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Abstract
The aim of this study was to identify, extract and categorize the dimensions
and components of socialization in the views of Shahid Motahari and to develop
an Islamic-Iranian model in social education. In this study, the concept of
"socialization" is considered as social education based on the definition of the
Fundamental Transformation Document of Education (FTDE). The present
research is applied in terms of purpose, qualitative in terms of approach, and
interpretive in terms of the type of research method using conventional content
analysis technique. A total of 108 written works of Shahid Motahari that have
been published in the form of books were studied, analyzed, and interpreted in this
research. Based on the interpretive findings of this study, 73 subcategories, 13
categories, and 4 main components including the sense of social belonging,
acceptance of role and responsibility, dialogue and social communication, and
critical thinking were extracted. These components are the criteria of social
education from the perspective of Shahid Motahari and are considered as
indicators for transmitting basic social teachings to citizens. Considering the
centrality of the Fundamental Transformation Document of Education (FTDE) in
achieving the Islamic-Iranian model of social education, it is suggested that in the
step of the operational implementation of the document, the components extracted
from the works of Shahid Motahari be used.
Keywords: Socialization, Shahid Motahari, Content Analysis, Social
Education, Islamic-Iranian Model.
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چکيده
دستهبندی ابعاد و مؤلفهه ههای جامعهه پهییری د ر ای

هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ،استخراج و
شهید مطهری ( ه) و تدوین یک الگوی اسالمی-ایرانی د تربیت اجتماعی بوده است .د این پهژوهش،

مقاله پژوهشی

مفهوم جامعهشناختی «جامعهپییری» بر اساس تعریف سند بنیادین تحول رموزشوپرو ش ،بهمثابه تربیت
اجتماعی قلمداد شده است .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کا بردی ،از نظر ویکرد ،کیفی و از نظهر نهو
وش تحقیق ،تفسیری با تکنیک تحلیل محتهوای عرفی اسهت .تعهداد  108مهو د از راها مکتهوه شههید

تاریخ دریافت:
1400/4/9
تاریخ پذیرش:

مطهری که د قالب کتاه چاپ شدهاند ،د این پژوهش مو دبر سی و تحلیل و تفسیر قرا گرفهت .بهر

1400/6/23

اساس یافتههای تفسیری این پژوهش 73 ،زیرمقوله 13 ،مقوله و  4مؤلفهه اصهلی شهامل احسهاس تعلهق

صص35-69 :

اجتماعی ،پییرش نقش و مسئولیت پییری ،گفتگو و ا تباطات اجتماعی و سنجشگرانهاندیشی اسهتخراج
گردید .این مؤلفهها معیا های تربیت سالم اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری است و شاخصههایی بهرای
انتقال رموزه های پایه اجتماعی به شهروندان محسوه میشود .با توجه به محو یت سند تحهول بنیهادین
رموزشوپرو ش د دستیابی به الگوی اسالمی -ایرانی تربیهت ،پیشهنهاد مهیشهود د گهام پیهادهسهازی
عملیاتی سند ،از مؤلفههای مستخرج از راا شهید مطهری بهره گرفته

شود.

کليدواژهها :جامعهپییری؛ شهید مطهری ( ه)؛ تحلیل محتوا؛ تربیت اجتماعی؛ الگوی ایرانی -اسالمی.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.2.9

 .1استادیا  ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید پاکنژاد ،یزد ،ایران.

Miryazdi20@gmail.com
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مقدمه
موضع شهروندان در برابر ارزش ها و هنجارهای حاکم یکی از نناریر یوییای و ویداو یی
جامعه محسوب م شود و متصدیان هر جامعهای والش م کنند با اسیتااد از اباارهیای نونیانون
شهروندان را در مسیر یشتیبان از ارزش های کالن آن جامعه قرار دهند .در ادبیات جامعیهشناسی
مااهیم نونانون برای وبیین و وشریح این فرآ ینید ابیداش شید اسیز از جتریه وربییز اجتتیان
جامعهیذیری 1فرهنگیذیری و . ...درواقیع جامعیه شناسیان و یووهشیاران حیوز آمیوزش ویالش
کرد اند با رورت بندی مااهیم مخترف هم فرآیندهای جاری اجتتان را وبیین کنند و هم اینکیه
برای بهبود شرایط و مواجهه با مسائل اجتتان مسیرهای متااوو باشایند.
مرور وحوالت نیمقرن اخیر و نوش مواجهه جوانیان و افیرادی کیه ی دوران جتهیوری اسیالم
یرورش یافتهاند سیاسزنذاران را واداشته اسز بهکرات رویکردها و سیاسزهیای اجرایی را میورد
بازبین قرار دهند .یک از آخرین والشهای نظا مند در این حوز وصویب سند وحول بنییادین نظیا
آموزشویرورش بود اسز که

آن والش شد اسز ساختار و فرآیندهای مناسب جهز ییرورش

شهروندان مبتن بر آموز ها و ارزشهای مطروب جتهوری اسالم  -حیات یبه -فراهم آید.
سیاسزنذاران با رجوش به ماهو دین حیات یبه والش کرد اند ریورتبنیدی منسیجت از
اید های خود ارائه دهند و ازاینرو نالو بر مبان دین

از آمیوز هیای جامعیهشیناخت نییا بهیر

نرفتهاند .ماهو «جامعهیذیری» که یک از مااهیم کریدی در نرم جامعهشناس محسوب م شود
یک از مااهیت اسز که در مبان نظری سند وحول بنیادین آموزشویرورش مورداشیار مسیتییم
قرار نرفته و محوریز دارد .در این سند جامعهیذیری به معنای بسط ارزشهای اساس اجتتیان
در قالییب وعییال جویانییه آن و از مصییادیع ابعییاد حیییات یبییه بییه کییار رفتییه اسییز شییورای نییال
آموزشویرورش  ) 145 :1390و در وشریح و وبیین این ماهو ذیل ساحز وربیز اجتتان

قرترو

آن را شامل این موارد دانسته اسز :اروباط مناسب با دیاران وعامیل شایسیته بیا نهادهیای میدن و
سیاس

کسب دانش و اخالق اجتتان و مهارتهای اروبا

شیورای نیال آمیوزشوییرورش

.)303 :1390
1. Socialization
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هتچنان که اشار شد شرایط اجتتان و جهان و نیازهای نییروی انسیان بانید شید اسیز
سیاسییزنییذاران بییا رجییوش بییه ماییاهیم نرییم جامعییهشناسی و بییه خییدمز نییرفتن ماییاهیت ماننیید
جامعه یذیری برای انتیال ارزش های جتهوری اسالم به ودوین اسناد و متون راهبیردی برردازنید.
بااینحال به نظر م رسد جامعیز این ماهو مسترا والشهای نظری و یووهشهای بیشتری اسیز
و منابع بسیاری وجود دارد که باید مورد بازخوان و رورتبندی نتیع قرار نیرد وا انسجا نظری
و منطع ییاد سازی این مااهیم در نرره اجتتاش از قدرت بیشتری برخوردار شود.
یک از منابع کریدی در وطبیع مااهیم نظری با ضرورتها و نیازهیای هیر جامعیهای رجیوش بیه
نییرو هییای مرجییع فکییری آن جامعییه اسییز .ازاییینرو دسییتیاب بییه مبییان قابییلاوکییا در نظییا
آموزشویرورش ایران نیا مسترا رجوش به آموز های اسز که در ساختارده به انیالب اسالم
و نظا جتهوری اسالم نیش اساس داشتهاند .شهید مطهیری بیهننیوان یکی از انایای شیورای
انیالب اسالم و هتچنین نیش مهت کیه در وبییین مبیان انییالب اسیالم و جتهیوری اسیالم
داشتهاند جایاا ویو ای در شکلده وصویر مطروب از چاونا نظا جتهوری اسیالم داشیته
اسز .با وجود وحیییات نسترد ای که در خصوص نظریات وی رورت نرفته اسز جامعییز و
نستردن ماهوم اید های وی هنوز جای کار نظری بیشتری دارد .وربیز نیروی انسیان در ویراز
جامعه مطروب در اندیشه وی یک از مهمورین انایا ها در سخنران ها و مکتوبات وی بود اسز
و ازاینرو به نظر م رسد ماهو جامعهیذیری که قرابز معنای زیادی با ماامین وربیتی دارد در
نظریات وی قابل ررد و رورتبندی باشد و این رورت بندی نیا مدل کاربردی و ضروری برای
ییشبرد اهداف سند وحول بنیادین فراهم آورد؛ بنابراین در این میاله والش شد اسز بیا رجیوش بیه
کتب متعدد وی به واسیر و استخراج اید ها و مااهیم متاتن جامعهیذیری اقیدا شیود و سیاختار
نظری بنیادی ایشان در رابطه با ماهو جامعهیذیری احصا و ارائه نردد.

مبانی نظری
فرآیند رشد کودکان و مراحل آموزش و آماد سازی آنها برای یذیرش بهننیوان نایو یی
جامعه موضون اسز که در ماهو جامعهیذیری متبرور شد اسز .جامعهیذیری ورکیب از انطباق
ارادی و قوانین وحتیل شد خارج اسز که بهواسطه انتظارات سایر افراد انجا م شود.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نظریههای جامعهیذیری روند وکامل فردی یی

شخصییز انسیان را در محییط اجتتیان

بیا

شرایط خاص زندن ووضیح م دهند .این نظریات نشان م دهند که افراد چاونه م ووانند زبیان
دانش مهارتهای اجتتان
ی

هنجارها ارزشها و آدابورسو الز را برای مشارکز و ادغیا در

نرو یا اجتتاش کسب کنند هاینر .)1 :2017 1آبرانتس 2نیا معتید اسز فرآیند جامعهیذیری

شرایط فراهم م آورد که

آن زبان اندیشه و نیالنیز ووسعه ییدا کنند و این ووسعهییافتا

فرد را در میا شخص قادر م سازد به واسیر و کنش در محیط ییرامیون خیود بریردازد آبیرانتس
.)123 :2013
هرچند جامعهیذیری ی

ماهیو یروکیرار در دانیش جامعیهشناسی محسیوب می شیود ولی

هتچنان که مشخص اسز لاوماً وعریف واحدی از آن وجود نیدارد و هیر یی

از جامعیهشناسیان

جنبهای از آن را موردووجه ویو قرار داد اند .نیدنا  )44 :1399جامعهیذیری را بهننیوان مجیرای
ارر و اساس انتیال فرهنگ در ول زمیان و بیین نسیلهیا معرفی می کنید کیه موجیب اوصیال
نسل های مخترف به یکدیار م شود .بهزنم وی جامعیهییذیری مخیتص یی

دور سین خیاص

نیسز و فرآیندی مادا العتر اسز که در آن رفتار انسان بهوسیره کنشهای متیابل اجتتان به ور
ییوسته شکل م نیرد .ریچاردز و هتکاران )12 :2014 3جامعهیذیری را نیون کینش و واکینش
متیابل اجتتان م دانند که

آن فرد ارزشها هنجارهیا و دیایر نناریر اجتتیان موجیود در

جامعه یا محیط ییرامون خود را درون خود نهادینه م کند و آن را با شخصیز خود یاانه م سازد.
این وعبیر در وعریف ویدمن و هتکاران )43 :2014 4نالقهبند  )90 :1399کیوئن )103 :1398
رییداقت فییرد  )125 :1399احییدی و هتکییاران  )34 :1398و شییرفالییدین  )177 :1387در
رورتبندیهای نونانون ارائیه شید و ایین یووهشیاران ویالش کیرد انید رابطیه وعیامر فیرد و
ارزشهای اجتتان را در قالب وعریفهای نونانون از ماهو جامعهیذیری وشریح کنند.
متاکران اجتتان نییا در کنیار جامعیهشناسیان و حتی در معنیای وسییعویر ویالش کیرد انید
رورت بندی مشخص از فرآیند یذیرش و وربیز فرد در جامعه ارائه دهند .کنشاران اجتتان که
1. Höppner
2. Abrantes
3. Richards et al
4. Weidman et al
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در اندیشه وغییر ساختارهای حاکم برآمد و رویکردی انیالب به موضونات ا راف خود داشتهاند
یا را فراور نهاد و سازوکار وربیز افراد را به چالش کشید و والش کرد اند سیازوکار و محتیوای
جایااین و جدید برای آن ارائه دهند.
شهید مطهری بهننوان متاکری نتلنرا و انایا دار برای ایجاد وغییرات بنیادین در نظا وربیت
جامعه ایران در دوران فعالیز خود والش نسترد ای در وولید دانش و انتیال آن به سیطح اجتتیاش
به انجا رساند و کاربردیسیازی و متناسیب سیازی آن بیا شیرایط امیروزین جامعیه اییران مسیترا
بازخوان و واکاوی نسترد در متون برجایماند از ایشان اسز وا در نیین اوکیا بیه دانیش نرتی
بشری و جهان موجود مؤلاهها و بایستههای بوم این اندیشههیا نییا بیه یور سیاختارمند و نرتی
شکل یذیرفته و زمینه ییاد سازی آنها فراهم آید.

پیشینه پژوهش
رحرانشییین و هتکییاران  )1399در وحییییی بییه وبیییین مبییان وربیییز سیاسیی و اجتتییان
اندیشههای جان دیوی و آیزاهلل مطهری ر ) در وربیز شهروندی یرداختند و نتیجه بهدسزآمد
حاک از آن بود که این دو متاکر وربیز سیاس و اجتتیان افیراد را فرریت متتیاز در یییدای و
ویویز وربیز شهروندی و نتایانسازی هویز فردی در جامعه دانستهاند که م وواند در مسیر رشد
و وعال شهروندی قرار بایرد .به هتین منظور نظا آموزش بهننوان محور یادنیری با راحی و
برنامهریایهای دقیع آموزش م وواند فررز رشد شیهروندی دانیش آمیوزان را و بیا نناییز بیه
نظریات ارزند اندیشتندان چون مطهری فراهم آورد .بر اساس یافتیههیای بیهدسیزآمید در ایین
یووهش وربیز اجتتان و سیاس اندیشههای شهید مطهری بستری مهم و قابیلووجیه در وربییز
شهروندی محسوب م شود .به انتیاد شهید مطهری وربیز اجتتان و سیاس

یرورش شهروندان

اسز که در جهز یاسداشز ارزشهیای اسیالم و انسیان بیا جهیزنییری الهی و ووحییدی در
زندن اجتتان

در فعالیزهای نتوم جامعه مشارکز نتایند.

مهدوی  )1394در یووهش «انسان اجتتان از دیدنا شهید مطهری ر )»بیه بررسی انسیان
اجتتان از دیدنا این استاد فرزانه یرداخز بدین منظور بیه وحرییل مباحید مربیوط بیه انسیان و
جامعه در آثار استاد شهید مطهری یرداخته اسز .یافتیههیای وحیییع نشیان داد چیون اندیشیههیای
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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اجتتان شهید مطهری برنرفته از متون اریل اسالم نظیر قرآن نهجالبالغه و ...م باشد بنابراین
وتا سع ایشان در این بود اسز که مسائل اجتتان را که در غرب غالبیاً آن را بیر اسیاس امیور
مادی ووجیه م کنند از رییع امیور معنیوی و اسیالم ووجییه نتایید .نتیایج نشیان داد کیه شیهید
مطهری انسیان اجتتیان را موجیودی می دانید کیه در نیین اینکیه فردییز او اریالز دارد بعید
اجتتان او نیا دارای ارالز اسز .به انتیاد استاد مطهری انسان سالم و کامل اجتتیان

رو او

به امور جتع وعرع داشته و منِ او ما اسز .رو ایتان مؤمنین را یک کرد اسیز و در یی آن بیا
یکدیار هتدردی و روابط سالم اجتتان دارند.

فوالدی و دهیانیان  )1393در یووهش خود با موضوش «وغییرها و دنرنون های اجتتان در
اندیشه شهید مطهری» بیان می کنید :اسیتاد شیهید مروای مطهیری بیهننیوان متاکیر و فیرسیوف
اجتتان مسرتان و با اوکا به مبان دین و فرساه اسالم

نالو بر نید و بررس نظریههای موجود

دراینبار نظر خود را ر و با استناد به مبان اسالم

افی نو دربیار وحرییل و وبییین وغییرهیای

اجتتان نشود اسز .وااوت مهم مشهود در آرای استاد شهید با نظرییههیای ریاحبنظیران ایین
نرره فرا رفتن از وبیین مادی و بیان نیش نرل معنوی اسز .در این وحییع بیا روش اسینادی و بیا
وکنی

های وحریل محتیوای کیای

بیه وشیریح نظرییه اسیتاد مطهیری و مبیان فرسیاه اجتتیان و

انسانشناس ایشان در این رابطه م یردازد.

کشت آرای و سرطان نواد  )1393در یووهش خود وحز ننوان «اسالم سیازی میدارس بیر
اساس «نظریه بازنشز به خود» اسیتاد مطهیری» بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه واکیر اسیتاد واکیری
روشتند و بنیادی اسز .وی به روشها و قالبها به هتان انداز م اندیشد که به محتوا و اهیداف.
از دیدنا شهید مطهری مسئره «خود را نم کردن» و «خود را نیافتن» و در میابل «خود را بازیافتن»
ریشهای نتیع در معارف اسالم دارد.
سرطان رنان

 )1392در یووهش «مؤلاههای اخالق اجتتیان از دییدنا نالمیه با بیای و

شهید مطهری» به بررس مهمورین مؤلاههای اخالق اجتتان از منظر ایشان یرداخته و بیان م کند
شهید مطهری از جتره اندیشتندان هسیز کیه در واکیرات و نظرییات اخالقی خیویش بیه وبییین
هتهجانبه مؤلاههای مطروب اجتتان یرداخته اسز .مؤلاههای اخالق اجتتیان از دییدنا شیهید
مطهری بهمنظور ونظیم برنامه نتری جهیز حایور سیازند و سیالم انسیانهیا در جامعیه و محییط
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اجتتان مطابع با آموز های وشریع قرآن و سنز نبوی و بیر اسیاس فطیرت اولی انسیانهیا بایید
موردووجه و اجرای آنها به جهز دستیاب به کتال مطروب و ووفیییات الهی الز و ضیروری بیه
نظر م رسد.
باق نصرآبادی  )1383در یووهش با ننوان «استاد مطهری و نید اندیشههای جامعهشیناخت »
به این نتیجه دسز یافز :با ووجه به اینکه در نریم جامعیهشناسی

دانشییتندان غربی نظرییههیای

جدیدی را ارائه کرد و بیا ووجیه بیه سییطر نرتی غربییان آن نظریییات اریول مسیرم انااشیته
شد استاد شیهید بیا جسیارت و ویوان نرتی کمنظیر خیود بیر آنهیا نییدهای اریول وارد و در
جایاا متاکر مسرتان آنها را به چیالش کشیاند .یکی از زواییای قابیلوأمیل و وییدقیع در روش
نوشیتاری و ناتیاری اسیتاد مطهیری شیناخز اندیشه های زمان خویش از ی

رف و ویابینی و

نکته سنج وی در وحریل و وبیین اندیشه های جامعه شناس جامعه اسالم از سوی دیار اسیز کیه
استاد را بر آن داشیز ویا بیر محیور اسیروب و سیاق و روش خیاص بیه نیید وحریری

وبیینی

نیید

نیا و نیص آنها بریردازد.
فراهان فرد  )1383در وحییع خود با موضوش «اندیشه اقتصادی استاد شیهید مروای مطهیری
ر )» بیان کرد که جامعیز فکری شهید مطهری سبب شد اسز وا به بسیاری از مشکالت فکیری
زمان خیود یرداخته برای آنها را حلهای بیابد .بهرغم اینکه وخصیص اریر شییهید بارنییوار
اقتصیاد نبود و از رف

اقتصیاد اسیالم نییا در زمیان وی چنیدان مطیر نبیود اسیز مطالییب

ارزشتندی را دربار مسیائل اقتصیادی اسیال مطیر کیرد اسیز .در اییین وحیییع بیا اسیتااد از
نوشتههای استاد چارچوب نظا اقتصادی اسال را از دیدنا آن بارنوار معرفی و بیا اسییتااد از
آثار شهید مطهری مبان و اهداف نظا اقتصادی اسال را استخراج کرد اسز.
جتعبندی یووهشهای فوق و سییایر یووهشهای انجا شد در این زمینه نشیان می دهید کیه
واکنون یووهش در زمینه شناسای و وبیین ابعاد و مؤلاههای جامعیهییذیری بیر اسیاس آرای شیهید
مطهری ر ) انجا نشد اسز .با ننایز به مطالب میدماو و نیا سیوابع مطالعیاو

ییووهش فعری

سع دارد به این مسئره یاسخ دهد که جامعهییذیری در دییدنا شیهید مطهیری دارای چیه ابعیاد و
مؤلاههای اسز؟
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روش پژوهش
بر اساس هدف یووهش حاضر از روش وحریل محتوای کیا استااد شید اسیز .در وحرییل
محتوای کیا

داد های متن از ریع فرآیندهای بیهبندی نظا مند از کدنذاری وحرییل شید و

زمینه ها و الاوها شناسای م شود سییه و شیانون .)1278 :2005 1ننصیر اریر وحرییل محتیوای
کیا

واسیر ذهن یووهشار اسز .در این ییو وهش بیا رویکیرد وحرییل محتیوای نرفی بیه شییو

استیرای و به ور مستییم به استخراج میوالت اقدا شد اسز ایتان و نوشادی 1390؛ ابوالتعال
الحسین

 .)1392بدین ورویب متن  108کتاب از آثار شهید مطهری بهننوان جامعه آماری به شیو

کلشتاری موردمطالعه و بررس قیرار نرفیز و مییوالت میروبط بیا جامعیهییذیری از بطین آنهیا
استخراج نردید .با ووجه به اینکه شیهید مطهیری رویکیردی مسیتییم و هیدفدار در ییرداختن بیه
ماهو جامعه یذیری نداشته اسز بنابراین متن و ادبیات نظری منسجت در این خصیوص در آرای
وی وجود ندارد .بنابراین استخراج اید و آرای وی دربار جامعهیذیری مسترا رویکرد واسییری
یووهشییار در مواجهییه بییا کتییابهییای شییهید مطهییری بییود اسییز .محیییع بییا رجییوش بییه داد هییای
موردمطالعه بهودریج آنها را خالره کرد وا در نهایز به ارر ورین مااهیم و ماامین میروبط بیا
جامعهیذیری در آرای شهید مطهری دسز یابد .در این روش محیع بر اساس ادراك و فهم خیود
از متن موردمطالعه نوشتن وحریل اولیه را آغاز و این کار ادامه م یابید ویا یییشزمینیههیای بیرای
ظهور رماها آغاز شود .این نتل اغرب موجب م شود که ر ریای رماها از میتن ظهیور یابید و
سرس بر اساس شباهزهیا و وایاوتهایشیان میولیهبنیدی شیوند .مبتنی بیر اریول ییووهش کیای
کرسول1390 2؛ ایتان 1388؛ فری

3

 )1391در این یووهش از استراوویهای متیای خارج

و ووریاات نتیع و غن جهز کسب قابریز ا تینان استااد نردید.

1. Hsieh & Shanon
2. Creswell
3. Flick
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سؤال پژوهش
در مجتوش آثار شهید مطهری چه مااهیت م ووان برای جامعهیذیری استخراج کرد؟
مااهیم مستخرج از آثار شهید مطهری در اروباط با جامعهیذیری شامل چه مؤلاهها و ابعادی اسز؟

یافتهها
داد های خا بهدسزآمد از یووهش حاضر حارل بررس مجتونه کتابهای شهید مطهری
هستند که در متون آنها به بازیاب مااهیم مروبط با جامعهیذیری یرداخته شد اسز .روند وحرییل
به این رورت بود که با وحریل یارانرافهیا بیهننیوان واحیدهای معنیای و بیا بررسی دقییع میتن
کتابها واحدهای معنای شناسای و کدنذاری نردید .یس از مرحره کدنذاری کدهای مشابه
در دسته بندهای یکسان با ننوان زیر میوله دستهبندی شدند و سرس برای هر دسته میوله ای وعریف
نردید .با ورکیب میوالت هممعنا ابعاد ارر از داد ها برخاستند که نشاندهند جهزنیری کر
و انتاان متن کتابها در رابطه با ابعاد ماهو جامعهیذیری م باشد.
با وحریل جتره بیه جتریهی کتیاب هیا چهیار مایتون اریر ظهیور کیرد .بیا بررسی دقییع و
موشکافانه بر روی بعد اول مشخص نردید که دیدنا مطهری به این سیتز هسیز کیه انایای
جامعه نسبز به آن نون وابستا و وعرع ییدا کنند و ایین امیر در ی فرآینید زنیدن بیه آنهیا
آموزش داد شود .به هتین دلیل نا بعد اول «احساس وعرع اجتتان » انتخاب نردید.
موضوش دو که از متن کتب مطهری قابلبرداشز بود ووجه به رنایز اریول سیخن نایتن و
اجتناب از آسیب های رایج در این حوز بیود اسیز .نیالو بیر ایین در اهتییز برقیراری اروبیاط
نکتههای متعددی در متن بیان آنها بود و بر حاظ اروبا ات وأکید داشز .بیر ایین اسیاس نیا بعید
دو «ناتاو و اروبا ات اجتتان » انتخاب نردید.
وکرار و وأکید بر روی وجه نارش مسئوالنه به امور ا راف در سطح جامعه و محییطزیسیز
حاک از اهتیز این ماهو در دیدنا مطهری اسز .انجا رفتارها و کنشها به رورو آناهانه و
مسئوالنه بر اساس یذیرش جایاا خود بیهننیوان نایوی از جامعیه از مایاهیم بسییار نادیی
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جامعهیذیری اسز و بر این اساس نا بعد سو «یذیرش نیش و مسئولیزیذیری اجتتان » انتخاب
نردید.
چهارمین ماتون که از متن سخنران ها و کتابهای مطهری قابیلاسیتخراج بیود بیه ووانیای
منحصربهفرد نوش بشر یرداخته اسز .ووانای اندیشیدن یک از مهمورین وااوتهیای بشیر بیا دیایر
موجودات اسز که بسیاری از وااوتهای دیار نیا بهنون ناش از دارا بودن ایین ویونی شیکل
نرفته و قوا یافتهاند .نحو اندیشیدن و شییو هیای درسیز ایین امیر یکی از اریر ویرین مبیادی
دستیاب به اجتتان منسجم و در حال رشد اسز که حاوی ویونی هیای مخیتص خیود اسیز .بیر
اساس مجتونه ماامین که در خصوص ووجه به ووانای واکر و برخورداری از استیالل فکری در
وصتیمنیری از متون استخراج نردید نا بعد چهار «سنجشنرانه اندیش » انتخاب نردید.
در ادامه به بررس ابعاد ارر

میولهها و زیرمیولههای استخراج شید از آرای شیهید مطهیری

ر ) مروبط با جامعهیذیری م یردازیم:

 .6-1بعد اصلی اول :احساس تعلق اجتماعی
منظور از وم اول ظهور یافته از متن بیشتر معطوف به نحو شکلنیری احساس وابستا فرد به
نرو خود هسز .از وجایهووحریل متن کتابها در مورداحساس وعرع اجتتان
هویز اجتتان

 5میوله :احساس

هنجار یذیری و قانونمداری انعطاف یذیری احساس ندالز و انتتاد اجتتیان

ظهور کردند.
 .6-1-1مقوله اول :احساس هویت اجتماعی
در میوله اول ظهور یافته در وم اول رویکرد مطهری بیه سیتز آشکارسیازی اهتییز کیسیت
برای انایای جامعیه اسیز .درك افیراد از کیسیت خیود ناشی از ادراکی اسیز کیه از سیسیتم
اجتتان خود بهمثابه ی

کل حاکم و مسرط بر وی به دسز م آورند .فرد بیا ووجیه بیه احسیاس

هویت که از نرو و جامعه خود م نیرد نسبز به دسیتاوردها و موفیییزهیای متعریع بیه جامعیه
احساس غرور و افتخار م کند و خود را نسبز به دیاران واجد برویری خاری نتی دانید .وی در
والش خواهد بود با ووجه به حس هویت که از وعرع به اجتتانش بیه دسیز می آورد در راسیتای
خیر و رال جامعه اقدا به فعالیز نتاید.
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جدول  .1دستهبندی میوله احساس هویز اجتتان
زیر مقوله

پاراگرافهای استخراج شده

مقوله

«بعضی بهواسطه اروت زیاد اهل بطر میشوند ،بعضی بهواسطه قد ت زیهاد یهک
حالت بیاعتنایی و غرو و تکبر نسبت به دیگران پیهدا مهیکننهد .حتهی غهرو و

اجتناه از غرو و

تکبر د نگاه کردنش پیداست .قررن میگوید شما از رن دسته نباشید» (رشهنایی بها

خودبرتربینی

قررن ،ج  ،3ص .)103
«انسان د عین اینکه خودخواه است و وظیفه دا د برای حفظ بقها و حیهات
خودش برای خودش فعالیت کند .ولی تمام هستیاش خودخهواهی نیسهت،
خیرخواهی ،جهان سازی ،دنیاسازی ،بشریت و وجدان اخالقی ههم هسهت»

خیرخواهی

(رزادی معنوی ،ص .)254
«تغییر خط ،تغییر لباس ،به کا بردن الفاظ رنهها ،عیهد اانویهه بیگانهه ا بهر
عیدهای ملی و میهبی مقدم داشتن ،دلیل بر عهدم اسهتقالل وحهی و عهدم

غرو ملی و

حماسه است .رن ا میگویند غرو ملی ،غرو اجتماعی و غیهره» (حماسهه

اجتماعی

حسینی ،ج  ،2ص .)216
است بکا ببریم .جامعهای که خود ا بهعنوان یهک واحهد د ن نکنهد ،ا زش
سرمایههای خود ا نشناسد ،شید نیست» (حماسه حسینی ،ج  ،2ص .)200

یک واحد منسجم

«انقاله اسالمی ایران تنها قیام علیه استبداد سیاسی نبود؛ قیام علیهه فرهنه
و تفکر غربی بود ،بازگشت به هویت اسالمی و خود واقعهی و و جمعهی

هویت

این مردم بود یعنهی قهررن .ایهن قیهام نهوعی بازیهابی خهود جمعهی و ملهی

اسالمی -ایرانی

احساس هویت اجتماعی

«بجای شد اجتماعی که صفت فرد است ،شد اجتما که صفت جامعه شید

اد ان اجتما بهمثابه

اسالمی -ایرانی بود» (رینده انقاله اسالمی ایران ،ص .)247
«هویت انسانی (هویت فهردی انسهانی کهه اسهمش «اخهال » اسهت و هویهت
اجتماعی انسانی که اسمش جامعه یا اخال اجتماعی و یا سهاختمان اجتمهاعی

هویت انسانی

است و اصطال خاصی ندا د) بر این پایه است» (فلسفه تا یخ ،ج  ،4ص .)75
«معنی تولّی و تبرّی که هرکس باید به والیت علی بن ابهیطالهب علیههالسهالم
معتقد باشد ولی همین مقدا کافی نیست بلکه د همان حال بایستی یک حالت

والیتپییری ،توال و

منفی نیز داشته باشد ،یعنی رنچه ا که ضد علی و اه اوست نفی و انکا کنهد»

تبری

(رشنایی با قررن ،ج  ،2ص .)77
«از اواخر قرن چها م که فرهن

اسالمی انتشا تمام یافت ،فرهن

ایران بهه

صبغه اسالمی جلوه گری رغاز نهاد و پایه تعلیمات بهر اسهاس مبهادی دیهن
اسالم قرا گرفت» (خدمات متقابل اسالم و ایران ،ص .)93

فرهن

و تمدن

اسالمی و ایرانی
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مقوله دوم :هنجارپذیری و قانونمداری
در میوله دو ظهور یافته در وم اول مطهری به دنبال این اسز که نشان دهد یک از مؤلاههای
ارییر احسییاس وعرییع اجتتییان اییین اسییز کییه افییراد نسییبز بییه هنجارهییا قییوانین میییررات و
محدودیزهای آن اجتتاش یایبند هستند؛ یعن انر فرد خود را نسبز قواند و ...متعهد نداند حاک
از این اسز که وعرعخا ری نسبز به آن ندارد .مطهری بهننوان ی

نیالم دینی در رویکردهیای

اجتتان خود بهشدت وحز وأثیر آموز های دین بود و در مااهیت که انتیال می دهید هتیوار
نارش دین بهننوان ننصر مرکای آن مطر اسز .بخش از یایبندی به قواند در احترا افیراد بیه
دستورات و میررات دین نتود ییدا م کند این یایبندی بر مبنای ووکل به خدا شکل م نیرد.
جدول  .2دستهبندی میوله هنجاریذیری و قانونمداری
پا اگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

مقوله

«بشر یک نو باید و نباید دا د که د رن نو از بایدها و نبایدها دیدگاهها
همه یکسان است ،کلی است نه جزئی ،مطلق است نه نسبی ،چیزهایی کهه
ا زش اخالقی یا ا زش خانوادگی یها ا زش اجتمهاعی نامیهده مهیشهود»

پایبندی به ا زشها

(کلیات علوم اسالمی ،ج  ،2ص .)168
«از امام صاد ( ) پرسیدند :ریا همینکه به امام معرفت پیدا کردیم هر چه
فرمود :ما خودمان مسئول اعمالمانیم ،چگونه از شهیعیان مها فه تکلیهف

دینی

بشود؟! کا خیر تو مقبول است» (عدل الهی ،ص .)307
«افراد انسانی که با ما و شما معاشرت دا نهد و رداه و عهادات و اخهال
عمومی و قوانین و مقر ات و طرز تشکیالت اجتماعی ،همه عواملی است
اجتماعی که بر ما و شما احاطه دا د؛ میبایست زندگی ما با اینها متوافق
و سازگا باشد» (حکمتها و اند زها ،ج  ،1ص .)18

زندگی بر مبنای
رداهو سوم،
قوانین و مقر ات

«قانون اساسی دا یم ،د قانون اساسی ما قطعی و مسهلّم شهده کهه هیئتهی
باید ناظر باشند که قوانینی که مجلهس طهر مهیکنهد انطبها بها قهوانین

تأکید بر قانون

اسالمی داشته باشد .قانونی اگهر خهالف قهانون اساسهی بهود جلهویش ا

اساسی

بگیرند و اگر موافق بود ،نه» (اسالم و نیازهای زمان ،ج  ،1ص .)100
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هنجا پییری و قانونمدا ی

میخواهیم عمل کنیم .فرمود :بلی .گفتند :هر عمل و لو زنا ،سرقت ...امهام

پییرش تکالیف

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

زیر مقوله

پا اگرافهای استخراج شده

مقوله

«فر اصول دین و فرو دین ،که فرو  ،رن است که انسان بایهد عمهل کنهد؛
اما د اصول ،علم یا یقهین الزم اسهت .وقتهی از مها مهیپرسهند فهرو دیهن

توجه به فرو دین

چندتاست ،میگوییم :ده تا؛ نماز ،وزه( »...،رشنایی با قررن ،ج  ،3ص .)38
«این توکل به خدا به این معنا نیست که من انجهام نمهیدههم خهدا انجهام
بدهد ،میگوید انجام میدهم و توکل میکنم به خدا .از کلمهه توکهل ایهن
است که وقتی میبینند کها سهخت و سهنگین اسهت و احتمهال شکسهت

توکل به خدا

هست ،نیروی ایمانشان زنده و د کا های مقدس و صحیح میگویند ایهن
کا ا میکنم ،توکل به خدا» (گفتا هایی د اخال اسالمی ،ص .)15
خط ،تغییر لباس ،تبعیت د اسمگیا ی ،د مُد لباس ،د لبهاس پوشهیدن ،د
به کا بردن الفاظ رنها ،تابلوها ا به نام رنها کردن ،عید اانویه بیگانهه ا بهر
عیدهای ملی و میهبی مقدم داشتن و پییرفتن شعا های بیگانه دلیل بر عهدم

احترام به سنن و
نظامات سالم

استقالل وحی و عدم حماسه است» (حماسه حسینی ،ج  ،2ص .)216
«اما متأسفانه استفاده بعضی دیگر از افراد از حدّ استفاده یک حیوان تجاوز
نمیکند .رنها د این فصل الهام میگیرنهد امها نهه از ایهن فصهل بلکهه از

اجتناه از شکستن

صفات و ملکات پلید خودشان؛ الهام می گیرند اما چه چیز الهام میگیرند؟

قیود و حدود

جنایت و ردمکشی ،فحشا و فساد اخال  ،شکستن قیود و حهدود انسهانی»

انسانی

هنجا پییری و قانونمدا ی

«احترام به سنن و نظامات سالم یکی از عالئم حماسهه داشهتن اسهت .تغییهر

(بیست گفتا  ،ص .)205
«باید به موجب ایمان ،قوانین و مقر اتی که به خاطر مصالح اجتما وضه
شده است (حاال یا مِن جانب اهلل یا از جانب خهود مهردم کهه البتهه الاقهل
اصولش باید مِن جانب اهلل باشد) ،قهوانینی کهه ادا هکننهده اجتمها اسهت
(چون زندگی اجتماعی که بدون قانون نمیشود) و عمالً هم زندگی بشهر

عایت قوانین و
مقر ات

ا همین «اخال » ادا ه کرده است» (نبوت ،ص .)40

مقوله سوم :انعطافپذیری
در میوله سو ظهور یافتیه در ویم اول مطهیری بیه دنبیال ایین اسیز کیه نشیان دهید یکی از
مؤلاههای ارر احساس وعرع اجتتان این اسز که افراد به خیا ر اهتیتی کیه بیه قوانید حیاکم
م دهند و نارش مثبت که به آن دارند در برابر سخت ها و محیدودیزهیای ناشی از ایین قوانید
وسریم شد و انعطاف نشان م دهند .از رف دیار به خا ر درجه اهتیت که جامعه و زیسیتن در
جتع برای فرد دارد وی حاضر م شود نامالیتات رفتاری دیاران را برذیرد و بیه انتییادات آنهیا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ووجه کند .این ویون های وساهل محورانیه و منعطیف را می ویوان انعطیافییذیری نامیید .وحتیل
سخت ها و نامالیتات یک از ارر ورین کریدواژ هیای قرآنی و بارنیان دینی بیود اسیز .ایین
نامالیتات نتوماً از ناحیه شرایط حاکم و ییا ا رافییان بیه انسیان وارد می شیود؛ یعنی انیر کسی
ویون انعطافیذیری و نیدیذیری را نداشته باشد سرردن مسئولیز نروهی بیه وی کیار درسیت
نیسز؛ زیرا وی باید در برابر رفتارهای خود که بر روی دیاران وأثیرنذار هسز آمادن مواجهه
و انتیاد هم داشته باشد.
جدول  .3دستهبندی میوله انعطافیذیری
پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

مقوله

« د صد اسالم ازدواج با محا م میان ز دشتیان امر ایجی بهود بعضهی از مسهلمین
ز دشتیان ا به علت این کا مو د مالمت و دشنام و رنها ا زنهازاده مهیخواندنهد،
ائمه اطها مسلمانان ا از این بدگویی من کرده تحت این عنوان کهه ایهن عمهل د
قانون رنها مجاز و هر قومی نکاحی دا ند و اگر مطابق شریعت خهود ازدواج کننهد

اجتناه از
دشنام دادن

فرزندانشان زنازاده محسوه نمیشوند» (خدمات متقابل اسالم و ایران ،ص .)257
«اهل حق هرگز از اینکه تیکری به رنها داده شود نا احت نمیشوند و اگر کسی از
عرضه داشتن حق نا احت شود ،از عمل به حق به طریق اولی وگردان است .مهثالً
یک کاسب از تیکر دیگران نا احت نمیشود ،ولی اگر د عمل د وغ مهیگویهد ،از

انتقادپییری
انعطافپییری

تیکر خوشش نمیرید .علی ( ) از مردم تقاضا کرد هر تیکری دا ید بدهید که مهن
از این تیکرات خوشوقتم» (حکمتها و اند زها ،ج  ،1ص .)101
«انسان عالوه بر محیط طبیعی ،محیط اجتماعی ههم دا د ،بایهد بها ایهن محهیط نیهز
منطبق باشد .عوامل اجتماعی عبا تاند از سایر افراد با و حاالتی که دا ند و اعمالی
که از رنها سر می زند و قهوانین و مقهر ات و عهادات و ردابهی کهه بهر رن اجتمها
حکمفرماست .انطبا و انعطاف فرد عبا ت است از ضا و تسلیم به مصهالح جمه
و گیشت از هوسهای شخصی» (بیست گفتا  ،ص .)163
«یکی از راا ایمان دینی این است که انسهان ا از خهودی و خودپرسهتی خها ج و
شخصیت او ا بسط میدهد .دیگری شیرین کردن تلخی کا و سبک کردن سنگینی
رن ،یکی دیگر تحملپییر کهردن شهداید و مصهائب اسهت» (یادداشهتههای اسهتاد
مطهری ،ج  ،4ص .)122

48

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

انطبا با
محیط
اجتماعی و
مدا ا
صبر و
تحمل
سختیها

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

زیر مقوله

پاراگرافهای استخراج شده
«پیامبر (ص) د خانواده مهربان و نسهبت بهه همسهران خهود ههیچگونهه خشهونت
نمیکرد و این برخالف خلقوخوی مکّیان بود .بدزبانی برخ از همسهران خهویش
ا تحمل تا رنجا که دیگران از اینهمه تحمل نج مهیبردنهد .پیهامبر (ص) رنقهد
فرد عادى نیست ،پیغمبرانه است» (وحی و نبوت ،ص .)130

تحمل
نامالیمات
و بدی
دیگران

«پیامبر (ص) فرمود :اگر انسان سختیها ا تحمل کنهد ،بها سهخت سسهت هسهت.
معنایش این است :صبر کن ،استقامت بو ز .با دیگر تأکید کرد :که پیغمبهر از ایهن

استقامت

ریه چنین احساس کرد که همراه هر سخت دو رسان خواهد بود» (سیری د سهیره

و زی

انعطافپییری

نرمش داشت که یهودى همانجا مسلمان میشد و میگوید این تحمل ،تحمل یهک

مقوله

نبوی ،ص .)159

مقوله چهارم :احساس عدالت
در میولیییه چهیییار ظهیییور یافتیییه در ویییم اول رویکیییرد مطهیییری بیییه سیییتز آشکارسیییازی
اهتیییز ماهییو نییدالز از درون متییون دینیی و اروبییاط آن بییا زیسییز اجتتییان افییراد اسییز.
نییدالز یکیی از اساس ی وییرین ماییاهیم آمییوز هییای اسییالم اسییز و ووریییه بییه آن بییهکییرات
انجییا نرفتییه اسییز .ییینیاً رفتییار و وصییتیمنیییری بییر مبنییای نییدالز یکی از مهییموییرین وظییایف
مسییرتانان اسییز امییا آنچییه در اییین بحیید اهتیییز دارد احساس ی اسییز کییه نسییبز بییه رنایییز
نییدالز در سییطح اجتتییاش وجییود دارد؛ یعن ی نییالو بییر اینکییه از افییراد خواسییته م ی شییود بییه
نییدالز رفتییار کننیید مجتونییه روابییط حییاکم بییر جامعییه احسییاس خاریی را نسییبز بییدان
برم انایاد که م ووانید در رویکیرد مثبیز ییا منای افیراد نسیبز بیه اجتتیاش خیود اثیر نذاشیته
و احساس وعرع آنها را نسبز به جامعه شکل م دهد.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  .4دستهبندی میوله احساس ندالز
پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

مقوله

« خَیرُ الْهامو اوسسهاطُها» یعنهی د ههر کها ی بهتهرینش وسهط تهرین یعنهی
معتدل ترین است که از افراط وتفریط ههر دو بهه دو اسهت ،و لههیا اینجها
گفته اند اوسطشان یعنی بهترینشان ،معتدل ترینشان  .متأسفانه د جامعه ههای

پرهیز از

بشری معموالً نوعی نوسان وجود دا د ،به این معنی که ابناء بشر اغلب بین

افراطوتفریط

دو حالت افراط وتفریط نوسان و کمتر طریق اعتدال ا د پیش مهی گیرنهد»
(رشنایی با قررن ،ج  ،8ص .)293

همانا حالت تسلیم ،ضا و خرسندی به مصالح اجتما که با خوشهوقتی د

تقدم مصالح

هنگام تصادم مناف شخصی با مصالح اجتمهاعی ،از منهاف شخصهی چشهم

اجتماعی بر

بپوشد و احساس نا احتی و نا ضایتی نکند .فرد د تصادم مناف فردی بها

مناف

مصالح اجتماعی توافق ،سهازش و همهاهنگی نشهان دههد» (حکمهت هها و

شخصی

احساس عدالت

« رن توافقی که باید د زندگی خصوصی یک فرد نسبت بهه اجتمها باشهد

اند زها ،ج  ،1ص .)19
« ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید ،همیشه به عدالت گواهی بدهید ،هرگهز
دشمنی یک قوم شما ا وادا نکنهد بهر اینکهه عهدالت نکنیهد (بها دشهمن

عایت نظم

خودتان هم بهه عهدالت فتها کنیهد) کهه عهدالت بهه تقهوا و پرهیزکها ی

و عدالت

نزدیک تر است» (رشنایی با قررن ،ج  ،6ص .)154

مقوله پنجم :اعتماد اجتماعی
در میوله ینجم ظهور یافته در وم اول مطهری در واقع با ووجیه دادن بیه مییوالو کیه امیوری
رابطه ای هستند و در این روابط نحو نارش ما بیه یرف میابیل و نایرش متیابیل بیه میا ماهیو
مرکای اسز که در ویویز وعرع اجتتان مؤثر اسز و بهنون سیتان اجتتان محسوب م شود؛
بنابراین برای ووضیح این ماهو انتتاد اجتتان انتخاب نردید.
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جدول  .5دستهبندی میوله انتتاد اجتتان
زیر مقوله

پاراگرافهای استخراج شده

مقوله

«ولی آنان که خود را زرنگ میدانند و همواره میخواهند کار خوود را اوا یریو
دادن و گول زدن پيش ابرند ،میپندارند که در این مورد نيز میتوانند اا گول زدن
اهل حق اه مراد خویش نائل آیند .ولی ازآنجاکه حق و حقيقو

هويچگواه یریو

نمیخورد ،گرچه اهل حق گول اخورند ،اینگونه ایراد نقشههای یریبکارانهای کوه

اجتناب از
یریبکاری

میکشند اه ضرر خودشان تمام میشود» (آشنایی اا قرآن ،ج  ،2ص .)86
«مسئله ویای اه عهد و پيمان یک مسئله انسانی اس  ،مسئلهای اس
اه آن حکم میکند و اعم اس

که وجدان هر انسوانی

از اینکه آنکه پيمان میاندد مسلمان ااشد یا نباشود ،اساسوا

خداشناس ااشد یا نباشد ،اه ماوراءالطبيعه معتقد ااشد یا نباشد .از آن چيزهوایی اسو

کوه

وجدان انسانی هرکسی اه آن حکم میکند» (آشنایی اا قرآن ،ج  ،3ص .)144
«اه آدم ایایمان در هيچچيز نمیشود اعتماد و اطمينان کرد .آنجا که امني
نيس
مواظ

و اعتمواد

زندگی گوارا نيس  ،دائما نگرانی ،خوف ،اضطراب و دلهره ،آدمی هميشه ااید
ااشد که از ناحيه همان دوستان خود خيان

«سه چيز اس

که رعایتش واج

اس

نبيند» (ايس

گفتار ،ص .)162

ویای اه
عهد و
پيمان
خودداری
از خيان

چوه در موورد مسولمان و چوه در موورد

مسلمانی ادهد ولو کایرترین کایرها ااشد رعایتش واج

و خيانتش حرام اسو »

امان داری

(آشنایی اا قرآن ،ج  ،9ص .)136
«حسن تفاهم یعنی یکدیگر را خووب یهميودن و سووءتفاهم یعنوی یکودیگر را اود
یهميدن و البته این کلمه در جایی گفته میشود که توهماتی که ایراد درااره یکودیگر

اعتماد اجتماعی

غيرمسلمان ،از حقوقِ انسانی اس  :یکی رعایو

امانو  .اگور کسوی اموانتی اوه

رعای

حسن ظن

دارند از نوع سوءظن ااشد یعنی در زمينه «ادی» اوده ااشد» (حج ،ص .)9
«آن چيزی که نقص اس

و نام نفاق و دورویی دارد این اس

قدرت و استعداد خود ارای یریو

که آدمی از هموين

اجتناب از

دادن و گموراه سواختن و گوول زدن دیگوران

ریاکاری و
نفاق

استفاده کند» (حکم ها و اندرزها ،ج  ،1ص .)252
«در اینکه نيروی عقل ،تفکر و اندیشه ارای تودايرهای جزئوی و موودود زنودگی
اوثی نيس  .انسان در زندگی همواره مواجه اوا مسوائلی از

مشورت

ضروری و مفيد اس

قبيل انتخاب دوس  ،انتخاب رشته توصيلی ،همسر ،شغل و ...ادون شک در هموه

گيری و

اینها نيازمند اه تفکر و اندیشه و تداير اس

و احيانا نيازمند اه استمداد از تفکر و

تداير

تجراه دیگران میشود» (انسان و ایمان ،ص .)51
«یقيه در قسم دوم حق نوعی اجتهاد دارد ،همچنين دید خاصوی دراواره اجمواع و

توجه اه

اعتبار اجماع همان اعتبار ایکار عمومی و همچنين اینکوه اصول شوورا در اسو م

شورا و

همان اصل دموکراسی که غرب قرنها اعد طرح کرده اس » (اررسوی اجوم+الوی

اجماع در

نهض های اس می در صدساله اخير ،ص .)42

اس م
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جدول  .6فرآیند دستهبندی میوالت و زیر میولههای بعد اول
مقوله

زیر مقوله
اد ان اجتما بهه مثابهه یهک واحهد منسهجم ،احسهاس غهرو ملهی،
خیرخواهی ،اجتناه از خودبرتربینی ،هویت اسالمی-ایرانهی ،هویهت
انسانی ،والیتپییری ،توال و تبری ،فرهن

و تمدن اسالمی و ایرانی

تم اصلی

احساس هویت
اجتماعی

پییرش تکالیف دینی ،زنهدگی بهر مبنهای رداهو سهوم ،پایبنهدی بهه
ا زشها ،توجه به فرو دین ،توکل به خدا ،احترام به سنن و نظامهات

هنجا پییری و

سالم ،اجتناه از شکستن قیهود و حهدود انسهانی ،عایهت قهوانین و

قانونمدا ی

مقر ات ،تأکید بر اجرای قانون اساسی
استقامت و زی ،انتقادپییری ،صبر و تحمل سختیها ،انطبا بها محهیط
اجتماعی مدا ا و تساهل ،دشنام ندادن ،تحمل نامالیمات و بدی دیگران
پرهیههز از افههراطوتفههریط ،نظههم و عههدالت اجتمههاعی ،تقههدم مصههالح
اجتماعی بر مناف شخصی

احساس
تعلق

انعطافپییری

اجتماعی

احساس عدالت

امانتدا ی ،اجتناه از خیانت ،عدم فریبکا ی ،وفای به عهد و پیمان،
حسن ظن ،اجتناه از یاکا ی و نفا  ،مشهو ت و تهدبیر ،توجهه بهه

اعتماد اجتماعی

شو ا و اجما د اسالم

بعد اصلی دوم :پذیرش نقش و مسئولیتپذیری اجتماعی
منظور از وم دو ظهور یافته از متن بیشتر معطوف به نحو قبیول و ییذیرش نییش و مسیئولیز
خود ووسط فرد در نرو های هسز که وی ناو آنها محسوب م شود .جامعه در قبال امکانهیا
و فررزهای که برای زندن و رشد اناای خود فراهم م کند درنینحال ووقعاو را وعریف
کرد و از افراد انتظار م رود در موقعیز های اجتتیان معیین از ایین ووقعیات یییروی کننید .ایین
موقعیزهای اجتتان معین که در ارطال به آن نیش اجتتان ناتیه می شیود؛ واجید باییدها و
نبایییدهای اسییز کییه افییراد در ی فرآینیید آمییوزش آنهییا را فرام ی نیرنیید .در واقییع فرآینیید
جامعهیذیری بهنون درون کردن نیشهای اجتتان و الیای مسئولیزهای ناش از آن نییشهیا
اسز .از وجایهووحریل متن کتابها در میورد ییذیرش نییش و مسیئولیزییذیری اجتتیان چهیار
میولییه :احسییاس مسییئولیز در برابییر دیاییران مشییارکزیییذیری الاییونیری و اهتیییز خییانواد
ظهور کردند.
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نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

مقوله اول :احساس مسئولیت در برابر دیگران
در میوله اول ظهیور یافتیه در ویم دو رویکیرد مطهیری بیه سیتز آشکارسیازی اهتییز بیار
مسئولیز در برابر دیاران اسز .شناخت که فرد از جایاا خود در اجتتاش ییدا م کند و شیناخت
که از مسئولیز خود در قبال دیاران و جامعه دارد میاان احساس مسئولیز فرد را شکل م دهید.
درجه نهادینه شدن نیش فرد وأثیر مستییت بر این احساس دارد.
جدول  .7دستهبندی احساس مسئولیز در برابر دیاران
زیر مقوله

پاراگرافهای استخراج شده
«عواملی ،انسانها ا هم و و همدل میکند که مافو همکا ی و همزبهانی
است ،د با ه سرنوشت فرد دیگر رن اندازه میاندیشد کهه د بها ه سرنوشهت
خود ،او ا همان مقدا دوست دا د که خودش ا و بلکه بیشتر» (رشهنایی بها
قررن ،ج  ،3ص .)168

مقوله

اهمیت و حساسیت
نسبت به سرنوشت
دیگران

«بعضی بهواسطه اروت زیاد اهل بطر میشوند ،بعضهی بها قهد ت زیهاد یهک
پیداست .قررن میگوید پیروزیها شما ا سرمست ،متکبهر و مغهرو و اههل

خودبرتربینی

منیت نکند» (رشنایی با قررن ،ج  ،3ص .)103
«اگر حساه دیگران ا هم که باید بیاینهد و دو ه خهود ا طهی کننهد و بایهد
بگوییم انصاف ،عدالت و عایت نوبت» (عدل الهی ،ص .)186

عایت نوبت و
احترام به حقو
دیگران

«کسانی که قررن «انصا » مینامد براد ان مسلمانشان ا د حالیکه هیچ ندا ند
بپییرند از جان و مال و حیثیهت رنهها حمایهت و منههای نهاموس ،ههر چهه

یا ی ساندن به

داشتند با براد ان خود به اشتران و حتی براد ان مسهلمان ا بهر خهود مقهدّم

نیازمندان

احساس مسئولیت د برابر دیگران

حالت بیاعتنهایی و غهرو و تکبهر ،حتهی غهرو و تکبهر د نگهاه کهردنش

اجتناه از غرو و

میداشتند» (رشنایی با قررن ،ج  ،3ص .)185
«ایثا یک اصل قررنی بهه معنهی گیشهت ،مقهدم داشهتن دیگهران بهر خهود،
ایثا یکی از باشکوهترین مظاهر انسانیت» (انسان کامل ،ص .)257

ایثا

تنها ایمهان مهیهبی انسهان ا بههصهو ت یهک مهؤمن واقعهی د مهیرو د ،ههم

اجتناه از

خودخواهی و خودپرستی ا تحتالشعا ایمان و عقیهده و مسهلک قهرا دههد.

خودخواهی و

رنچه نتیجه جهانبینی حسی است خودپرستی است» (انسان و ایمان ،ص .)34

خودبرتربینی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

مقوله

«یکی از انوا رزادیها که از انوا رزادی اجتماعی شمرده میشود .انسهان د
جمی شئون حیاتی خود باید رزاد باشد ،یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و

احترام به رزادی

جوالن او وجود نداشته باشهد .کهه انسهان از ناحیهه افهراد دیگهر رزاد باشهد»

دیگران

(رزادی معنوی ،ص .)13
«نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مؤاری است .بهترین اجتمها هها
رن است که با نیروی محبت ادا ه شهود ،محبهت زعهیم و زمامهدا بهه مهردم و
محبت و ا ادت مردم به زعیم و زمامدا » (جاذبه و دافعه علی ( ) ،ص .)61

ابراز محبت به
دیگران

«بدی کردن با والدین ،د همین جهان کیفر دا د مخصوصاً اگهر رن بهدی العیهاذ
باهلل کشتن والدین باشد .حتی اگر پد و ماد انسان فاسق و یا کهافر ههم باشهند

احترام به والدین

باز هم بدی نسبت به رنها بیعکسالعمل نمیماند» (عدل الهی ،ص .)204
«اسالم دینی است که بیش از هر چیزی به مسائل اجتماعی اهمیت مهیدههد،
بگیرد ولی اخال و مسائل اجتماعیاش مانند امربهمعروف و نهی از منکهر ا

از منکر

نگیرد» (رزادی معنوی ،ص .)80
«این تعلیم و تربیت د اسالم ا شرط قرا داده و نخواسهته ههرجومرجهی از
نظر وقت و زمان باشد؛ نوعی وقتشناسی و تمرین احترام گهزا دن بهه نظهم
زمانی و وقتی است» (تعلیم و تربیت د اسالم ،ص .)130
«بنابراین باید افرادی که د این مبا زه وا د هستند با قاطعیت و جدیت کامل
رماده هرگونه فداکا ی و جانبازی باشند و قبل از همه هبر قیهام بایهد بهرای
فداکا ی رمادگی داشته باشد» (حماسه حسینی ،ج  ،2ص .)276
«بحث د با ه اینکه دین به حمایت مظلومان برخاسته د ضهدیت بها ظالمهان و
عدل الهی ایجاه میکند انتقام از ظالمهان ا ولهو د قیامهت ،پهس دیهن بهرای
حمایت از مستضعفین است» (یادداشتهای استاد مطهری ،ج  ،10ص .)457

احترام به نظم زمانی
و وقتشناسی
ایثا بر مبنای
اندیشه و رگاهی
حمایت از
مستضعفان

«عل ( ) میگوید پیغمبران د زىّ قناعت و سادگ بودنهد و ایهن سیاستشهان
بود ،سیاست اله ؛ رنها هم دلها ا پر میکردند ول نه با جالل ظاهرى ،بلکهه

وحیه ساده زیستی

با جالل معنوى که توأم با سادگیها بود» (سیری د سیره نبوی ،ص .)97
«پیامبر (ص) د دو ان جاهلیت با گروه که رنها نیز از ظلهم و سهتم نهج
میبردند براى دفا از مظلومان و مقاومت د برابر ستمگران ههمپیمهان شهد.
این پیمان به نام «حلْف الفضول» نامیده شد» (وحی و نبوت ،ص .)130
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دفا از مظلومان

احساس مسئولیت د برابر دیگران

اسالم دین امربهمعروف و نهی از منکر است .نمیشود انسان عبادت اسالم ا

امربهمعروف و نهی

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

مقوله دوم :مشارکتپذیری
در میوله دو ظهور یافته در ویم دو رویکیرد مطهیری حیاک از اهتییز مشیارکز در امیور
اجتتان اسز .فرآیند اجتتان شدن شرایط را فراهم م کند وا فرد از نیش خود آنیا شید و
بایسته های آن را بیاموزد .با ووجه به ماهیز جتع زندن در اجتتاش افراد برای ایاای کامل نیش
خود باید در فرآیندی مشارکت به هتکاری با دیاران برردازند وا بتوانند چرخه اجتتان را به ییش
ببرند.
جدول  .8دستهبندی میوله مشارکزیذیری
زیر مقوله

پاراگرافهای استخراج شده
«وظایف مردم د مسهائل اجتمهاعی بهز ز از قبیهل انتخابهات و غیهره چیسهت.
بهطو کلی باید مصالح دینی و دنیوی جامعه ا د رن ایام بگویند» (یادداشتهای
استاد مطهری ،ج  ،3ص .)346

مشا کت د
انتخابات

کند .عادت به نظم و انضباط و اطاعت از امر و فرمانده داشته باشد» (حج ،ص .)68

انضباط د کا ها

«با یکدیگر همکا ی و تعاون و فعالیت مشترن داشهته باشهید د زمینهه نیکهیهها و
همکا ی

گروهی انجام دهید نه بهصو ت انفرادی و تنها» (رشنایی با قررن ،ج  ،1ص .)74

مشا کتپییری

«جامعه باید اصول و مبادی اابتی داشته باشد و د حدود رن اصهول و مبهادی حرکهت

عادت به نظم و

پاکیها؛ یعنی اوالً دنبال کا خیر و نیک باشید و اانیهاً کها نیکهو ا دسهتهجمعهی و

مقوله

«برای فهم سیاسی علی ( ) ،مطالعه مشو تهای سیاسی خلفا کمال ضهرو ت ا
دا د و برای قوّت اد ان اجتماعی علی ،دانستن نظریهات رن حضهرت اجه بهه

د ن و فهم

اخال مردم و امو مربهوط بهه نفسهیات ضهرو ت دا د» (یادداشهتههای اسهتاد

سیاسی

مطهری ،ج  ،15ص .)310

مقوله سوم :الگوگیری
در میوله سو ظهور یافته در ویم دو رویکیرد مطهیری مبنی بیر ایین اسیز کیه هیر فرهنای و
جامعهای دارای برخ شخصیزهای اسز که الاو و نتونه واقع می شیوند .ارائیه الاوهیای شیاخص
برای نیشهای مخترف یک از شیو های جامعهیذیری و آموزش نیشهای اجتتان اسیز .افیرادی
که بهنون

نیش خود را در بهترین حالز ایاا نتود اند وبدیل به الاوها و قهرمانهیای یی

م شوند و برجستهسازی آنها در فرآیند آموزش ویأثیر شیایان در مشیرونیز یی

جامعیه

نییش و وبعیات

ناش از یذیرش آن دارد .این نکته نیا قابلووجه اسز که فرآیند الاونیری لاوماً از ستز باال نیسیز
و افراد خود در فرآیند جامعهیذیری به انتخاب افراد خار بهننوان الاو دسز م زنند.
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جدول  .9دستهبندی میوله الاونیری
پا اگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

«شخصیتهای حماسی که اغلب د منظومههای حماسی از رنها یاد شده ،جنبهه نهژادی و قهومی

مقوله

قهرمان

دا ند .اصوالً قهرمان دوستی و قهرمان پرستی جزء سرشت بشر است ،مخصوصهاً وقتهی قهرمهان،

الگوگیری

دوستی

تعلقی هم به انسان داشته باشد که انسان بخواهد به او افتخا کند» (حماسه حسینی ،ج  ،1ص .)17

مقوله چهارم :اهمیت خانواده
در میولییه چهییار ظهییور یافتییه در وییم دو مطهییری بییه برجسییتهسییازی جایاییا خییانواد در
مسئولیز یذیری اجتتان اشاراو دارد .یک از وظایف ارر نهیاد خیانواد مراقبیز حتاییز و
جامعهیذیر کردن به موقع فرزندان اسز.
جدول  .10دستهبندی میوله اهتیز خانواد
مقوله

«پیامبر (ص) میفرماید :با خانواده خود بسر بردن ،از گوشه مسجد گرفتن ،نهزد

حمایت از خانواده و

خداوند پسندیدهتر است» (سیری د سیره نبوی ،ص .)253

گی اندن وقت با رنها

«پیامبر (ص) د خانواده مهربان و نسبت به همسران خود ههیچگونهه خشهونت
نمهیکههرد .او بههه حسههن معاشههرت بهها زنههان توصههیه و م هیگفههت :همههه دا اى

مهربانی با اعضای

خصلتهای نیک و بداند؛ مرد نباید تنها جنبههای ناپسند همسهر خهویش ا د

خانواده

اهمیت خانواده

پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

نظر و همسر خود ا ترن کند» (وحی و نبوت ،ص .)130
جدول  .11فرآیند دستهبندی میوالت و زیر میولههای وم ارر دو
زیر مقوله

مقوله

تم اصلی

ابراز محبت نسبت به دیگهران ،اجتنهاه از خودخهواهی ،ایثها گری ،ایثها بهر
مبنای اندیشه و رگاهی ،احترام به حقو دیگران ،احترام به والدین ،یها ی بهه
نیازمنهدان ،احتههرام بههه رزادیهههای دیگهران ،اهمیههت بههه سرنوشههت دیگههران،
امربهمعروف و نهی از منکر ،احترام به نظم زمانی و وقتشناسهی ،حمایهت از
مستضعفان ،وحیه ساده زیستی و پرهیز از تکلف ،دفا از مظلومان ،اجتنهاه

احساس
مسئولیت د
برابر دیگران

مسئولیتپییری

از غرو و خودبرتربینی
عایت نظم و انضباط جمعی ،مشا کت د انتخابات ،وحیه همکها ی ،فههم
سیاسی
قهرمان دوستی
حمایت از اعضای خانواده ،مهربانی و فتا خوه با اعضای خانواده
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پییرش نقش و

مشا کتپییری
الگوگیری
اهمیت خانواده

اجتماعی
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بعد اصلی سوم :گفتگو و ارتباطات اجتماعی
منظییور از وییم سییو ظهییور یافتییه از مییتن معطییوف بییه اهتیییز ناتاییو و اروبا ییات اجتتییان
هسیز کیه فیرد بیرای اینکیه بتوانید نایو یی

نیرو و اجتتیاش شیود بایید از مهیارت ناتایوی

رییحیح و اروبییاط اجتتییان بهییر ببییرد .انسییان موجییودی اسییز بییهونهییای قییادر بییه ادامییه حیییات
خییود نیسییز و هتییوار نیازمنیید روابییط اجتتییان اسییز وییا بتوانیید نیازهییای متنییوش زنییدن
خییویش را بییرآورد سییازد؛ امییا دسترس ی بییه اییین نیازهییا از ریییع اروبا ییات اجتتییان نیییاز بییه
رناییییز برخییی مییییدمات و اریییول و آداب دارد .مهیییارت زبیییان از جتریییه ویونییی هیییای
منحصییربهفییرد انسییان اسییز کییه از ریییع وعامییل آموختییه م ی شییود امییا اینکییه چاونییه سییخن
باییوییم چییه چیاهییای را باییوییم و یییا ناییوییم و مییواردی ازاییندسییز از جترییه آدابی هسییز
کییه هییر جامعییهای بییه فراخییور ارزش هییا و هنجارهییای حییاکم بییر آن بییه وییدوین و ارائییه آنهییا
می ییردازد .از وجاییهووحرییل میتن کتیابهیا در میورد ناتایو و اروبا یات اجتتیان

 2میولیه:

رنایز ارول ناتاو و حاظ اروبا ات اجتتان ظهور کردند.
مقوله اول :رعایت اصول گفتگو
در میولییه اول ظهییور یافتییه در وییم سییو سییخنران هییا و اییید هییای مطهییری نییوا بییر اییین
اسییز کییه از دیییدنا وی ناتاییو دارای ارییول خاریی هسییز و رنایییز آن ووسییط ییرفین
ی

ناتاو هسیز کیه آن را بیه یی

موقعییز اییدئال و مطریوب وبیدیل می کنید .اریول ارائیه

شد ووسیط وی بنییان منطبیع بیر آمیوز هیای اسیالم دارد و بیه کنتیرل زبیان متترکیا اسیز و
ردق در این میان در رااو که برم شترد ننصر هستهای محسوب م شود.
جدول  .12دستهبندی میوله رنایز ارول ناتاو
پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

«تهمت یعنی د وغ بهعالوه غیبت؛ یعنهی دو گنهاه کهه بها همهدیگر تهوأم شهوند

اجتناه از

اسمش میشود تهمت و چقد د میان ما تهمت زدن ایج اسهت! قهررن ایهن ا

تهمت زدن

عایت

هم یک گناه بز ز شمرده است» (رزادی معنوی ،ص .)137

د گفتا

اصول

«این عادت بدِ عیبیابی و بدگویی کردن از مردم ،از نظر قررن چه عیهب بز گهی

اجتناه از

گفتگو

است! این یک بیما ی عجیبی است» (رشنایی با قررن ،ج  ،14ص .)208

مقوله

بدگویی
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پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

«رتش خصومت قریش ا برمیافروخت با سخنچینیهایی که میکهرد؛ دائمهاً د

اجتناه از

حرکت بود از اینجا به رنجا تا یک خبر تازه کشف کند یک چیزی جعل کند بعهد

سخنچینی

برود د محافل قریش بازگو کند» (رشنایی با قررن ،ج  ،14ص .)271

مقوله

کردن

«علی ( ) فرمود :رن طایفه که من از ناحیه رنها نگرانم مردمهان منهافق و دو و و
دو زبان که د گفتا و د ظاهر مؤمن و د باطن خود کفر ا مسهتو کهردهانهد.
نفا و دو ویی ،د وغ ،تهمت ،غیبت و ...از گناهان کبیره و ناشی از زبان اسهت»
(حکمتها و اند زها ،ج  ،1ص .)196

اجتناه از
د وغگویی و
عدم صداقت

مقوله دوم :حفظ ارتباطات اجتماعی
اروبا ات اجتتان از شیو های ارر و اساس در را وعال و رشد انسان اسز .وعال انسان و
شکوفای استعدادهای وی ونها در ی
ی

بستر اروبا

زمینه اجتتان و بستر اروبا

بروز ییدا م کند .انسیان در

به نا خانواد یا به نرره حیات م نذارد و خیر سریع از ریع یادنیری زبان

به ستز اروباط با اجتتاش بارگور رهنتون م شود.
جدول  .13دستهبندی میوله حاظ اروبا ات اجتتان
زیر مقوله

پاراگرافهای استخراج شده
«خدا امر به عدالت و به نیکی و کمک و صله ا حهام و از کا ههای زشهت و ظلهم
نهی میکند» (بیست گفتا  ،ص .)14
«اگر بچه به مسجد نرود ،اگر د جم نباشد و نماز خواندن جم

ا نبیند ،به ایهن

معنوی ،ص .)106
«از فرمودههای پیامبر است که :خشم مگیر و اگر گرفت  ،لَخت د قهد ت کردگها
بیندیش .نیرومندى به زو بازو نیست؛ نیرومند کس است که بر خشم خود غالهب
رید» (سیری د سیره نبوی ،ص .)252
«این مقدا همهدلی د جهایی اسهت کهه انسهان واقعهاً د د دیگهری ا د د خهودش
احساس کند .این مسئله یعنی همدلی رنقد مهم است که قررن رن ا بههعنهوان یهک
نعمت بسیا بز ز بر پیغمبر اکرم بیان میکند» (رشنایی با قررن ،ج  ،3ص .)169
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صله حم
حضو د
اجتما
عایت
احوال
دیگران و
غلبه بر خشم
وفا و
همدلی

حفظ ا تباطات اجتماعی

کا تشویق نمیشود ،چون اصالً حضهو د جمه مشهوّ انسهان اسهت» (رزادی

مقوله
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جدول  .14فرآیند دستهبندی میوالت و زیر میولههای بعد ارر سو
زیر مقوله

مقوله

تهمت نهزدن ،سهخن چینهی نکهردن ،اجتنهاه از دو ویهی و د وغ ،اجتنهاه از

عایت

بدگویی و غیبت
صله حم و ا تباط با رشنایان ،حضو د جمه  ،غلبهه بهر خشهم د ا تباطهات،
وفا و همدلی

تم اصلی

اصول گفتگو

گفتگو و

حفظ

ا تباطات

ا تباطات

اجتماعی

اجتماعی

بعد اصلی چهارم :سنجشگرانهاندیشی
منظور از وم چهار ظهور یافته از متن معطوف به اهتیز یرورش اندیشهورزی و واکر هسیز
که باید ماهیت انتیادی و سنجشنرانه داشته باشد .ماهیز سنجشنرانه اندیشه در فرد میانع از آن
م شود که فرد بهسادن یذیرای امور جدید و یا سنزهای ییشین باشد برکیه بیا نایاه جیدی و
دقیع به بررس ابعاد موضوش یرداخته و مناسیب ویرین اسیتراووی را بیرای مواجهیه بیا واقعییزهیای
اجتتییان برناینیید .رویکییرد منطی ی در اندیشیییدن و وصییتیم و رفتییار ناش ی از داشییتن مهییارت
سنجشنرانه اندیش اسز؛ یعن فرد برای قااوت و وصتیم نییری بیه دنبیال شیواهد و میدارك
م نردد و بع آنچیه دیایران می نوینید بیدون اثبیات منطیی بیودن آن وصیتیم نتی نییرد .از
وجایهووحریل متن کتابها در مورد سنجشنرانهاندیش

دو میوله :استیالل فکری و ووانای واکر

ظهور کردند.
مقوله اول :استقالل فکری
در میوله اول ظهور یافته در وم چهار سخنران ها و اید های مطهری نوا بیر ایین اسیز کیه
اندیشهورزی از مؤلاههای اساس زیسز انسان در اجتتاش محسوب م شیود و نید وابسیتا بیه
دیاران در وصتیمنیری نهیای

یکی از مؤلایههیای مهیارت اندیشیهورزی اسیز .مطهیری ویریید

کورکورانه و بدون اندیشه را یک از آفزهای اندیشیدن وصتیم و رفتار می دانید و معتیید اسیز
فرد باید وا جای متکن از ویرید ب منطع اجتناب ورزد.
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جدول  .15دستهبندی میوله استیالل فکری
پاراگرافهای استخراج شده
«کفر دو نو است :یکی کفر از وی لجبازی و عناد که کفر جحود نامیده و دیگهر کفهر
از وی جهالت و نادانی .دالیل قطعی و عقهل و نقهل گویاسهت کهه شهخص دانسهته و
شناخته ،با حق ،عناد میو زد و د صدد انکا  ،مستحقّ عقوبت است» (عهدل الههی ،ص
.)265

زیر مقوله

مقوله

اجتناه از
عناد و
لجاجت

«یکی از انوا رزادیها که از انوا رزادی اجتماعی شمرده میشود ،بهاصطال امهروز
رزادی عقیده و تفکر است .انسان د جمی شئون حیاتی خود باید رزاد باشهد ،یعنهی
ایران ،ص .)293
«انسان نه باید کو کو انه سنت گرا باشهد و نهه بایهد کو کو انهه سهنتشهکن باشهد.
سنتشکنی بی منطق همان اندازه ضد انسانی است که سنتگرایی بیمنطق .ردمی کهه

نگرش

اسیر سنتهای گیشته است نمیتواند منطق ا د تفکرش دخالت دهد» (رشهنایی بها

انتقادی

استقالل فکری

سدی برای پرو ش هیچیک از استعدادهای او د کا نباشد» (ریندۀ انقهاله اسهالمی

رزاداندیشی

قررن ،ج  ،13ص .)129
«قررن مرتباً تقلید کو کو انه از وش پد ان و ماد ان ا میکوبد .انسان نه بایهد کو کو انهه

پرهیز از

سنتگرا باشد و نه باید کو کو انه سنتشکن باشد .سنتشکنی بیمنطق همان اندازه ضهد

تقلید

انسانی است که سنتگرایی بیمنطق» (رشنایی با قررن ،ج  ،13ص .)129

کو کو انه

مقوله دوم :توانایی تفکر
در میوله دو ظهور یافته در وم چهار بررس سخنران های مطهری این امر را نیان م سیازد
که وی به ویوییز و وعتییع ووانتنیدی و مهیارت اندیشییدن ووجیه زییادی داشیته اسیز .یکی از
مهمورین ویون های ی

متاکر روحیه حیییزجوی وی هسز که در شیرایط مختریف میالك

اندیشه اش کشف حیییز اسز .مطهری بخش از جامعهیذیری در حیطه واکر را معطوف به معریم
م داند.
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جدول  .16دستهبندی میوله ووانای واکر
پاراگرافهای استخراج شده

زیر مقوله

«قرآن برای مطالعه واریخ بیه خوانیدن کتیابهیای ویاریخ وورییه نتی کنید برکیه
دنوت به مطالعه آثار واریخ م کند که این رادقور از مطالعه کتب واریخ اسیز

مقوله

مطالعه راا
تا یخی

چون سار اسز و فاید سار را هترا خود دارد» آزادی معنوی ص .)182
«پیش از شما سنتها و قانونهایی عمالً به وقو پیوسته است .پهس د زمهین و
راا تا یخی گیشتگان گردش و کهاوش کنیهد و ببینیهد پایهان کها کسهانی کهه

کاوش گری

حقایقی ا که از طریق وحی به رنهها عرضهه داشهتیم د وغ پنداشهتند بهه کجها

و جستجو

انجامید» (انسان و ایمان ،ص .)73

متعلم یا مستم خود بریزد و حافظه ا «انبا ی» فهر

کنهد (تأکیهد بهر حافظهه

پرو ی)  ...هدف تعلیم باید باالتر باشد .معلم باید قهوه ابتکها او ا زنهده کنهد»

خالقیت و
ابتکا

(تعلیم و تربیت د اسالم ،ص .)16
«تربیت یعنی پرو ش دادن استعدادهای واقعی انسان .او اگر اسهتعداد عقالنهی و
فکری دا د و چونوچرا د مسائل دا د ،این ا باید پرو ش داد نه اینکه ایهنهها
ا کشت» (فطرت ،ص .)17

توانایی تفکر

معلم و رموزگا نباید یک سلسله معلومات ،اطالعات و فرمولها و ...ا د مغهز

پرو ش

پرو ش
استعداد
عقالنی و
فکری

«کمال انسان د انسانیت اوست ،د عواطف عهالی اوسهت ،د احساسهات بلنهد
اوست ،د احساس حقیقتجویی اوست ،د حقگویی و حقطلبی اوسهت و د

حقیقتجویی

امثال این امو است» (ریندۀ انقاله اسالمی ایران ،ص .)271
جدول  .17فرآیند دستهبندی میوالت و زیر میولههای وم ارر چهار
مقوله

زیر مقوله
پرهیز از تقلید کو کو انه ،رزاداندیشی ،نگرش انتقادی ،عدم لجاجت
حقیقتجویی ،مطالعه راا تا یخی ،کاوشگری ،پرو ش استعداد عقالنهی و
فکری ،پرو ش خالقیت و ابتکا

استقالل فکری
توانایی تفکر

تم اصلی
سنجشگرانه
اندیشی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  .18مؤلاهها و ابعاد جامعهیذیری و میوالت مروبط در آثار شهید مطهری ر )
زیرمقوله

مقوله

اعد

مفهوم هستهای

ابراز محبت نسبت به دیگران ،اجتناه از خودخواهی،
ایثا گری ،ایثا بر مبنای اندیشه و رگهاهی ،احتهرام بهه
احترام به رزادیههای دیگهران ،اهمیهت بهه سرنوشهت
دیگران ،امربهمعروف و نهی از منکر ،احتهرام بهه نظهم
زمانی و وقتشناسی ،حمایت از مستضهعفان ،وحیهه

مسئولیت د
برابر دیگران

ساده زیسهتی و پرهیهز از تکلهف ،دفها از مظلومهان،
اجتناه از غرو و خودبرتربینی
عایت نظم و انضباط جمعی ،مشا کت د انتخابهات،
وحیه همکا ی ،فهم سیاسی
قهرمان دوستی

مشا کتپییری
الگوگیری

اعضای خانواده

جامعهپییری د راا شهید مطهری ( ه)

حمایت از اعضای خانواده ،مهربانی و فتا خوه بها

پییرش نقش و مسئولیتپییری اجتماعی

حقو دیگران ،احترام به والدین ،یا ی بهه نیازمنهدان،

احساس

اهمیت خانواده

اد ان اجتما بهمثابهه یهک واحهد منسهجم ،احسهاس
غههرو ملههی ،خیرخههواهی ،اجتنههاه از خههودبرتربینی،

احساس هویت

هویت اسالمی-ایرانی ،هویت انسانی ،والیت پییری و

اجتماعی

توال و تبری ،فرهن

و تمدن اسالمی و ایرانی

پییرش تکالیف دینی ،زندگی بر مبنهای رداهو سهوم،
پایبندی به ا زشها ،توجه بهه فهرو دیهن ،توکهل بهه
شکسههتن قیههود و حههدود انسههانی ،عایههت قههوانین و

و قانونمدا ی

مقر ات ،تأکید بر اجرای قانون اساسی
استقامت و زی ،انتقادپییری ،صبر و تحمل سختیهها،
انطبا بها محهیط اجتمهاعی مهدا ا و تسهاهل ،دشهنام

انعطافپییری

ندادن ،تحمل نامالیمات و بدی دیگران
پرهیز از افراط وتفریط ،نظم و عدالت اجتماعی ،تقهدم

احساس

مصالح اجتماعی بر مناف شخصی

عدالت

امانت دا ی ،اجتناه از خیانت ،عدم فریبکا ی ،وفهای
به عهد و پیمان ،حسهن ظهن ،اجتنهاه از یاکها ی و

اعتماد

نفا  ،مشو ت و تدبیر ،توجهه بهه شهو ا و اجمها د

اجتماعی

اسالم
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احساس تعلق اجتماعی

خهدا ،احتهرام بههه سهنن و نظامههات سهالم ،اجتنههاه از

هنجا پییری
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زیرمقوله

مقوله

تهمت نزدن ،سخن چینی نکردن ،اجتناه از دو ویی و

عایت اصول
گفتگو

د وغ ،اجتناه از بدگویی و غیبت
صله حم و ا تباط با رشنایان ،حضو د جمه  ،غلبهه
بر خشم د ا تباطات ،وفا و همدلی

اجتماعی

پرهیههز از تقلیههد کو کو انههه ،رزاداندیشههی ،نگههرش
انتقادی ،عدم لجاجت
حقیقتجویی ،مطالعه راا تا یخی ،کاوشگری ،پهرو ش
استعداد عقالنی و فکری ،پرو ش خالقیت و ابتکا

شکل  .1شبکه شتاوی

حفظ ا تباطات

استقالل فکری
توانایی تفکر

اعد

مفهوم هستهای

گفتگو و
ا تباطات
اجتماعی

سنجشگرانه
اندیشی

جامعهیذیری مستخرج از یووهش
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بحث و نتیجهگیری
فرآینیید دائتی کییه فییرد از ریییع آن آمییوزش می بینیید و آموختییههییایش نهادینییه می شییوند
جامعهیذیری نامید م شود .نیدنا آن را فرآیندی م داند که کودکیان ییا سیایر انایای جدیید
جامعه روش زندن جامعه خویش را می آموزنید .بیهزنیم وی جامعیهییذیری مجیرای اریر و
اساس انتیال فرهنگ در ول زمان و بین نسلها اسز و انر در ایین فرآینید وتهییدات کیاف در
نظر نرفته نشود وداو ی

جامعه با مشکالت اساس مواجه خواهد نردید.

وقوش انیالب اسالم ایران بهننوان یک از انییالبهیای ارزشمیدار در قیرن بیسیتم حیاوی
جهزنیری های ارزش خاص و نوین بود اسز که وأثیرش را بیر کرییه نهادهیای حیاکم بیر ایین
جغرافیا در ی داشته اسز .این انیالب منجر به وغییر ناتتان نسیترد ای در سیطح جامعیه اییران
نردید اسز که نیازمند حتایز از ریع ودوین متون مروبط با این ناتتیان بیود اسیز؛ بنیابراین
نهاد آموزشویرورش نیا بهننوان نهادی ییشرو در امر وعریم و آماد سیازی منیابع انسیان مناسیب و
متناسب برای این نظا سیاس و فرهنا جدید به وحوالو جدید و جیدی نییاز یییدا کیرد و در
سال های یس از انیالب هتوار بر اساس این معیار وغییرات و حذف و اضافاو در میتن کتیب بیه
نتل آمد اسز وا به ور مناسب وری در راستای ایین وغیییرات قیرار نرفتیه و بیه قیوا و دوا ایین
وغییرات یاری رساند .مهمورین جهزنیری مربوط به سند وحول بنیادین آموزشویرورش اسز که
سالهای اخیر محوریز ییدا کرد اسز .درواقع این سند نصار ای از وتام والشهای نظری
و نتر از ابتدای انیالب اسالم اسز .بر اساس این سند وربیز و آماد سازی دانشآموزان برای
ورود به نرره اجتتاش شامل چندین ویون مهم اسز و در این میاله با رویکردی جامعهشناخت
وعریف مابور از وربیز اجتتان ذیل ماهو جامعهیذیری بیهبندی نردیید و مسیئره ییووهش از
این منظر ر شد اسز.
با اوکا به چنین زمینه ای و با ووجه به نیش بنیادی شهید مطهری بهننوان یک از وبیینکننیدنان
و بر سازندنان ناتتان جدید انیالب اسیالم
رویکردی نرت

در ایین ییووهش ویالش شید اسیز بیا اسیتااد از

مؤلاههای جامعه یذیری افراد در کتب شهید مطهری واکاوی شود و ایید شیهید

مطهری دربار وربیز اجتتان در قالب مدل وئوری
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و منسجم ودوین نردد.
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بر اساس وحریل محتوای  108کتیاب از آثیار شیهید مطهیری ماهیو جامعیهییذیری و فراینید
آماد سازی افراد جهز یذیرش نیش سازند و مؤثر در جامعه از دیدنا وی در قالب چهیار بعید
ارر اسیتخراج نردیید :احسیاس وعریع اجتتیان

ییذیرش نییش و مسیئولیزییذیری ناتایو و

اروبا ات اجتتان و سنجشنرانه اندیش .
«احساس وعرع اجتتان » یک از ماامین ارر قابلاستخراج از متن کتابهیای مطهیری بیود
اسز .شهید مطهری وأکید متعددی بر وابستا و وعریعخیا ر افیراد بیه جامعیه خیود داشیتند و در
آموز های خود نییا ویالش داشیتند ایین احسیاس وعریع را ویوییز نتاینید .درواقیع احسیاس وعریع
اجتتییان

برآمیید از  5مؤلاییه احسییاس هویییز اجتتییان ؛ هنجییار یییذیری و قییانونمییداری؛

انعطافیذیری؛ احساس ندالز و انتتاد اجتتان .
جامعه در قبال امکانها و فررزهای که برای زندن و رشد انایای خیود فیراهم می کنید
درنینحال ووقعاو را وعریف کرد و از افراد انتظار م رود در موقعیزهای اجتتان معین از این
ووقعات ییروی کنند .این موقعیز های اجتتان معین که در ارطال به آن نییش اجتتیان ناتیه
م شود؛ واجد بایدها و نبایدهای اسز که افراد در ی فرآینید آمیوزش آنهیا را فرامی نیرنید.
«یذیرش نیش و مسئولیزیذیری اجتتان » مورد وأکید مکرر شهید مطهری بود و نارش مسئوالنه
به امور ا راف در سطح جامعه و محیطزیسز در نظر وی امری ابتدای برای هر ناو ی

جامعه

بود اسز .از نظر وی انجا رفتارها و کنشها به رورو آناهانه و مسیئوالنه بیر اسیاس ییذیرش
جایاا خود بهننوان ناوی از جامعه نیش مهت در نهادینه شدن الاوهیای اجتتیان دارد .ایین
مؤلاه بر اساس انتااش چهار میوله احساس مسئولیز در برابر دیاران؛ مشارکزیذیری؛ الایونیری
و اهتیز خانواد حارل شد اسز.
مطهری با وکیه بر آموز های مخترف اسالم

وأکیید مؤکیدی بیر روحییه و ماهییز اجتتیان

انسان داشته و معتید اسز انسان موجودی اسز که بهونهای قیادر بیه ادامیه حییات خیود نیسیز و
هتوار نیازمند روابط اجتتان اسز وا بتواند نیازهای متنوش زندن خویش را برآورد سیازد؛ امیا
دسترس به این نیازها از ریع اروبا ات اجتتان نیاز به رنایز برخ مییدمات و اریول و آداب
دارد .مهارت زبان از جتره ویون های منحصربهفیرد انسیان اسیز کیه از رییع وعامیل آموختیه
م شود .نحو و سطح برقراری اروباط نیا از دغدغههای اساس اسیز کیه مطهیری در جیایجیای
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سخنران ها و متون خود به آنها اشاراو داشته اسز« .ناتاو و اروبا ات اجتتان » محور اریر
زیستن در دنیای اجتتان اسز و رنایز معیارهای موردووافیع بیین افیراد امکیان وعامیل را بیشیتر
م کند و از نسسز و دلزدن جرونیری م کند؛ بنابراین هرانداز افراد از معیارهیای ریحیح و
کاربردی ناتاو استااد کنند احتتال وااد کاهش یافته و جریان امور به سیهولز بیشیتری یییش
خواهد رفز .ایین مؤلایه از انتیااش ماهیوم دو میولیه رناییز اریول ناتایو و حایظ اروبا یات
اجتتان استخراج نردید اسز.
«سنجشنرانه اندیش » چهارمین مؤلایهای اسیز کیه در اروبیاط بیا رویکیرد ایشیان بیه وربییز
اجتتان و جامعهیذیری از متن کتابهای مطهری استخراج نردید و به ی

ووانای منحصربهفرد

نوش بشر یرداخته اسز .این ماتون از دو میوله استیالل فکری و ووانای واکر انتیااش شید اسیز.
ووانای اندیشیدن یک از مهیمویرین وایاوت هیای بشیر بیا دیایر موجیودات اسیز کیه بسییاری از
وااوتهای دیار نیا بهنون ناش از دارا بودن این ویونی شیکل نرفتیه و قیوا یافتیهانید .نحیو
اندیشیدن و شیو های درسز این امر یک از ارر ورین مبادی دستیاب به اجتتیان منسیجم و در
حال رشد اسز که حاوی ویون های مختص خود اسز .شهید مطهری با وترکا بر ووانای واکیر
و برخورداری از استیالل فکری در وصتیمنیری الاوی ی
سنجشنرانه اندیش

شهروند اییدئال را ورسییم می کنید.

معطوف به اهتییز ییرورش اندیشیهورزی و واکیر هسیز کیه بایید میاهیت

انتیادی و سنجشنرانه داشیته باشید .در ایین ریورت فیرد بیهسیادن ییذیرای امیور جدیید و ییا
سنزهای ییشین نخواهد بود برکه با نایاه جیدی و دقییع بیه بررسی ابعیاد موضیوش یرداختیه و
مناسب ورین اسیتراووی را بیرای مواجهیه بیا واقعییزهیای اجتتیان برناینید .رویکیرد منطیی در
اندیشیدن و وصتیم و رفتار ناش از داشتن مهارت سنجشنرانیه اندیشی اسیز؛ یعنی فیرد بیرای
قااوت و وصتیمنیری به دنبال شواهد و مدارك م نردد و بع آنچه دیاران م نویند بیدون
اثبات منطی بودن آن وصتیم نت نیرد.
نتایج این یووهش با ووجیه بیه رویکیرد کیای آن در وطبییع بیا نتیایج ییووهشهیای دیایران
وااوتها و شباهز های خار را بروز داد اسز .با ووجه به حجم نسیترد فعالییز فکیری شیهید
مطهری و آثار متعددی که از ییاد سازی سخنران های مابوط ایشان در قالب کتاب حاریل شید
اسز والشهای متعددی برای رورتبندی و نظریهیردازی در قالیب اندیشیههیای مطهیری انجیا
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نرفته اسز .نتایج یووهش کشت آرای و سرطان نواد  )1393سرطان رنان

 )1392رحرانشیین

و هتکاران  )1399و مهدوی  )1394از جتره یووهش های هستند که بیا وترکیا بیر اندیشیههیای
شهید مطهری انجا نرفته و قرابزهای نظری قابلویوجه در واسییر آنهیا از اندیشیههیای شیهید
مطهری با نتایج یووهش حاضر وجود دارد.
به نظر م رسد با ووجه به لاو اوکا به یشتوانه نظری قوی برای ییاد سازی مناسب سیند وحیول
بنیادین آموزشوییرورش بهیر نییری از آمیوز هیای شیهید مطهیری در قالیب مایامین میدون و
مدلسازیشید در وعتییع وأثیرنیذاری آن نییش بسیاای داشیته باشید و منجیر بیه بیروز وایاوت
چشمنیر نتای ج آن با بسیاری از اسنادی شود که بدون یشتوانه نظری کاف اجرا شد انید .ازایینرو
یافته های این یووهش برای ابتنای نظری سند مذکور واجد ارزش فراوان اسز و ووریه م شود بر
اساس مدل مستخرج از این میاله به وحریل سند وحول بنیادین آمیوزشوییرورش یرداختیه شیود ویا
نیاط قوت و ضعف آن در وعا

با اندیشههای وربیت شهید مطهری آشکارور شود و مسیر ییشرو

بهتر ییتود شود.
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مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية

تحليل مكونات التنشئة االجتماعية على أساس النموذج اإليراني
اإلسالمي في أعمال الشهيد مطهري (رضي اهلل عنه)

55
المجلد 30

1

سید محمد علي میرجلیلي

الصيف١٤٤3

الملخص
كان الهدف من البحث الحالي هو تحديد واستخراج وتصنيف أبعاد ومكونات التنشئة االجتماعية في آراء شهيد
مطهري (رضي اهلل عنه) وتجميع نموذج إسالمي إيراني في التربية االجتماعية .في هذا البحث  ،تم اعتبار المفهوم

ورقة البحث

االجتماعي "التنشئة االجتماعية" بمثابة تربية اجتماعية بناءً على تعريف الوثيقة األساسية لتطور التعليم .يتم تطبيق
البحث الحالي من حيث الغرض والنوع من حيث المنهج والتفسير باستخدام تقنية تحليل المحتوى التقليدية من حيث
نوع أسلوب البحث .تم في هذا البحث فحص وتحليل وتفسير  108مؤلفات مكتوبة لشهيد مطهري نشرت في شكل
كتب .بناءً على النتائج التفسيرية لهذا البحث  ،تم استخراج  73فئة فرعية و  13فئة و  4مكونات رئيسية  ،بما في
ذلك الشعور باالنتماء االجتماعي  ،وقبول الدور والمسؤولية  ،والمحادثة والتواصل االجتماعي  ،والتفكير النقدي .هذه

الواردة:
 ١9ذوالقعده ١٤٤2
المقبولة:
 7صفر ١٤٤3
صص35-69 :

المكونات هي معايير التربية االجتماعية الصحية من وجهة نظر الشهيد مطهري وتعتبر مؤشرات لنقل التعاليم
االجتماعية األساسية إلى المواطنين .بالنظر إلى مركزية الوثيقة الخاصة بالتحول الجوهري للتعليم في تحقيق نموذج
التعليم اإلسالمي اإليراني  ،يُقترح استخدام المكونات المستخرجة من أعمال الشهيد مطهري في خطوة التنفيذ العملي
للوثيقة.
الكلمات الرئيسية :التنشئة االجتماعية  ،شهيد مطهري ( ره ) تحليل المحتوى  ،التربية االجتماعية  ،النموذج اإليراني
اإلسالمي.
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