
1 

 

 برنامه درسیتحول در  نقطة عزیمتی برای: «گریمطالبه»

 ایران های انقالب اسالمیبرآموزهمبتنی نظام  تعلیم و تربیت 

 3محمود سعیدی رضوانی    2خندقیمقصود امین    1ایمرتضی نقره

 چکیده

در مطالعة حاضر، با بررسی مفهوم مطالبه گرر  در ددبارا  

شناسری، سااسی و        جامعرهمختلف دعم دز علوم حوزه ها  

پاوند وثاق ماان مطالبه گر  و گفتمان ساز ، به عنودن نقطة 

عزیمتی برد  ورود دین مفهروم بره عر رة یعلرام و یربار  و 

برنامه درسی نتاجه گار  شد. سپس بره منورور یباران با رتر 

آن مبتنری برر آمروزه هرا   مطالعةبه  ،«مطالبه گر »مفهوم 

آن بر دساس الیرره  و سطوح دبعاد مفهومیبررسی  و دنقالب دسالمی

، مبتنی بر آردء متفکرین و ها  وجود  و دبعاد یرباتی دنسان

در نهایر  دیرن نتاجره متقدمان دنقالب دسالمی، پرددخته شرد. 

حا ل شد، که طرح مفهوم مطالبه گر  در سه ساح  وجود  فرد و 

به ماها   مبتنی بر آموزه ها  دنقالب دسالمی، با یوجهجامعه، 

نقاددنه نسب  به وضر  موجرود و نهراه آرمرانی آن بره وضرر  

یعلرام نوام مطلوب، نقطة عزیمتی برد  یحول در برنامه درسی 

 محسوب می شود.  و یربا 

قالب مطالبه گر ، برنامه درسی، آموزه ها  دن کلیدواژه ها:

 دسالمی دیردن، گفتمان ساز 

 مقدمه

ماهار  ضرد  جرهادرنتمی و دنقالب دسالمی به خاطر هوی  دسرال

هرا  دسرتعمار  و یی آن، دز سو  حکومر جوسلطهغاریهر  و ضد 

مرورد  جوسرلطه  ها دئولوژیردو  هااس اسدستثمار  و همچنان 

در  برردین،عرالوه .(1390:33 ، دخامنرهگاررد  یهدید قردر می

مرردم و زمرام  رارگ برانیگرددخل با آفا  علمی و دخالقی که 

آفرا  دنقرالب به دین معنا کره ؛ رو به رو دس ، شودیمددردن 

 .(189 :1392دسالمی عمدیًا فرهنهی هستند  مصباح یزد ، 

  هانسرل یو فرهنهر  سالم  فکرر  یحفظ و یقودز سو  دیهر، 

ها در جهر  دغدغره نییرردز مهم ،یدنقالب دسالم ندةیو آ یکنون
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 باریری نی. بردرودیبره شرمار مر یدنقرالب دسرالم ا ایددوم ح

دودم و سرالم  دنقرالب   بررد وهاشر نیو سودمندیر نییر ادابن

(. در ودق  هماندس     او یرب مادر حوزة یعل  افعال ،یدسالم

دسر  و در  یو یکامل فرهنهر راایغ دساسی جزء پرورش وآموزش 

 ،یشرر  آبراد و زمران یددرد  مناف  جا یفرهنه یکانون یعال

148:1391 .) 

 ییرودن برنامره درسر یقلب آموزش و پررورش رد مر یطرف دز

و یمرام  یفلسرف  هرا دهیر(. دهردد ، د1:2011ددنس   نال ، 

در من رور  یوجود ددرند، همهر یکه دز نوام آموزش یدنتواردی

بر  یآموزش  نوام ها نیبنابرد ابند؛ی ییبلور م یبرنامه درس

 ،یآذر و حرایم یچرخنرد  فتحر یمر یدرسر  محور برنامره هرا

با یوجه به ضررور  پررددختن بره  جها(. در نت1388:فتار هاپ

  هابرنامره  ،ارو یرب مادر حوزة یعل یدنقالب دسالم  هاآموزه

  حفظ و یددوم آمروزه هرا  مناسب برد  بستر یودنیرد م یدرس

 یبسر  و گسرترش یفکرر دنقرالب دسرالم جهاو درنت یدنقالب دسالم

 ،یلیو قنرد یرضرودن  داسرع ،یخنردق ناددنس   پاک مهر، دمر

179:1395.)  

دستمردر دنقالب دسالمی در گرو یربا  ناروهایی دس  که پاام 

دنقالب رد درک کنند، آن رد حفرظ کننرد و بره آن عمرل کننرد 

(. در ودق  جامعة دمروز ما نااز به 1370مقام معوم رهبر ،  

(. در نتاجره، رسرال  1393  دنقالبری ددرد  سرتای ، ها اشخص

  دمرروز  و هرابحردندز  رف برونی در ردستا  ها  درسبرنامه

ها  دنقالب دسالمی، گسترش روحارة ها و درزشحفظ و یددوم آرمان

  دنقالبی دس ؛ دمر  که دز سو  ها اشخصدنقالبی و پرورش چنان 

مربوطه مورد کرم یروجهی و یرا  انیمتصدریزدن درسی و برنامه

(. دز ن رانه هرا  آن، یوجره همراندس    قردرگرفتهی یوجهیب

دندکی دس  که بره درزش هرا  دنقالبری در کترب درسری شرده و 

بساار  دز مفاهام درزشمند دنقالبی نادیده دنهاشته شده دنرد 

( و 192:1395مهر، دمان خندقی، سعاد  رضودنی و قندیلی،  پاک

یا با رویکرد یاریخی به آنها پرددخته شده که دین دمر موجب 

ا  متعدد  در دین زمانه، نوار عدم پاسر  گرویی بروز آساب ه

به شبها  مترباان و عدم یقوی  دندی ه ورز  آن ها مری شرود 

 (.2:1395 پاک مهر، دمان خندقی، قندیلی و سعاد  رضودنی، 

بنابردین بس  یفکر و گفتمان دنقالب دسالمی و پاهارر  جرد  

مطالبررة آموزه ها  دنقالب دسالمی ، نااز به یالشی جد  در جه  

ها  درسی ددرد؛ دز دین رو یحقق دین دین آموزه ها در برنامه

جب گفتمران سراز  آمروزه هرا   مطالبه و فردگار شدن آن، مو
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 دنقالب دسالمی در برنامه ها  درسی می شود. 

-مطالبره»بررسی پا انة پژوه ی حاکی دز آن دس  که مفهوم 

ا جامعرره یر  نوار علوم سااسی غالبًا در حوزه ها  دیهر« گر 

و در حروزة  مورد یعریف و کاربسر  قرردر گرفتره دسر شناسی 

، دمران خنردقی، ینها پاک مهر یعلام و یربا  و برنامه درسی

به دین مفهوم پرددختره دنرد.  (1396 قندیلی و سعاد  رضودنی

با یاکاد برآموزه ها  دنقالب  آنها رویکرد گفتمان سازدنه رد

معرفری مری برنامه درسری  به عنودن رویکرد  بدیل در دسالمی،

مطالبه گر  رد به  بر دساس دندی ة مقام معوم رهبر ،و  کنند

معنا  طرح یک موضوع خاص به عنودن خودسته د  عمرده دز سرو  

یکری دز خصرای   و بره عنرودن مردم، ق رها به خصوص جودنران

        ، مطررح کررده دنرد. سازدنه در برنامره درسریرویکرد گفتمان

معرفر  در  ایرمفهروم  کیردس  که  نید  به معنا  سازگفتمان

به برنامره  نیب ود که د رادز زمان در جامعه همه گ  برهه د

ددرد  مقرام  ازارن ردنرهاهاو پ وسرتهاو کار فعال و پ  زیر

گفتمان سازدنه در برنامره  کردی(.  دما رو1388 ، معوم رهبر

یحقرق آمروزه   در ردسرتا لیبد  کردیبه عنودن رو  یدرس  ها

  دئولوژیرد لییبد ندیدس  که به مثابه فرآ یدنقالب دسالم  ها

شرود  یدر مقام عمرل دطرالم مر راو فردگ یمطالبة عموم کیبه 

 (.1:1395 ،یرضرودن  داو سرع یلیقند ،یخندق نا پاک مهر، دم

در ودق ، ردبطه د  یعاملی ماان مطالبه گر  و گفتمان سراز  

گر ، منجر به گفتمان مطالبه     وجود ددرد که دز یک سو    

ساز  می شود و دز سو  دیهر، وقتی گفتمان در جامعره دیجراد 

ها  آن، مطالبه  رور  مری گاررد. درودقر  شد، نسب  به درزش

مطالبه گر  هم نوعی کارکرد برد  رویکرد گفتمان سرازدنه در 

برنامه درسی محسوب می شود و هم نوعی نتاجه ؛ زیررد دز یرک 

به گر کردن فردگاردن و سایر عنا ر برنامره درسری، سو، مطال

بخ  مهمی دز مدل گفتمان ساز  در برنامه ها  درسری دسر ، و 

دز سو  دیهر رویکرد گفتمان سازدنه فردگاردن و نوام آموزشی 

رد متخلق به دخالم مطالبه گر  می کند؛ یعنی آنهرا رد نسرب  

سراخته و گر  آمروزه هرا  دنقرالب دسرالمی، متعهرد به مطالبه

مطالبه گر  رد به مثابه یک درزش، در آنها دیجراد و یقویرر  

در دین معنا مطالبره گرر ، موجرب (. 1397می کند  پاک مهر، 

یی آن به ناازهرا  خرار  جامعه مددر  نوام آموزشی، پاس  گو

و دنطبام آن با شردی  سااسری حراکم برر جامعره و دز مدرسه 

اجره هرم فردگارردن ؛ در نتدقتضائا  نوام دجتماعی مری شرود

شوند و هم برنامه ها  درسری می متخلق به دخالم مطالبه گر   
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و نوام آموزشی مطالبه گر آموزه ها  دنقرالب دسرالمی خودهنرد 

دما در مطالعة مذکور، دز آنجرا کره مفهروم  .(27 همان:بود 

شناسی دقاق مطالبه گر  مد نور نبروده، بره شرکلی مختصرر و 

پرددخته شده دس . بنابردین، م خ  ناسر  گر  طالبهگذرد به م

گر  ددرد  چه حدود و ثغور مفهومی دس  و دز که خصاصة مطالبه

چه جایهاهی در برنامه درسی مبتنری برر آمروزه هرا  دنقرالب 

در نتاجه مسئلة حاضر ناظر برر بررسری دسالمی برخورددر دس . 

و یباانی گذرد بر دبعاد و گسترة معنرایی مفهوم مطالبه گر  

برا رویکررد  آن مبتنی بر آموزه ها  دنقرالب دسرالمی دیرردن 

فهرم و یباران  برا هرد  بنابردین،  دس .دستنتاجی  -یحلالی

  مفهوم مطالبه گر  و گسرترة مفهرومی و سرطوح آن برر مبنرا

پس دز بررسی یعاریف مختلف و آموزه ها  دنقالب دسالمی دیردن، 

هرا  دنقرالب  م خ  ساختن مفهوم مطالبه گر  مبتنی بر آمروزه

 درسریرویکرد گفتمان سازدنه در برنامه دسالمی، دریباط آن با

 دس .سطوح مطالبه گر  و گسترة مطالبه گر ، یباان شده  و

 

 مطالبه گری

مطررح کرردن،  رهبر ، مطالبه گر  رد به معنرا  یرادآور ،

یک موضوع که با نهراهی  خودستن و طلبکار بودن نسب  به یحقق

یعریرف  (1397مقام معوم رهبرر ،   دس  آرمان خودهانه همرده

گرر  مبتنری برر مطالبه      درنتاجه، در دین معنا می کند؛

ی مستمر بره منورور یحقرق یالشآموزه ها  دنقالب دسالمی، یعنی 

 ینوررام آمروزش و پررورش و یمرام آموزه ها  دنقالب دسالمی در

وقتری موضروعی »و  دیهر رهبر  عقاده ددرد . دز سآحاد جامعه

مطرح می شود، دنبال می شود و یبدیل بره گفتمران مری شرود، 

به عنودن مطالبه نتاجه دین می شود که مردم همان حر  ها رد 

. بنابردین مری (1395مقام معوم رهبر ،  « کنندباان      می

رد ماان مطالبره گرر  و گفتمران  یعاملییودن بر دین دساس، 

موجب گفتمران سراز  گر ، از  متصور شد که دز یک سو مطالبهس

و دز سو  دیهر، وقتی گفتمان در جامعه جار  و سار  شد،  شده

   نسب  به درزش ها  آن، مطالبه  ور  می گارد.

( بر دین عقارده هسرتند کره 4:1395  باهنردبردهام پور و 

مطالبه گر ، فرآیند  دس  که در آن یقوی   دد  مردم، موجررب 

  کره مرردم آگاهانره و دگونرهبهشرود، یسری  روند یغاار می

و ضرمن  کننردیم  خود رد دز دول  مطالبه هاخودستهمتحددنه، 

ها عودمل مؤثر . آنرسندیم  خود هاخودستههمردهی با دول  به 

، م رارک  و آزدد  دظهرارنورمطالبه گر  رد آگراهی، حرق  بر
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 .ددنندیم

  رد به مثابه یک گفتمران مطررح گره( مطالب1397ینهایی  

 کیردر  یشرناختمعرفر  دنیفرد ککند. دز نور دو گفتمان، یمی

گفتمران  کیر  ددر هرر دوره  نیدسر . بنرابرد یخیبرهه یرار

ینهرایی برا  ددرد. یشناسرمعرف  اناوجود ددرد که بن یخییار

 یدر چارچوب جامعره شناسر ییرگردایفس یشناس یهستدعتقاد به 

ساختارها  موجود، کن رهر یلقری   ، دنسان ها رد فارغ دزنور

خرود مری  یانةرگرداو یفس یستاپردگمای با گردی ا  و می کند

و رده بررون  کررده ددارموجود در جامعه رد پ  یضادها خودهد

مطالبه گر  بر دین دساس، کند؛ زد یضادها رد گوش نیرف  دز د

 ایررجامعره شرناس   نه دلقا می ددند وم ترک مردم  رایفسرد 

ینهایی برر دسراس نهراه دیرالکتاکی  .جامعه شناس یعالقه شخص

  ررهامطالبه گر و مخاطرب هم نابههلی  و نه مارکس( می گوید 

بررر  .ردبطه دسر  کیشکل  نییر ییضاد وجود ددرد و یضاد ودقع

دو مطالبه رد دز سن  جنب  یا شورش جردد کررده و دین دساس، 

هرا  دجتمراعی کره بره آن رد گونه د  دز کن  دجتماعی  گروه

 دنبال حقوم و مناف  خود هستند، یعریف می کند.

 claimو demand رارنو یمختلفر  که معادل ها «مطالبه»ودژة 

 یدجتمراع -یاساس ا اددرد، به ندر  در ددب یسازبان دنهل در

  مورد دستفاده قردرگرفته دس ؛ به طرور یمباحث حقوق یو گاه

جام  و مان  در  یفییعر ایو   یودن مفهوم پرددز یکه کمتر م

. دلبترره به دسر  آوردی در پژوه  ها  خارجمفهوم،  نیخصوص د

در مرتن دز سو  برخی  احب نوردن که به طور ویرژه و مودرد  

رد   گررطالبه( م د هاحاش یخود   و نه به عنودن مفهوم دةید

 قابل م اهده دس .مطرح کرده دند، 

گرر  مطالبره»(، 2014  4دوبرر  و دوبرابه عنرودن مثرال  

و شرفا   حی رر انارددنند کره شرامل ب یم یرد دقددم 5«سااسی

بهتررین نروع  دسر . 8و یعامرل سرازنده 7 آوردستدالل ،6دیعقا

مطالبه، بدین  ور  دس  که در آن باان دقاق و شفا  دیردگاه 

با کمی پژوه ، درجاع به ددن  یخصصی، دردئة دستدالل و دعرو  

نروع  نیدبه بحث و گف  و گو پاردمون حل مسأله همرده باشد. 

بوده، منجرر بره بیبرادل  یأملی صةاخص  ددرد ، گردز مطالبه

                     

4. Oberg and Uba 
5. Political claim Making 
6. opinion stating 
7. reason giving 
8. constructive interaction 
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کرردن آن  ودددرگذدردن و اس اس         دستدالال ب با  یمنطق

  رد بررد  بهترر  یشرد جهاشود و در نت یم ییها به پاس  گو

 دوبرر  و  کندیفردهم م یدر عر ة مدن 9یأملی ستماس کی جادید

 (.   414-415: 2014دوبا، 

 ردنرهاهارفتار فعاالنه و پ کیرد   مطالبه گر زنرویکردکس

  کند یرا دز رده هرا یشهروند، یالش م کیددند که در آن،  یم

 یریدجرد  ا رالح  کره ددرد  دددر ایر یمختلف با مقاما  رسم

هسرتند، بره منورور  یکاال و خدما  عموم  یو یوز  ایخص  برد

 زنررر،یدنتقررال درخودسرر ، دریبرراط برقردرکنررد  کررردکس و

در   رد 10«گررر مطالبرره»          دو د ررطالح  (.22:2013

شهرونددن،  و برد  دشاره به دستردیژ   -چهارچوب رودب  دول 

سی بره خردما  عمرومی و باران  ها  عملی شرهرونددن در دستر

(. دو معتقرد دسر ، 19خودسته های ان، به کار می برد  همان:

مطالبه گر  عالوه بر جنبة مادِ   دیجاد و یا بهبروِد دسترسرری 

قاما  دولتی، به خرودِ  به کاال و خدما  دز طریق دریباط با م

خود، ددرد  درزش ذدیری دسر ؛ زیررد در عمرل مطالبره گرر ، 

و  ند یا بر سر حقروم مردنی، دجتمراعیشهرونددن یمرین می کن

سااسی خود با دول  مذدکره کنند. در دیرن معنرا، مری یرودن 

مطالبه گر  رد مجموعه د  دز دعمال به منوور برخرورددر  دز 

ل قدر  و هرم چنران یرأمان رفراه حق آزدد ، م ارک  در دعما

شررط یحقرق (. 8:2018ویزنرر، دقتصاد  و سالم  ددنس   کرردکس

. شرهروند چارز  رد 1گر  دز منورر دو دیرن دسر  کره مطالبه

. دول  رد مسئول رسرادگی برره 2بخودهد یا نااز ددشته باشد؛ 

. عمل خود رد در مودجهه با دول  مرؤثر و 3آن نااز بددند و 

. دینکه بددند چهونه دز ساستم سااسری 4ند و درزشمند یلقی ک

بخ رند، عبور کرده و به کانال هایی کره عمرل رد یسرهال مری

دسترسی پادد کند ؛ به عبار  دیهر، شهرونددن باید دز طرفری 

یمایال ، دحساس محق  شامل 11هبا یکاه بر باورها  بردنهازدنند

رد  ، دحساس دثرگذدر ، که آرمان ها و دفق مطالبه گرر 12بودن

شکل ددده و ناز با آگاهی نسب  به عملکرد دول ، فهرم آیران 

د  و ضمنی دز موقعا  مطالبه و آگاهی دز شردی  دسترسری نامه

-ها در فرد می شود، مطالبهبه دول  که منجر به دیجاد قابلا 

 (.32:2018ویزنر، گر  کند  کردکس

                     

9. deliberative 
10. Claim- making 
11.  Motivating Conditions 
12. Sense of entitlement 
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در یک جم  بند  دز یعاریف مطرح شده می یودن گفر ، دغلرب 

دول  و به مثابه کن رری  -عاریف در دریباط با رودب  شهروندی

دجتماعی یا سااسی یا گونه د  دز آن، مطرح شده دند. دما در 

ساز  پاونرد  عمارق ریف رهبر ، مطالبه گر  با     گفتمانیع

برد  کاربسر  آن در نقطة عزیمتی ددرد که دین خود می یودند 

 هم سازد.درسی فردعر ة یعلام و یربا  و برنامه

 مطالبه گری مبتنی برآموزه های انقالب اسالمی ایران

به معنا  مجموعره د رول و عقایرد دینری، را می توان  آموزه

-(. آموزه10:1370فلسفی، علمی یا فقهی در نور گرف     لابا،

ها  دنقالب دسالمی رد می یرودن درزش هرا  دساسری و بنارادین 

رجروع بره آردء و  گفتمان دنقالب دسالمی یعریرف کرررد کره برا

دندی ه ها  بزرگان دنقالب دسالمی دیرردن قابرل حصرول دسر  و 

برد  بازشناخ  آرمان ها  دنقالب دسالمی در عر ه ها  گوناگون 

به منوور درک دمتددد حرک  دنقالب ضرور  دس   پاک مهر، دمان 

(. برا یوجره بره 15:1396خندقی، قندیلی و سرعاد  رضرودنی، 

مستقامًا یوس  خوِد دی ان  ;ء دمام خمانیدینکه  دز یک طر  آرد

به عنودن شراگرد دی ران، بره درزش  ;مدون ن ده و شهاد مطهر 

ها  چهارگانرة عرددل  دجتمراعی، دسرتقالل، آزدد  و معنویر  

دسالمی در کتاب پاردمون دنقالب دسرالمی پرددختره و آن هرا رد 

بر شرط یددوم دنقالب دسالمی ددنسته و دز طر  دیهر رهبر  ناز 

دین درزش ها  چهارگانه یأکارد کررده، در نتاجره مری یرودن 

-آموزه ها  چهارگانة مذکور رد به عنودن مبنا  نورر  آمروزه

ها  دنقالب دسالمی دیردن مرورد یوجره قرردر ددد  پراک مهرر، 

نهر  می یودن دیرن آمروزه (. بنابردین، در یک با هم90:1397

طور که دید. همانها رد در ودبستهی متقابل و پاوستهی با هم 

، (155 مطهر ، بی یا:  معنوی  شرط یحقق عددل  در جامعه دس 

دستقالل و هوی  مستقل فرهنهری کره در ردبطرة ینهراینهی برا 

معنوی  دسالمی دس ، ناز پایة یکامل و رسادن به آزدد  معنو  

و دجتماعی و در نتاجه یحقق عددل  دس . در ودقر  هرر چهرار 

دو بعد فرد  و دجتمراعی دیرد، کره در آموزه رد می یودن در 

دین  رور   آزدد  در بعرد فررد  همران آزدد  معنرو  و یررا 

معنوی  دسالمی در بعد فرد  دس  که با د رالح درون یحقرق مرری 

یابد؛ در مقابل و با یحقق هم زمان د الح دجتمراعی، عرددل ، 

 خامنرره  آزدد  دجتماعی و دستقالل رد که بخ ی دز آزدد  دسر 

 ، برد  یک جامعه و یرک ملر  بره همررده ددرد(112:1395د ، 

هم چنان عددل  فرد  که همان طهار  نفرس  (.17:1378 مطهر ، 
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 ، بررا د ررالح درون رقررم مرری خررورد و پرراکی روح فرررد دسرر 

عددل  در وجرود فررد  در نتاجه؛ (146-147: 1392 مهاجرناا، 

 در هم یناده با آزدد  معنو  دس . 

نی بر آموزه ها  دنقرالب دسرالمی، بنابردین مطالبه گر  مبت

هرا  دنقرالب یحقق  درزش یعنی طلب و پاهار  مستمر در ردستا 

دسالمی هم در بعد فرد  و هم در دبعاد دجتمراعی. بره عبرار  

دنسرانی  یا دنسران دنقالبری، دیهر، دنسان یردز دنقالب دسالمی

تی عددل  خوده مطالبه گر نسب  به دین درزش ها دس . دو شخصا

عددل  رد در وجرود خرودش یا  در یالش دس و آزدد  خوده دس ؛ 

 آزدد  معنرو  محقق ساخته و بهبا خودساز  و کسب طهار  نفس 

به ودسطة دغدغة برسد. به دندی ه دستقالل خودهی باور ددرد و 

بره مثابره یرک مصرلح مستمر و نهاه د طالح طلبری کره ددرد، 

دجتماعی عمل می کند. در دین معنا، دو ددئمًا در حال یغااررر 

به یک معنرا، دو فردگررد  و یحول و د الح خود و جامعه دس . 

دین مطالبه گر  در بعد ساختار  یرا جمعری، جامعه گرد دس . 

به عنودن مثال در نوام آموزشی دین گونه به منصة ظهرور مرری 

برنامه درسی، هم زمان دندی ره دنقرالب رسد که نوام آموزش و 

دسالمی رد هم در دفردد و هم در سطوح مختلف جامعره، گفتمران 

محدود به فرد یا دفرردد « بودن گرمطالبه»ساز  می کند. لذد 

    ناس ؛ بلکه ساختارها  و نواما  جامعه رد ناز شامل می شود.  

 مطالبه گری و سطوح ابعاد

طور که گفته شرد، مطالبره گرر  گر ، همان در بحث مطالبه

صه د  دس  که هم در برنامه درسی و هم در فردگاردن قابل اخص

که آیا مطالبره گرر   ا دس جیسر  و یجلی دس . دما سودل دین

ینها یک عمل دس  یا دینکه برد  سایر دبعاد وجود  دنسان به 

 به طور دخ ، قابل یباان دس ؟ و متربی یا مربی دعمطور 

در پاس  باید گف  گفتمان ساز  آموزه ها  دنقالب دسالمی در 

برنامه ها  درسی در سره بعرد شرناخ ، نهررش و عملکررد برر 

  داسرع ،یخنردق نا پاک مهرر، دمرفردگاردن یاثار می گذدرد 

برخی دین سه بعرد رد بره دیرن . (32:1395 ،یلیو قند یرضودن

بایرد سرره  ور  باان کرده دند که فرد برد  دیمان بره خردد 

ضمن دینکه قائل برودن ام معرف ، مال و دردده رد طی کند؛ مق

به دعمال جرودنحی  درونری و نرا م رهود( و دعمرال جرودرحی 

 م هود(، خود می یودند مبان عمل دنسان در هر یک دز دین سه 

دین سه بعرد رد (. 12:1385الیة وجود  باشد  باقر  و خسرو ، 

دمام نور گرف ؛ همان طورکه می یودن سه الیه وجود  دنسان در 
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و بره یبر  آن، سره الیرة   برد  دنسان سه الیرة وجرود ;خمانی

الیرة وجرود عقلری کره ظرر  ی رکال دول، یرباتی قائل دسر : 

الیة وجرود  قلبری کره ظرر  یحقرق دوم، باورها  دنسان دس ؛ 

الیرة وجرود   ،فضایل و رذدیل دس ، مانند حب و بغر؛؛ و سروم

ظاهر  دنسان دس  که ظر  یجلی رفتار دنسان دس  که به یریاب 

رفترار  دنسران رد  و شرعیسه بعد یرباتی دعتقاد ، دخالقی و 

دز طرفی دمرام برر دیرن  .(54:1389زدیی،  لک ی کال می دهند

عقاده دس  که کمال دنسران در مبرارزه برا مودنر  درونری و 

ونری نوارر رذدیرل و هودهرا  بارونی وجودش دسر ؛ مودنر  در

نفسانی و مودن  بارونی که مستکبرین و طودغا  هسرتند. لرذد 

حتی مبارزة با مستکبرین جهانی نارز برگرفتره دز الیره هرا  

دعتقاد  و دخالقی دنسان دس ؛ دگر چه بره  رور  فعرل ظراهر  

بنابردین، دگر دنسان رد به طور دعم  .(63همان:کند  می بروز

«  مطالبره گرر »رد بره طرور دخر  مخاطرب  و فردگار و مربری

د مختلف دز وجود دو قابل یحقررق ابعدبددنام، مطالبه گر  در 

معرفتی دسر  کره دس . در بعد دعتقاد ، معرف  مطالبه گردنه 

در دنسان نسب  به آموزه ها  دنقالب دسالمی، شرناخ ، براور و 

به نوعی باددر  دز خودب غفل ، دیجاد کرده دس . دهل معرفرر  

مری گوینرد کره قسرمی دز قارام دسر  « یقوه»باددر  رد  ندی

در ودق ، دین قارام، برپرا دیسرتادن و (. 351:1391 خمانی، 

دین حرک  بایرد  ( و110:1386حرک  دنسان دس    فایی حائر ، 

ک رر  در بعد دخالقی، مطالبه گر  نوعی روحاره و مددوم باشد. 

 .مری کنردکه فرد نسب  به یحقق آموزه هرا دحسراس   قلبی دس

ک  ی که ضمن ددشتن دحساسا  و عودطف، من أ آن، عقل و معرف  

در دو نروع فررد  و شخ  دس . در نهای ، عمل مطالبره گرر ، 

در عان دینکره خودسراز     دجتماعی  ور  می گارد. مطالبه گر، 

به فکر د الح خود دس ، در مقام د الح گر جامعه ناز کند، و می

که حا ل خودساز  دس ، ان یقود رد عمل می کند؛ زیرد که مسلم

مانند زرهی کسب می کند یا بتودند در جامعه دیهرردن رد کرره 

بره  (.43:1392در ماددن گناه هستند نجرا  دهرد  خامنره د ،

 «فردگرد  جامعه گرد»گویام مطالبه گر، می همان عل  دس  که 

دس . نکتة آخر در دین مبحث دین دس  که همان طور که مطالبه 

ر بعد عملی و رفتار ، دمر  مستمر و پاهاردنه دس ، در گر  د

دسر . در بعررد  دبعاد دیهر ناز به همان  رور  قابرل یباران

دعتقاد  و معرفتی، شخ  مطالبه گر، ددرد   رارور  دسر ؛ در 

فلسفة یرباتی دسالم سار دلری   مطررح دسر ؛ در دیرن معنرا، 

و  فترادنه ددساسًا فلسفة یرباتی دسالم با حرک ، و شردن و رد
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و بهتر شدنی ددئمی، عجان شده دسرر   مبارزه با رکود و خمود 

دین مطالبه گر  در بعد روحاه د ، نهرشی (. 66:1387 باهنر، 

یا همان الیة وجود  دخالقی ناز قابرل یباران دسر . در ودقر  

وقتی یک عقاده و باور به عر ة عالقره و دشرتاام دنسران رده 

دز قلب در همة ر  ها جریان می  پادد می کند، مانند خونی که

دعتقراد رد  ،بخ  بوده و فارغ دز دینکره دنسرانیابد، حاا  

مقدمة ع ق خود بددند یا دینکه محبر  رد د رل بهاررد، دیررن 

: 161محب  و عالقه با یمام وجود قابل دحساس دس   پناهاران، 

 دز نروع  گارر  و یعصربِ موضر  ،مقام، گرردی در دین (. 1391

ا  دنقالب دسرالمی و هررم مثب ( مطالبه گر، هم برمبنا  درزش ه

 ها دس . در جه  آن

گر  با یوجه به نسب  ماان فررد و جامعره در سطوح مطالبه

دندی ة متفکرین و متقردمان دنقرالب دسرالمی، قابرل بررسری و 

آیرا دیرن مطالبره در سرطح سودل دیرن دسر  کرره یباان دس . 

د  رخ می دهد یا بایرد بررد  جمر  ناررز دجتماعی به  ور  فر

به عبار  دیهر، دین بحرث، قائل باشام؟  مطالبه گردنه هویتی

با مسالة کن  و ساختار یا عاملا  و ساختار در جامعه شناسی 

به دین معنا که هرر قردر بترودن ردبطرة ماران شباه  ددرد. 

جامعه رد به درسرتی یباران کررد، برره ساختار فرد و عاملا  

دن می یودن سطوح فرد  و دجتمراعی مطالبره گرر  رد همان ماز

-در دینجا، در حد مقدور، به دین مساله مریناز یباان کنام. 

 پرددزیم.  

دنسان و به عبار  دیهر فرد در جامعره، در دندی رة دمرام 

دز درزش باالیی برخورددر دس . دز منور دمرام، دنسران  ;خمانی

مرور دسر    رحافة دساس پاروز  ها و شکس  ها و دساس یمام د

(؛ باور دنسان به دینکه قدر  دنجام کار  رد 306:14نور، جلد

(. بنابر دندی ة 307ددرد، مقدم بر دنجام آن کار دس   همان:

دمام، دنسان، فرد  مستقل و ی رکال دهنردة جامعره دسر  کره 

یوأمان به سم  درک و خارر فررد  و دجتمراعی در حرکر  دسرر  

، جامعه مت کل دز دشخاص ;خمانی (. در دندی ة دمام133 همان: 

و متأثر دز دعمال یک یک آن ها دس ؛ در نتاجه هر کرس عملر  

نرد   رحافة در جامعه یأثار ددشته و باید خود رد مسئول بدد

همان طور که گفته شد،  ن،یعالوه بر د(. 401-402: 13نور، جلد

دین سه . ددند یم  وجود ةیسه ال  دنسان رد ددرد، ;ینادمام خم

فتارهرا  الیه دریباط وثاقی با هم ددرند؛ به گونره د  کره ر

گردی را  و باورهرا  و  دسر .  دنسان، ن ران دهنردة وضرعا 
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بنابردین دگر در جامعه د  دیدیم که مرردم و حاکمران ودجررد 

رفتارهایی هستند که نتاجه دش ظلم و سلطه در آن جامعه دس ، 

دی ا  آن هررا باید بددنام که دین ری ه در نوام باورها و گر

بره همران  ؛(46:1389دمام خمانی، نقل دز لرک زدیری،  ددرد 

دلال در دستردیژ  فرهنهی دمام، حرک  باددرساز  مردم بایرد 

می دز طرفی،   (.46:1389 ،یی لکزددر دین سه الیه  ور  گارد 

گردیانه که قائل بره یررجاح جامعه       یودن نوعی دندی ة 

بطة یعاملی بان فرد و جمر  دسر  نف  جمعی بر نف  فرد  و رد

-139: 1391، م اهده کررد  مرردد ، ;رد در یأمال  دمام خمانی

(.  در ودق  می یودن گف  در نور دمام، فرد د رال  ددرد 138

و جم  ضرور ؛ بدین معنی که جامعه وظافه ددرد یا دنسان هررا 

رهبرر  در دیرن (. 141رد به حددکثر ظرفات ان برساند  همان:

عتقاد ددرد که حتی دگر جامعه د  با یک نورام آزدد زمانه  د

و آباد، مرفه، همررده برا بردبرر  و عرددل  دجتمراعی شرکل 

سانا ِ دنسران، بعرد دز ی رکال  بهارد، در حالی که بررد  دن

جامعة دیده آل هدفی نددشته باشرد، دیرن جامعره نراق  دسر  

ناز،   ;در دندی ة قرآنی شهاد مطهر (. 43-44: 1391د ،  خامنه

و در ودقر  هرم دفرردد برر  هم فرد د ال  ددرد و هم جامعره

گذدرند و هم جامعره و سراختارها  آن ساختار جامعه یاثار می

بدین گونه کره (. 22:1391بر دفردد یاثار می گذدرد  آهنچی، 

دفردد در وجود جامعه حل نمی شوند و جامعه ناز وجود  یهانه 

معه دز نور مسائل روحری، نددرد، دما نوع یرکاب دفردد در جا

فکر  و عاطفی به گونه د  دس  که دفردد هوی  جدید می یابند 

که همان هوی  جامعه دس ؛ بنابردین عالوه بر شرعور و وجرددن  

و دردده و دندی ررة فرررد  دفررردد، شررعور، وجررددن و دردده و 

دندی ه د  جدید بر شعور و وجددن دفردد غلبه ددرد. دم  هررا 

ش  م ترک، نامة عمل م رترک، فهرم و شرعور،  جامعه ها( سرنو

عمل، طاع  و عصاان ددرند و دینها دلالی بر وجود حاا  جمعی 

. بر دین دساس، به باور شرهاد (21-22 همان: و دجتماعی دس  

قرآن برد  دم  ها مسئولا  ناز قائل دس . بره عبرار  ، ;مطهر 

دس   دیهر یک ودجب جمعی وجود ددرد که روح جمعی جامعه، مکلف

  امسرئول کیرخود جامعره (. 91-92: 1397دنجام دهد  مطهر ، 

-فایکل»که آنها رد  میددر فایکل یمستقل ددرد ... پس ما نوع

 دهارعق، ; مطهرر دا(. شه92 همان: مانام یم «یخاص دجتماع ها 

چه خروب و چره  هر،یکدیجامعه دز دعمال  کیددرد که مردم در 

 یدجتماع یدر زندگ یعنیمانند؛  ینم بانص یو ب رایاث یبد، ب
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دز  یکه دمر به معرو  و نهر یوجود ددرد و کس یوستهابه هم پ

نجرا  بدهرد، بلکره  ودهردخ یکند، ینها فرد رد نمرر یمنکر م

  (.115خودهد نجا  بدهد  همان: یم زاجامعه و خود رد ن

 دز دبعاد و سطوح مطالبره گرر  بنابردین، در یک جم  بند 

.دنسان ددرد  سه الیة وجود  معرفتی و 1که می یودن چنان گف  

. دیرن سرره 2دعتقاد ، دخالقی و نهرشی و عملی و رفتار  دس . 

الیة وجود  هم منب  و من أ عمل دنسان هستند و هم ظر  ظهرور 

. جامعه ناز ددرد  سه الیة وجود  دس ، به دیررن 3. عمل دنسان

همررة  معنا که هر یک دز دفردد جامعه به ودسطة برآیند هویر 

دز یرک سررو  .4 ؛دعضا  جامعه، هویتی جمعی ناز پادد می کنند

ها مقدم جامعه دس  در  درددة یغاار دهندگی دنسانعاملا  و ق

و دز سو  دیهر جامعه ددرد  روح و هوی  کلی دس  که برآینرد 

. بره 5 دفردد آن دس  و بر سرنوش  دنسران هرا یراثار ددرد.

عالوه دینکه، باور به سن  ها و قودنان دجتماعی و یاریخی در 

قرآن عوام، وجود فرشتهان و دریباط دنسان با خدد، عالوه بررر 

دنسان ها با هم و با ساختار جامعه، نهراه بره دیرن  دریباط

 بسرتان مقوله رد نسب  به هرگونه نهاه دیهر  ویژه می سازد 

 (.91-95: 1392 نجفی(، 

اجه، به نور می رسد بتودن دینهونه گف  که هر یک دز در نت

دنسان ها ددرد  سه الیة وجود  و سه ظر  عمل هستند کره دیرن 

.هویر  1عمل در هر سه الیه، دز دو عامل مهم یاثار می گارد؛ 

. هوی  دجتماعی دنسان که در دثر قردرگارر  در 2فرد  دنسان 

کر جامعه سراز  ، که دین مسأله من أ یفجامعه دیجاد شده دس 

نامة دعمال ددرد،  جامعهدگر  ،بنابردین. در نهاه دسالمی دس 

دین یعنی دینکه، هر فرد نسب  به جامعه مسئول دس ؛ ولو برره 

لحاظ فرد  خودساز  کرده باشد؛ زیرد بخ ی دز سرنوش  و نامة 

 عمل دو، آن وجه دجتماعی دس  که به مسئولات  نسب  به آحراد

؛ زیرد کره هویر  جمعری شودعه مربوط میجامعه و نسل ها  جام

؛ پرس دو یأثار می گذدرد جامعه بخ ی دز هوی  فرد بوده و بر

هم نسب  به آن مسئول دس  و هم دز آن یأثار می پذیرد، و در 

نهای  دینکه به ودسطة باور برره وجرود سرن  هرا  یراریخی و 

دجتماعی و قائل بودن به ساختی قدسی بررد  عرالم، پاچاردگی 

   ادد می کند  نوعی نهاه یلفاقی دز منور دسالمی(.خا ی پ

بنابردین، مطالبه گر ، عالوه بر دینکه در سه الیرة وجرود  

دنسان قابل یباان بود، می یرودن دز مطالبره گرر برودن یررا 

عرالوه برردین، مطالبه گر نبودن روح کلی جامعه  رحب  کررد. 

اران مطالبه گر  در دعمال سه گانة فرد دز دو منور قابرل یب
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عمل فرد در هر یک دز سره الیرة معرفتری،  ؛ بدین  ور  کهدس 

یک دز وجوه فرد  و دجتمراعی  خودسراز   هربر دخالقی و عملی 

و  یا جامعه ساز ( یأکاد ددرد. در ودق  عمل فرد در سه الیره

هر  با ترِ  شود. به منوور یباانِ در هر الیه بر دو وجه معنا می

، به  ور  ذیل عمل فرد مطالبه گر ،یک دز دین الیه ها و وجوه

 :یباان می شود

مطالبه گر  در سه الیه و در هر الیه در دو وجره معنرا مری 

شود. نکتة مهم دین دسر  کره در دو وجره خودسراز  و جامعرره 

ساز ،  لزومًا عمل در سه الیة وجود  دنسان، دز هم جدد ناس . 

رد دز به عنودن مثال می یودن چنان یعبار کرد کره لزومرًا فر

کنرد. از ، مال به جامعه سراز  پاردد    نمریگردی  به خودس

بلکه می یودن حالتی رد یصور کرد که فرد، در دثر درک شردی  

موجود، مال و گردی  به جامعه ساز  پادد کررده و دیرن خرود 

مال به خودساز  رد در فرد یقوی  می کند. یا دینکه، در الیة 

عمرل دنسران رد دز وجره  به وضوح نمی یودن وجه فررد عملی، 

دجتماعی و جامعه سازدنة آن جدد کرد؛ زیرد بساار  دز دعمال 

دجتماعی دگر با نا  و بان  درس  و قو  دنجام شروند، عانررًا 

نوعی خودساز  هستند و دز سو  دیهر، بساار  دز دعمال شخصری 

که فرد مطالبه گر در ردستا  خودسراز  دنجرام مری دهرد، در 

با نا  جامعه ساز  دس ؛ بنابردین، در و  ردستا  جامعه ساز 

رد درک « فردگررد  جامعره محرور»دینجا می یودن بهتر مفهوم 

عالوه بر دین، دگر هوی  جامعه، رنگ مطالبه گرر  پاردد کرد. 

     کند، می یودن چنان جامعه د  رد جامعة باددر خودند. 

 بحث و نتیجه گیری

سالمی پاوند وثاقی گر  مبتنی بر آموزه ها  دنقالب دمطالبه

دس   نید  به معنا  سازگفتمان با  مفهوم گفتمان ساز  ددرد.

دز زمران در جامعره همره   معرف  در برهه د ایمفهوم  کیکه 

و  وسرتهاو کرار فعرال و پ  زیبه برنامه ر نیب ود که د راگ

گفتمان سازدنه در برنامره  کردیددرد. دما رو ازان ردنهاهاپ

یحقرق آمروزه   در ردسرتا لیبد  کردیبه عنودن رو  یدرس  ها

  دئولوژیرد لییبد ندیدس  که به مثابه فرآ یدنقالب دسالم  ها

 .شرود یدر مقام عمل دطرالم مر راو فردگ یمطالبة عموم کیبه 

مطابه گر  مبتنی بر آموزه ها  دنقالب دسالمی با هر نوع عمررل 

دین عنصر با  یا یفکر دنتقاد  دیهر  متمایز دس ؛ زیرد یولد

دین ماها  و دبعاد و سطوح، بدون یوجه به آموزه ها  دنقرالب 

دسالمی دیردن و دندی ة متفکرین و متقدمان آن، دمکران پرذیر 
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ناس . بنابردین، نقد وضعا  موجود دز رهااف  مفهروم شناسری 

گر ، نقد  مبتنری برر دندی رة عرددل  خرودهی، آزدد  مطالبه

گر  در مطالبه     المی دس . یجلیمعنوی  دس خودهی، دستقالل و

در هر سه الیة وجود  و هر دو وجه عمرل دو  چره دزجنبرة  فرد

خودساز  و چه دز جنبة جامعه ساز (، یک عنصر فردگرد  جامعه 

محور می سازد. بدین معنا که دنسان مطالبه گر کره مرا سرعی 

ددریم دو رد دنسان یردز دنقالب دسالمی بنامام، برا شرناخ  و 

وم دس  و ددئمررا کسب معرف ، در مسار حق، ددرد   اروریی مدد

در حال مقایسة وضعا  موجود خود با آن وضعا  مطلوبی دس  که 

باید به آن برسد؛ در عان حال، نه ینها دو دز جامعرة خروی  

غافل ناس ، بلکه شاید بتودن گف ، دیرن  رارور  معرفتری در 

مسار شناخ  خود و حق، بدون شناخ  وضعا  زمانه و جامعره دش 

ا  موجود و مطلروب جامعرة دسرالمی، و ناز درک فا لة بان وضع

دمکان پذیر ناس . در بعرد دخالقری و روحاره د ، دو دنسرانی 

م تام به خودساز  و ناز جامعه ساز  دس  و دبه شرردیطی کرره 

ددرد  با نور به آموزه ها  دنقالب دسرالمی(، نمری یودنرد دز 

خود ردضی باشد و ناز چون نسرب  بره وضرعا  جامعره و غایرر  

می کند، نمری یودنرد بره شرردی  ما شناخ  کسب مطلوب آن ددئ

 موجود قان  باشد. مطالبه گر، عمل و رفتارش  در بعد عملری(

مانند سایر دبعاد وجود  دش، به هم آماختره دسر ؛ یعنری در 

عان دین که ددئمًا در برنامه ریز  و یرالش بررد  خودسراز  و 

و رسادن به آزدد  معنو  دس ، نمی یودند در عمل  دز جامعره 

  آرمان ها  آن، غافل باشد. 

یاکنون در حوزة یعلام و یربا  و برنامرة درسری دز یفکرر 

دیرن نکتره  دز دنتقاد  و روحاة دنتقاد   حب  شده دس . دما

که طرح دین مفاهام و مباحث مربوط به آن ها به طور ویژه با 

جامعه و فرهنگ ما چه نسبتی ددرد، یا حدود  غفل  شده دسر . 

به آنچه در دین مطالعه گذش ، می یرودن مفهروم  دما با نهاه

مطالبه گر  رد در معنا  عنصرر  دنتقراد  بره عنرودن نقطرة 

عزیمتی برد  یحول برنامه درسی نوام یعلام و یربا  در نورر 

د  با آموزه ها  دسالمی دس . یکی دز که در پاوند ویژه گرف ،

یوجرره  چال  ها  دساسی در برنامه ها  یرباتی که چنددن مورد

نبوده، دین موضوع دس  که باید متربی یا چه حرد دجتمراعی و 

یا چه حد در ردستا  شکوفایی دستعدددها و رشد شخصرا  خرود، 

پرورش یابد. حتی با نهاهی به رویکردهرا  نورر  در برنامره 

-هرا هسر ،  مریها  دنحردفی که در آنگار درسی، فارغ دز جه 

دگردیی و جامعره گردیری یودن دین سرگ تهی و حرک  در طاف فر
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رد دید. به عنودن مثال، در رویکردهایی نوار کن  دجتماعی و 

بازسرراز  دجتمرراعی، یأکاررد بررر یحررول دجتمرراعی دسرر . در 

ردیانره و مراورد  فررد  رویکردهایی نوار رویکردها  دنسران

 نواریأکاد بر یک زندگی به شد  فردگرد دس . در رویکردهایی 

شده دیرن دفرردط و یفرری ، یعردیل  گردیی دجتماعی سعیدنسان

 طررح دوماناسرتی و نهراهیبرا دین رویکردها ناز، شود، دما 

معنوی  ها  فرددینی، هم به لحاظ مبانی یعریف ان دز جامعره 

و فردگردیی و هم به عل  منقط  شدن دز جهان غارماد ، گردیی 

گرر ، زیر یاغ یاز نقد قردر می گارند. دما در عنصر مطالبره

رد رهاافر  مناسربی بررد   آنهفته دس  که می یودن خصایصی ن

یلفاقی در دین زمانه ددنس . مفهوم مطالبه گر   رویکرد طرح 

مبتنی بر آموزه ها  دنقالب دسالمی ناظر بر درک وض  موجرود و 

فا لة آن با وض  مطلوب، و با یوجه بره در هرم یناردگی کره 

ددرنرد  آموزه ها  دنقالب دسرالمی در وجروه فررد  و دجتمراعی

 همان طور که در مقاله دشاره شرد(، دمکران دیرن پاونرد رد 

ماسر ساخته و می یودن دز دنساِن فردگردِ  جامعره محرور سرخن 

دلبته، الزم به ذکر دس ، که دز دلهی بودن و قدسی بودن گف . 

عاَلم دین دنسان یردز دنقالب دسالمی، که چنان یلفاقی رد ممکن 

   ساخته، نباید غفل  کرد. 

دگر مفهوم مطالبه گر  رد با همان ظرفا  به یمامی سطوح و 

دبعاد برنامه درسی یعمام بدهام  که دلبته نااز بره یباران 

ددرد(، آنهاه، برنامه درسی نوام یعلام و یربا ، نه یک سند 

مکتوب، و نه در قالب کتب، بخ  نامه ها و ردهنماها  معلرم، 

مربری، کره در آن، بلکه جریان مستمر و فردگار  خودهد برود 

متربی و محا  یرباتی، دز سکون و دنفعال خرار  خودهرد شرد. 

قطعًا در دین ردستا رسال  ویژه د  برد  نهاد یعلام و یربا  

زیررد دفرردد و  و متصدیان دمور یرباتی یعریرف خودهرد شرد.

عه مجموعه ها باید نسب  به   و مسرائل دجتمراعی پاسرخهوجام

، دچار یحول شده و منوربرنامه ها  درسی دز دین  ؛ لذدباشند

؛ به عنرودن مثرال، برا چنران نهراهی بره دنبازیعریف می شو

برنامه درسی، مری یرودن یغاارر دساسری در نورام درزشراابی 

اله . بدون شک، یباان دیرن مسربرنامه درسی رد پا  بانی کرد

عنصر مطالبه گرر  نویرد  .طلبددشودر بوده و یامل جد  رد می

 نورام هاه دنتقاد  جدید  رد به ویژه در عر ة برنامه درسین

یرازه  به نور می رسد، دین عنصررِ  ، دمادهدمییعلام و یربا  

دز  ناازمند بناران هرا  نورر  قرو  ،برد  بلوغمتولد شده، 

، یرا شناختی دس شناختی و جامعهمعرف       قبال بناان ها  
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؛ د  دسالمی طی کنردیهبتودند دوردن گذدر ِ خود رد به سو  نور

یحرول در نقطرة عوامتری بررد   مسأله، دماد دس  که طرح دین

    عر ة برنامه درسی باشد.
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 .7-22: 3هابرماس، فصل نامه حکم  و فلسفه، سال دوم، شمارة

، یهررردن: دنسرران و خودسرراز (. 1387برراهنر، محمررد جررودد   .3

سازمان بنااد شهاد و دمور دیثرارگردن، معاونر  پرژوه  و 

 هی، ن ر شاهد. دریباطا  فرهن

نوریه ساز  دینی در علوم دجتماعی با (. 1392بستان، حسان   .4

، قرم: پژوه رهاه حروزه و یطباق بر جامعه شناسی خرانودده

 ددن هاه. 

هرا  دنقرالب گفتمران سراز  آموزه(. 1397پاک مهر، حمارده   .5

ها  درسی آموزش و پررورش جمهرور  دسرالمی دسالمی در برنامه

. رسالة دکتر  رشرتة مطالعرا  هاروشدیردن: چاستی، مدل و 

برنامة درسی. ددن هاه فردوسی م هد. ددن کدة علوم یرباتی 

 و رودن شناسی، گروه مطالعا  برنامه درسی. 

پاک مهر، حماده؛ دمان خندقی، مقصود؛ قندیلی، ساد جودد و  .6

ها  ماها  گفتمان ساز  آموزه(. 1396سعاد  رضودنی، محمود  

ها  درسری نورام هرا  آن در برنامرهژگیدنقالب دسرالمی و وی

. فصرلنامه مسرائل آموزش و پررورش جمهرور  دسرالمی دیرردن

 .   7-40: 3کاربرد  یعلام و یربا  دسالمی، سال دوم، شماره

مهر، حماده؛ دمان خندقی، مقصود؛ سعاد  رضودنی، محمود پاک .7

بررسی و یحلارل محترود  کترب (. 1395و قندیلی، ساد جودد  

ها  دنقالب دسالمی دبتددیی دز حاث یوجه به آموزه درسی دورة

دیردن مبتنی بر نورد  شهاد مطهر  در کتاب پاردمون دنقالب 

پژوه ی پاسرددر  فرهنهری دنقرالب  -. دوفصلنامة علمیدسالمی

 .   175-196: 14دسالمی. سال ش م، شمارة 

مهر، حماده؛ دمان خندقی، مقصود؛ قندیلی، ساد جرودد و پاک .8

ها  عنا ر برنامه درسی خصاصه (.1395ضودنی، محمود  سعاد  ر
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هرا  دنقرالب سازدنه با یأکارد برر آموزهدر رویکرد گفتمان

ها  یعلرام و یربار  . نخستان همای  ملی یازهدسالمی دیردن

 در نوام آموزش دیردن.

دنتوار عاماانه، دنتوارعالمانه، (. 1391پناهاان، علارضا   .9

  ر باان معنو . ، یهردن: ندنتوار عارفانه

گر  در جامعه  جایهاه گفتمان مطالبه(. 1397ینهایی، حسان   .10

، سرخنردنی در ن سرر  شناسری یفسرار  شناسی نور  و جامعره

م ترک گرروه جامعره شناسری نورر  و گرروه جامعره شناسری 

دسرفندماه. مردجعره  ١٩شناسی دیردن، یفسار ، دنجمن جامعه

 /1104http://www.hatanhaei.ir/Blog/Viewبه آدرس دینترنتی: 

والیر  و حکومر : مبراحثی دربراب (. 1391خامنه د ، علری    .11

مفهوم والی ، حکوم  دلهی و حراکم دسرالمی، ینورام شرده دز 

 ، یهردن: مرسسة دیمان جهاد .  باانا  حضر  آیه   خامنه د 

(.  ور  و سار  دنقالب دسالمادر باانا  1395خامنه د ، علی   .12

رهبر معوم دنقرالب دسالماحضرر  آیر    دلعومری خامنره د ، 

 یهردن: دنت ارد  دنقالب دسالمی. 

ها  فرهنهی: شرح مزجی یکی دغدغه(. 1390د ، ساد علی  خامنه .13

با دستفاده  1373دز باانا  محور  مقام معوم رهبر  در سال 

. یهردن: مؤسسة دیمان جهاد ، چاپ ز دیهر باانا  معوم لهد

 دول.

، طرح کلری دندی رة دسرالمی در قررآن(. 1392د ، علی  خامنه .14

 دنت ارد  مؤسسة دیمان جهاد .

(. روش شناسری فقره حکرومتی در سرپهر 1392خردسانی، رضرا   .15

فصرل نامرة علمری  سااسی دمرام خمانری ره(، -دندی ه فقهی

 . 47-68: 9، شماره3نقالب دسالمی، دورهپژوه ی پژوه نامه د

یهذیب نفس و سار و سلوک دز دیردگاه (. 1391خمانی، روح     .16

یهردن: موسسه ینوام و ن ر آثرار دمرام  دمام خمانی  ره(،

 imam-khomeini.irخمانی ره(. دسترسی دز طریق سای  

. دسترسی دز طریق 13 حافة نور، جلدیا(.  بیخمانی، روح     .17

 imam-khomeini.ir  سای 

. دسترسی دز طریق 14 حافة نور، جلدخمانی، روح    بی یا(.  .18

 imam-khomeini.ir سای  

(. بررسی و یحلال برنامره درسری ملری دز 1393ستای ، حسن   .19

هرا  دنتقرال آن ها  دنقالب دسالمی و روشمنور یوجه به درزش

http://www.hatanhaei.ir/Blog/View/1104
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ی. ریز  آموزشر. سرازمان پرژوه  و برنامرهآمروزدنبه ددن 

  oerp.irدسترسی در سای  قابل

(. حرکر . قرم: دنت رارد  لالره 1386 فایی خائر ، علی   .20

 دلقدر.

، ودژه نامة فلسرفه و علروم دجتمراعی(. 1370 لابا، جمال   .21

یرجمة کاظم بر  ناسی و  ادم سجاد ، یهردن، شررک  سرهامی 

 دنت ار. 

 .پا ررهفتار(. 1388فتحرری آذر، دسررکندر و  حررایمی، جررودد  .22
مجموعه مقاال  نهمان همای  ساالنه دنجمن مطالعرا  برنامره 

       درسی دیردن. 

 حر  دبردهامری و یربار  متعالاره(. 1389زدیی، نجرف  لک .23

فقره  دبعاد یرباتی ح  با یاکاد بر دیدگاه دمام خمانی(، 

 . 53-70: 73و د ول، ماقا  ح ، شماره

صرور مردد ، روح  ؛ جم راد ، محمرد حسران؛ دنصرار ، من .24

نسب  فرد و جامعه و دلزدما  سااسی آن در دندی رة (. 1391 

، پایان نامرة کارشناسری درشرد، پژوه رکدة دمام خمانی س(

 دمام خمانی  ره(  و دنقالب دسالمی

ها  دنقرالب دسرالمی و ری ره(. 1392مصباح یزد ، محمدیقی   .25

 قم: مؤسسه آموزشي و پژوه ي دمام خماني ره(.، آن

(. آزدد  معنو ، یهردن؛ قم: دنت رارد  1378مطهر ، مریضی  .26

  درد. 

، دنقررالب دسررالمی در فلسررفه یرراری (. 1397مطهررر ، مریضرری   .27

 یهردن: دنت ارد   درد. 

، نسخة آیندة دنقالب دسالمی دیردنمطهر ، مریضی  بی یا(.  .28

 دلکتروناکی کتاب. 

جمعری باانا  در دیددر برا (. 12/4/1395مقام معوم رهبر .  .29

 .دز ددن جویان

برا  ددریردر د انرا اب(. 22/9/1388مقام معوم رهبرر .   .30

 .ونادز طالب و روحان یجمع

باانا  در دیددر برا جمعری (. 7/3/1397مقام معوم رهبر .   .31

 .دز ددن جویان

باانرا  در دیرددر برا (. 25/10/1370مقام معورم رهبرر .  .32

 مسئوالن آموزش و پرورش.

نق  نورام (. 1391انی، دلهام  منافی شر  آباد، کاظم؛ زم .33

. مجلره مهندسرری آموزش و پرورش در یوسرعة فرهنهری جامعره
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 .134-152: 73فرهنهی. شمارة 

 فلسفة سااسی آیر    خامنره د ،(. 1392مهاجرناا، محسن    .34
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