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مبتني نظام  تعليم و تربيت  برنامه درسيتحول در  نقطة عزيمتي براي: »گريمطالبه« -15

 ايران هاي انقالب اسالميبرآموزه

 3محمود سعيدي رضواني    2خندقيمقصود امين    1ايمرتضي نقره

 چكيده

شناسي، جامعهو سياسي مختلف اعم از علوم در مطالعة حاضر، با بررسي مفهوم مطالبه گري در ادبيات حوزه هاي 

پيوند وثيق ميان مطالبه گري و گفتمان سازي، به عنوان نقطة عزيمتي براي ورود اين مفهوم به عرصة تعليم و 

آن مبتني  مطالعةبه  ،»مطالبه گري«مفهوم تربيت و برنامه درسي نتيجه گيري شد. سپس به منظور تبيين بيشتر 

، آن بر اساس اليه هاي وجودي و ابعاد تربيتي انسان و سطوح ابعاد مفهوميبررسي  و بر آموزه هاي انقالب اسالمي

در نهايت اين نتيجه حاصل شد، كه طرح مفهوم مبتني بر آراء متفكرين و متقدمين انقالب اسالمي، پرداخته شد. 

به ماهيت نقادانه  مبتني بر آموزه هاي انقالب اسالمي، با توجهمطالبه گري در سه ساحت وجودي فرد و جامعه، 

تعليم و نظام نسبت به وضع موجود و نگاه آرماني آن به وضع مطلوب، نقطة عزيمتي براي تحول در برنامه درسي 

 محسوب مي شود.  تربيت

^��  قالب اسالمي ايران، گفتمان سازيمطالبه گري، برنامه درسي، آموزه هاي ان 	�������

 مقدمه

هاي يي آن، از سوي حكومتجو سلطهماهيت ضد غارتگري و ضد  جهيدرنتمي و انقالب اسالمي به خاطر هويت اسال

ي، ا خامنهگيرد (مورد تهديد قرار مي جو سلطهي ها يدئولوژياو  ها استيساستعماري و استثماري و همچنين 
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رو به رو ، شود يممردم و زمام داران  ريگ بانيگردر داخل با آفات علمي و اخالقي كه  براين،عالوه .)1390:33

 .)189 :1392آفات انقالب اسالمي عمدتاً فرهنگي هستند (مصباح يزدي، به اين معنا كه ؛ است

 نيتر از مهم ،يانقالب اسالم ندةيو آ يكنون يها نسل يو فرهنگ يسالمت فكر تيحفظ و تقواز سوي ديگر، 

 وهيش نيو سودمندتر نيتر ياديبن بيترت ني. بدرود يبه شمار م يانقالب اسالم اتيها در جهت تداوم ح دغدغه

 جزء پرورش و). در واقع آموزش هماناست ( تيو ترب ميدر حوزة تعل تيفعال ،يدوام و سالمت انقالب اسالم يبرا

 ). 148:1391 ،يشرف آباد و زمان يدارد (مناف يجا يفرهنگ ياست و در كانون تعال يو تكامل فرهنگ رييتغ اساسي

و تمام  يفلسف يها دهي). اهداف، ا1:2011دانست (نال ،  يتوان برنامه درس يقلب آموزش و پرورش را م يطرف از

 ينظام ها نيبنابرا ابند؛ي يتبلور م يدر منشور برنامه درس يوجود دارند، همگ يكه از نظام آموزش يانتظارات

با توجه به  جهي). در نت1388:فتارشگيپ ،يآذر و حاتم يچرخند (فتح يم يدرس يبر محور برنامه ها يآموزش

مناسب  يبستر توان يرا م يدرس يها برنامه ت،يو ترب ميدر حوزة تعل يانقالب اسالم يها ضرورت پرداختن به آموزه

دانست (پاك مهر،  يبسط و گسترش تفكر انقالب اسالم جهيو درنت يانقالب اسالم يحفظ و تداوم آموزه ها يبرا

  ).179:1395 ،يليو قند يرضوان يديسع ،يخندق نيام

استمرار انقالب اسالمي در گرو تربيت نيروهايي است كه پيام انقالب را درك كنند، آن را حفظ كنند و به آن عمل 

). در 1393ي انقالبي دارد (ستايش، ها تيشخص). در واقع جامعة امروز ما نياز به 1370مقام معظم رهبري، كنند (

هاي  ها و ارزشي امروزي و حفظ و تداوم آرمانها بحراناز  رفت بروني در راستاي هاي درس نتيجه، رسالت برنامه

ريزان ي انقالبي است؛ امري كه از سوي برنامهها تيشخصانقالب اسالمي، گسترش روحية انقالبي و پرورش چنين 

). از نشانه هاي آن، توجه اندكي هماناست ( قرارگرفتهي توجه يبمربوطه مورد كم توجهي و يا  انيمتصددرسي و 

است كه به ارزش هاي انقالبي در كتب درسي شده و بسياري از مفاهيم ارزشمند انقالبي ناديده انگاشته شده اند 

) و يا با رويكرد تاريخي به آنها پرداخته شده كه 192:1395مهر، امين خندقي، سعيدي رضواني و قنديلي، (پاك

اي متعددي در اين زمينه، نظير عدم پاسخ گويي به شبهات متربيان و عدم تقويت اين امر موجب بروز آسيب ه

 ).2:1395انديشه ورزي آن ها مي شود (پاك مهر، امين خندقي، قنديلي و سعيدي رضواني، 
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بنابراين بسط تفكر و گفتمان انقالب اسالمي و پيگيري جدي آموزه هاي انقالب اسالمي ، نياز به تالشي جدي در 

هاي درسي دارد؛ از اين رو تحقق اين مطالبه و فراگير شدن آن، موجب مطالبة اين آموزه ها در برنامهجهت 

 گفتمان سازي آموزه هاي انقالب اسالمي در برنامه هاي درسي مي شود. 

  نظير علوم سياسي غالباً در حوزه هاي ديگر» گريمطالبه«بررسي پيشينة پژوهشي حاكي از آن است كه مفهوم 

، تنها پاك مهر و در حوزة تعليم و تربيت و برنامه درسي مورد تعريف و كاربست قرار گرفته استا جامعه شناسي ي

با تاكيد  به اين مفهوم پرداخته اند. آنها رويكرد گفتمان سازانه را )1396(امين خندقي، قنديلي و سعيدي رضواني

بر اساس انديشة مقام و  معرفي مي كنندبرنامه درسي  به عنوان رويكردي بديل در برآموزه هاي انقالب اسالمي،

مطالبه گري را به معناي طرح يك موضوع خاص به عنوان خواسته اي عمده از سوي مردم، قشرها  معظم رهبري،

        ، مطرح كرده اند. سازانه در برنامه درسييكي از خصايص رويكرد گفتمان و به عنوان به خصوص جوانان

به  نيبشود كه ا رياز زمان در جامعه همه گ يمعرفت در برهه ا ايمفهوم  كياست كه  نيا يبه معنا يسازگفتمان

گفتمان سازانه در  كردي).  اما رو1388 ،يدارد (مقام معظم رهبر ازين رانهيگيو پ وستهيو كار فعال و پ يزيبرنامه ر

 ندياست كه به مثابه فرآ يانقالب اسالم يتحقق آموزه ها يدر راستا ليبد يكرديبه عنوان رو  يدرس يبرنامه ها

و  يليقند ،يخندق نيشود (پاك مهر، ام يدر مقام عمل اطالق م ريو فراگ يمطالبة عموم كيبه  يدئولوژيا ليتبد

     در واقع، رابطه اي تعاملي ميان مطالبه گري و گفتمان سازي وجود دارد كه از يك سو     ).1:1395 ،يرضوان يديسع

-گري، منجر به گفتمان سازي مي شود و از سوي ديگر، وقتي گفتمان در جامعه ايجاد شد، نسبت به ارزشمطالبه

هاي آن، مطالبه صورت مي گيرد. درواقع مطالبه گري هم نوعي كاركرد براي رويكرد گفتمان سازانه در برنامه 

به گر كردن فراگيران و ساير عناصر برنامه درسي محسوب مي شود و هم نوعي نتيجه ؛ زيرا از يك سو، مطال

درسي، بخش مهمي از مدل گفتمان سازي در برنامه هاي درسي است، و از سوي ديگر رويكرد گفتمان سازانه 

گري آموزه هاي فراگيران و نظام آموزشي را متخلق به اخالق مطالبه گري مي كند؛ يعني آنها را نسبت به مطالبه

ساخته و مطالبه گري را به مثابه يك ارزش، در آنها ايجاد و تقويت مي كند (پاك مهر، انقالب اسالمي، متعهد 
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يي آن به نيازهاي خارج از مدرسه در اين معنا مطالبه گري، موجب جامعه مداري نظام آموزشي، پاسخ گو). 1397

متخلق يجه هم فراگيران ؛ در نتو انطباق آن با شرايط سياسي حاكم بر جامعه و اقتضائات نظام اجتماعي مي شود

شوند و هم برنامه هاي درسي و نظام آموزشي مطالبه گر آموزه هاي انقالب اسالمي مي به اخالق مطالبه گري  

اما در مطالعة مذكور، از آنجا كه مفهوم شناسي دقيق مطالبه گري مد نظر نبوده، به شكلي  .)27(همان:خواهند بود 

گري داراي چه پرداخته شده است. بنابراين، مشخص نيست كه خصيصة مطالبهگري طالبهمختصر و گذرا به م

حدود و ثغور مفهومي است و از چه جايگاهي در برنامه درسي مبتني بر آموزه هاي انقالب اسالمي برخوردار است. 

آن مبتني بر و تبييني گذرا بر ابعاد و گسترة معنايي در نتيجه مسئلة حاضر ناظر بر بررسي مفهوم مطالبه گري 

مفهوم فهم و تبيين  با هدف بنابراين،  است.استنتاجي  -با رويكردي تحليليآموزه هاي انقالب اسالمي ايران 

پس از بررسي تعاريف ي آموزه هاي انقالب اسالمي ايران، مطالبه گري و گسترة مفهومي و سطوح آن بر مبنا

رويكرد گفتمان  هاي انقالب اسالمي، ارتباط آن با مختلف و مشخص ساختن مفهوم مطالبه گري مبتني بر آموزه

 است.سطوح مطالبه گري و گسترة مطالبه گري، تبيين شده  و درسيسازانه در برنامه

 مطالبه گري

يك موضوع كه با  مطرح كردن، خواستن و طلبكار بودن نسبت به تحقق رهبري، مطالبه گري را به معناي يادآوري،

-مطالبه      درنتيجه، در اين معنا تعريف مي كند؛ )1397مقام معظم رهبري، ( است نگاهي آرمان خواهانه همراه

نظام  ي مستمر به منظور تحقق آموزه هاي انقالب اسالمي درتالشگري مبتني بر آموزه هاي انقالب اسالمي، يعني 

وقتي موضوعي مطرح مي شود، دنبال «وي ديگر رهبري عقيده دارد . از سآحاد جامعه يآموزش و پرورش و تمام

به عنوان مطالبه بيان      مي شود و تبديل به گفتمان مي شود، نتيجه اين مي شود كه مردم همان حرف ها را 

را ميان مطالبه گري و گفتمان  تعاملي. بنابراين مي توان بر اين اساس، )1395مقام معظم رهبري، » (كنندمي

و از سوي ديگر، وقتي گفتمان در جامعه  موجب گفتمان سازي شدهگري، ازي متصور شد كه از يك سو مطالبهس

   جاري و ساري شد، نسبت به ارزش هاي آن، مطالبه صورت مي گيرد.
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) بر اين عقيده هستند كه مطالبه گري، فرآيندي است كه در آن تقويت صداي مردم، 4:1395( باهنرابراهيم پور و 

ي خود را از دولت مطالبه ها خواستهي كه مردم آگاهانه و متحدانه، ا گونه بهشود،  موجب تسريع روند تغيير مي

مطالبه گري را آگاهي، حق  ها عوامل مؤثر بر . آنرسند يمي خود ها خواستهو ضمن همراهي با دولت به  كنند يم

 .دانند يم، مشاركت و آزادي اظهارنظر

 يشناختمعرفت دنيفرا ككند. از نظر او گفتمان، يي را به مثابه يك گفتمان مطرح ميگره) مطالب1397تنهايي (

 دارد. يشناسمعرفت انيوجود دارد كه بن يخيگفتمان تار كي يا در هر دوره  نياست. بنابرا يخيبرهه تار كيدر 

ساختارهاي  ي، انسان ها را فارغ ازنظر يدر چارچوب جامعه شناس ييرگرايتفس يشناس يهستتنهايي با اعتقاد به 

موجود در  يتضادها خود مي خواهد يانةرگرايو تفس يستيپراگمات با گرايشات و موجود، كنشگر تلقي مي كند

مشترك  ريتفسمطالبه گري را بر اين اساس، كند؛ زد تضادها را گوش نيو راه برون رفت از ا كرده دايجامعه را پ

تنهايي بر اساس نگاه ديالكتيكي هگلي (و  .جامعه شناس يعالقه شخص ايجامعه شناس  ينه القا مي داند ومردم 

 .رابطه است كيشكل  نيتر يتضاد وجود دارد و تضاد واقع شهيمطالبه گر و مخاطب هم نيبنه ماركس) مي گويد 

هاي او مطالبه را از سنخ جنبش يا شورش جدا كرده و آن را گونه اي از كنش اجتماعي  گروهبر اين اساس، 

 اجتماعي كه به دنبال حقوق و منافع خود هستند، تعريف مي كند.

 -ياسيس اتيدارد، به ندرت در ادب يسيزبان انگل در claimو demand رينظ يمختلف يكه معادل ها »مطالبه«واژة 

 ايو  يتوان مفهوم پرداز يكه كمتر م يمورد استفاده قرارگرفته است؛ به طور يمباحث حقوق يو گاه ياجتماع

از سوي برخي . البته مواردي به دست آوردي در پژوهش هاي خارجمفهوم،  نيجامع و مانع در خصوص ا يفيتعر

را مطرح كرده  يگرطالبه) ميا هيحاش يخود ( و نه به عنوان مفهوم دةيدر متن اصاحب نظران كه به طور ويژه و 

 قابل مشاهده است.اند، 
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و شفاف  حيصر انيدانند كه شامل ب يم يرا اقدام 2»گري سياسيمطالبه«)، 2014( 1اوبرگ و اوبابه عنوان مثال 

بهترين نوع مطالبه، بدين صورت است كه در آن بيان دقيق و شفاف  است. 5و تعامل سازنده 4يآوراستدالل ،3ديعقا

ديدگاه با كمي پژوهش، ارجاع به دانش تخصصي، ارائة استدالل و دعوت به بحث و گفت و گو پيرامون حل مسأله 

         با  "استدالالت يتبادل منطق"بوده، منجر به  تأملي صةيخص يدارا ،يگرنوع از مطالبه نياهمراه باشد. 

 ستميس كي جاديا يرا برا يبهتر طيشرا جهيشود و در نت يم ييكردن آن ها به پاسخ گو وادارگذاران و استيس

 ).   414-415: 2014(اوبرگ و اوبا،  كنديفراهم م يدر عرصة مدن 6تأملي

كند تا از راه  يشهروند، تالش م كيداند كه در آن،  يم رانهيگيرفتار فعاالنه و پ كيرا  يمطالبه گر زنرويكراكس

 يكاال و خدمات عموم عيو توز صيتخص يبرا يياجرا تيصالح يكه دارا يادار اي يمختلف با مقامات رسم يها

-مطالبه«          او اصطالح  ).22:2013 زنر،يهستند، به منظور انتقال درخواست، ارتباط برقراركند (كراكس و

شهروندان،  و براي اشاره به استراتژي هاي عملي شهروندان در دسترسي به  -در چهارچوب روابط دولت  را 7»گري

). او معتقد است، مطالبه گري عالوه بر جنبة 19خدمات عمومي و بيان خواسته هايشان، به كار مي برد (همان:

قامات دولتي، به خوديِ خود، داراي ارزش ماديِ  ايجاد و يا بهبود دسترسي به كاال و خدمات از طريق ارتباط با م

و سياسي خود با  ند تا بر سر حقوق مدني، اجتماعيذاتي است؛ زيرا در عمل مطالبه گري، شهروندان تمرين مي كن

دولت مذاكره كنند. در اين معنا، مي توان مطالبه گري را مجموعه اي از اعمال به منظور برخورداري از حق آزادي، 

شرط تحقق ). 8:2018ويزنر، ل قدرت و هم چنين تأمين رفاه اقتصادي و سالمت دانست (كراكسمشاركت در اعما

. دولت را مسئول رسيدگي 2. شهروند چيزي را بخواهد يا نياز داشته باشد؛ 1گري از منظر او اين است كه مطالبه

                                                           

1. Oberg and Uba 

2. Political claim Making 

3. opinion stating 

4. reason giving 

5. constructive interaction 

6. deliberative 

7. Claim- making 
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. اينكه بداند چگونه از سيستم 4ند و . عمل خود را در مواجهه با دولت مؤثر و ارزشمند تلقي ك3به آن نياز بداند و 

بخشند، دسترسي پيدا كند ؛ به عبارت ديگر، شهروندان سياسي عبور كرده و به كانال هايي كه عمل را تسهيل مي

، احساس اثرگذاري، كه آرمان ها 2تمايالت، احساس محق بودن شامل 1هبايد از طرفي با تكيه بر باورهاي برانگيزانند

اي و ضمني از موقعيت را شكل داده و نيز با آگاهي نسبت به عملكرد دولت، فهم آيين نامه و افق مطالبه گري

گري كند ها در فرد مي شود، مطالبهمطالبه و آگاهي از شرايط دسترسي به دولت كه منجر به ايجاد قابليت

 ).32:2018ويزنر، (كراكس

دولت و به مثابه  -عاريف در ارتباط با روابط شهرونددر يك جمع بندي از تعاريف مطرح شده مي توان گفت، اغلب ت

سازي ريف رهبري، مطالبه گري با     گفتمانكنشي اجتماعي يا سياسي يا گونه اي از آن، مطرح شده اند. اما در تع

درسي براي كاربست آن در عرصة تعليم و تربيت و برنامهنقطة عزيمتي پيوندي عميق دارد كه اين خود مي تواند 

 هم سازد.فرا

 مطالبه گري مبتني برآموزه هاي انقالب اسالمي ايران

به معناي مجموعه اصول و عقايد ديني، فلسفي، علمي يا فقهي در نظر گرفت  را مي توان  آموزه

هاي انقالب اسالمي را مي توان ارزش هاي اساسي و بنيادين گفتمان انقالب اسالمي ). آموزه10:1370(صليبا،

رجوع به آراء و انديشه هاي بزرگان انقالب اسالمي ايران قابل حصول است و براي بازشناخت  تعريف كرد كه با

آرمان هاي انقالب اسالمي در عرصه هاي گوناگون به منظور درك امتداد حركت انقالب ضروري است (پاك مهر، 

مستقيماً  ;ء امام خميني). با توجه به اينكه  از يك طرف آرا15:1396امين خندقي، قنديلي و سعيدي رضواني، 

به عنوان شاگرد ايشان، به ارزش هاي چهارگانة عدالت اجتماعي،  ;توسط خود ايشان مدون نشده و شهيد مطهري

استقالل، آزادي و معنويت اسالمي در كتاب پيرامون انقالب اسالمي پرداخته و آن ها را شرط تداوم انقالب اسالمي 

بر اين ارزش هاي چهارگانه تأكيد كرده، در نتيجه مي توان آموزه هاي چهارگانة دانسته و از طرف ديگر رهبري نيز 

). 90:1397هاي انقالب اسالمي ايران مورد توجه قرار داد (پاك مهر، مذكور را به عنوان مبناي نظري آموزه

طور كه ديد. هماننگري مي توان اين آموزه ها را در وابستگي متقابل و پيوستگي با هم بنابراين، در يك با هم
                                                           

1.  Motivating Conditions 

2. Sense of entitlement 
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، استقالل و هويت مستقل فرهنگي كه در رابطة )155(مطهري، بي تا:  معنويت شرط تحقق عدالت در جامعه است

تنگاتنگي با معنويت اسالمي است، نيز پاية تكامل و رسيدن به آزادي معنوي و اجتماعي و در نتيجه تحقق عدالت 

دو بعد فردي و اجتماعي ديد، كه در اين صورت  آزادي در بعد فردي است. در واقع هر چهار آموزه را مي توان در 

همان آزادي معنوي و يا معنويت اسالمي در بعد فردي است كه با اصالح درون تحقق مي يابد؛ در مقابل و با تحقق 

، )112:1395(خامنه اي،  هم زمان اصالح اجتماعي، عدالت، آزادي اجتماعي و استقالل را كه بخشي از آزادي است

هم چنين عدالت فردي كه همان طهارت نفس و  ).17:1378(مطهري،  براي يك جامعه و يك ملت به همراه دارد

عدالت در وجود فرد  در نتيجه؛ )146-147: 1392(مهاجرنيا،  ، با اصالح درون رقم مي خورد پاكي روح فرد است

 در هم تنيده با آزادي معنوي است. 

-تحقق  ارزش ني بر آموزه هاي انقالب اسالمي، يعني طلب و پيگيري مستمر در راستايبنابراين مطالبه گري مبت

يا انسان  هاي انقالب اسالمي هم در بعد فردي و هم در ابعاد اجتماعي. به عبارت ديگر، انسان تراز انقالب اسالمي

در تالش تي عدالت خواه و آزادي خواه است؛ مطالبه گر نسبت به اين ارزش ها است. او شخصيانساني  انقالبي،

برسد. به  آزادي معنوي محقق ساخته و بهعدالت را در وجود خودش با خودسازي و كسب طهارت نفس تا  است

به مثابه يك مصلح به واسطة دغدغة مستمر و نگاه اصطالح طلبي كه دارد، انديشه استقالل خواهي باور دارد و 

به يك معنا، او اجتماعي عمل مي كند. در اين معنا، او دائماً در حال تغيير و تحول و اصالح خود و جامعه است. 

اين مطالبه گري در بعد ساختاري يا جمعي، به عنوان مثال در نظام آموزشي اين گونه فردگراي جامعه گرا است. 

برنامه درسي، هم زمان انديشه انقالب اسالمي را هم در افراد و هم در به منصة ظهور مي رسد كه نظام آموزش و 

محدود به فرد يا افراد نيست؛ بلكه ساختارها  » بودن گرمطالبه«سطوح مختلف جامعه، گفتمان سازي مي كند. لذا 

    و نظامات جامعه را نيز شامل مي شود.  

 مطالبه گري و سطوح ابعاد

صه اي است كه هم در برنامه درسي و هم در يطور كه گفته شد، مطالبه گري خصگري، همان در بحث مطالبه

كه آيا مطالبه گري تنها يك عمل است يا اينكه براي ساير  ا استجفراگيران قابل تسري و تجلي است. اما سوال اين

 به طور اخص، قابل تبيين است؟ و متربي يا مربي اعمابعاد وجودي انسان به طور 

در پاسخ بايد گفت گفتمان سازي آموزه هاي انقالب اسالمي در برنامه هاي درسي در سه بعد شناخت، نگرش و 

برخي اين . )32:1395 ،يليو قند يرضوان يديسع ،يخندق ني(پاك مهر، امعملكرد بر فراگيران تاثير مي گذارد 
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ام معرفت، ميل و اراده را طي كند؛ بايد سه مقسه بعد را به اين صورت بيان كرده اند كه فرد براي ايمان به خدا 

ضمن اينكه قائل بودن به اعمال جوانحي (دروني و نا مشهود) و اعمال جوارحي (مشهود)، خود مي تواند مبين 

اين سه بعد را مي توان سه اليه ). 12:1385عمل انسان در هر يك از اين سه الية وجودي باشد (باقري و خسروي، 

و به تبع آن، سه الية تربيتي  يبراي انسان سه الية وجود ;امام خمينينظر گرفت؛ همان طوركه وجودي انسان در 

الية وجودي قلبي كه ظرف تحقق دوم، الية وجود عقلي كه ظرف تشكيل باورهاي انسان است؛ اول، قائل است: 

الية وجودي ظاهري انسان است كه ظرف تجلي رفتار انسان است  ،فضايل و رذايل است، مانند حب و بغض؛ و سوم

 .)54:1389زايي، (لك رفتاري انسان را تشكيل مي دهند و شرعيكه به ترتيب سه بعد تربيتي اعتقادي، اخالقي و 

وني از طرفي امام بر اين عقيده است كه كمال انسان در مبارزه با موانع دروني و بيروني وجودش است؛ موانع در

نظير رذايل و هواهاي نفساني و موانع بيروني كه مستكبرين و طواغيت هستند. لذا حتي مبارزة با مستكبرين 

كند مي جهاني نيز برگرفته از اليه هاي اعتقادي و اخالقي انسان است؛ اگر چه به صورت فعل ظاهري بروز

بدانيم، » مطالبه گري«را به طور اخص مخاطب  بنابراين، اگر انسان را به طور اعم و فراگير و مربي .)63همان:(

معرفتي است كه د مختلف از وجود او قابل تحقق است. در بعد اعتقادي، معرفت مطالبه گرانه ابعامطالبه گري در 

در انسان نسبت به آموزه هاي انقالب اسالمي، شناخت، باور و به نوعي بيداري از خواب غفلت، ايجاد كرده است. 

در واقع، اين قيام، ). 351:1391مي گويند كه قسمي از قيام است (خميني، » يقظه«بيداري را  ناهل معرفت اي

در بعد اخالقي، اين حركت بايد مداوم باشد.  ) و110:1386برپا ايستادن و حركت انسان است (صفايي حائري، 

كششي كه ضمن  .مي كندكه فرد نسبت به تحقق آموزه ها احساس  تكشش قلبي اسمطالبه گري نوعي روحيه و 

در دو نوع فردي و داشتن احساسات و عواطف، منشأ آن، عقل و معرفت شخص است. در نهايت، عمل مطالبه گري، 

به فكر اصالح خود است، در مقام كند، و در عين اينكه خودسازي    مياجتماعي صورت مي گيرد. مطالبه گر، 

مانند زرهي كسب مي كند كه حاصل خودسازي است، ان تقوا را اصالح گر جامعه نيز عمل مي كند؛ زيرا كه مسلم

 به همين علت است كه  ).43:1392تا بتواند در جامعه ديگران را كه در ميدان گناه هستند نجات دهد (خامنه اي،
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است. نكتة آخر در اين مبحث اين است كه همان طور كه مطالبه  »فردگراي جامعه گرا«گوييم مطالبه گر، مي

است. در  ر بعد عملي و رفتاري، امري مستمر و پيگيرانه است، در ابعاد ديگر نيز به همين صورت قابل تبيينگري د

بعد اعتقادي و معرفتي، شخص مطالبه گر، داراي صيرورت است؛ در فلسفة تربيتي اسالم سير الي اهللا مطرح است؛ 

و بهتر شدني  و مبارزه با ركود و خمودي فتادنه ادر اين معنا، اساساً فلسفة تربيتي اسالم با حركت، و شدن و را

اين مطالبه گري در بعد روحيه اي، نگرشي يا همان الية وجودي ). 66:1387دائمي، عجين شده است (باهنر، 

اخالقي نيز قابل تبيين است. در واقع وقتي يك عقيده و باور به عرصة عالقه و اشتياق انسان راه پيدا مي كند، 

اعتقاد را مقدمة  ،بخش بوده و فارغ از اينكه انساناز قلب در همة رگ ها جريان مي يابد، حيات  مانند خوني كه

: 161عشق خود بداند يا اينكه محبت را اصل بگيرد، اين محبت و عالقه با تمام وجود قابل احساس است (پناهيان، 

اي انقالب (از نوع مثبت) مطالبه گر، هم برمبناي ارزش ه گيري و تعصبِموضع ،مقام، گرايشدر اين ). 1391

 ها است. اسالمي و هم در جهت آن

گري با توجه به نسبت ميان فرد و جامعه در انديشة متفكرين و متقدمين انقالب اسالمي، قابل سطوح مطالبه

دي رخ مي دهد يا بايد آيا اين مطالبه در سطح اجتماعي به صورت فرسوال اين است كه بررسي و تبيين است. 

به عبارت ديگر، اين بحث، با مسالة كنش و ساختار يا عامليت و قائل باشيم؟  مطالبه گرانه براي جمع نيز هويتي

جامعه را به ساختار فرد و عامليت به اين معنا كه هر قدر بتوان رابطة ميان ساختار در جامعه شناسي شباهت دارد. 

در اينجا، در ان مي توان سطوح فردي و اجتماعي مطالبه گري را نيز تبيين كنيم. درستي تبيين كرد، به همان ميز

 پردازيم.  حد مقدور، به اين مساله مي

از ارزش بااليي برخوردار است. از منظر امام، انسان  ;انسان و به عبارت ديگر فرد در جامعه، در انديشة امام خميني

)؛ باور انسان به اينكه قدرت انجام 306:14مور است (صحيفة نور، جلداساس پيروزي ها و شكست ها و اساس تمام ا

). بنابر انديشة امام، انسان، فردي مستقل و تشكيل دهندة 307كاري را دارد، مقدم بر انجام آن كار است (همان:

 ). در انديشة امام133جامعه است كه توأمان به سمت درك و خير فردي و اجتماعي در حركت است (همان: 
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، جامعه متشكل از اشخاص و متأثر از اعمال تك تك آن ها است؛ در نتيجه هر كس عملش در جامعه ;خميني

همان طور كه گفته شد،  ن،يعالوه بر ا). 401-402: 13ند (صحيفة نور، جلدتأثير داشته و بايد خود را مسئول بدا

اليه ارتباط وثيقي با هم دارند؛ به گونه اي كه اين سه . داند يم يوجود ةيسه ال يانسان را دارا، ;ينيامام خم

گرايشات و باورهاي وي است. بنابراين اگر در جامعه اي ديديم كه مردم و  فتارهاي انسان، نشان دهندة وضعيتر

حاكمان واجد رفتارهايي هستند كه نتيجه اش ظلم و سلطه در آن جامعه است، بايد بدانيم كه اين ريشه در نظام 

به همين دليل در استراتژي فرهنگي امام،  ؛)46:1389امام خميني، نقل از لك زايي، (ايشات آن ها دارد باورها و گر

       مي توان نوعي انديشة از طرفي،   ).46:1389 ،يي(لكزاحركت بيدارسازي مردم بايد در اين سه اليه صورت گيرد 

بطة تعاملي بين فرد و جمع است را در تأمالت امام گرايانه كه قائل به ترجيح نفع جمعي بر نفع فردي و راجامعه

).  در واقع مي توان گفت در نظر امام، فرد اصالت دارد و جمع 138-139: 1391، مشاهده كرد (مرادي، ;خميني

رهبري در ). 141ضرورت؛ بدين معني كه جامعه وظيفه دارد تا انسان ها را به حداكثر ظرفيتشان برساند (همان:

عتقاد دارد كه حتي اگر جامعه اي با يك نظام آزاد و آباد، مرفه، همراه با برابري و عدالت اجتماعي اين زمينه  ا

شكل بگيرد، در حالي كه براي انسانيت انسان، بعد از تشكيل جامعة ايده آل هدفي نداشته باشد، اين جامعه ناقص 

و در واقع  نيز،  هم فرد اصالت دارد و هم جامعه ;در انديشة قرآني شهيد مطهري). 43-44: 1391اي، است (خامنه

گذارند و هم جامعه و ساختارهاي آن بر افراد تاثير مي گذارد (آهنچي، هم افراد بر ساختار جامعه تاثير مي

بدين گونه كه افراد در وجود جامعه حل نمي شوند و جامعه نيز وجودي يگانه ندارد، اما نوع تركيب ). 22:1391

معه از نظر مسائل روحي، فكري و عاطفي به گونه اي است كه افراد هويت جديد مي يابند كه همان افراد در جا

هويت جامعه است؛ بنابراين عالوه بر شعور و وجدان  و اراده و انديشة فردي افراد، شعور، وجدان و اراده و انديشه 

شت مشترك، نامة عمل مشترك، فهم و اي جديد بر شعور و وجدان افراد غلبه دارد. امت ها (جامعه ها) سرنو

. بر اين )21-22(همان: شعور، عمل، طاعت و عصيان دارند و اينها دليلي بر وجود حيات جمعي و اجتماعي است 

قرآن براي امت ها مسئوليت نيز قائل است. به عبارت ديگر يك واجب جمعي وجود ، ;اساس، به باور شهيد مطهري
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مستقل  تيمسئول كيخود جامعه ). 91-92: 1397است انجام دهد (مطهري،  دارد كه روح جمعي جامعه، مكلف

، ;يمطهر دي). شه92(همان: مينام يم »يخاص اجتماع هايفيتكل«كه آنها را  ميدار فيتكل يدارد ... پس ما نوع

در  يعنيمانند؛  ينم بينص يو ب ريتاث يچه خوب و چه بد، ب گر،يكديجامعه از اعمال  كيدارد كه مردم در  دهيعق

 يكند، تنها فرد را نم ياز منكر م يكه امر به معروف و نه يوجود دارد و كس يوستگيبه هم پ ياجتماع يزندگ

  ).115خواهد نجات بدهد (همان: يم زينجات بدهد، بلكه جامعه و خود را ن واهدخ

.انسان داراي سه الية وجودي 1كه مي توان چنين گفت  از ابعاد و سطوح مطالبه گري بنابراين، در يك جمع بندي

. اين سه الية وجودي هم منبع و منشأ عمل انسان 2معرفتي و اعتقادي، اخالقي و نگرشي و عملي و رفتاري است. 

. جامعه نيز داراي سه الية وجودي است، به اين معنا كه هر يك از افراد 3. هستند و هم ظرف ظهور عمل انسان

درت از يك سو عامليت و ق .4 ؛همة اعضاي جامعه، هويتي جمعي نيز پيدا مي كنند جامعه به واسطة برآيند هويت

ها مقدم جامعه است و از سوي ديگر جامعه داراي روح و هويت كلي است كه برآيند ارادة تغيير دهندگي انسان

. به عالوه اينكه، باور به سنت ها و قوانين اجتماعي و تاريخي در 5 افراد آن است و بر سرنوشت انسان ها تاثير دارد.

انسان ها با هم و با ساختار جامعه، نگاه به اين  قرآن عظيم، وجود فرشتگان و ارتباط انسان با خدا، عالوه بر ارتباط

 ).91-95: 1392(بستان (نجفي)، مقوله را نسبت به هرگونه نگاه ديگري ويژه مي سازد 

يجه، به نظر مي رسد بتوان اينگونه گفت كه هر يك از انسان ها داراي سه الية وجودي و سه ظرف عمل در نت

. هويت اجتماعي 2.هويت فردي انسان 1هستند كه اين عمل در هر سه اليه، از دو عامل مهم تاثير مي گيرد؛ 

. كر جامعه سازي در نگاه اسالمي است، كه اين مسأله منشأ تفانسان كه در اثر قرارگيري در جامعه ايجاد شده است

نامة اعمال دارد، اين يعني اينكه، هر فرد نسبت به جامعه مسئول است؛ ولو به لحاظ فردي  جامعهاگر  ،بنابراين

خودسازي كرده باشد؛ زيرا بخشي از سرنوشت و نامة عمل او، آن وجه اجتماعي است كه به مسئوليتش نسبت به 

او تأثير  ؛ زيرا كه هويت جمعي جامعه بخشي از هويت فرد بوده و برشودعه مربوط ميجامعه و نسل هاي جام آحاد

؛ پس هم نسبت به آن مسئول است و هم از آن تأثير مي پذيرد، و در نهايت اينكه به واسطة باور به مي گذارد
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يدا مي كند وجود سنت هاي تاريخي و اجتماعي و قائل بودن به ساختي قدسي براي عالم، پيچيدگي خاصي پ

   (نوعي نگاه تلفيقي از منظر اسالمي).

بنابراين، مطالبه گري، عالوه بر اينكه در سه الية وجودي انسان قابل تبيين بود، مي توان از مطالبه گر بودن يا 

عالوه براين، مطالبه گري در اعمال سه گانة فرد از دو منظر قابل مطالبه گر نبودن روح كلي جامعه صحبت كرد. 

يك از وجوه فردي و  هربر عمل فرد در هر يك از سه الية معرفتي، اخالقي و عملي  ؛ بدين صورت كهيين استتب

-و در هر اليه بر دو وجه معنا مي اجتماعي (خودسازي يا جامعه سازي) تأكيد دارد. در واقع عمل فرد در سه اليه

 :، به صورت ذيل تبيين مي شودعمل فرد مطالبه گر ،هر يك از اين اليه ها و وجوه بيشترِ شود. به منظور تبيينِ

مطالبه گري در سه اليه و در هر اليه در دو وجه معنا مي شود. نكتة مهم اين است كه در دو وجه خودسازي و 

جامعه سازي،  لزوماً عمل در سه الية وجودي انسان، از هم جدا نيست. به عنوان مثال مي توان چنين تعبير كرد 

كند. بلكه مي توان حالتي را تصور كرد كه ازي، ميل به جامعه سازي پيدا    نميرد از گرايش به خودسكه لزوماً ف

فرد، در اثر درك شرايط موجود، ميل و گرايش به جامعه سازي پيدا كرده و اين خود ميل به خودسازي را در فرد 

عمل انسان را از وجه اجتماعي و جامعه  به وضوح نمي توان وجه فرديتقويت مي كند. يا اينكه، در الية عملي، 

سازانة آن جدا كرد؛ زيرا بسياري از اعمال اجتماعي اگر با نيت و بينش درست و قوي انجام شوند، عيناً نوعي 

خودسازي هستند و از سوي ديگر، بسياري از اعمال شخصي كه فرد مطالبه گر در راستاي خودسازي انجام مي 

فردگراي «با نيت جامعه سازي است؛ بنابراين، در اينجا مي توان بهتر مفهوم و  دهد، در راستاي جامعه سازي

عالوه بر اين، اگر هويت جامعه، رنگ مطالبه گري پيدا كند، مي توان چنين جامعه اي را درك كرد. » جامعه محور

     را جامعة بيدار خواند. 

 بحث و نتيجه گيري

به  يسازگفتمان سالمي پيوند وثيقي با  مفهوم گفتمان سازي دارد.گري مبتني بر آموزه هاي انقالب امطالبه

و  يزيبه برنامه ر نيبشود كه ا رياز زمان در جامعه همه گ يمعرفت در برهه ا ايمفهوم  كياست كه  نيا يمعنا
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 ليبد يكرديبه عنوان رو  يدرس يگفتمان سازانه در برنامه ها كرديدارد. اما رو ازين رانهيگيو پ وستهيكار فعال و پ

و  يمطالبة عموم كيبه  يدئولوژيا ليتبد ندياست كه به مثابه فرآ يانقالب اسالم يتحقق آموزه ها يدر راستا

مطابه گري مبتني بر آموزه هاي انقالب اسالمي با هر نوع عمل يا تفكر  .شود يدر مقام عمل اطالق م ريفراگ

اين عنصر با اين ماهيت و ابعاد و سطوح، بدون توجه به آموزه هاي انقالب  انتقادي ديگري متمايز است؛ زيرا تولد

اسالمي ايران و انديشة متفكرين و متقدمين آن، امكان پذير نيست. بنابراين، نقد وضعيت موجود از رهيافت مفهوم 

     المي است. تجليمعنويت اس گري، نقدي مبتني بر انديشة عدالت خواهي، آزادي خواهي، استقالل وشناسي مطالبه

در هر سه الية وجودي و هر دو وجه عمل او (چه ازجنبة خودسازي و چه از جنبة جامعه  گري در فردمطالبه

سازي)، يك عنصر فردگراي جامعه محور مي سازد. بدين معنا كه انسان مطالبه گر كه ما سعي داريم او را انسان 

وم است و دائما در حال تراز انقالب اسالمي بناميم، با شناخت و كسب معرفت، در مسير حق، داراي صيرورتي مدا

مقايسة وضعيت موجود خود با آن وضعيت مطلوبي است كه بايد به آن برسد؛ در عين حال، نه تنها او از جامعة 

خويش غافل نيست، بلكه شايد بتوان گفت، اين صيرورت معرفتي در مسير شناخت خود و حق، بدون شناخت 

يت موجود و مطلوب جامعة اسالمي، امكان پذير نيست. در وضعيت زمانه و جامعه اش و نيز درك فاصلة بين وضع

بعد اخالقي و روحيه اي، او انساني مشتاق به خودسازي و نيز جامعه سازي است و ابه شرايطي كه دارد (با نظر به 

آموزه هاي انقالب اسالمي)، نمي تواند از خود راضي باشد و نيز چون نسبت به وضعيت جامعه و غايت مطلوب آن 

 مي كند، نمي تواند به شرايط موجود قانع باشد. مطالبه گر، عمل و رفتارش (در بعد عملي)ما شناخت كسب دائ

مانند ساير ابعاد وجودي اش، به هم آميخته است؛ يعني در عين اين كه دائماً در برنامه ريزي و تالش براي 

  و آرمان هاي آن، غافل باشد. خودسازي و رسيدن به آزادي معنوي است، نمي تواند در عملش از جامعه 

اين نكته  از تاكنون در حوزة تعليم و تربيت و برنامة درسي از تفكر انتقادي و روحية انتقادي صحبت شده است. اما

كه طرح اين مفاهيم و مباحث مربوط به آن ها به طور ويژه با جامعه و فرهنگ ما چه نسبتي دارد، تا حدودي 

به آنچه در اين مطالعه گذشت، مي توان مفهوم مطالبه گري را در معناي عنصري  غفلت شده است. اما با نگاه
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اي با كه در پيوند ويژه انتقادي به عنوان نقطة عزيمتي براي تحول برنامه درسي نظام تعليم و تربيت در نظر گرفت،

توجه نبوده، اين  آموزه هاي اسالمي است. يكي از چالش هاي اساسي در برنامه هاي تربيتي كه چندان مورد

موضوع است كه بايد متربي تا چه حد اجتماعي و تا چه حد در راستاي شكوفايي استعدادها و رشد شخصيت خود، 

ها هاي انحرافي كه در آنگيريپرورش يابد. حتي با نگاهي به رويكردهاي نظري در برنامه درسي، فارغ از جهت

دگرايي و جامعه گرايي را ديد. به عنوان مثال، در رويكردهايي توان اين سرگشتگي و حركت در طيف فرهست،  مي

-نظير كنش اجتماعي و بازسازي اجتماعي، تأكيد بر تحول اجتماعي است. در رويكردهايي نظير رويكردهاي انسان

 گرايي اجتماعي سعيانسان نظيررايانه و ماوراي فردي تأكيد بر يك زندگي به شدت فردگرا است. در رويكردهايي 

معنويت هاي فراديني، هم  طرح اومانيستي و نگاهيبا اين رويكردها نيز، شده اين افراط و تفريط، تعديل شود، اما 

و فردگرايي و هم به علت منقطع شدن از جهان غيرمادي، زير تيغ تيز به لحاظ مباني تعريفشان از جامعه گرايي 

را رهيافت مناسبي براي طرح  آنهفته است كه مي توان گري، خصايصي ننقد قرار مي گيرند. اما در عنصر مطالبه

تلفيقي در اين زمينه دانست. مفهوم مطالبه گري مبتني بر آموزه هاي انقالب اسالمي ناظر بر درك وضع  رويكردي

موجود و فاصلة آن با وضع مطلوب، و با توجه به در هم تنيدگي كه آموزه هاي انقالب اسالمي در وجوه فردي و 

دارند (همان طور كه در مقاله اشاره شد)، امكان اين پيوند را ميسر ساخته و مي توان از انسانِ فردگرايِ  اجتماعي

البته، الزم به ذكر است، كه از الهي بودن و قدسي بودن عاَلم اين انسان تراز انقالب جامعه محور سخن گفت. 

   اسالمي، كه چنين تلفيقي را ممكن ساخته، نبايد غفلت كرد. 

اگر مفهوم مطالبه گري را با همين ظرفيت به تمامي سطوح و ابعاد برنامه درسي تعميم بدهيم (كه البته نياز به 

تبيين دارد)، آنگاه، برنامه درسي نظام تعليم و تربيت، نه يك سند مكتوب، و نه در قالب كتب، بخش نامه ها و 

مربي، متربي و محيط تربيتي، از سكون و كه در آن، راهنماهاي معلم، بلكه جريان مستمر و فراگيري خواهد بود 

قطعاً در اين راستا رسالت ويژه اي براي نهاد تعليم و تربيت و متصديان امور تربيتي انفعال خارج خواهد شد. 

برنامه هاي  ؛ لذاباشند و مسائل اجتماعي پاسخگوجامعه زيرا افراد و مجموعه ها بايد نسبت به  تعريف خواهد شد.
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؛ به عنوان مثال، با چنين نگاهي به برنامه درسي، مي دن، دچار تحول شده و بازتعريف مي شومنظردرسي از اين 

اله دشوار بوده و . بدون شك، تبيين اين مستوان تغيير اساسي در نظام ارزشيابي برنامه درسي را پيش بيني كرد

تعليم  نظام گاه انتقادي جديدي را به ويژه در عرصة برنامه درسيعنصر مطالبه گري نويد ن .طلبدتامل جدي را مي

از قبيل  نيازمند بنيان هاي نظري قوي ،براي بلوغتازه متولد شده،  به نظر مي رسد، اين عنصرِ ، امادهدميو تربيت 

اي اسالمي طي يه، تا بتواند دوران گذار ِ خود را به سوي نظرشناختي استشناختي و جامعهمعرفت      بنيان هاي 

    تحول در عرصة برنامه درسي باشد.نقطة عظيمتي براي  مسأله، ؛ اميد است كه طرح اينكند

  منابع

المللي . دومين اجالس بيننقش مطالبه گري مردم در حكمراني خوب). 1395ابراهيم پور، حبيب و باهنر، فاطمه (

 حسابداري و مديريت در هزارة سوم. 

). بررسي تطبيقي عامليت آدمي در نظرية اسالمي در باب عمل و نظرية 1385خسروي، زهره (باقري، خسرو؛ 

 .7-22: 3انتقادي هابرماس، فصل نامه حكمت و فلسفه، سال دوم، شمارة

، تهران: سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت پژوهش و انسان و خودسازي). 1387باهنر، محمد جواد (

 گي، نشر شاهد. ارتباطات فرهن

، قم: پژوهشگاه نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي با تطبيق بر جامعه شناسي خانواده). 1392بستان، حسين (

 حوزه و دانشگاه. 

هاي درسي آموزش و پرورش  هاي انقالب اسالمي در برنامه گفتمان سازي آموزه). 1397پاك مهر، حميده (

. رسالة دكتري رشتة مطالعات برنامة درسي. دانشگاه فردوسي ها روشجمهوري اسالمي ايران: چيستي، مدل و 

 مشهد. دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي، گروه مطالعات برنامه درسي. 

ماهيت گفتمان ). 1396پاك مهر، حميده؛ امين خندقي، مقصود؛ قنديلي، سيد جواد و سعيدي رضواني، محمود (

هاي درسي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي  هاي آن در برنامه ژگيهاي انقالب اسالمي و وي سازي آموزه

 .   7-40: 3. فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي، سال دوم، شمارهايران

بررسي و تحليل ). 1395مهر، حميده؛ امين خندقي، مقصود؛ سعيدي رضواني، محمود و قنديلي، سيد جواد (پاك

هاي انقالب اسالمي ايران مبتني بر نظرات شهيد مطهري  ابتدايي از حيث توجه به آموزه محتواي كتب درسي دورة

پژوهشي پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي. سال ششم، شمارة  -. دوفصلنامة علميدر كتاب پيرامون انقالب اسالمي
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هاي  خصيصه ).1395ضواني، محمود (مهر، حميده؛ امين خندقي، مقصود؛ قنديلي، سيد جواد و سعيدي رپاك

. نخستين همايش ملي هاي انقالب اسالمي ايران سازانه با تأكيد بر آموزهعناصر برنامه درسي در رويكرد گفتمان

 هاي تعليم و تربيت در نظام آموزش ايران. تازه

 شر بيان معنوي. ، تهران: نانتظار عاميانه، انتظارعالمانه، انتظار عارفانه). 1391پناهيان، عليرضا (

، شناسي تفسيري  شناسي نظري و جامعه گري در جامعه   جايگاه گفتمان مطالبه). 1397تنهايي، حسين (

شناسي  سخنراني در نشست مشترك گروه جامعه شناسي نظري و گروه جامعه شناسي تفسيري، انجمن جامعه

http://www.hatanhaei.ir/Blog/View/1104اسفندماه. مراجعه به آدرس اينترنتي:  19ايران، 

واليت و حكومت: مباحثي درباب مفهوم واليت، حكومت الهي و حاكم اسالمي، تنظيم ). 1391خامنه اي، علي (

 ، تهران: مرسسة ايمان جهادي.  شده از بيانات حضرت آيه اهللا خامنه اي

). صورت و سيرت انقالب اسالميدر بيانات رهبر معظم انقالب اسالميحضرت آيت اهللا 1395خامنه اي، علي (

 العظمي خامنه اي، تهران: انتشارات انقالب اسالمي. 

هاي فرهنگي: شرح مزجي يكي از بيانات محوري مقام معظم رهبري در سال  دغدغه). 1390اي، سيد علي ( خامنه

 . تهران: مؤسسة ايمان جهادي، چاپ اول.ز ديگر بيانات معظم لهبا استفاده ا 1373

 ، انتشارات مؤسسة ايمان جهادي.طرح كلي انديشة اسالمي در قرآن). 1392اي، علي (خامنه

فصل نامة  سياسي امام خميني(ره)، -). روش شناسي فقه حكومتي در سپهر انديشه فقهي1392خراساني، رضا (
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