برنامهها و اهداف نظام
آموزشی ،در ذهن و فکر دانش آموزان نهادینه شده و در آینده آنها در راستای به کارگیری آنها
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در زندگی خود اقدام خواهند کرد و مهمترین هدف نظام تربیتی که همان تربیت شهروند آگاه و
بصیر برای جامعه است محقق می شود.
بعد عاطفي -انگيزشي :تربیت شهروندی جهت گیریها و رویکردهای مختلفی را شامل شود
)که این جهت گیریها نی ز باید ابعاد تربیت شهروندی را مورد توجه قرار داده و در راستای نهادینه
کردن آنها در نظام آموزش و پرورش کوشش کنند ) .(Gholtash et al, 2008از جمله ابعاد تربیت
شهروندی که باید مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ها و فعالیت های آموزشی به کار گرفته شود،
بعد انگیزشی -عاطفی تربیت شهروندی میباشد .این بعد دربرگیرنده مولفه های ایجاد اعتماد به
نفس،محیط زیست،احترام به ارزشها و سنت ،احترام به عقاید دیگران ،خوشبینی و رغبت،
نوعدوستی می باشد .به بیان دیگر نظام آموزش و پرورش کشور به منظور ارتقا و پیادهسازی مفهوم
تربیت شهرو ندی در مدارس و نهادینه کردن آن ها در فکر و ذهن دانش آموزان ،باید این مفاهیم را
در تمام برنامه و فعالیتهای خود در نظر بگیرند .در این صورت است که دانش آموزانی در نظام
آموزشی تربیت خواهند شد که دارای اعتماد به نفس زیاد در مسائل تحصیلی و غیر تحصیلی بوده و
نسب ت به آینده تحصیلی و شغلی خود امیدوار هستند .از طرف دیگر دانش آموزان احترام به ارزش
ها و سنت ها و همچنین دوستی با محیط زیست به منظور پایداری آن را در تمام اوقات مدنظر قرار
داده و در حفظ و نگهداری آن ها کوشش خواهند کرد.
بعد رفتاری-عملي :تربیت شهروندی فرایندی است که شهروندان فعال ،مطلع ،حساس و
کارآمد در زندگی مدنی و امور مربوط به ناحیه خود را ایجاد نموده و جنسیت ها ،نژادها و ساختار
طبقاتی را معرفی کرده و عدالت اجتماعی و تنوع را گسترش داده و افراد را به تامل و مشارکت در
جریانات سیاسی و تصمیم گیری آماده مینماید )(Choob Ghaloo, 2008به بیان دیگر نظام آموزش
و پرورش در راستای به کارگیری این از تربیت شهروندی ،زمینههای مشارکت در تصمیم گیری ها،
حل مساله ،مسولیت پذیری و غیره را فراهم می کند .از این رو در صورتی که بعد رفتاری -عملی
تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش و به خصوص در مدارس نهادینه شود ،دانش آموزان به
قطع ،مسئولیت پذیرتر ،قانون پذیرتر شده و در امور مختلف جامعه به صورت هدفمندی مشارکت
خواهند و در این صورت است که جامعه نیز از داشتن چنین افراد آگاهی نهایت بهره را خواهد و برد
و گام حرکت به سمت پیشرفت را سریع تر خواهد پیمود.
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م دل مفهومي تربيت شهروندی از ديدگاه اسالم دارای چه مباني و ابعاد اساسي مي
باشد؟
تربیت شهروندی اسالمی به معنای تربیت شهروند در راستای باورها ،اصول و ارزشهای
اسالمی می باشد .به بیان دیگر این نوع تربیت ،درصدد رشد و اعتالی انسانها به درجات و مراتب
کمال انسانی و همچنین شکوفایی تمام استعدادهایش هست .از این رو باید همه جوانب و ابعاد
وجودی انسان (شناختی ،عاطفی و عملی) را در برگیرد و در جهت جهان بینی الهی تنظیم شود؛
زیرا تنها در این صورت است که میتوان به اهداف نهایی تربیت شهروندی که همان رسیدن به قرب
الهی یا رضای خداوند میباشد ،نائل شد .بنابراین تربیت شهروندی اسالمی هر سه بعد وجودی
انسان یعنی شناختی -نگرشی ،رفتاری -عملی و انگیزشی -عاطفی را باید مد نظر قرار داده و
براساس مولفه های اساسی آنها اهداف و رسالتهای خود را تدوین کند .به طور مثال بعد
شناختی -نگرشی تربیت شهروندی اسالمی ،باید خدامحور و در عین حال توجه زیادی به مسائل
مرتبط با حقوق بشر داشته باشد و یا در بعد انگیزشی -عاطفی ،نوع دوستی و احترام به دیگران و ...
از جمله مهمترین مسائلی است که در این نوع تربیت باید مدنظر قرار گیرد .در بعد رفتاری -عملی
نیز مهمترین عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد و تربیت شهروندی براساس آنها تنظیم و تهیه
شود ،مشارکت ،مسولیت پذیری ،عقالنی بودن و ....میباشد .به طور کلی میتوان عنوان کرد که
تربیت شهروندی اسالمی در بر گیرنده سه بعد اساسی (شناختی-نگرشی ،انگیزشی -عاطفی،
رفتاری -عملی) بوده که به طور مداوم بر روی یکدیگر اثر میگذارند و حرکت در راستای تربیت
شهروندی صحیح ،بدون توجه به این سه بعد وجودی انسان امکان پذیر نیست و در صورت به
کارگیری نیز نتایج مثبتی به بار نخواهد آورد .از طرف دیگر این ابعاد سه گانه وجود آدمی که تربیت
شهروندی باید براساس آن ها تدوین ،تنظیم و اجرا شود باید در راستای ایدئولوژی و جهانبینی
اسالمی قرار گیرد ،تا نتایج رضایت بخشی از آن حاصل شود .این جهان بینی و مبانی فلسفی که
تربیت شهروندی و ابعاد آن باید در جهت آنها قرار گیرد ،ارزش شناسی ،هستی شناسی و معرفت
شناسی می باشد .به بیان دیگر تربیت شهروندی اسالمی باید تمام مراحل و اصول خود را بر مبنای
این مبانی تهیه و اجرا کنند .زیرا به طور مثال در صورتی تربیت شهروندی این اصل حیاتی که
"جهان نشانه و آیت خداوند است" و یا "ایمان از جمله ملزومات اساسی رستگاری است" ،را در نظر
نگیرد ،هرگز نمی تواند انسان را در جهت نیل به اهداف الهی و اسالمی هدایت کند .ارتباط این ابعاد
و مبانی اساسی تربیت شهروندی اسالمی را در شکل  2مالحظه می کنید.
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شکل .2مبانی و ابعاد تربیت شهروندی

بحث و نتيجه گيری
تربیت شهروندی از زمینههایی است که در چند دهه اخیر از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و
دامنه مباحث و پژوهشهای آن به طور فزاینده ای گسترش یافته است ) .(Heydari et al, 2013به
بیان دیگر در حال حاضر تعلیم و تربیت شهروندی به عنوان مفهومی چالش برانگیز در نظر گرفته
میشود و مکاتب و ایدئولوژی های مختلف نیز با توجه به اصول و ارزشهای اساسی خود به تحلیل
و بررسی آن پرداخته اند .متفکران و مکاتب غربی علیرغم پژوهشها و تحقیقات فراوانی که در
زمینه تربیت شهروندی ،اصول ،ابعاد ،پیامدها و  ...انجام داده اند ،نتایج امیدوارکنندهای ارائه نکرده
اند و بیشتر مباحث آن ه ا در این زمینه ،حول محور غایات مادی تربیت شهروندی در نظر گرفته
میشود .در حالی که در سالهای اخیر و به همت پژوهشگران و متفکران ایرانی مباحث مربوط به
تربیت شهروندی در دین اسالم به طور دقیق مورد تحلیل قرار گرفته و از زوایای گوناگون بررسی
شده است و پیامدهای گ سترده و مثبتی در ابعاد فردی و اجتماعی در پی داشته است .در همین
رابطه و با توجه به اهمیت مفهوم تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم ،پژوهش حاضر درصدد واکاوی
این مفهوم بنیادی برآمده است و از لحاظ مبانی و فلسفی و همچنین ابعاد آن ،این مفهوم را بررسی
کرد و در نهایت مدلی پیشنهادی در این زمینه ارائه داد.
در پاسخ به سوال اول پژوهش که به دنبال تحلیل و تفسیر مبانی فلسفی تربیت شهروندی از
دیگاه اسالمی بود ،سه مفهوم کلی هستی شناسی ،ارزش شناسی و معرفت شناسی به عنوان مبانی
فلسفی تربیت شهروندی اسالمی در نظر گرفته شدند .هر یک از این مفاهیم نیز در بردارنده اصول و
مولفه هایی هستند که مسئوالن نظام تربیتی باید در ارتباط با تربیت شهروندی آنها را مورد توجه
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و دقت قرار دهند .از جمله اصول هستی شناسی که در تربیت شهروندی باید مدنظر قرار بگیرد و در
پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت عبارت است از" :جهان آفرینش آیت و نشانة خداوند است؛
خداوند هم مبدأ و هم مقصد هستی است؛ همه پدیدههای هستی در حال حرکت و تکامل هستند و
تجلی صفات الهی هستند؛ هدف مندی؛ شهروند را بصوت فعال در نظر میگیرد که جهت رسیدن
اهداف باید تالش کند؛ هستی کلیتی جامع دارد و اجزای ان هم مشخص است؛ انسان برترین
مخلوق خداوند و خلیفه او بر روی زمین است.؛ انسان برترین مخلوق خداوند و خلیفه او بر روی
زمین است".
همچین اصول ارزش شناسی که میتواند راهنمایی برای به کارگیری صحیح تربیت شهروندی
شود و در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از "ارزشها مطلق و قائم به ذات هستند
(ارزش مطلق در اسالم خداپرستی و تقواست)؛ خلیفه بودن خداوند بر زمین؛ ارزشها تابع قرارداد و
ارزشگذاری بدون واسطه نمی باشد؛ ارزشها ثمره وحی و احادیث معصومین میباشد؛ شهروند
تربیت یافته مکتب اسالم آگاه و صاحب مسیر از قبل تعیین شده برای رسیدن به رستگاری و
حکمت جاویدان می باشد؛ شهروند دارای اراده ،اختیار و قدرتی است که از خالق هستی بدست
آورده است".
از منظر معرفت شناسی نیز مهمترین اصول برگرفته شده از پژوهش حاضر به منظور ارائه بهتر
و مناسب تر تربیت شهروندی شامل :بررسی دنیای پیرامون برحسب تجلیات امر مقدس همراه با
تعقل؛ شهود جهت تببین جهان بینی شهروند؛ متافیزیک به عنوان امری اساسی بر واقعیت های
ذهنی و تجربی تقدم دارد؛ هدف تربیت همراه با مجاهدت شهروند جهت اتصال به ریسمان الهی
است و دستیابی به امر قدسی اساس هدف شناختی را شکل می دهد؛ عقل به مثابه یکی از ابزارهای
شناخت درك شهروند از واقعیات مبتنی بر ایمان است؛ جهان خارج از ذهن واقعیت دارد .معرفت
قطعی قابل وصول است و امکان شناخت اشیاء و پدیده های جهان هستی به صورت حقیقی وجود
دارد؛ حقیقت امری همیشگی و الیتغیر است ولی بر اساس نوع نگاه و رویکردهای افراد بشری امکان
تغییر در علم (معرفت به حقیقت) وجود دارد؛ مالك علم معتبر مطابقت با نفس األمر است؛ نفس
فاعل شناسا ،مبدع علم است .قابلیت تقسیم علم از جنبههای مختلف وجود دارد".
در پاسخ به سوال دوم پژوهش نیز که در ارتباط با ابعاد تربیت شهروندی از دیدگاه اسالمی بود،
پژوهش حاضر در قالب ابعاد شناختی-نگرشی ،انگیزشی -عاطفی و همچنین رفتاری -عملی به
بررسی و تحلیل مفهوم تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم پرداخته است .به بیان دیگر تربیت
شهروندی از دیدگاه اسالم باید هر سه بعد ذکر شده از ابعاد وجودی انسان را در برگیرد و در زمان
تدوین و تهیه اهداف و اصول آنها دقیقا در راستای شکوفایی این ابعاد باشد .مهمترین پیامدهای
توجه به این ابعاد در ارائه تربیت شهروندی" ،پرستش و عبادت خداوند یگانه؛ دستیابی به حیات
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طیبه؛ نیل به مقام عبودیت و قرب؛ پرورش روحیه اعتدال؛ تربیت انسان عاقل و عالم؛ مسئولیت
پذیری" خواهد بود.
در پاسخ به سوال سوم پژوهش که در ارتباط با داللتهای آموزشی تربیت شهروندی از دیدگاه
اسالم از منظر ابعاد تربیت شهروندی(شناختی-نگرشی ،انگیزشی-عاطفی ،رفتاری-عملی) بود ،مرور
و تحلیل مطالعات نشان داد که هر سه بعد تربیت شهروندی قابلیت کاربرد و پیاده سازی در نظام
آموزش پرورش را دارند .به بیان دیگر نظام آموزش و پرورش مطلوب ،باید در راستای نهادینه کردن
مفهوم تربیت شهروندی اسالمی در نظام آموزشی به ویژه مدارس ،هر سه بعد را در نظر گرفته و در
برنامهها و فعالیتهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد .در صورتی که این ابعاد (شناختی-نگرشی،
انگیزشی-عاطفی ،رفتاری-عملی) در برنامه های و فعالیتهای آموزشی گنجانده شود ،دانشآموزان
نسبت به مقوله تربیت شهروندی ،احساس مسولیت کرده و در راستای مولفه های آنها از جمله
توجه به حقوق بشر ،احترام به سنت ها و ارزش ها ،هدفمند بودن در زمینه تحصیلی و غیر
تحصیلی و سایر موارد حرکت خواهند کرد .بنابراین نظام آموزشی به سمت دموکراتیک تر شدن و
همچنین دانش آموزان نیز در جهت پرورش روحیه تفکر و کاوشگری خواهند رفت.
در نهایت در پاسخ به سوال چهارم در ارتباط با مبانی و ابعاد مدل تربیت شهروندی از دیدگاه
اسالم ،پژوهش حاضر بر آن بود که هر نوع تربیت شهروندی که میخواهد در قالب الگوی اسالمی و
با توجه اصول ارزش های مورد توجه قرار گیرد ،ناگزیر خواهد بود که هر سه بعد وجودی انسان
یعنی شناختی-نگرشی ،انگیزشی -عاطفی و همچنین رفتاری -عملی را در نظر گرفته و مفهوم
تربیت شهروندی و الزامات آن را براساس این ابعاد در نظر بگیرد .عالوه بر این و بر پایه نتایج بدست
آمده هم تربیت شهروندی و هم ابعاد آن در صورتی به طور صحیحی مورد استفاده خواهند گرفت و
نتایجی مطلوبی را به بار خواهند آورد که در راستای مبانی فلسفی تربیت شهروندی یعنی هستی
شناسی ،معرفت شناسی و ارزش شناسی اسالمی تدوین و به کار گرفته شوند.

پيشنهادات
 نظام آموزش و پرورش مفهوم تربیت شهروندی اسالمی را به عنوان ضرورتی اساسی
در نظر گرفته و در جهت نهادینه کردن آن در دانش آموزان تالش کند.
 نظام آموزش و پرورش مفهوم تربیت شهروندی اسالمی را محدود به مقطع یا دوره،
گروه و یا مواد آموزشی خاصی نکند ،بلکه این مفهوم باید در تمام دورهها و گروهها و همچنین
در تمام کتاب ها و مواد آموزشی به کار گرفته شود.
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 در کنار استفاده و به کارگیری منابع درسی به منظور آموزش دانش آموزان در
 قرآن کریم و سایر روایات اسالمی نیز به موازات، متون اسالمی همچون نهج ابالغه، مدارس
.آنها ارائه شود
 به منظور نهادینه کردن مفهوم تربیت شهروندی اسالمی در نظام آموزشی به ویژه
 معلمان باید از روش های تدریس فعال و همچنین مشارکت دادن گسترده دانش،مدارس
.اموزان در فرایندهای یاددهی و یادگیری استفاده کنند
 بازاندیشی اساسی در مفاهیم کتابهای درسی و جهت دادن این متون در راستای
ارزشها و باورهای اسالمی و گنجاندن آنها در کتاب ها و مواد آموزشی
 اقتصادی و، اجتماعی، آمادهکردن بسترها و زیرساختهای مناسب از لحاظ فرهنگی
سیاسی به منظور به کارگیری مفهوم تربیت شهروندی اسالمی در کتب و مواد آموزشی
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