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 چكيده

 .اسات باود    خيتاار خواهان و آزادي پژوهان عدالت، شمندانياند ، آرمان ديرينعدلجامعه به  يابيدست

مناو  باه    ي،تحقق جامعاه عادل علاو   نماي تجلي عدالت است و مدار علوي آيينه تمامحكومت حق
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 ياد تأكدر اين مقاله با  محقق نخواهد شد. مردم آگاهانه مشاركت خواست و جز بهعدل  جامعهكه  رايز
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 مقدمه

مرزهتاي علتو و    .است   هتاي بستياري هتده   امروزه جامعه بشري دستتوو  توتول و دگرگتوني   
 ،گرديتد بر مدار رفتاه بشتري  متي    بايدهستند و تكنولوژي كه  نورديده هدنفناوري در حال در

گستيوته   هاي عنتان اس . روابط اجتماعي در حصار فناوري ساختار مناسبات انساني را تغيير داده
داري را در ذيل سايه مكتب سترمايه اند و انسان امروز واالترين سرمايه خود، هستي خود آمدهدر

 پش  ستر اس  كه دوران كودكي خود را  يرزمانيدجامعه بشري امروز،  .به حراج گذاهته اس 
گذاهته اس  اما بيش از هر زمان ديگري موتاج نظام تربيتي اس  كه ضامن سعادت غتايي بشتر   

يت  نمونته عملتي     نوانع به ،مدار علويباهد و عدال  اجتماعي را موقق گرداند. حكوم  حق
حكوم   ،. در مكتب علوياس  در طول تاريخ الگويي از نظام تربي  مدني براي تمامي اعصار

را تربيت    هاانسان كه اس  جه  ينبدالمؤمنين امير حكوم  توسط ير و پذ براي تربي  اس 
ول چنتين حكتومتي   انساني  دس  يابند. توقق عدال  اجتمتاعي موصت   و كمال ي غا بهتا  1كند

كته نتوع    هاست   حكوم مدار علوي با ساير انواع وجه تمايز حكوم  حق ينتر مهواس  و اين 
  يت گترا در  يتعتال   يت استتقرار حاكم  است . بتدون هت     بشر در طول تاريخ بشر تجربه كرده

هتهروندان و    يت ظرف يارتقتا  درگترو متدار جتز   بته حكومت  حتق    يافتندس   يحت ايجامعه و 
 هود.نميپرور  آن جامعه موقق 

هتاي متعتددي   مؤلفهتأثير  امروزه تعريف از مقوله تربي  اجتماعي و پرور  ههروند تو 
نقش زيرا  .(1392:120قلتا ،اس  )همچون هوي ، تعلق ملي و حتي عوامل جهاني قرار گرفته 

تعامالت و ستح    يو نووه مشارك ، چگونگ كرده اس  رييتغ يههروندان در معادالت اجتماع
 فتا يجوامت  ا  ياجتمتاع  يهتا توقق آرمان در ييبسزاتواند تأثير يجامعه م  يههروندان  يآگاه

مروري بر تغييرات و تووالت ايجاد هده در نظتام تربيتتي در دوران بعتد از انقتالا نشتان      كنند. 
اي بتراي پيتدايش نظتام تربيتتي     كه زمينهتغييرات و اقدامات صورت گرفته بيش از آن كه دهدمي

                                                                                                                                               
و تربيت    تتتعليو در ميزگترد   هكنندهرك  عنوان به ،البالغهرياس  بنياد نهج ،پرورالديتن دين سيد جتمال آقاي .1

 ،در مكتتب علتوي  »برگزار هد، محل  كالم خود را با اين جملته آغتاز نمودنتد:     86 ماه بهمنكه در  البالغهدر نهج
 «.را تربي  كند هاانسان كه اس  جه  ينبداميرالمؤمنين  و پذير  حكوم  توسط براي تربي  اس  حكوم 
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نشتان و  . )نيت  داهتته است   تووالتي ستحوي و روبنتايي را بته همتراه     صرفاً  آفرين باهد، توول
( 16:1387،پتازوكي  كرباليتي )و فقدان معنوي   بوران هوي  اجتماعي .(162: 1395همكاران، 

 مچتون ه يميمفتاه ستب  زنتدگي متدرن و    در قالتب  ( 7:1375 ،)كفتا  ي فرهنگت ي هاهجمه و
فرهنگ جامعته بتر   لحمات خود را بر پيكره اجتماع و ارتباطات  ديجد يهاو ساختار هدن يجهان

ي، غنت  يارزهت نظتام  كته برآمتده از   ي هتهروند  يهتا آمتوزه  يختال  يجالذا  جاي گذارده اس .
 .هودياحساس م هدت بهباهد  اسالمي –يرانيا و متعالي گرا عمل

مشتي گتذاران   پروري، تربي  و ختط هاي پيش روي متوليان حوزه ههروندچالش ينتر مهو
 :توان در عوامل زير خالصه دانس حوزه آموزهي كشور را مي

ي بتا عناصتر ارزهت    يپرورهت نظتام  و بتروز تنتاق     يغرب يتيترب يهاكوركورانه از الگو ديتقل
 متدرن   يت فلستفه ترب  نيعدم انحبتا  بت  ي و ناسازگار ؛(1375:7، )كفا  (،32  :1392،ساداتي نژاد)

 جيت را  يت و ترب ويتعلت ي واقع يامدهايپ هكاف مابين ؛(42: 1383، يفيهر) يو ارز  بوم بافرهنگ
 افومتتي)(، 126: 1386سرهتت ،پتتا استتالمي ) دگاهيتتمتتا بتتا اهتتداف و اصتتول د    ردر كشتتو
و اغفتال از   بعتدي ت  صرف بر آموز  يدتأك ؛(1387:15، پازوكيكرباليي)(، 9: 1386اردكاني،
هاي بتومي   همگي از نقصان مدل كه (244: 1388(، )ناظمي، 1378:2، جانبه )اعتصاميچندپرور  

مسئله بنيادين در اين حوزه يتافتن پاستوي بتراي ايتن      . بنابراينآيندمي حساا بهآموز  ههروندي 
 يتتوجه  قابتل  يرزهت ا يهتا  ستاخ  ريت كته از ز ايتران  تتوان در جامعته   يچگونه مت  پرسش اس  كه
)ي ارزهتي   هتا دانتو يم نيماب خداو  اريانوراف مع ،بر پرور  ههروندان يدتأكبا  -برخوردار اس 

بته  را در سح  جامعه ي موقق هده( ها )هودو مي اي و جهاني(توسعههاي )خواهويرا از م جامعه(
پروري بتا  چارچوا مدلي از نظام ههرونده و هعار انديشه جهاني و اقدام بومي را در حداقل رساند

 موقق گرداند. -مدار علوي  مووري  عدالتي منبعث از موتصات حكوم  حق
ع در اينجا و پيش از ورود به بوث، الزم اس  تتا تعريتف ختود از مفتاهيو كليتدي موضتو      

 و:اين پژوهش را معين نماي مدنظر
حقتو  عمتومي و حقتو  بشتر     ههروند، مفهومي حقوقي است  كته در مباحتث    : »1شهروند

اي است  كته بتين فترد و     هود. وجه مشتر  تعاريف حقوقي دربتاره هتهروند، رابحته   محرح مي
اي دوسويه اس  كه دربرگيرنده طيف وستيعي از حقتو    حكوم  وجود دارد. اين رابحه، رابحه

تكتاليف و  زمتان   و تكاليف اس ؛ يعني ههروند در مقابل حقوقي كه در برابتر دولت  دارد، هتو   
ستاالر،   هايي نيز بر عهده دارد كه موظف بته انجتام آنهاست . در يت  حكومت  متردم      مسئولي 

                                                                                                                                               
1. Citizen 
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بوشتد و حكومت     ي  ميثا  ملي و سند حقوقي، زمامداري را سامان مي عنوان بهقانون اساسي، 
 .(25: 1392، )جاويد «و مردم در روابط متقابل خود مكلف به رعاي  آن هستند

اند كته نتاظر   هده كاربرده بهها ها و حكم ها و نامه در خحبهفي مفاهيو موتل البالغهدر نهج
 معاني در بعضي جاها به .خانوادهو كلمات هو« الرعيه»مفهوم  ازجمله ؛هستند« ههروند»مفهوم به 

بيشتتر   .هتاي آنهتا  ختانواده و هو« االهل»و « الناس»هاي اند، مانند واژهتري به كار رفتهديگر و عام
هتاي  و ساير مشتقات آن استفاده هتده، هتامل توصتيه   « الرعيه»البالغه از واژه مواردي كه در نهج

درباره رعاي  حقتو  هتهروندي متردم در جامعته استالمي       آن حضرت به كارگزاران حكوم 
ر موارد استتفاده  ها، با توجه به موقعي  زماني و مكاني، متغير و متنوع اس . ساي. اين توصيهاس 

حقو  متقابل رهبر و مردم و رعاي  حق در جامعته و   هرح از اين واژه نيز هامل مواردي از قبيل
حكومت  يتاد هتده است .      برداران فرمان عنوان بهنيز از رعي   ييدرجاو  اس ثمرات اين مسئله 

نيتز در  « النتاس »و « االه»ي مثتل  هتاي دهتد، واژه را متي « ههروند»معناي  كه ،«الرعيه»عالوه بر واژه 
 .(71: 1389 ،فر يعرب) اندبه كار رفته« ههروند»برخي موارد در معناي 

هود كه بته توستعه هتهروندي يتا     هايي گفته ميپروري به آموز : ههروند1پروريشهروند
ي هتا  ملت  در ارتباط بتا اعضتاي جوامت  و     هاي ههري مربوط بوده و اهداف آن الزاماًتوانمندي

 خواستتار  خود عمومي موتصات اي بنابر هر جامعه» .(12 :1996چامبليس،اس  ) فهو قابلخاص 
 فلستفي،  نظتام  از بايتد  ختويش  هتهروندان  محلتوا  پروردن نوع براي و خود اس  آرماني انسان

ايتتن بنتتابر .(1385:220پتتور،)آريتتان «بهتتره بگيتترد  متفتتاوتي تربيتتتي هتتايانديشتته و اخالقتتي
 يتا  مستتقيو  طتور  بته  كته  دانست   مترتبط  هتو  بته  اي از فرايندهاي توان هبكهمي پروري راههروند

 يستاالر  متردم  يته روح حفظ تربي ، اين هدف و پردازدجامعه مي پرور  اعضاي به مستقيوغير
 هتامل  ،واقعيت  تربيتتي   يت   عنتوان  بته  ،پتروري هتهروند  (. فراينتد 5: 1379، )علو الهتدي  اس 

 را معينتي  محالبات و دارند عضوي  جامعه كه افراد آن به بايد ايدوره هر در كه اس  مقتضياتي
مهتو است     مستئله از آن جه  ي   ههروند پرور  .(2: 1390غالمي،داد ) ارائه كنندمي دنبال

 (.26: 1390  )مواليي،اسن در پيوندآ با آينده ي  جامعه، به نوو عميقي كه تكليف گذهته و
اثر متدون بتاقي مانتده از     ينتر مهو عنوان ، بهالبالغهنهج علوي: مدارحكومت حقمختصات 

تترين منبت  بتراي استتنباط مصتاديق موتصتات       ، برجستهيرالمؤمنينامهاي اخالقي و تربيتي آموزه
تعبيتري است  كته بتراي     « متدار علتوي  موتصات حكوم  حتق »علوي اس .  مدارحكوم  حق

پتژوهش كته بته هتيوه      يتن در اكار برده هتد.  عزت بهاصغر پوردكتري عليبار در رساله  نوستين

                                                                                                                                               
1. Citizenship Education 
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هاي اقتدام و  مبنايي براي هناسايي عرصه يرالمؤمنينامهاي تربيتي توليل منحقي انجام هد، آموزه
مدار علوي قرار گرفتنتد. در ايتن مقالته        ها درون ساختار حكوم  حق سيستو نظام ارتباطات خرده

به داليل زير مورد  البالغه و عمدتاًتصويري از نهج عنوان به« مدار علويم  حقموتصات حكو»
 اس : يدتأك

هترح   170حتدود   ،بنابر نقل كتاا الذريعه :آلالبالغه تجليگاه مختصات حكومت ايدهنهج
عمتده ايتن آثتار در بتاا سياست  و حكومت  بتر موتور فرمتان           البالغه نوهته هده اس .بر نهج

هتا و خصوصتيات يت     السالم به مال  اهتر نوعتي است  كته تجلتي ويژگتي      عليه اميرحضرت 
داري از ديتدگاه  هتاي آئتين كشتور   توان به كتتاا اين آثار مي ازجمله .باهدآل ميحكوم  ايده

السالم، حكم  اصول سياستي استالم، نظامنامته حكومت ، سياست  و متديري  در       علي عليهامام
قراب  معنتايي و مفهتومي كته    بنابراين  فرمان حكومتي پيرامون مديري  اهاره كرد. و البالغهنهج

 البالغه اس .كننده نهج متبادر ،وجود دارد« مدارموتصات حكوم  حق»در عبارت 
موتصتات  »گتذاري   يكتي از داليتل نتام    پروري:محور بودن شهروند بر جنبه حكومت يدتأک

بايس  در فعتل  بر نقش اساسي و مووري اس  كه حاكمي  مي يدتأك« مدار علويحكوم  حق
گتتذاري فرآينتتد  نتتام گونتته ايتتنپتتروري و بتته عينيتت  درآوردن آن داهتتته باهتتد. فتتذا   هتتهروند
پروري را از حال  عتام و كليت  متاهوي ختود ختارج كترده و بتا هتفافي  و صتراح           ههروند

 كند.  مي يدتأكموور بودن آن  بيشتري بر مقوله حكوم 
نقتش و جايگتاه كتارگزاران حكومت ،      شهروندپروري در بستر تعامالت حاکمان و رعايا:

 المومنتان قابتل مشتاهده و   هاي اميرها و نامهمردم با حاكمي  در خحبه و تعامالتحاكمان، رعايا 
متدار  همانا حكوم  حق كه ،يرالمؤمنينامدر حكوم   ،عبارت ديگربه .اس  انكار يرقابلغامري 

 ، رسال  و هدف اصلي حكوم  تربي  و پرور  آحاد جامعه اس  تا مسير نيل آنها را بته  اس
 سعادت اجتماعي و غايي مهيا كند.

 هاي حتوزه هتهروندپروري كته   در يكي از پژوهش هاي حوزه پرورش شهروندي:پژوهش
برختي منتاب  استالمي نظيتر      بتر  يتد تأكو بتا  هاي اساسي تربي  هتهروندي  مؤلفههناسايي  باهدف

انجتام   دو رو  توليتل استنادي و پيمايشتي دلفتي     با استفاده از رواياتساير البالغه و قرآن، نهج
مشتتمل بتر    انتد  هناسايي هتده  اساسي تربي  ههروندي اسالمي ت ايراني  مؤلفهدوازده  ،هده اس 

ستاالري،   ، هايستته ي دينتي ساالردوستي، مردم هاي ارزهمندي، هدفمندي، روهمندي، نوعمؤلفه
اساستتي  مؤلفتتهدوستتتي و اعتتتدال.   جستتتجوگري، استتتقالل فتتردي، كفايتت ، ستتالم ، وطتتن   

 .(51:1392، كيشاني فراهانياس  )ساالري ديني داراي بيشترين ميانگين بوده   مردم

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/295608/%d8%b9%d8%b2%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%87_%da%a9%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c
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از ديتدگاه امتام علتي    موورهتاي تربيت  متدني     ،ديگري كه انجام هتده است   در پژوهش 
 بتا رو  پتژوهش  البالغته  بتر نهتج   يدتأكهاي مصداقي آنها با ، به همراه عوامل و زمينهالسالم عليه

نتتايج   .ابزار پژوهش، فهرس  وارسي مورد بررستي و توليتل قترار گرفتته است      و  توليل موتوا
مل محرح در قالب چهتار  عوا السالم عليهتوقيق نشان داد كه در تربي  مدني از ديدگاه امام علي 

موور توكيو ايمان و عقيده، تترويج اخالقيتات در جامعته، عتدال  و حقتو  هتهروندي است         
 .(69:1392، ادنژ سبواني)

گانته  هتاي هتش  البالغه بتر استاس ستاح    توليل موتواي نهج در محالعه ديگري كه از طريق
صتورت  توصتيفي   -و بته رو  كيفتي از نتوع توليلتي     وپرور  آموز تربيتي سند توول بنيادين 

، بتراي ستاح  تربيت  اجتمتاعي و     مؤلفته  47عبتادي  و  براي ساح  تربي  اعتقادي ،اس  يرفتهپذ
هتناختي  ، ، براي ساح  تربي  زيباييمؤلفه 8، براي ساح  تربي  زيستي و بدني مؤلفه 29سياسي 
براي ساح  تربيت  علمتي و   و  مؤلفه 8اي   ، براي ساح  تربي  اقتصادي و حرفهمؤلفه 12و هنري 
مصتتاديقي از دربرگيرنتتده هتتا   مؤلفتتههتتر يتت  از متتورد هناستتايي قتترار گرفتنتتد.  مؤلفتته 10فنتاوري  

بنتدي  صتورت  وپترور   آمتوز  هاي ستند بنيتادين توتول     هستند كه در قالب هاخصالبالغه نهج
 .(63: 1394، مومدي پويا) هدند

ي ها ارز بررسي تبيين  همچنين طبق نتايج حاصل از توقيقات برخي از پژوهشگران كه به
، ارائته  الستالم  هتدف امامتان معصتوم علتيهو     انتد،  پرداختته البالغته  اخالقي و فرهنگي از نگاه نهج

الستالم در  . امتام علتي عليته   معرفتي هتده است    راه رستگاري به بشتر   ياندنو نمافرهنگ صوي  
كنتد و از پيتروان   دارندگي جوام  از فرومايگي فرهنگي ارائه متي بازبراي هايي را البالغه راهنهج

و نهي از منكر( و جلوگيري از  معروف امربهخواهد با اجراي نظارت و كنترل اجتماعي )خود مي
هاي پيشتين، جامعته ختود را از انورافتات       عهنوه  جاممقدمات انوراف و با تفكر و تدبر در سر

 .(289: 1395، پور آزاد حسن) فرهنگي مصون دارند

ي تربيت  سياستي بتر    هتا  رو استوراج و تتدوين اهتداف، اصتول و    »عنوان  بادر پژوهشي 
: رستتاندن انستتان بتته راالبالغتته نهتتج دراهتتداف تربيتت  سياستتي  ينتتتر مهتتو، «البالغتتهمبنتتاي نهتتج

 وپترور   آمتوز  ختواهي و توستعه   آزادانديشي، ايجاد امنيت  و صتل ، پترور  روح عتدال     
بتتارت استت  از: صتتداق ، مستتئولي  سياستتي،   اصتتول تربيتت  سياستتي ع  ينتتتر مهتتو. دانتتد متتي

 ينتتر  مهتو  و نهايتتاً  ستتيزي و وحتدت   متداري، وفتاي بته عهتد، متدارا، ظلتو      ساالري، حقهايسته
با عالمتان، موبت ، تشتويق و     ينينش هوگفتگو و را البالغه ي تربي  سياسي بر مبناي نهجها رو 

 .(7: 1391، )مسعوديانهناسايي نموده اس   يدار امان تنبيه، نظارت و 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/149256/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/305459/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c_%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/356587/%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%be%d9%88%d8%b1_%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af
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بتا استتفاده از رو    هاي آموز  در مكتتب علتوي   هناسايي هيوه منظور بهدر پژوهشي كه 
را متورد بررستي قترار داده    البالغته  هتاي نهتج  ها و حكمت  ها، نامهتوليلي، تمام خحبه -توصيفي

تمتام   آنهادهند كه در ها نشان مياس . توليل  دوازده هيوه آموز  بر پايه تفكر استوراج كرده
و هر كدام به نوتوي در فعتال كتردن     هده اس خال ، منحق و انتقاد رعاي   ازجملهابعاد تفكر 

از نتام   كته « لتي اع»ها روهي به نتام  هستند. در انتها نيز از مجموع اين هيوه مؤثرتفكر در مواطب 
 .(5: 1393، )اكبري هده اس ، جه  استفاده در نظام آموزهي معرفي حضرت علي گرفته هده

بستگي به تدوين و  روابط صوي  اجتماعي افراد ي  جامعه، بهتر چهتوسعه هر بدون ه  
ستعيد   هاي تربيتي آن جامعه دارد.اهداف و سياس  عقايد، اجتماعي بر پايه فرهنگ، ارائه تربي 

 ونانست  بتر استاس  تعريتف تربيت  اجتمتاعي    بته   طي پژوهشي براي وصول به اين مقصود بهشتي
 البالغته آنگتاه مبتاني و اصتول تربيتتي اجتمتاعي را بتر مبنتاي نهتج         و ( پرداختته ععلي )حضرت 

 ( متا ععلتي ) در تربي  اجتماعي مورد نظر حضترت   ،بر اين اساس. نموده اس استوراج و تبيين 
نيتز  منظور از مبتاني تربيت  اجتمتاعي    اس . كه موافق با فحرت انسان هستيو ي يهابه دنبال مال 
هتا و  ستازگار هتدن فترد بتا ستنن و خواست        بتراي هاي موجتود در انستان است     تمام توانمندي

، )بهشتتي  ريتزي هتده است    پتي  يتعتال  حتق پيروي از  بر اساساجتماعي و اين اصول  هايارز 
1386). 

توانتد اذعتان داهت  يكتي از     التذكر متي  متوارد فتو   بنتدي   ، با جمت  قلو صاحباز نظر اين 
 يبتوم  هاي محالعاتي در سح  جامعته ايتران، نيتاز بته طراحتي و تبيتين متدل       ترين حوزهضروري
 ؛گرفتته باهتد  هكل  رانيجامعه ا ياهداف ارزه ها وساخ ريبر ز ي اس  كه مبتنيپرورههروند
بتر استاس موتصتات حكومت       جامعه از وض  موجود به وض  محلوا، يحركت يرسدر تا بتوان 

و پترور     يت ترب درگترو را  1عتدل  جامعته  يتوقتق واقعت  متان دستتيابي بته    آر، مدار علتوي حق
كه بر اساس آن بتتوان مبتادرت بته پترور  و پترور       . مدلي ديكش ريههروندان جامعه به تصو

و عتدال  را در جامعته    يعدل گتام برداهتته و تعتال    جامعهتوقق  يكه در راستاكرد  يههروندان
ع( نتام  علتي )  متدار ههروندان حكوم  حق عنوان بهاز آنها  توانكه ب يموقق گردانند. ههروندان

 هاي دينيتربي  و پرور  ههروندي، منحبق برآموزهتر مباني دقيق چههر امروزه لزوم تبيين برد.
سازي در ستح  جامعته،    و پياده اتكا قابلبه ي  مدل بومي دستيابي  .هود مي احساس ازپيش يشب

كته درصتدد است  ديتن را از عرصته تربيت  بته         تربيتي يسوسكوالر در مواجهه با روند تواندمي
 تنتي بتر  بگرايتي م مثب  در مسير اعتالي اخالقتي و كمتال   يو عاملراهكاري منحقي  حاهيه راند،

                                                                                                                                               
1. Justice Society 
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 .ي بومي جامعه باهدها ارز 

 . بحث1

 نظريته  از و استتفاده  كيفي رو  نيز ذكر هد، مبناي علمي تدوين اين مدل، تر يشپكه  طور همان
 گتر،  مداخلته  عوامتل  علتي،  عوامتل  بنتدي ها و صتورت  ارتباط مقوله كه در آن بهاس  بنياد  داده

 بتراي  1،اهتتراوس  و گالسر هود.پرداخته مي پرورپيامدهاي ههروند و اي، راهبردهازمينه عوامل
 اهتتراوس  نظر اساس. كردند معرفي علمي جامعه به را 2بنيادداده پردازينظريه راهبرد بار نوستين

 و آيتد  دست   بته  ايپديتده  از محالعته  استتقرايي  طتور  بته  آنچته  از است   مبنتايي  نظريه كوربين و
 سلستله  يت   كته  است   توقيتق كيفتي   رو  يت   مبنتايي  نظريته  اس . رويه پديده آن نمايانگر

كنتد.   ايجتاد  ايپديده استقرا درباره بر مبتني اينظريه تا گيردمي كار به را سيستماتي  هايرويه
 .(20: 1990 كوربين، و )استراس

انتد،  هتا مبنتاي محالعتات قترار گرفتته     اي كه در پاستخ بته پرستش   هاي اوليهالزم به ذكر اس ، داده
 صتورت  بته انتد كته طتي چنتد مرحلته رفت  و برگشتتي        البالغه استوراج هتده از متن هريف نهج عمدتاً

حصتول اطمينتان از    منظتور  بته البالغته  در كنتار نهتج   .است  موضوعي مورد هناسايي و توليل قرار گرفته 
و محالعتاتي   هتا  پتژوهش پتروري،  هاي مرتبط با موضوع هتهروند ها و حكم ها، نامههناسايي تمام خحبه

ز بتراي هناستايي   انتد نيت  مستقيو حتول موتور هتهروندپروري و تربيت  متدني انجتام هتده        صورت بهكه 
 منظتور  بته در ايتن پتژوهش در بوتش اول     .انتد گتذاري مبنتا قترار گرفتته    كتد جهت   هتاي اصتلي   گزاره

پتژوهش   هتده است . بتا توجته بته عقيتده كراستول،       ي بهره گرفتته  اكتابوانهاز رو   هادادهگردآوري 
كته بتر استاس الگتو مراحتل زيتر در طتي فرآينتد          است  « فرآينتدي »نظريته   ي  بنياد،    داده پردازي نظريه

 :هده اس پژوهشي پش  سر گذارده 

 شناسی روش. تحليل و 1-1

و البالغته، ترجمته دهتتي( و منتاب      ها: مترور و محالعته ستند مرجت  )كتتاا نهتج      آوري دادهگرد
اطالعتاتي  ي هتا پورتالالبالغه و هاي جستجوي موضوعي نهجي سا :ي هاملاكتابوانهاطالعات 

از  مدار علوي( و مقاالت فارستي كته مستتقيماً   ويژه كتاا حكوم  حق اينترنتي مرتبط، كتب )به
 .هده اس پروري يا تربي  اسالمي بهره برده البالغه استوراج هده و در حوزه ههروندمتن نهج

                                                                                                                                               
1. Glaser & Strauss 

2. Grounded Theory 
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هتا از  داده وتوليتل  يته تجزاصتل در   ينتتر  مهتو ها: مقايسه مستتمر  گذاري و بررسي دادهكد
 ايمرحلته  سته  كدگتذاري  رو  از هتا، داده وتوليتل  يته تجز منظتور  بته گتذاري است .   طريق كد
 مرحلته  هتد. در  گرفتته  بهتره  انتوتابي  و بتاز، موتوري   كدگتذاري  عنتوان  با كوربين و اهتراوس

هتاي  هتا و نامته  خحبته  ،در ايتن مرحلته   .هتد  و بتازخواني  مترور  دق  به متون ابتدا باز، كدگذاري
 آنهتا  به و مشوص ي  از آنها اصلي هر مفاهيو و كلي و موضوعي بررسي صورت بهالبالغه نهج
 و مفهومي نزديكي اساس بر هده استوراج كدهاي كدگذاري مووري، مرحله داده هد. در كد
هتدند. در مرحلته   بنتدي   طبقته  مفهتومي  تتر بتزر   هتاي قالب دستته  در مشتر  مفهوم ي  بيان

باز، تدوين هده و سترجاي   ياز كدگذارو ابعاد حاصل  هاويژگي ها،مقوله ،كدگذاري مووري
 .دهوروابط ايجاد  مورد اي درگيرد تا دانش فزايندهخود قرار مي

يتابي بته مرحلته اهتباع بته       موقتق تتا دست     ،در ايتن پتژوهش   و تحليل نهايي: ياشباع نظر
وجود نتدارد   يشتراطالعات ب آوري به جم  يازندر اين هرايط  ها ادامه داده اس .گردآوري داده
طي  ...هوديطبقه كم  كند به پژوهش وارد نم ياتخصوص يفكه به تعر يديو اطالعات جد

حاصتل و در قالتب متدل     مقولته  15و زيرمقولته   55مفهتوم،   426هتا،    گانه توليل دادهمراحل سه
 كه در جدول زير قابل مشاهده اس .ارائه هد پارادايمي 
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مقوله 

 اصلي
 محوري اشاعه تكليف

 شناسي آموزش حقوق

 پذیري هدایت

هاي  ویژگي

 متربي

عوامل 

 علّي

 مداري تالش

 گرایي كمال

 باورمندي

هاي  ویژگي محيط پویا و سازنده

محيط 

 تربيتي

 محيط سالم 

 شده محيط كنترل

 گري هدایت

هاي  ویژگي

 مربي

 گرایي عمل

 صالحيت

 پذیري مسئوليت
 تعصب

هاي   ارزش

 وارونه اخالقي

عوامل 

 گر مداخله

 مسئوليتي بي

 بدخویي

 تفاوتي بي

 زدگي شعار 

هاي وارونه  هنجار

 اجتماعي

 نشر اسالم كاذب

 حرمتي رواج بي

 گسترش نفاق اجتماعي

 فریبي عوامگسترش 
قوانين       

 وارونه سياسي
 افول اخالق زعيمان

 اضمحالل عدالت
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هتده   ارائته پژوهشي نظريه بر اساس الگتوي   فرآيند ارزيابي برايبنياد:  داده يپرداز نظريه ارزيابي
و  يوتعمت  يت  قابلفهتو،   چهتار معيتار تحبيتق، قابليت      از 1992كوربين در سال  و توسط استراوس

 .هده اس كنترل بهره گرفته 

 . تفسير نتايج1-2

 پتروري در مكتتب علتوي،   دهند در نظام هتهروند از مدل پارادايمي نشان مي آمده دس  بهنتايج  
تواننتتد منجتتر بتته توستتعه ظرفيتت    متعامتتل متتي صتتورت بتتهاي از عوامتتل هستتتند كتته  مجموعتته
 هود.پروري هوند كه در ذيل به تفسير هر ي  پرداخته ميههروند

 پروريعوامل علی در توسعه ظرفيت شهروند

 ينتتر  مهتو در مكتتب تربيت  علتوي،     كته  دهنتد نتايج به دس  آمده از مدل پارادايمي نشان متي 
 :هتتوندپتتروري در ستته دستتته كلتتي خالصتته متتي گتتذار در توستتعه ظرفيتت  هتتهروندعوامتتل اثتتر

مربتي   يهتا ي(؛ ويژگتي متدار  يي، باورمندي، تال گرا ي، كمالپذير ي هدامتربي ) يهايژگيو
 موتتيطمويحتتي ) يهتتايتتي، هايستتتگي( و ويژگتتيگراي، عمتتلگتتريري، هتتداي پتتذي مستتئول)

هتاي  دهنتده و ويژگتي   يا و سازنده(. بدون ه  عامل پرور پو مويط ،سالو ، مويطهدهكنترل
 .تواند نقش حياتي در فرآيند تربي  ايفا كنندآن مي

 در خحبته اس .  1گري هداي البالغه خصل  و روحيه هاي مهو در نهجيكي از اين ويژگي
برنتد، بته   خدا بستر متي  روزهاي زندگي را با ياد » :فرمايدمي چنين يناهدايتگران  در وصف 222

و ختود بگترد آن    بازداهتته كنند، متردم را از بتدي   دهند و خود به آن عمل ميعدال  فرمان مي
ديگر خصايص كساني اس  كه وظيفه تعلتيو و تربيت  و    ازجملهپذيري،  مسئولي  .«چرخند نمي

در پيشگاه خداونتد  دو نفر » :فرمايد مي 387در خحبه  هداي  ههروندان جامعه را به عهده دارند.
و ديگتري گمتراه ستازنده     ...گذاهتته  وا به خودكه خداوند او را  ند، فردياترين مردماز مبغوض
متوليان و مربيتان   .«...كه ديگران در طول زندگي وي و پس از مرگش تاب  او گردند يعني فردي
آينتده جامعته را بتا     يتد بابدانند مسئولي  پرور  كستاني را بته عهتده دارنتد كته       دبايامر تربي  

در دوران  ويتژه  بته ورزي در امتر پترور     انديشه و رفتار خود راهبتري نماينتد و هرگونته اهمتال    
تواند مستير حركتتي جامعته را دگرگتون ستازد. يكتي از        گيري رفتاري مي پذيري و هكل تربي 

                                                                                                                                               
1. Coaching 
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هتود. در  يتاد متي   1«ييگرا عمل»هاي جامعه امروز ما در قالب تفكري نهفته اس  كه از آن به نياز
در  عمل بسيار ذكر هده است .  بي ع( در نكوهش سونورانعلي )مداري موتصات حكوم  حق

نه تعقل مستند بته هتنيدن    اند، تعقل نموده ير و پذدين را با عقل درّا  » :فرمايدمي 239خحبه 
 .«كنندگانش اند  و نقل، زيرا راويان علو فراوانند و رعاي 

هتاي  هتا و نامته  هتايي است  كته در بستياري از خحبته     از زيتر مقولته  هايستگي يكتي ديگتر   
كارگماري افراد در  المومنان در خحاا بر اطرافيان و كارگزاران حكوم  براي گزينش و بهامير

 عنتوان  بته زدن بر مسند تربيت  و ملقتب هتدن    مناصب موتلف ضروري دانسته هده اس  و تكيه
را احتراز نماينتد. در ادبيتات تربيتتي      بايست  آن ايي اس  كه ميهمعلو و مربي نيازمند هايستگي

كته در مقايسته بتا ستاير انتواع      « طبابت  روحتاني  »اي وجود دارد تو  عنوان مكتب علوي مقوله
هتاي تربيتتي حتول    آيتد. نگتاه كتالن نظتام    متي  حساا بههاي تربيتي غربي وجه تمايز بارزي نظام

 تترين  يتق عمبوشي اس  امتا در مكتتب علتوي مربتي تتا       آگاهيسازي، آموز  و موور توانمند
تا از چشمه ساير زالل معارف علوي و آبشتوور   كندهاي هوصيتي و تربيتي متربي ورود مياليه

 منزلگتاه معنوي آن احياگر روح طالبان حقيق  باهند. زيترا در مكتتب علتوي تربيت  اگرچته از      
 ي  تربي  علوي سعادت دنيوي و اخروي اس .كند اما غاهاي اجتماعي عبور ميانتظام

ختالف آنچته توت     . بتر هده است  خاصي بر ممارس  و تال   يدتأك 176و  29در خحبه 
در  ،پرور  غربي يتاد كترد  و توان از آن به تفكر مياس  و گرايي گرايي يا نتيجه عنوان توصل

فكتر وااليتي است  كته     ت ،متداري متداري است . تتال    بتر تتال    يدتأكمكتب پرورهي علوي، 
گرايتتي از ديگتتر خوانتتد. كمتتالهتتهروندان جامعتته عتتدل را بتته تالهتتي مستتتمر و بالنتتده فتترا متتي

قرار گرفته اس . ميل و خواهش درونتي   يدتأكالبالغه مورد هاي متربي اس  كه در نهجخصيصه
گتردد و تتا   پتروري متي  هايي اس  كه منجر به توسعه ظرفي  ههروندبه كمال و رهد از ويژگي

يافتته   متربيان خود طالب في  و كمال و تربي  نباهند توقق اجتماعي بالنتده و توستعه   كه يمادام
سازي و تربي  نفتس روحيته    بر خود يدتأكبا  31امام در نامه  رسد.چندان در دسترس به نظر نمي

طوري اس  كه هركس بايد بته فكتر    هاو مسئولي  و دنيا زمان» :كندگرايي را برجسته مي كمال
صوي  را پيدا نمايد و قهرا بته فكتر    و راه كند و تربي  خود اقدام خود  باهد و در راه اصالح

 .«تواند باهدكسي ديگر نمي
، هتده است   هتاي مربيتان ذكتر    ويژگتي  ينتتر  مهتو گتري از    كه خصيصه هداي طور همان

پتذيري بته تمايتل و گترايش     گيترد. هتداي   اي قرار مي پذيري نيز در مقابل چنين انديشه هداي 

                                                                                                                                               
1. Pragmatism 
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توستعه از   ،افراد تمايل به بهبود و تغيير نداهتته باهتند   كه يمادامكند و تا دروني متربيان اهاره مي
 .هود نميبيرون حادث 

كته رهتد و نمتو و     گونه همان ؛اي مناسب اس  تعامالت مربي و متربي نيازمند بستر و زمينه
« موتيط بالنتده  »توسعه در طبيع  نيز نيازمند مهيا بودن عوامل مويحي و پيراموني مناستب است .   

هاي بالقوه توستعه در متربتي را بته فعليت      مؤلفهتواند عالوه بر داهتن پويايي، حرك  و رهد مي
 ينينشت  هو» :فرمايد مي 136در خحبه  .موجبات هكوفايي استعداد متربيان را فراهو آوردو رسانده 

ختو  گتذر كنتد،     ييكه هرگاه باد بر بتو  طور همان. [آورد فراهو مي] كندرا كسب مي يكانبا ن
نتاخو  را   ينتاخو  گتذر كنتد، آن بتو     ييهرگاه باد بر بتو و خو  را به همراه آورد  يآن بو

 .«همراه سازد
د فضاي مناستب توستعه   ديگري اس  كه به معناي ايجا يدتأكمورد  مؤلفههده  مويط كنترل

هتا و   كه باغبان سعي در موافظ  گياهان در حتال رهتد و نمتو از آفت      گونه همان .و رهد اس 
 مؤلفته  .هتده نيتز هترط الزم بتراي توستعه و بالنتدگي است         مويط كنتترل  ،امراض مويحي دارد

تعتامالت گتزينش و آزمتون     ،قترار گيترد   متدنظر بايس   مويحي ديگري كه در مقوله كنترل مي
دوس  و بترادر   يشخو يهر كه پس از خوا آزمودن برا» :فرمايدمي 150در خحبه  .هده اس 

، مشتارك  اجتمتاعي و   بتر آنكته  عتالوه   .«يابتد ا  استتوار  يو دوستت  يتدار رفتاقتش پا  يترد، گ مي
ف در وصت  192در خحبته   .دارد ينيز در توسعه ظرفيت  هتهروندي نقتش اساست     مساعي ي تشر

 يالهت  يستمان و ال تفرقتوا: بته ر   يعاًواعتصموا بوبل اهلل جم» :فرمايداتواد و مشارك  اجتماعي مي
 .«يدو متفر  نگرد يدچنگ زن

 پروريدر توسعه ظرفيت شهروند مؤثراي عوامل زمينه

رهتد  ستازنده  روابط و مناسبات اجتمتاعي   در سايه انسان موجودي اس  كه در تعامل با جامعه و
پتروري مبتنتي بتر    دهد در متدل هتهروند  نتايج به دس  آمده از مدل پارادايمي نشان مي .كندمي

گتذار در توستعه ظرفيت     اي اثتر  عوامتل زمينته   ينتتر  مهتو متدار علتوي،   موتصات حكوم  حتق 
وحتدت و  ي، اجتمتاع  پتذيري ي مستئول ) ياجتمتاع  يت  ظرفپروري، در سته دستته كلتي    ههروند

ي، ورزو خترد  يت  عقالن )تستري  يفرهنگت  ( ظرفيت  يمشارك  اجتماع يزانمي، انسجام اجتماع
و  گتتريي هتدا  ، تترويج در جامعته  متداري يستته ها يزي، تتترويجستت جهتل  يري وپتذ حتق  اهتاعه 
رفتتاه  يتت و تقو يزيستتتفقتتر، كتتارگزاران يستتالم  متتالي )اقتصتتاد يتت ظرفگستتتري( و ي هتتدا

 هود.مي خالصه( ي صو ياقتصاد هايي، سياس اجتماع
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هود، فلذا فلستفه آمتوز  و تربيت  از لوتا      تربي  جز در بستري از تعامالت حاصل نمي
ستتاز  زمينتته تعتتامالت ستتازنده ومتكتتي بتتر كتتاركردي بتته اجتمتتاع پيونتتد ختتورده و ايتتن تربيتت   

تواننتد در تكتوين مثبت  هوصتي  معنتوي و      ختود متي   نوبته  بته هايي اس  كه هر يت    موقعي 
سازي بتراي مشتارك    گروهي، زمينهبر تقوي  فضاي كار يدتأك .دنداهته باه تأثير اجتماعي فرد

هتاي اجتمتاعي    در زيرستاخ   متؤثر البالغه از عوامتل  گرايانه در نهجمدني و تقوي  روحيه جم 
 216در خحبته   ،استوار است   ديگريكنظام روابط اجتماعي بر حفظ حقو   بر آنكهاس . عالوه 

در  براي هما الزم اس  كه يكتديگر را بتر اداي حقتو  نصتيو  و    » :هده اس ذكر البالغه نهج
 .«همكاري كنيد يخوب بهن آانجام 

ي فرهنگتي مستير   ها ساخ اي اس  و مهيا بودن زير بناي هر تغيير و توسعهسنگ زير ،فرهنگ
البالغته  نهتج  هتاي كنتد. بتر استاس آمتوزه    تتر متي  پتروري را همتوار  نيل به توسعه ظرفيت  هتهروند  

يزي و ستت جهتل  ي، اهاعهگستري و هدا يگرزي، هداي ورو خرد ي عقالن ي، تسريبوشيآگاه
 كته  يمتادام ي فرهنگتي هستتند. فلتذا تتا     هتا  ساخ هاي زيرموور ينتر مهو در جامعه يمدارهايسته

اقتداماتي كته در راستتاي     ،بوتش در جامعته رواج پيتدا نكترده باهتد     ورزي و آگاهيفرهنگ خرد
جنبته هتدايتي    خصتوص درتوفيق چنداني نوواهند داه .  ،گيردپروري صورت ميتوسعه ههروند

 و گمراهتي  و چت   راست   بته  انوتراف » :تصتري  هتده است     چنتين  16خحبته  در نظام تربيتي در 
 .«اس  حق وسي  جاده ميانه و مستقيو راه. اس  ضالل 

هتاي اقتصتادي مناستب     مند زيرستاخ  هرگونه نظام تربيتي نيازبدون ه  استقرار و ايجاد 
اجتمتاعي ارتبتاط    البالغته، تقويت  رفتاه   المومنتان در نهتج  هاي تربيتي اميتر اس . بر اساس آموزه

وضتعي    يت  بتر اهم  يتد تأكبا  53المومنان در نامه امير پذيري ههروندان دارد.مستقيمي با تربي 
را فترا    يشتان ا يپتس روز » :فرمايدمناسب اقتصادي بر اصالح و پرور  ههروندان و رعايا مي

ستازد تتا دست      نيازهانيو ب يند؛اصالح خود برآ يدهد تا در پ يرويشانن يروز يدار! كه فراخ
در امانت    يتا  يرفتنتد، بُوَد بر آنان اگر فرمان  را نپذ يو حجّت ينددارند نگشا ياركه در اخت يبه مال

ي هتا  زيرساخ هايي اس  كه در ذيل مقوله ، از ديگر موورفقر يهناسيبآس .«يدندورز يان خ
ي و نتداري را  تنگدستت هاي بستياري  منان، در فرازؤالمامير .قرارگرفته اس  يدتأكاقتصادي مورد 

 .دانسته اس ها و معضالت اجتماعي  و آن را موجب بسياري از آف  مورد نكوهش قرار داده

 پروريدر توسعه ظرفيت شهروند مؤثرگر عوامل مداخله

پروري كه تأثير ساير گر در توسعه ظرفي  ههروند عوامل مداخله ينتر مهودهند  ها نشان مييافته
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يتي، مسئول، بيتعصب) اجتماعيوارونه ي ها ارز در سه دسته كلي  ،نمايدعوامل را منورف مي
 ، رواجنشتر استالم كتاذا   ي، زدگت هتعار اجتمتاعي ) وارونته   هتاي  ي(؛ هنجتار تفتاوت بتي بدخويي، 
 ، اضتموالل يبتي فر عتوام گستتر   ي(؛ قتوانين وارونته سياستي )   نفا  اجتماع گستر  ي،حرمتيب

 ينتتر  مهتو البالغته يكتي از     تعتاليو نهتج   بر اساسهوند.  خالصه مي زعيمان(اخال   افولعدال ، 
نظام اجتماعي را بته انوتراف كشتانده و متردم را از مستير تربيت  حقيقتي گمتراه         هايي كه  آف 
، هنجارها و قوانين نقشي متنتاق  و وارونته از ماهيت     ها ارز سازد موقعيتي اس  كه در آن مي

 كنند.اصلي خود ايفا مي
هاي اخالقي همچون نخ تستبيوي هستتند كته حقتو  و     ارز  ،مدار علويدر حكوم  حق

هاي حاكو ارز  ،كنند. در چنين حكومتييف ههروندي را در كنار هو تثبي  و سيان  ميتكال
اي كه در آن اما جامعه؛ ي واالي اخالقي دارندها ارز بر زندگي آحاد جامعه، پيوندي عميق با 

ارز  هتناخته هتوند، استالمي را هتاهد      عنتوان  بته هتا  ها و بدگمانيخوييتعصبات كوردالنه، بد
المومنتان در  . اميتر كترده است   ، پوستتين واژگونته بته تتن     107خواهيو بود كه بتر استاس خحبته    

 يخمتن در تتار  » :فرماينتد متي  236جا و اثرات مورا آن در فرازي از خحبته  نكوهش تعصب بي
 يورزد مگتر بته ختاطر علتت    تعصب ب يزيكه بر سر چ يافتورا ن ياناز جهان ي  يچهپس  نظر كردم
و « هتود... ينادانان مربوط مت  يشهكه به خردها و اند يليدل يابرداهته با نادان را در يكاركه اهتباه

تفاوتي برخي از افراد در امور مستلمانان و يتاري نرستاندن آنهتا را بته      نسب  به بي 68يا در خحبه 
 نكوهش كرده اس . هدت بهسئوليتي را م بي تفاوتي و بي برخي حيوانات تشبيه كرده و

 ياجتمتتاعهتتا و نبايتتدهايي هستتتند كتته توستتط اكثريتت  آحتتاد  هنجارهتتاي اجتمتتاعي، بايتتد
آنكه در حكتومتي  بايس  مايه قوام و تداوم حيات صالوه اجتماعي باهند. حال و مي هده يرفتهپذ
حرمتي داده و وفا  و دوستتي  ، احترام به بزرگان جاي خود را بي«هاي وارونه اجتماعي هنجار»با 

راستگويان عاجزنتد و كاذبتان غالتب و امتام در خحبته       ،ايجامعه يندر چنجاي خود را به نفا . 
افشتانند  فرومايگان درمدر اين هنگام...» :اندفرموده گونه اينهاي واژگونه در مصاديق هنجار 108

هتان درنتدگان و فرودستتان     و زمامتداران زمتان گرگاننتد   و جوانمردان تهيدس  مانند. مردم اين
ي راستتي خشت  هتود و از آن درو     مردگتان. سرچشتمه   -چتون  -ي آنتان و مستتمندان  طعمه

هو دهمنان. گناه و نافرماني وسيل  پيوند گردد برند و به دل با به كارجوهان. دوستي را به زبان 
وهتد )و كتس ستون حتق     و استالم پوستتين باژگونته پ    -و موجتب ريشتوند   -و پارسايي عجب

 .«هد(ننيو
اهتاره بته    ،البالغته  نهج 108بر اساس مصاديق استنباط هده از خحبه « قوانين وارونه سياسي»



 هشتم و شماره بيست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     60

 يجته درنتكننتد و   از قدرت خود در مسير صالح جامعه استتفاده نمتي   زمامدارانموقعيتي دارد كه 
، «يفانضتتع پايمتتالي» ،«جتتوانمردان انتتزواي» ،«اهتتالننتتا پيشتتتازي» ،«ستتتمكاران قدرتمنتتدي»  آن

. قوانين در هود مي ي رؤ قابل وضوح بهدر جامعه « يگانفروما ثروت»و  «زمامداران ييخو درنده»
اگتر   آنكه حالهوند جامعه براي ايجاد نظو، هفافي  و سهول  در توقق اهداف جمعي تبيين مي

صتالح امتور منجتر بته      يجتا  بته گذاري توسط زعيمان و حاكمي  )به نف  گروهي خاص( قانون
، عتدم هتفافي  و پيچيتدگي در جامعته هتود، پديتده وارونگتي در قتوانين را هتاهد          ومترج  هرج

 اي ظرفي  و فضايي براي توسعه ههروندي وجود نوواهد داه .خواهيو بود و چنين جامعه

 مقوله اصلی( عنوان بهپروري )توسعه ظرفيت شهروند

، نقش اساسي در معنتادهي  يميپارادامقوله اصلي در مدل عنوان  پروري به توسعه ظرفي  ههروند
تترين   ، برجستته البالغته  نهتج مفتاد و مفتاهيو برآمتده از متتن      بر اساسكند. پژوهش ايفا مي كل به

مدار علتوي  پروري مبتني بر موتصات حكوم  حقتوان از مقوله اصلي ههروندتصويري كه مي
هتا در  را براي هناسايي ساير مقولته  آنهاتوان مووري هستند كه مي كرد، سه خصيصه تربيتي ائهار

پرداختته   يلتفصت  بته  آنهتا تدوين مدل هتهروندي چترا  راه قترار داد كته در ذيتل بته هريت  از        
 هود.مي

 يمداراخالق يتسر

هتاي اصتلي   بنيان اخالقتي جامعته يكتي از خصيصته     ،البالغهبر اساس رهنمودهاي تربيتي در نهج
دهنده ههر عتدل   تمامي آحاد جامعه و اعضاي هكل كه يماداممدار علوي اس . تا حكوم  حق

توفيتق چنتداني در بتروز و ظهتور ظرفيت  هتهروندي        ،خود را موظف به رعاي  اختال  نداننتد  
 وجود نوواهد داه .

مفتاهيمي كته در    ينتتر  مهتو تواند مصاديق و ابعاد گوناگوني داهته باهد. رعاي  اخال  مي
، يطوتفتر  افتراط از  يتز پرهالبالغه مورد سفار  قرار گرفته عبارتنتد از:  مداري در نهجذيل اخال 

، تقتتوا يرين،احتتترام بتته حقتتو  ستتا ، ، حستتن خلتتقيدار ، متتردمو مصتتالوه در جامعتته ماليمتت 
ي، اجتماع ، روابطحفظ تعادل خانواده و اجتماع، مدارااوندان، يشحرم  خو ، حفظييگو راس 
ي و تشتوص اجتمتاع   ،اجتمتاعي حفظ تعادل در تعتامالت  ي، تعصبات قوم ينف ي،اجتماع اخال 
 يرين.حقو  سا ي در رعا جدي 

هاي تربيتي غربي، با نظام تربيتي مكتب علوي در سح  اجتمتاعي،  يكي از وجوه تمايز نظام
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هتاي تربيتتي مبتنتي بتر مكاتتب      نظتام  جامعه مسلمان به اصول اخالقي اس . عمدتاً پايبندي آحاد
حول موور تكاليف و وظايف متقابل و يا  ي دموكراتسكوالر، سوسياليستي، ليبراليستي و حتي 

مداري عالوه بر اثرات اجتمتاعي مستتقيمي   هوند، اما بعد اخال طيفي در ميان اين دو تعريف مي
كنتد، در كنتار تكتاليف اجتمتاعي و حقتو  هتهروندي، نقتتش       جامعته ايفتا متي   كته بتر ستالم     

هتتاي كنتتد. در حقيقتت  يكتتي از كتتاركردستتازي هتتناخ  حقتتو  و تكتتاليف را ايفتتا متتي درونتتي
هاي ههروندي اس ، كه نه به حكتو قتوانين    مداري در جامعه رعاي  تكاليف و مسئولي اخال 

هتاي اخالقتي   هاي دروني و افتراد را موظتف بته رفتتار    هنجاري حكو بهو مقررات اجتماعي بلكه 
مداري، همچون نخ تسبيوي، دوام و بقتاي دو ضتل  ديگتر     ، ركن اخال يگرد عبارت بهنمايد. مي

 نمايد.را تضمين مي
مداري در جامعه مسلمان به وصتي    بر حسن اخال  و تسري اخال  يدتأكهمان بس كه در 

خَالِحُوا النَّاسَ مُوَالَحَةً إِنْ مِتُّوْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُوْ، وَ إِنْ عِشْتُوْ حَنُّوا » اهاره هود: 10امام در حكم  
با مردم چنان معاهرت كنيد كه اگر بميريد بر هتما بگرينتد و اگتر زنتده باهتيد مشتتا        ). «إِلَيْكُوْ

دار علتوي كته   همچون بسياري از عناصر و اجزاي مدل تربيتي حكوم  حق م .(ديدن هما باهند
نيز، جامعه هتدف و دايتره هتداي ،     يمدار اخال داراي ابعاد گسترده و عميقي بودند، در حوزه 

المومنان از بستر اجتماع تا صونه هاي اخالقي اميررهنمود هاي اجتماعي اس . فراتر از چارچوا
بته ستربازان و   خحتاا   14يابتد. در نامته   جنگ و از كودكان تا زعيمان و فرماندهان گستر  مي

و آن را كته قتدرت دفتاع نتدارد      را كه پش  كترده نكشتيد   كس آن» :فرمايد فرماندهان سپاه مي
يتا در نوتوه تعتامالت گماردگتان حكومت  و       ؛ و«و مجروحان را به قتل نرسانيد آسيب نرسانيد

الْمَوَبَّةَ لَهُوْ وَ اللُّحْفَ بِهِوْ وَ لَا تَكُتونَنَّ  وَ أَهْعِرْ قَلْبَ َ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ » فرمايند: زعيمان با رعايا مي
مراعات مهرباني با مردم را پوهش دل خويش قرار ده و با همته  )« عَلَيْهِوْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِوُ أَكْلَهُوْ

 (.حيوان هكاري باهي كه خوردن آنان را غنيم  داني چنان با . مبادا دوس  و مهربان

 يمحور يفكلت اشاعه

 اثتر  بتر است  و   ام  و ملتي هر قانون از ناهي هود كه اطال  تكاليفي به ههروندي اگر تكاليف
 ،است   گرفتته  قرار قانوني اجراي ضمان  واجد و هامل آنها هده باهد اقام  يا ههروندي رابحه

 درصتونه متدار علتوي را عتين اصتول مستلماني      توان تكتاليف هتهروندي در حكومت  حتق    مي
بته  يعنتي   ؛انتد البالغه به تناظر در مقابل هو قرار گرفتهاجتماعي دانس . تكاليف و حقو  در نهج

دار بايست  تكتاليفي را عهتده   هر حقي كه فرد نسب  به صاحبان حقو  بر عهتده دارد، متي   يازا
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پتروري برجستته كتردن نقتش     مووري در توسعه ظرفي  ههروند كاركرد تكليف ينتر مهوهود. 
موتوري در  اجتماع بر عهتده دارنتد. تكليتف   درخصوص آحاد جامعه نسب  به وظايفي اس  كه 

افتراد در   البالغته  نهتج  جتاي  يجتا البالغه ضتمانتي است  بتراي رعايت  حقتو  ديگتران. در       نهج
نستب   بايد گيرند و نسب  به جايگاه و موقعيتي كه دارند هاي موتلف مورد خحاا قرار مينقش

 ف خود اهتمام بورزند.يبه انجام وظا
، نگاه مبتني بر تكاليف و حقتو  است . فلتذا نظتام     البالغه نهجنگاه به تعامالت اجتماعي در 

هتاي   روهن كردن و فراخواندن آحاد جامعه به ميدان اس  تا نقش درصددالبالغه تربيتي در نهج
به عهده بگيرند. گاهي اين تكتاليف در مقتام   خود را در هر پس  و مسند و جايگاهي كه هستند 

و گتاهي نيتز در مقتام سرپرست       كند، گاهي در مقام ي  رعي  ستاده نمايي ميي  زعيو خود
مشتتارك  اجتمتتاعي و حضتتور فعتتال در تعتتامالت  ،البالغتته  يتت  ختتانواده. نظتتام تربيتتتي در نهتتج

و هتهر عتدل علتي، زمتاني      كنتد ي  امر قحعي بلكه ي  ضرورت تلقتي متي   تنها نهاجتماعي را 
قابلي  بروز و ظهور خواهد داه  كه تمامي ههروندان آن خود را مقيتد بته رعايت  آگتاهي از     

موتوري استتنباط    مفاهيمي كته در ذيتل تكليتف    ينتر مهوتكاليف و رعاي  آن بدانند. برخي از 
ي، دار ، امانت  بتودن متعهتد  از حتق،   يشگي، پشتيبانيپي ، تقواو ترب يوتعلهده اس ، عبارتند از: 

 ، تكتريو انصتاف  ينتي، رعايت   گز ، هايستهالمال بي  از صيان يستي، ز ، سادهالمال بي  از  صيان 
 .تساهل و عدال  يا، رعاي رعا

أَمَّتا حَقيتي   آمتده است :    چنتين  يتن ابر حق و تكليتف متقابتل    يدتأك 117در فرازي از خحبه 
َو النَّصِيوَُة ِفتي اْلَمْشتَهدِ وَ اْلمَغِيتبِ وَ الَِْجَاَبتةُ ِحتينَ أَدُْعتوكُوْ وَ الحَّاَعتةُ ِحتينَ          عَلَيْكُوْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ

و در آهتكار و نهتان بترايو     اما حق من بر هما اين اس  كه به بيع  با من وفتادار باهتيد  )آمُرُكُوْ 
(. در فترازي  اجاب  نماييد و فرمان دادم اطاع  كنيد فراخواندمخواهى كنيد، هر گاه هما را خير

  از تكتاليف ختود   در نكوهش نافرماني كوفيتان و  امام خحاا به نامردمان زمانه خود 39از خحبه 
 أَقُوُم فِيكُْو ُمسْتَْصرِخًا َو ُأَنتاِديكُْو مُتَغَوثثتاً َفَلتا َتْستمَعُونَ ِلتي قَوًْلتا وَ َلتا        دهند:هكوه سر مي چنين ينا

 ،خواهو يمو عاجزانه از هما ياري  كشو يم فرياد)تُحِيعُونَ لِي أَمْراً حَتَّى ]تَكْشِفَ[ تَكَشَّفَ الْأُمُورُ 
 .(كنيدنمي اطاع   مرا سپاريد و فرماناما به سونان من گو  نمي

 شناسی حقوق آموزش

اركان اصتلي ايتن كتتاا تتال       ، كتابي اس  سرهار از رهنمودهاي تربيتي و يكي ازالبالغه نهج
هتاي منتدرج در متتن    ها و نامهبراي هناساندن حقو  حقيقي و صاحبان آن اس . با محالعه خحبه
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و يا تكليفي  حق بهتوان ياف  كه در آن نسب  كمتر موضوع و يا محلبي را مي البالغه نهجهريف 
هتر صتاحب حقتي بتر ديگتران       كالم حق اس  و هناساندن حقو  ،اهاره نكرده باهد. كالم امير

بتر حقتو  زعيمتان است  و در برختي       يدتأككسي اس . گاهي  ازآنچهفار  از اينكه اين حقو  
بتر حقتو  خداونتد است  و تكتاليف       يدتأكهاي صوب  از حقو  رعي ، در برخي موارد خحبه

حقتو    هتا و خحبته اهتاره بته    بر حقو  والدين و فرزندان، در برختي نامته   يدتأكبندگي و گاهي 
همسايگان هده و در برخي موارد حتي از حقو  خويشتن سون رانده هتده است . آنچته مستلو     

 ،نيتز ذكتر هتد    تتر  يشپت كته   گونته  همتان البالغه به مووري  حقو  استوار اس .  اس  اينكه نهج
 يتد تأك انتد  هاي تربي  ههروند قترار گرفتته  برخي از مكاتب سياسي كه مبنايي براي طراحي نظام

دار حمايت  از حقتو    تفكر ليبراليسو كه خود را داعيه اند. بر روي حقو  افراد قرار دادهخود را 
 كته  يدرصتورت  ؛دهنتده انديشته اومانيستتي در جوامت  است       تستري  ينتوع  بته  ،داندههروندان مي

دهنده آن اس ، مفهومي فراتر از حقو  هتهروندي ليبراليستتي را    تسري البالغه نهجاي كه  انديشه
البالغه هناسي در نهجاز بعد گستردگي كه از بعد عمق. حقو صرفاً  جاي داده اس ، نه در خود

آمتوز   هتود و مقولته   بر هناختن حقو  تمامي صاحبان حق و آگاهي از آن تبيين متي  يدتأكبا 
پتروري بتر لتزوم آگتاهي هتهروندان از      ترين وجوه توسعه ظرفي  هتهروند  ويكي از مه عنوان به

هناخ  از اين حقو  به سح  محلتوا   كه يمادامتا  و ساير اركان جامعه اهاره دارد حقو  خود
داري تكاليف ههروندي و اجتماعي خود نيتز التتزام   نرسيده باهد. به طب  آن افراد نسب  به عهده

 و ضرورتي را حس نوواهند كرد.
پتروري بتر   هتهروند  توان نتيجه گرف  كه نقحه آغازين فرآيند توستعه ظرفيت   اين، ميبنابر

گمتاردن بتر آمتوز  و هناستاندن حقتوقي است  كته در        هم  و البالغهاساس رهنمودهاي نهج
اهتراف و آگتاهي    قرار بگيرد. طبيعتتاً  يدتأكمورد بايد سح  فردي، خانوادگي، اجتماعي و الهي 

در  يفشتان تكالداري  تواند مبنايي براي اهاعه تكاليف و عهتده عميق از چنين حقوقي اس  كه مي
هتاي   همقابل حقوقي باهد كه از سوي ديگران بتر گتردن دارنتد. بتر استاس نتتايج حاصتل از داد       

عبارتنتد از:   كه اند مورد هناسايي قرار گرفته البالغه نهجگروه مجزا از حقو  در  9استنباط هده، 
ن، يشتت حقتو  خو يه، حقتو  همستا  ، دوستتان  حقتو  ، حقو  اوالدين، حقو  والدي، حقو  اله

تتوان در  (. مصاديقي از حقو  الهي را متي الناس حقمردمان )حقو  ، حقو  حاكويا، رعا حقو 
خَاطَرَ بتزَوَالِ   يهإِنَّ هللِ فى كلي نِعمَهٍ حَقّاً، فَمَنْ أدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَ مَنْ قَصَّرَ فِمشاهده نمود:  244خحبه 
 البالغته  نهتج . در سراسر ادا هود( يدحقى اس  كه با هرچه نعم  خداس ، خدا را در آن)نِعْمَتِهِ 

سوني رانده هده اس ، در مقابل آن صاحب حقي وجود دارد  يهرآنجايي كه در خصوص حق
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اس  كه حق كستي بتر عهتده     تعالي يباراما تنها در خصوص ذات  ،و تكليفي تعريف هده اس 
يكديگر، حقو  بترادران دينتي در قبتال    گيرد. حقو  متقابل والدين و اوالد در برابر او قرار نمي

حاكو( و اهالي مدينه در مقابل يكتديگر و  والي )يكديگر، حقو  مردم در مواجهه با هو، حقو  
هاي ها و خحبهمواردي هستند كه در بسياري از نامه ازجملهحقو  انسان در برابر خود  همگي 

تتوان نتيجته    . بنابراين متي خواند يفرامآنها البالغه، آحاد جامعه را به هناخ  و فهو و رعاي  نهج
هناخ  و آگاهي مردم از حقتو  ختود    درگروجز « توسعه ظرفي  ههروندي»گرف  ضل  سوم 

 گردد. و ديگران و التزام به رعاي  آنها موقق نمي

 پروريپيامدهاي توسعه ظرفيت شهروند

در متدلي كته مبتنتي بتر موتصتات حكومت         ،پروريهاي توسعه ظرفي  ههروندپيامد ينتر مهو
توتولي كته    ؛هتود در قالب دو دسته تووالت فردي و اجتماعي خالصه مي اس  مدار علويحق

 نشيند.يابد و به بار ميپيشگي تبلور مي ورزي، عقالني  و حقحول موور خرد
هتاي  خصيصته تتوان در ذيتل   مدار علوي در بعد فتردي را متي  تجلي نظام تربيتي حكوم  حق

 :يري يافت  پتذ يشتگي و مستئولي   پعتدال   يشتگي، پيشگي، تقواپي، حقورزخرد :رفتاري همچون
پيشتگي  حتق  .مدار علتوي بته آن ملقبنتد   اي اس  كه ههروندان حكوم  حقخصيصه« پيشگي حق»

ينته  بينتي در فترد نهاد  گتويي و حتق  جتويي و حتق  اهاره به وضعيتي دارد كته در آن وضتعي ، حتق   
توانتد  پتروري متي  توسعه ظرفيت  هتهروند   يجهدرنتهاي رفتاري كه يكي ديگر از خصيصه .هود مي

درخصتتوص روحيتته  130در حكمتت  امتتام استت . « تقواپيشتتگي»، هتتودمنجتتر بتته توتتول فتتردي  
و  ي از فترا  يتروي در قترآن و پ  يكه با متابع  از اوامر الهت  يانسان»فرمايد مي چنين يناتقواپيشگي 

بينيتد،   يسعادت را نم يرو آنها يرويجز با پ كس يچكه ه ييها و انجام واجبات و سن  آنها ياجرا
زاد و  ينو تقوا بهتتر  يابدخداوند راه  ي تا به مش يردبرگ يادن يناز ا« تقوا»عنوان توهه خود را با  بايد

 .«توهه سفر آخرت ذكر هده اس 
برخالف تعريفي كه عقالني  را موتدود  ند، ا ورزي و عقالني  تمثيلي از چرا  هداي خرد

 يتد تأكالبالغه خرد و تعقلتي وراي عقتل معتا  را متورد     داند. نهجبه حواس تجربي و دنيوي مي
توانتد موجبتات ستعادت دنيتوي و اختروي انستان هتود. از همتين روي در          دهد كته متي  قرار مي

انستان بته تعقتتل و    و نيتز كتالم معصتومين و قتران مستتمراً      البالغته  نهتج هتاي   بستياري از رهنمتود  
توانتد مترز بتين ستعادت و قستاوت        زيرا كه اين نووه تعقل مي ،خردورزي فراخوانده هده اس 

اس . « پيشگي عدال »ع( علي )بشر را رقو بزند. بارزترين خصيصه رفتاري ههروندان ههر عدل 
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يَهْتِفُتونَ بِتالزَّوَاجِرِ عَتنْ مَوَتارِمِ      :كر نقل هده اس كه درباره اهل ذ 222در فراز ديگري از خحبه 
و )اهَوْنَ عَنْتهُ  اللَّهِ فِي أَسْمَاعِ الْغَافِلِينَ وَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ يَتأْتَمِرُونَ بِتهِ وَ يَنْهَتوْنَ عَتنِ الْمُنْكَترِ وَ يَتَنَت      

و ختود   دهنتد  يمت بته عتدال  فرمتان     ،ترسانند يمغافالن را با هشدارهاى خود، از كيفرهاى الهى 
متدار  در حكومت  حتق  . (و ختود از آنهتا پرهيتز دارنتد     كننتد  يمها نهى  عدال  گسترند، از بدى

تتوان سترا  داهت ، پتس غايت  تربيت  در چنتين          تتر از عتدل را نمتي   با منزلت  علوي، مفهومي 
 پيشگي اس . حكومتي نيز عدال 

مدار علتوي است . هتهروندان    فردي در حكوم  حق، آخرين ركن توول «يريپذمسئولي »
مدار علوي نسب  به حقو  خود و ديگران و تكاليفي كه در قبال جامعه و سايرين بتر  حكوم  حق

عهده دارند آگاهند و در برابر اين حقو  و تكاليفي كه بر عهتده دارنتد، ختود را متعهتد و مستئول      
اي  حرمتتي  بتي  توان از لون كالم امام درباره عي را ميپذيري اجتما دانند. ميزان اهمي  مسئولي مي

فَلَوْ أَنَّ امْترَأً مُسْتلِماً مَتاتَ    پي برد:  27در خحبه  ،كه به ي  يهودي تو  حماي  مسلمانان هده بود
ستف  تأ ياز روگتر بتراي ايتن حادثته تلتخ، مستلماني       )ا مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِه

 (.بميرد، مالم  نوواهد هد و از نظر من سزاوار اس 
تربي  مبتني بتر  » عنوان به، بعد دوم و كالن پيامد راهبردي اس  كه از آن «توول اجتماعي»
معلتول  »و يتا  « موصتول »يت    مثابته  بته ايو. توول اجتماعي بيش از آنكه بتواند   ياد كرده« نگر 

عنوان ي  اثر كالن اجتماعي مورد توليل قرار بگيترد.  بايس  تو  مي ،هناخته هود« اجتماعي
دهنده ماهي  متفتاوت آن نيست ، بلكته صتفات      البته اين توول در سح  فردي و اجتماعي نشان

كننتد. يكتي از ايتن    واحدي هستند كه در سح  فتردي و اجتمتاعي مصتاديق متفتاوتي پيتدا متي      
يتاد  « پيتدايش خترد جمعتي   » نتوان ع بته است  كته از آن    يجمعت  يت  عقالن ييهكوفاها، خصيصه

ورزي و عقالني  فردي در سح  جامعه است .  در حقيق  تجلي و انعكاس جمعي خرد .كنيومي
البالغته، وظيفته مهتو رستوالن الهتي را        هتايي از خحبته اول نهتج   كه امير كالم در فراز گونه همان

توانايي مردم را نيز در راستتاي  ساختن ظرفي  و  داند و باروربرانگيوتن عقول موفي مردمان مي
 دهد.قرار مي يدتأكهمين امر مهو مورد 

يكي از اركان توول اجتماعي متورد هناستايي قترار گرفتته      عنوان بهنيز « مداريتوسعه حق»
 يبترا » :انتد  نمتوده  يتد تأك گونته  ايندر ضرورت رعاي  حقو  سايرين  216اس . امام در خحبه 
«. يتد كن يهمكتار  يختوب  و در انجام آن به يو حقو  نص يرا بر ادا يكديگرهما الزم اس  كه 

. توستعه  كترد اجتمتاعي را در استتمرار اختال  اجتمتاعي تبيتين       در ستح  هايد بتوان تجلي تقتوا  
اخال  مدني، از ديگر اركان توول اجتماعي اس . اختال  ضتل  زيترين مثلتث توستعه ظرفيت        
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نظام تربيتي هتو در بعتد فتردي )در قالتب تقتوا      ه  تجلي و انعكاس  بي پروري اس  و ههروند
رستد. در خحبته   مداري بته ظهتور و بتروز متي     مداري( و هو در بعد اجتماعي تو  عنوان اخال 

جامعته را بته رعايت  اختال       آحتاد  چنتين  يتن ااي  هتاي عقيتدتي و قبيلته   بنتدي  فار  از مترز  167
گتر نيكتي يافتيتد بته     )بِتهِ وَ إِذَا رَأَيْتتُوُ الشَّترَّ فَأَعْرِضُتوا عَنْتهُ       اوَ إِذَا رَأَيْتُوُ الْوَيْرَ فَوُذُوا: خواند يفرام

تقتوا  ، 410يتا در حكمت     (.كم  و ياري آن بشتابيد و اگر هري ديديتد از آن فاصتله بگيريتد   
استالم است  كته در     يمعنتو  ي،اجتماع ي،اخالق يها ارز  ينتر ، از مهو«اخال  يسرئ»عنوان  به

 .محرح هده اس  البالغه نهج
توستعه  »تتوان  ، هو در بعتد فتردي و هتو در بعتد اجتمتاعي نمتود يافتته است  و متي         عدال 

در جامعه را توتولي بنيتادين در راستتاي تربيت  مكتتب علتوي دانست . امتام در         « مداري عدال 
ايشان را به قرار گرفتن در متدار عتدال     چنين يناخحاا به امام حسن  31وصي  خود در خحبه 

بُنَيَّ اجْعَْل نَْفَسَ  مِيزَانًا فِيَمتا بَيَْنتَ  َو َبتيْنَ غَْيتِر َ فَأَحِْبتبْ لِغَْيتِر َ َمتا تُِوتب           دهند: ياان ميفرم
وْسَتنَ  لِنَفْسِ  وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِوْ كَمَا لَتا تُوِتب  أَنْ تُظْلَتوَ وَ أَحْسِتنْ كَمَتا تُوِتب  أَنْ يُ      

اى پسترم نفتس ختود را ميتزان ميتان ختود و       غَيْرِ َ )يْ َ وَ اسْتَقْبِ ْ مِنْ نَفْسِ َ مَا تَسْتَقْبِوُهُ مِنْ إِلَ
و آنچته   ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوس  دارى براى ديگران نيز دوس  بتدار 

دوس  نتدارى بته    كه گونه آنپسندى، براى ديگران مپسند، ستو روا مدار،  را كه براى خود نمى
و آنچته را كته بتراى     كه دوست  دارى بته تتو نيكتى كننتد      گونه آنتو ستو هود، نيكوكار با ، 

 (.دارى براى خود نيز زه  بشمار ديگران زه  مى
آخرين ركن توول اجتماعي اس . توسعه و كمال جامعه، جتز  « يمشارك  اجتماع توسعه»
و  151، 31هتاي  هايي از خحبهد. در فرازهو  مشارك  متعهدانه و جمعي مردم موقق نمي درگرو

توسعه مشتارك  اجتمتاعي را متورد     و برادري ،همبستگي ،بر مودت اجتماعي يدتأكامام با  167
 چنتين  يتن انهتا را  آامام نقش عشتيره و ختانواده و متودت بتين      ،31دهند. در خحبه قرار مي يدتأك

كه ثروتمند باهتد، از بستتگان و اقتوام ختود      ندازههرااي مردم! انسان  »دهد: قرار مي يدتأكمورد 
هستند كه  يگروه ينتر بزر  يشاوندان،با زبان و دس  دفاع كنند. خو يكه از و يس ؛ن نياز يب

و در آن هنگتام كته    برنتد  يمت  ينبت  او را از يو نتاراحت  يو پراكنتدگ  كننتد  يمت  يبانياز انسان پشتت 
اي مشابه در اهمي  مشتارك    و يا در خحبه« اند مردم ينتر آنها به او پرعاطفه يد،آ يشپ يا حادثه

وَ مَنْ يَقْبِ ْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فََِنَّمَا تُقْبَ ُ مِنْهُ عَنْهُوْ يَتد  وَاحِتدَ و وَ تُقْتبَ ُ مِتنْهُوْ      فرمايند: جمعي مي
كته دست  دهنتده ختود را از      كتس  آن)لْمَتوَدَّ َ  عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَ و وَ مَنْ تَلِنْ حَاهِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِتهِ ا 

را از ختويش دور كترده    يفراوان يهاگرفته، اما دس  آنهارا از  يكدس ، تنها بازداردبستگانش 
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 .(خويشاوندانش تداوم خواهد ياف  يكه پروبال موب  خويش را بگستراند، دوستياس  و كس

 گيري نتيجه

متدار علتوي   هتاي نظتام تربيتتي در موتصتات حكومت  حتق      هتا و مقولته  مؤلفهتصوير برآمده از 
بعدي است  كته فراتتر    اس  كه پرور  ههروند در مكتب علوي ي  مقوله چند دهنده آن نشان

دارد و اصتتالح  يتتدتأكستتويه متربيتتان، بتتر هايستتتگي و توانمندستتازي مربيتتان  از آمتتوز  يتت 
كنتد.  اصتلي مهتو تلقتي متي     عنتوان  بته هاي متناسب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگتي را   زيرساخ 

صتدد احيتاي طترز تلقتي و     است  و در  يتان نگتر  بن البالغته،  در نهتج  يدتأكراهبرد تربيتي مورد 
دانتد،    بوشتي را ضتروري متي    روي به همان نسب  كه آگتاهي از اين .بيني آحاد مردم اس جهان

وقق توول فتردي و اجتمتاعي آحتاد    اي مهو در ت تربي  از بعد عاطفي و رفتاري متربيان را مقوله
در  و« پتروري توستعه ظرفيت  هتهروند   »توان آن را در ذيل مفهوم توولي كه مي داند؛ ميجامعه 

« متداري تستري اختال   »و « موتوري اهتاعه تكليتف  »، «هناستي آموز  حقتو  »قالب سه مفهوم 
 خالصه دانس .
پتروري عتالوه بتر موتتوا و     روندهي پيشتين، متدل هت   هتا  پتژوهش ادبيتات و  ميان در مقايسه 

ي ها ساخ اي بر ماهي  و كيفي  تعامالت مربي و متربيان و نيز زيرويژه يدتأكهاي تربيتي برنامه
دارد و بته همتان نستب  كته جامعته هتدف ختود را متربيتان و هتهروندان قترار            دو يناتعامالتي 

ي داند. مووري  عمتده محالعتات  اهمي  مي حائزهاي رفتاري مربيان را نيز ها و نبايدبايد ،دهدمي
البالغه بتوده است  ولتيكن    بر حقو  ههروندي در نهج يدتأك، كه در زمينه ههروندي انجام هده

ايتتن حقتتو ،  بتتر حقتتو  متقابتتل متتردم و تكتتاليف بتتر آمتتده از يتتدتأكعتتالوه بتتر  ،در ايتتن متتدل
 دي معرفي هده اس .ضل  سوم مقوله اصلي توسعه ظرفي  ههرون عنوان بهمداري اخال 

تتوان   يكي از وجوه تمايز نظام تربيتي برآمده از مكتب علوي با ساير مكاتب تربيتتي را متي  
مدار علتوي  هاي متربيان در حكوم  حقيكي از ويژگي عنوان بهمداري  بر خصيصه تال  يدتأك

و تستري   چگتونگي آمتوز   لذا دانس  كه تأثير مستقيمي نيز بر توسعه ظرفي  ههروندي دارد. 
متتداري و همچنتتين چگتتونگي تتتدوين موتتتواي درستتي بتتراي ايجتتاد روحيتته     فرهنتتگ تتتال 

راهبترد اصتلي    ،. بر اساس نتايج به دست  آمتده  هود ميمدارانه براي محالعات آتي پيشنهاد  تال 
هتاي هتناختي، رفتتاري و    بتر بهستازي ويژگتي    يتد تأكتوسعه ظرفي  ههروندي در اين پتژوهش  

هتاي اجتمتاعي در   اس . با توجته بته اهميت  قتوانين و ستاختار      ههروندان وعاطفي آحاد جامعه 
ي هتا  زيرستاخ  كه با مووريت  مقتررات و    ييها پژوهشخالي  جاي توسعه ظرفي  ههروندي،
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هود. نظر بته اينكته سته    ديده مي ،اجتماعي به تبيين راهبردهاي توسعه ظرفي  ههروندي بپردازند
و « موتوري اهتاعه تكليتف  »، «هناستي آمتوز  حقتو   »يعني پروري ضل  توسعه ظرفي  ههروند

گتذاري،   سياست   ،انتد  در قالتب مقولته اصتلي ايتن پتژوهش محترح هتده       « مداريتسري اخال »
سازي و گنجانتدن ايتن مفتاهيو در موتتواي دروس متدارس و دانشتگاه و نيتز        ريزي، پياده برنامه

 هتود.  مندان پژوهش در اين حوزه پيشنهاد متي پايش نتايج آن نيازمند محالعاتي اس  كه به عالقه
متورد مواجته   پژوهشتگران  هايي كه در حين محالعه و انجام اين پتژوهش   مودودي  ينتر مهواز 

البالغته بتا مفتاهيو حتوزه     مفتاهيو استتنباط هتده از متتن نهتج      دادن يوندپتوان در قرار گرفتند مي
هناسي مناسب و  ين مهو ضرورت مصدا پرور  ههروندي در ذيل علوم اجتماعي دانس  كه ا

 طلبيد.البالغه را ميهاي نهجچندان در فرازتعمق دو
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