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Identify the components related to religious democracy and examine its place in the 

curriculum of junior high school 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this article is to "identify the components of religious 

democracy and examine its place in the curriculum of junior high school." 

Methodology: The present study is a qualitative study that has been done with 

Thematic analysis and content analysis approaches. Statistical population includes: 

books, articles, dissertations and dissertations related to the concept of religious 

democracy (358 cases, used by targeted sampling of, 187 cases as sample size) And  

also Persian courses, celestial messages and social studies related to the seventh, 

eighth and ninth course in the first secondary school (include 192 lessons selected 

using the whole number as sample size). 

findings: Findings showed that there are 9 main components in religious democracy 

with the following titles: 1. civil participation; 2. civil religious freedoms; 3. The 

right of the people to rule and the right of the people to rule; 4. Council and 

consultation; 5. Equality and justice; 6. respect for citizenship rights; 7. The rule of 

religious rules; 8. Promoting rationality and civic aware; 9. national authority and 

unity.  

It can also be said that the concepts associated with religious democracy 

components are listed 220 times in Persian books, 277 times in social studies books 

and 173 times in  the books of the celestial message. 

conclusion: The results showed that less attention was paid to the components of 

religious democracy in students' curricula. Also topics related to Informed civic 

participation, Religious-civil liberties, Council and consultation, Equality and 

justice, Observance of citizenship rights, Promoting rationality and civic awareness 

and national authority and unity should be further considered in students' curricula. 
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 چکیده

اناریی دیام   بریانم یایهاآ  د دی برمامه دیانم  های مربفط به مردمشنااانایم مفل هاین مقاله، »هدف   هدف:

 .باشد« مممتفاطه ا لد یآ 

امجام   تحلیل مضنوفد   تحلیل محتفای یکردهای   که با باشندکی م ممپژ هش حاضنر ا  مف     شناسین :روش

)به تعداد  اناریی دیام مامه   یاناله مرتط  با م وفم مردم. یامعه  مایی شنامل  کت،، مقار،، پایادشندآ اان  

دی س عافاد حجم موفمه امتخاب گردید(    مفید به  187هدفواد تعداد  گیری مفید که ا  بااات ادآ ا  موفمه  358

 192تعداد  )بههای ه تم، هشنتم   موم( د یآ ا ل متفان   های  انوامم   مطالعا، ایتواعم )پایهفایانم، پیام

  باشد.ممعافاد حجم موفمه امتخاب شدمد( شوایی بهدیس که بااات ادآ ا  توام

مدمم     -های دیام.   ادی2  مشنایک  مدمم  گاهامه  1اناریی دیام باعاا ین   مفل ه اصنلم دی مردم 9 هس:یسفته 

. 6خفاهم   . برابری   عدال  5طلطم   . شنننفیا   مشنننفی،4   حاکوی    حق مردم بر   حق حاکوی  بر مردم. 3

. ااتندای   9دمم    من هنای   گناهم     عقالمین   . ایتقنای8. حناکوین  افامین دیام   7یعناین  حقفش شنننور مندی   

بای دی کت،   220اناریی دیام به تعداد  های مردمم اهیم مربفط به مفل ه ،هوچاین .شنااانایم شندمد حد، ملم  

  امد.  های  اوامم ذکر شدآبای دی کت، پیام 173بای دی کت، مطالعا، ایتواعم   تعداد  277فایام   

شندآ اان .   تفیه مف اد  های دیانم دامشاناریی دیام کوتر دی برمامههای مردممفل هبه    گیری:نتیجه بحث و

طلطم  برابری   مدمم  شنفیا   مشنفی، -های دیامهوچاین مطاحث مربفط به  مشنایک  مدمم  گاهامه    ادی

مندمم   ااتندای    حند، ملم، بنایند  هنای   گناهم     عقالمین  خفاهم  یعناین  حقفش شنننور مندی  ایتقنایعندالن  

 مظر ارای گیرد. مف اد مفید امعادهای دیام دامشبرمامهدی   بیشتر

  

 :هکلیدواژ

 د یآ متفاطه ا ل  مف اد دامش ،برمامه دیام ،ااریی دیاممردم ،اارییمردم
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 مقدمه

بفدآ  فته ا  د   اژآ یفمامم دمفس )مردم(   کراایا )ادی،(  راا  که برگ   «دمفکراامکلوه »ااریی معادل  مردم

ها یک مظام  اطل ا  میالد،  تام 517دی انننال (. Meshkat, 2004  مراد ا   د حکفم  عامه مردم ااننن  )

های فلسنن م دیبایآ اننال ادامه یاف    مخسننتین امدیشننه  حکفمتم مردمم اتخاذ کردمد که تا حد د د یسنن  

معوفل  دی ی م، حفالم هواد  ماد که حکفم  مردمم دی یفماد.  د انر مین مطر  شنددمفکراانم ا  فالان ه  

دی ایتالیا، حکفم   .  ها مظام خفد یا یووفیی مامیدمددمفکرااننم مشنناهدآ شنند اما ی مم هایم ا گردیدآ یلفآ

(. Dahl, 2020) میالدی دی بسنیایی ا  شنورهای ایتالیایم شنوالم مجددا انربلاد کرد 1100  حفالم مردمم دی

گذایی   حم، اامفد  تفاماد بد د میا  به هدای  مردم مم ،به این معااان  کهدی غرب   دمفکراانمم وفم امر  ین  

 ,Huntington)  باشدمما مامیستم  های عصر یدیدباابراین ییشه دمفکراام  کااد   خفد اامفد یا ایرا کااد

. 3    یفد   ادی. 2   مشننایک  عوفمم .1ا     یدید عطایتادانناریی دی عصننر اصننفل   مطامم مردم(. 2017

 (. Monfared, 2009تف یع ادی، ). 6    یضای    اطفل عامه. 5  برابری مردم. 4   چادگامهم ایاام

 خفهایم که ر مه  اننناریی یا فراگیرد   خلقهای مربفط به مردممیا  داید که دامش   موای،شنننور مدی  هر 

(. باابراین با انننا ی   Javidi Kalateh Jafarabadi, 2006دمفکراتیک ااننن  یا یشننند دهد ) مدگم 

های دیاننم یاننوم ا یوله  های تربی  شننور مدی   اننیااننم دامش  مف اد دی برمامهبا امدیشننم دی برمامه

امم ا  اناریی د یاد مفیف ضنر ییا، ااناانم اان    تفیه به مقتضنیا،   ال اما، تربی  مدمم مطتام بر مردم

یامطه یامعه (. اانالم تفانعه هوهHosseinkhani, 2006ی د )شنوای مممراحل بسنیای موم تحفل شنخصنی  به

عافاد عاملم مفثر    یرباایم دی دامد   به این صننفی، به فرهاو   اخالش بهمادی یامعه ممیا دی گر  اخالش

ی ، (. ا  اینAhmadi; Asareh and Aminizarin, 2018کاد ) میاه انیاان    تربی  انیاانم تاکید مم

یی ی دیانم مطتام بر مطامم مظری تعلیم   تربی  انیاانم   انفاد انیاانم دی عدم تفیه مک م   مفثر دی برمامه

 عرصه عول، اهداف   تحقق کایکردهای مظام حاکم یا با تودیدا، یدی مفایه خفاهد ااخ .

ایتوا    انیاان     گری ی دین اانالم دی عرصنهاطلمحفیی   باناریی دیام   حکفم  دیام، مواد حقمردم

) (   علم حضنر،.  انیاانم اانالم اان   دمطال پیادآ کردد احکام ایتواعم  چراکه این مدل حکفمتم به  ،اان  

اناریی مردم (.Hemti abolvwrdi, 2017)  دامسنته اان    گری یای ش حکفم  یا دی احیای حق   باطل

  ادی،    کاادآامد    د مظام، تضنوینمعاای ی ش   شنیفآ  مدگم مردمم اان  که مظام دیام یا پذیرفتهدیام، به

ااتقالل، یضایتوادی، مشایک  ایاام   ایرایم عدال  ایتواعم، ایاام مردم   دی موای  احساس حاکوی   

ااریی دیام ماظر بر مدلم ا  حکفم   مردم (.Fakuri, 2010باشد )ممی   شنریع  دی  مدگم انیاام مردم 

دی (. Norouzi, 2009اان  که بر مشنر عی  الوم   مقطفلی  مردم دی چایچفب مقریا، الوم اانتفای اان  )

مادی  عدیو  تقفی  بُ  مردم دی اناریی   تحقق  ااعم شنعای حکفم  مردم برعلم ) (، مردمحضنر، آ  انیر

اناریی دی ، تحقق مظام انیاانم مردم)یآ(  امام خویام (.Chelokgar, 2007)  شنفدها میسنر مم  معافی امسناد

که با شنرای  مفیدمظر دین   با پشنتفامه  یای عوفمم، ایراکاادآ اانالم   دامدعصنر خفد یا یووفیی اانالمم مم

د اکاکید مماای مسننتقل تعافاد حف آکااد. ایشنناد، بر مقش مردم، بهمردم اننرمفشنن  خفد یا تعیین مم  اانن .

(Pourfard, 2006.) مدایامه مردمم برپایه ، مشنننایک  تکلی )یآ( ها   مظرا، حضنننر، امامبرپایه دیدگاآ

 (.Moinipour, 2012)  اناریی دیام باشندبخش مردم تفامد تحققعقالمی    ایتواد   اخالش   معافی  مم

رد   اصنننل تفحیند دی اننناحن  خِ  .1عطنایتاند ا      اننناریی دیام یاطنه تکفیینک دایمند  عاناصنننر مظری مردم
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خدا بر ی ی  مین   گذایی اان    امسناد خلی هاامفد  ااناریی دیام، خدا مد ماشن دی مظام مردم    ی یامدیشنه

اناریی  دی مردمخدامحفیی   . 2  (Pourfard, 2006) شنفدتحفر، ایتواعم شنااخته مما   مطد ااان    ماشن 

 ,ghayurnahand)  ای دایدهنای اعتقنادی   فکری مردم ینایهناآ بلاند   ای مندآبایناد ح ظدیام اطنل ا  هر چی   

دی یلن،     فرمنایندمم  منامنه تناییخم خفد بنه منالنک اشنننتر  حضنننر، امیر ) ( دیم   مردممشنننایکن   .  3   (2014

خشنم   برد، اماترین باش، که هواما خشنم عوفمم مردم، خشنافدی خفار یا ا  بین ممگسنتردآ  خشنافدی مردم

اناریی دی مردم  یهطری دیام .4   (nahj al balagheh, L.53)  کاداثر ممخفار یا خشنافدی هوهاد بم

که، یهطر مظام چه کسنم باید شنفد  ا ل اینله تفیه ممامسن  له حاکوی ، هو ماد به د ادیام دیخصنفر مسن 

اصنفل   مفا ین دیام یا دی اال،    هوچاین، چهفمه باید حکفم  کرد      هایم داشنته باشندباشند   چه  یژگم

دی مامه   امیرالوفماینکرام  امسنننامم  .  5  (Kanaani, 2017)  اننناریی دیام دی یامعه عولم کردمظام مردم

امد  یا برادی ارای دآ  یرا مردم د  دانته  موربامم با هوه مردم یا پفشنش ال، خفد   دافرمایبه مالک اشنتر ممخفد  

محفیی   انامفد.  6   (nahj al balagheh, L.53دی  فریاش هسنننتاند )  ینا هوناماند تف هسنننتاند    دیام تف 

کااد. ایشنناد تحقق  مم محفیی بیادانناریی دیام یا اامفدمقام معظم یهطری یکم ا  اصننفل مردم   مداییاامفد

ااتقرای اامفد  عدال  یا می  تاوا دیصفی،   داماد  ها   اهداف یا دی انایه اامفد   عدال  ممهوه فضنالل،  یماد

دیام دی چایچفب اصننفل     اننارییمردم  مداییای ش .7  (ghayurnahand, 2014) شننوایمدموکن مم

ا یوله حقفام که     ادی بیاد     ادی عقیدآ. 8   (Darabi, 2015) یابدهای اانالمم معاا   م وفم ممای ش

صنرف داشنتن تفاد بهاان    هی  ک  یا موم عقیدآیانوی  شنوردآ شندآ اان    ادی اناریی بهدی مظام مردم

ا  م اهیم ااناانم دی که    محفییاصنل عدال    عدال   .9     (Ibidای مفید تعرض   مفاخذآ ارای داد )عقیدآ

انناریی دیام اانن . برای ا بین بردد تطعیر   یفاآ برای هوه   ایجاد امکاما، عادرمه فلسنن ه اننیااننم مردم

دیام  اننارییاننیااننم   ایتواعم، ا  ایکاد موم ایرای اصننل عدال  دی مظام مردم شننفد   برابریمم تالش

مشنر عی     اناریی،شنایسنته  تفاد به،مم اناریی دیاممردم  عااصنر ا  دیهر(.  Kanaani, 2017)  خفاهد بفد

اناریی هفی  انیاانم مردم دی مظام مردماح اب، ایتقای  گاهم، پاان  به میا های معافی مردم، خدمته ایی، 

 اشاهرموفد.مظای،   مشفی،   ،دیام

 ااع    دی.  گیردمم بخش اعظوم ا  یشند فردی   ایتواعم افراد تفان  مواد یانوم  مف ش   پر یش صنفی،

اثرا،  د   موادهای یانوم یکم ا  مووترین   هدفوادترین بخش تربی   دمم اان  کهتعلیم   تربی  ا طریق 

هنا   دی ابعناد مختل  فکری، ایتوناعم، منذهطم   هاری   تفاد دی  مندگم امسنننادینامطنه ممای هونهگفمنهیا بنه

ترین کلیدیعافاد  مف ش   پر یش دی یفامع امر  ی به.  اخالام  ماد مفید مشاهدآ   بحث   بریام ارای داد

مظام  مف شنم   تربیتم یک یامعه اان    ی د. چراکه برپایهمم  شنوایهیامطه بمواد  مف شنم دی یو  تفانعه هوه

عافاد ماطعم همدایس باید ب  (.Baghbani, 2012)گیرد  خفد ممکه مظم   امضنننطاط ایتواعم حال  موادی به

هایم ااننتراتژیک  عافاد مکادتفاماد بهیحقیق  مممدایس د  ای که دی  د ارای داید مهریسننته شننفد.برای یامعه

ل مووم ی مف اد دی دیك   فوم   تورین مسنال ایتواعم   کوک به دامشیبرای مشنخ  کردد   تعیین مسنا

اناریی دی ماناختای  مف شنم مااان، مدایس، یکم ا  اصنفل ا لیه برارایی مرد  (.Giroux, 1991)  باشند

  اننناریامنه بناشننند تفامند مونایاندآ اناطعم برای  مندگم مردمایتوناعم مندایس ممبنافن   .   یندشنننونای ممینامعنه بنه

(Miller, 2010  .)ااری   امدیشه   یفتای مدمم  شفد که فرهاو مردمااریامه می  مفی، ممتعلیم تربی  مردم

انایر موادهای   مف اد   اناریامه مدیانه   ایتطاطم که ا  این طریق بین دامشدی یامعه تفانعه یابد. فضنای مردم
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شننکل های ایتواعم کفدکاد   مفیفاماد بهگردد، تا یشنند فکری    گاهماعث ممب  شننفدایتواعم برارای مم

تطع  د  تدییج عالاه   توایل بیشنتری برای مشنایک  دی ادایآ امفی مدیانه   بههگسنترش یافته   ب  ی  اف  مم

ترین د یاد تحصنیل  عافاد یکم ا  موممتفانطه ا ل بهد یآ   (.Karimi, 2004)  یامعه ا  خفدشناد مشناد دهاد

 مف اد داید، چراکه مفیفامم یکم ا  مراحل موم   بریسنننته یشننند   تکامل اننن ایم دی تربی  دامشمقش به

ی د. دی این د یآ میا  به دیك ای ش  یفدی خفیشنتن، خفد گاهم، امتخاب شنوای ممایتواعم   ی امم فرد به

های ایتواعم ر م، ا  گم، ااننتقالل، برارایی ی اب  اننالم با دیهراد   کسنن، موای،های  ااعم دی  مدهدف

ای مسنطتا کفتاآ یایه ین مسنل پیشنین خفد شندآ   ی مد. این اشنر با فاصنلهشنوای ممترین میا های مفیفاد بهموم

هم کردد امفی گفماگفد ایتواعم، اننیااننم، فرهاهم   ااتصننادی کشننفی یا دی دانن  خفاهاد گرف  لذا فرا

ها   یامعه ضنر یی اان   خصنفر دی بُعد انیاانم   ایتواعم برای  دهای یشند مااان،   مطلفب، به میاه

(Karimi and Fekri, 2013 .) 

اناریی دیام بحث بسنیای مووم اان  که ضنر ی، پرداختن به این مفضنف  به این خاطر اان  که، ی یکرد مردم

عافاد یکم ا  مطاحث موم دی تعلیم   تربی  هوفایآ مدمظر  داید   بههای پیامطراد ب یگ الوم  ییشنه دی امدیشنه

یی ی دیانم بفدآ اان . باابراین تربی  شنور مداد مظراد برمامه یژآ صناح، متخصنصناد تعلیم   تربی    به

 اد    مف های تربی  شنور مدی دامشاناریی   با امدیشنم دی برمامههای مردمماظفی باا موادد پایهاناری بهمردم

های دیاننم یاننوم مظام تعلیم   انناریی دیام دی تد ین برمامهتفیه به ال اما، تربی  مدمم مطتام بر مردم

یی ی شندآ برای تفامد بد د یک برمامه طر انیاانم موم  -یاند. هی  مظام ایتواعممظر ممتربی  ضنر یی به

ایدلفلفژیک مااانن،، به حیا، خفد ادامه دهد. مدایس های  ها   گرایشهای  یادآ با مقش شنناا کردد مسننل

های شنور مدی   تفانعه ای یا برای تورین موای،تفاماد  میاهعافاد یکم ا  کایگ ایاد تربی  انیاانم، ممبه

 گاهم انیاانم کفدکاد فراهم   یمد. برااناس اناد تحفل بایادین  مف ش   پر یش، تعلیم   تربی  اعتقادی  

ای   تربی  فاا یامه ا  اهداف تعلیم    یسننتم   بدمم   یطاشننااختم  ااتصننادی   حرفهایتواعم   اننیااننم   

 باشاد.   مف اد ممتربی  برای دامش

های گ تهفمحفی برای باید دی برمامهها  یاننامه ،که  ابفالفیدی« دی تحقیق خفد به این متیجه دانن  یاف  »هوتم

شندآ   مففق  های تجربهموفمه    برااناس مظریه اشناعه،  اداناریی دیام مواد مخصنفر داشنته باشن مظام مردم

 ه شننفدبا اننا ی حافظه تاییخم پرداخت    بهشنندآ مای   ایاام به مخاط، معرفم  ه یبا ایا ،انناریی دیاممردم

(Hemti abolvwrdi, 2017). « انناریی دیام ا  دیدگاآ ااننتاد  مردم»شننوسننم« دی تحقیق خفد با عافاد

دمفکرااننم حکفمتم اانن  که اح اب   « به این متیجه یاننیدمد که  اهلل مصننطا  ی دی ی   مرتضننم مطوری  

اهداف     مردم بفدآ   مردم دی تعین انرمفشن  خفد انویم هسنتاد یامعه مدمم دی  د فعالاد   حاکوی  ا   د

 ل  هوین عل  توام اصنف به  لذ، بردد ا   مدگم مادی اان ،    ادی برای مین امای   ادمفکراانم معطفف به ت

دی مطنالعنه خفد    »کاعنامم«  .(Shamsi, 2015)د  بناشننن مم  مطنامم  د هوناهانو بنا خفااننن    مظر اکدرین  مردم

« به این متیجه یانید که، کایهای تعویق  دپیشنرف    یاآ ایرامم -اناریی دیام دی الهفی اانالمممردمباعافاد »

داید   هوچاین م وفم   الهفی اانالمم ایرامم پیشرف  ثیر ااناانم بر دانتیابم به پیشنرف  دی  ااناریی دیام تمردم

عول  مدآ ا  ماابع  های بهططق بریانم.  های ااناانم اان  تفانعه ا ماظر اانالم با تفانعه غربم دایای ت ا ،

ااریی دیام  امدا    بیاما، مختل  یهطراد، بین مردمای، اانااد فرادانتم مظام، اامفد ااناانم، اناد چشمکتابخامه

دی مطالعه خفد   »باغطامم«  .(Kanaani, 2017)  المم ایرامم پیشنرف ، یابطه ااناانم  یفد دایدالهفی اان   
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های علفم ایتواعم   شنااانایم انلسنه مرات، اطف  اناریی دیام دی محتفای کتابیایهاآ دامش مردمباعافاد »

محتفای   ن تفیه دیطفی کلم بیشنتریداد، بهمشناد «  مف ادشنااختم  د دی ای شنیابم پیشنرف  تحصنیلم دامش

بار بردد بیاش ایاام  «  » مف اددامش دی ایجاد ی حیه تعا د   هوکایی»های  ترتی، مسط  به مفل هبه ،هاکتاب

تقفی  یاطه معافی امسننناد   «   مفل ه »های انننیاانننم   عوفمم افراد یامعهافراد   اف ایش انننطگ  گاهم

تفیه به حسن خلق، ع ف »های  ترتی، مسط  به مفل هها بهمحتفای کتاب دی کوترین تفیهباشند. « مممداییدین

د انتم   هودلم با تفیه به صنلگ   مف «  »خفاهمپر یش ی حیه   ادماشنم     ادی«  »  گذشن    برادیی

«   خفاهمپر یش ی حیه عدال  «  »های گر هماال، فعالی   دی های  مف شنمتحقق فعالی  «  »های دیهرامسناد

 ,Baghbani)   باشد« ممتفیه به احقاش حقفش حاکوی  مسط  به مردم   حقفش مردم مسط  حاکوی  ه »مفل 

ی ااناریی دیام مطتام بر یمسنخه یایج مردمکااد     مطلغ« دی مطالعه خفد بیاد مم  یضنفامم  محودی» .(2012

اناریی دیام میا  اان  تا بتفامد اکدری ، مااان، یفامع چادفرهاهم میسن   بلکه به مسنخه خاصنم ا  مردم

های ل هف تحقیق با اانت ادآ ا  ی ش تفصنی م   تجفی ی اصنفل   ماین دی یفامع فراهم کاد. یا عدال    امای   

حاکوی  افامین دیام،  گرایم انیاانم، مقطفلی  مردمم،عدال  ایتواعم، کدر،  اناریی دیام، ماماداصنلم مردم

یا دی چوای حف آ انر میام، تقایام، ادایی   اضنایم برای یفامع پیشناواد    مظای، بر ادی،، اناختای خاصنم  

دی    .(Mohammadi; Rezvani & Moballegh, 2020)   کنانندمنم تنناثنینر خنفد  پنژ هنش  »پنینر  منانند« 

پیفمد » ری  عه،  لموفدآ اان . دی این مطااناریی دیام بر بوطفد موادانم انیاانم مظام اانالمم یا بریانم  مردم

عافاد  مدابه یفهرآ، انه عرصنه »ادی، انیاانم، فرهاهم   ااتصنادی« بهلم فقیه    ری  مردم« بهامام،  ری   

چاین  ضنعی   امد. هماناریی دیام معرفم شندآگسنترآ   »اعتواد، مشنایک    ااتدای« دی یایهاآ ثورا، مردم

ااتصنادی مفید ای یابم ارای گرفته   اهم  فرهاهم     مادی« ا  ادی، دی مظاما، انیاانم،»تفلید، تف یع   بورآ

 .(Pirouzmand, 2020) امدها دی این یابطه  اکا ی شدآها   ضع اف،

های م وفم مفل هگردد که این انفال به ذهن مطادی ممهای بریانم شندآ، باتفیه به مطامم مظری مفضنف    پیشنیاه

)شننامل کت،   د یآ ا ل متفاننطهدیاننم کت،  ها دی مفل هانناریی دیام« دی متفد علوم کدامادو   این »مردم

 باشدو چهفمه مم  های  اوامم   مطالعا، ایتواعم(فایام، پیام

 شاسی روش

ای   های مفید ااننت ادآ شننامل  مطالعه کتابخامهباشنند. ی شمم کی محاضننر ا  مف  ی ش  طالعه  می ش تحقیق 

 باشد.تحلیل مضوفد مم    تحلیل محتفا

اناریی دیام«، یسنتجف دی انابقه   پیشنیاه مربفط به های »مردمپاان  به انفال ا ل یعام شنااانایم مفل هبرای  

هنای اطالعناتم کتنابشننناناانننم ملم هنای مفیفد دی ایراد ا طریق پنایهناآهنا   یانننالنهمنامنههنا، مقنار،، پناینادکتناب

تال یامع علفم امسنامم برای مقار،  پایهاآ اطالعاتم پفی ،های ماتشنر شندآیووفیی اانالمم ایراد برای کتاب

های پژ هشننهاآ علفم   فاا یی اطالعا، ایراد )ایرامداك( مفید امعاد مامهماتشننر شنندآ   پایهاآ اطالعاتم پایاد

شننااختم   یانناله   شننااختم، مقالهها یامع بفدد اطالعا، کتابمظر ارای گرف . دلیل ااننت ادآ ا  این پایهاآ

 باشد.های مشابه ممها مسط  به اای  اای  شااختم این مامهپایاد

ها ا  انامامه  باشند  ال . یسنتجفی کتابهای مفید مظر به این شنر  مممطاای  مامم یسنتجفی ماابع دی انامامه

باشنند.  یرایش د م اطالعا، مم 1400تا پایاد مرداد ماآ اننال   1380»کتابشنناااننم کتابخامه ملم« ا  اننال 

عافاد مقطه شنر     با آ  مامم یسنتجف بفدآ اان . ب. بفدآ که هواد انال به  1380کتابشنااختم انای  دی انال 
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باشند. این مم 1400تا پایاد مرداد ماآ انال  1379یسنتجفی مقاله ا  انامامه »پرتال یامع علفم امسنامم« ا  انال 

ها   فی یاالهامدا ی شندآ که مطاای یستجف، هواد اال امتخاب شدآ اا . .. یستجیاآ  1379انامامه دی انال 

 1383باشند. این انامامه دی انال مم 1400تا پایاد مرداد ماآ انال  1383ها ا  انامامه »ایرامداك« ا  انال مامهپایاد

 امدا ی شدآ که مطاای یستجف، هواد اال امتخاب شدآ اا .یاآ

اطالعاتم امجام    انناریی دیام«   باتفیه به عافاد، مفضننف    کلید اژآ ماابعیسننتجف براانناس عطای، »مردم

های مرتط  با مامهها، مقاله، پایادتفیوم ا  اانااد گفماگفد شنامل کتابگرف  که متیجه یسنتجف، فوران  اابل

 مدآ حا ی اطالعا، کلم  دان  یایم که بسنیایی ا  اانااد بهدان   مد. ا   دبهاناریی دیام« مفضنف  »مردم

 مدآ دی این دانن  کردمد، متایج بهای این م وفم یا ایایه مومهها   شنناخ انناریی دیام« بفدمد   مفل ه»مردم

های مربفط به یسنتجف دی ماابع چاپم   الکتر میکم مفید با بیام ارای مرحله طم چاد فرایاد ا طریق اانتراتژی

گرفته   پاریش شندمد تا اانااد مامرتط  مشنخ    ا  فرایاد مطالعه حذف شنفمد   ااناادی که مفضنف  پژ هش 

 شفد عافاد ااااد مرتط  امتخاب شفمد. متایج دی ید ل ذیل مشاد دادآ ممدهاد بهامل پفشش ممیا ک 

 های ایاترمتم   ضعی  کلم یستجفی ا لیه ماابع اطالعاتم ا  اامامه1ید ل 

عنناننا یننن  ماابع یدی  تننعننداد 

 با یابم شدآ ا لیه

عنناننا یننن   تننعننداد 

 امتخاب شدآ ا لیه

 ماطع یستجف 

انامامه ایاترمتم »کتابشنااانم کتابخامه   46 125 کتاب 1

 ملم«

انننامنامنه ایاترمتم »پرتنال ینامع علفم   104 188 مقاله 2

 امسامم«

-پایادیااله     3

 مامه

 اامامه ایاترمتم »ایرامداك« 37 45

یی دیام دی برمامه دیانم د یآ ا ل راناهای مردمی  مفیفد مفل هع ضن   شنااانایمبرای پاان  به انفال د م » 

های های  انوامم )شنامل پایهپیام ، های ه تم   هشنتم   موم(های دیانم فایانم )شنامل پایه«، کتابمتفانطه

مفید ااننت ادآ ارای گرفتاد.  های ه تم   هشننتم   موم(  ه تم   هشننتم   موم(   مطالعا، ایتواعم )شننامل پایه

ب  اکتانه توامم دی س مربفط به این شند   شنوایی اانت ادآ  گیری توامموفمهی ش  برای تعیین حجم موفمه ا  

 بریام ارای گرف .مفید دی اه مقطع 

 هسیسفته

مطال،  اناریی دیام« دی متفد علوم کدامادوهای م وفم »مردممفل هبرای پاان  به انفال ا ل این مقاله یعام  

.  مفید بریانم ارای گرف  ها با ی ش تحلیل مضنوفد مامهمربفط به ماابع شنامل  کت،، مقار،   یانله   پایاد

دانن   مدآ با ااننت ادآ ا  ی ش های بهانناریی دیام«، دادآبا م وفم »مردمبردایی ا  مطال، مرتط  پ  ا  فیش

هنا دی کندگنذایی   تحلینل دادآمتنایج    باندی ارای گرفن .ا لینه، ثنامفینه   محفیی مفید تحلینل   یوع  کندگنذایی

 شفد مشاد دادآ مم یر ید ل 

 ااریی دیام«های مربفط به »مردمبادی، کدگذایی   ااتخرا. مفل هفله  مق2ید ل  

)تنممنقنولنه اولیه هس(هس )تممقوله  مقوله )تم( اصل هنسی( هنسی 
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 فرع 

، مشنایک  مدمم، مشنایک  مردم، احترام به امتخاب انیاانم  مشنایک  امتخابا،   اد،  

مردم، ادایآ کشنفی برااناس  یای عوفمم، مشنایک  انیاانم عوفمم،  یفد امتخابا،،  

، یای اکدری ، مظام امتخاباتم، یای حق تعیین اننرمفشنن  حضننفی مردم دی صننحاه، 

مردم، اف ایش مشنننایکن  دی امتخنابنا،، ح ظ  یای مردم، مقطفلین  یای مردم،   ادی 

امتخابا،، مشننایک  عوفمم، اهوی  یای مردم، امتخابا، عوفمم، یااب  امتخاباتم،  

گذایی،  ، احترام به یای مردم، مشنایک  مردم دی اامفددی ادایآ یامعه  مردممشنایک   

 مشایک  عولم، مشایک  فراگیر

 مشایک  ایاام -

 مشایک  مدمم -

 گیریامتخابا،   یای -

حضنننفی   تجوعنا،   -

  گاهامه

مشنننایکن  مندمم  

  گاهامه

تفان  مظام، احترام به   ادی افراد،   ادی    ادی تضنوین  ادی الم،   ادی امدیشنه،  

  ادی بیناد،   ادی دیام   منذهطم،   ادی مططفعنا،،   ادی ،  اح اب،   ادی عقیندآ

ایتواعا،،   ادی فردی،   ادی افکای عوفمم،   ادی مردم،   ادی تجوعا، ایاام،  

های  گر آ    ادی  ادی دی امتخاب حکفم ،   ادی شننخصننم،   ادی امتقاد ا  مظام،  

 ایمظر مردم،   ادی مشر  ،   ادی ایتواعم،   ادی دی امتقاد، حق اظوایاام

   ادی امدیشه   عقیدآ -

   ادی الم   بیاد -

   ادی دیام   مذهطم -

   ادی اح اب -

   ادی مططفعا، -

دیام  ادی   - هننای 

 مدمم

مقش  ، مردم  یضنایتوادیای. گذاشن  به شناد مردم،  ، داییمشنر عی  حکفم ، مردم

، مقطفلی  مظام انیاانم  خدمته ایی به مردممردم دی حکفم ، پذیرش دمفکراانم،  

کنایگ ایاد، مظنای، بر اندی،، مردم دی تعیین  قش، ممردم دی تعیین یهطر قشحناکم، م

اعتواد بین مردم   حاکوی ، دخال  مردم دی حکفم ، حکفم  دیام، مشننر عی   

یابطه حکفم  با مردم، یابطه مردم مظام، خدم  به مردم، یایهاآ مردم دی حکفم ،  

حل  ،  یایدگم به مردم،  با حکفم ، دخال  مردم دی مشر عی  مظام، احترام به مردم

دایی، مشنننکل مردم، تامین امای ، تامین یفاآ ایتواعم، یل، یضنننای  مردم، مردم

دفا  ا  مظلفماد، ایرای احکام اانالم، یانیدگم به محر مین، یضنای    اطفل عامه،  

گیری با مردم، تکریم عدم انننخ  ه ططقنا، محر م، هدای  دیاننن  مردم، تفیه بن 

اخالر عول کایگ ایاد، حُسنن خُلق   برادیی، صنلگ   یسنتم کایگ ایاد،  مردم، انادآ

پااننخهفیم حکفم ،  ،  مظای، بر کایگ ایاد، خدمته ایی صنناداامه،  د اننتم  مف 

اخالر دی ،  مهای مردیعای  کرام  امسننامم، تفیه به خفااننته، یعای  امصنناف

پذیری،  پااننخهفیم مسننکفلین، مسننکفلی  عدم خشننفم  با مردم، خدم  به مردم،  

 اعتدال ااتصادی،  تفاعه ایتواعم

 ق حاکوی  بر مردمح -

 حاکوی   حق مردم بر -

 مظای، مردمم -

 کرام  امسامم -

 صلگ   مف  د اتم -

پننااننننخننهننفیننم    -

 خدمته ایاد

بر  حناکوین   حق 

منردم       منردم حنق 

 برحاکوی  

ایادآ مردم دی تصنننویم بنه مقش مردم، تجلم  ایادآ مردم، اعتقناد  بنه  ، گیریاحترام 

احترام به افکای عوفمم، احترام اظوای  ،  گیریمقش مردم دی تصنویم، مشنفی، با مردم

اهوی  شننفیا، شننفیا   مشننفی،، حوای  ا  امتقاد مردم، ی حیه تعا د   ، مظر مردم

 تفا  مردمهوکایی، مظای، بر ادی، 

 مشفی، -

 گیریتصویم -

 تعا د   هوکایی -

-شنفیا   مشنفی،

 طلطم

افراد، برابری   برابر، حقفش فردی یکسنننناد، برابری مردم، برابری  حقفش ایتوناعم 

محفیی، برابری  انناریی، ایرای عدال ، عدال  امسننامم، مطای آ با فسنناد، شننایسننته

انیاانم شنور مداد، حق دادخفاهم مردم، تسنا ی دی مقابل اامفد، عدال  ایتواعم،  

 برابری مردم -

 محفییعدال   -

 مداییحق -

-برابری   عندالن  

 خفاهم
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اضنا ، حقیقم، برابری ایتواعم،  -عدال  انیاانم، عدال  اضنایم، عدال  ااتصنادی

 خفاهماتی ی، ی حیه   ادیمدایی، ظلمحق

احترام به حقفش ایتواعم مردم، احترام به حقفش اننیااننم مردم،  احترام به حقفش  

ااتصنننادی مردم، احترام بنه حقفش فرهاهم مردم، احترام بنه حقفش اضنننایم مردم، 

احترام حقفش افراد   -یعای  حقفش شنور مدی، یعای  حقفش بشنر، حقفش امسنامم

 اا یحقفش فردی، فرهاوططقا،، احترام به افکای عوفمم، احترام به 

 حقفش ایاام -

 حقفش ایتواعم -

 حقفش ااتصادی -

 حقفش فرهاهم -

 حقفش دیام -

حنقنفش  یعنناینن  

 شور مدی

حناکوین  مردم،  انامفد  ،  مردمم  خندامحفیی، اعتقناد بنه حناکوین  خندا، حکفمن  

مظام،  ااری بفدد گذایی دیام، حکفم  مردم، مردمعافاد میداش ملم، اامفدااناام به

پنذیرش  رین  فقینه، مجل  خطرگناد، ح ظ مظنام تفحیندی، حناکوین  ملم، حناکوین   

افامین دیام، یامعه دیام، حکفم  مردم، حاکوی  مردم، پیفمد دین   انننیااننن ،  

محفیی، مظام اانالمم، حکفم  اانالمم، یهطری اانالمم، مریع  حاکوی  ملم، مردم

اکدرین ، مشنننر عین   ، حکت کینک افا، تف یع اندی،دیام، ینامعنه دیام،   فمن  

حکفم ، مشنننر عی  مظام انننیاانننم، ام  اانننالمم، خطرگاد ام ، شننن افی    

های دیام، یعای  احکام الوم، امر به معر ف   موم ا  پاانننخهفیم، یعای  ای ش

مندایی، احترام بنه انامفد  انامفد،  محفییمندایی، انامفدمحفیی، ای شماکر، ایوناد

 حاکوی  اامفدمادی، حکفم  اامفد،  اامفد،  اااام

 خدامحفیی -

 گذایی دیاماامفد -

 ت کیک افا -

 تف یع ادی، -

فقینه   مریع    -  رین  

 دیام

 حاکوی  مردم -

افامینن   حنناکونینن  

 دیام

ایتقنای دامش مردم، ایتقنای  گناهم مردم، دین خِرد ی ، خِرد ی ی،  خِرد یوعم،  

هنای  ایتقنای  گناهم ی ی،  ایتقنای عقالمین ، پر یش فردین    خفدبنا یی، امندیشنننه

 محفیی، یشد   کوال امساد، حکو  مدمم، علم

  گاهم مدمم -

 خرد ی ی -

 محفییعلم -

  ی یامدیشه -

    عقالمین   ایتقنای

 مدممهای   گاهم

ح ظ ااتدای ملم، مقطفلی  مردمم، تکدر ، ممل  حد،  بای  انا گایح ظ یووفیی ،  

گرایم، ثطا، انیاانم، ادی، انیاانم، ادی، فرهاهم، ادی، ادی، انیاانم،  حد،

 ایجاد  حد، ملمااتصادی، تاف  ایاام، ااتقالل ادی، ایاام، ااتدای مرک ی،  

 ااتدای ملم -

  حد، ملم -

 ثطا، ایاام -

 ادی، ایاام -

ااتنندای    حنند، 

 ملم

ااریی دیام ا  ااااد   ایتطاط با مفضف  مردمها( ا لیه باتفیه به می اد ها )تمدی ید ل ففش، ابتدا توامم مقفله

مندایك اانننتخرا.   بناتفینه بنه ایتطناط مفضنننفعم بنا هوندیهر دی انننتفد ا ل دی. گردیند. دی مرحلنه د م این 

ها( فرعم ها )تمهای ا لیه باتفیه به اناختای م وفمم   ایتطاط مضنفعم با هم دی انتفد بعدی یعام مقفلهمقفله

بادی شندآ باتفیه به ایتطاط معاایم با بادی گردید. دی مرحله انفم م اهیم دانتهلم دانتهذیل عاا ین   م اهیم ک 

گامه پ  ا  کدگذایی   تحلیل موایم ماابع اننهبادی گردید. تعیین   داننتهصننفی، مقفله )تم( اصننلم هم به

شنر  ها بهم اهیم هرکدام ا  مفل ههوراآ  اناریی دیام« بههای اصنلم »مردمها(، مفل همامهها  مقار،  پایاد)کتاب

 گردد تصفیر مُدل ذیل ایایه مم
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 ااریی دیام«های اصلم »مردم  مُدل موایم مربفط به مفل ه1تصفیر 

 

. مشارکت مدنی. 2. مشارکت سیاسی. 1
. حضور و 4گیری. . انتخابات و رای3

 تجمعات آگاهانه
 

. آزادی قلم 2. آزادی اندیشه و عقیده. 1
. 4. آزادی دینی و مذهبی. 3و بیان. 

 مطبوعات. آزادی 5آزادی احزاب. 
 

حق مردم . 2. ق حاکمیت بر مردم. ح1
. 4. نظارت مردمی. 3. حاکمیت بر

. صلح و نوع دوستی. 5کرامت انسانی. 
 . پاسخگویی خدمتگزاران6

. تعاون و 3گیری. . تصمیم2. مشورت. 1
 همکاری
  

. 3محوری. . عدالت2. برابری مردم. 1
 مداریحق

. 3. . حقوق اجتماعی2. حقوق سیاسی. 1
. 5. حقوق انسانی. 4حقوق اقتصادی. 

 حقوق دینی

. 3گذاری دینی. . قانون2. خدامحوری. 1
. والیت 5. توزیع قدرت. 4تفکیک قوا. 

 . حاکمیت مردم6فقیه و مرجع دینی. 

-. علم3. خردورزی. 2. آگاهی مدنی. 1
 ورزی. اندیشه4حوری. م

. ثبات 3. وحدت ملی. 2. اقتدار ملی. 1
 . قدرت سیاسی4سیاسی. 

 مشارکت مدنی آگاهانه

 مدنی -های  دینیآزادی

حق  و حق حاکمیت بر مردم

 مردم برحاکمیت

 طلبیشورا و مشورت

 خواهیبرابری و عدالت

 رعایت حقوق شهروندی

 حاکمیت قوانین دینی

های ارتقای عقالنیت و آگاهی

 مدنی

های مولفه

ساالری مردم

 دینی

 اقتدار و وحدت ملی
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دی ُکت، دیانم د یآ اناریی دیام« های م وفم »مردممفل ه ضنعی   این مقاله یعام   د مبرای پاان  به انفال 

کلیه دی س مربفط باشندو چهفمه ممهای  انوامم   مطالعا، ایتواعم(  ا ل متفانطه )شنامل کت، فایانم، پیام

دانن   مدآ ا  بههای آدداد  به این کت، دی هراننه پایه به دا  ا طریق تحلیل محتفا مفید مطالعه ارای گرفتاد.

بادی ارای گرف . متایج  با ااننت ادآ ا  ی ش کدگذایی ا لیه، ثامفیه   محفیی مفید تحلیل   یوعتحلیل محتفا  

 شدآ اا .ید ل  یر مشاد دادآ   ها دیکدگذایی   تحلیل دادآ

فایاننم د یآ ا ل  گامه3های  بادی محتفای کت «انناریی دیاممردم»های مفل ه ضننعی  کلم تحلیل    3ید ل 

 متفا   

 دیصد فرا امم هامقفله یدی 

 7/ 24 16 مشایک  مدمم  گاهامه 1

 6/ 33 14 مدمم  -های دیام  ادی 2

 18/ 1 40 حاکوی   حق مردم بر   حق حاکوی  بر مردم 3

 6/ 33 14 طلطمشفیا   مشفی، 4

 9/ 5 21 خفاهمبرابری   عدال   5

 9/ 5 21 یعای  حقفش شور مدی 6

 10/ 86 24 حاکوی  افامین دیام 7

 21/ 72 48 مدممهای   گاهم    عقالمی ایتقای 8

 10/ 41 23 ااتدای    حد، ملم 9

 100 221 یوع کل مضامین

مفید دی  221انناریی دیام« با فرا امم  مفل ه مربفط به »مردم 9تفاد گ   که تعداد  ممباتفیه به ید ل ففش،  

تفاد بیاد موفد که بیشنترین  امد. لذا ممهای ه تم  هشنتم   موم د یآ ا ل متفانطه ذکر شندآهای فایانم پایهکتاب

دیصننند(   کوترین    21/ 72)برابر با   48های مدمم« با فرا امم  تکرای مربفط به مقفله »ایتقنای عقالمین     گاهم

 6/ 33)برابر با   14طلطم« با فرا امم  مدمم«   »شنننفیا   مشنننفی، -های دیامهای »  ادیتکرای مربفط به مقفله

 باشد.  دیصد( مم

مطالعا، ایتواعم   گامه3های  بادی محتفای کت  «انناریی دیاممردم»های  مفل ه   ضننعی  کلم تحلیل 4ید ل 

 د یآ ا ل متفا   

 دیصد فرا امم هامقفله یدی 

 7/ 58 21 مشایک  مدمم  گاهامه 1

 4/ 33 12 مدمم  -های دیام  ادی 2

 11/ 91 33 حاکوی   حق مردم بر   حق حاکوی  بر مردم 3

 6/ 50 18 طلطمشفیا   مشفی، 4

 5/ 05 14 خفاهمبرابری   عدال   5

 13/ 36 37 یعای  حقفش شور مدی 6
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 11/ 19 31 دیامحاکوی  افامین   7

 28/ 52 79 مدممهای   گاهم    عقالمی ایتقای 8

 11/ 55 32 ااتدای    حد، ملم 9

 100 277 یوع کل مضامین  

مفید دی  277انناریی دیام« با فرا امم  مفل ه مربفط به »مردم 9تفاد گ   که تعداد  باتفیه به ید ل ففش، مم

تفاد بیاد موفد امد. لذا ممهشنتم   موم د یآ ا ل متفانطه ذکر شندآ  ،های ه تمهای مطالعا، ایتواعم پایهکتاب

دیصند(   28/ 52)برابر با  79های مدمم« با فرا امم  که بیشنترین تکرای مربفط به مقفله »ایتقای عقالمی     گاهم

 باشد.  ممدیصد(  4/ 33)برابر با   12مدمم« با فرا امم  -های دیامهای »  ادی  کوترین تکرای مربفط به مقفله

های  اننوامم پیام  گامه3های  بادی محتفای کت  «انناریی دیاممردم»های مفل ه   ضننعی  کلم تحلیل 5ید ل 
 د یآ ا ل متفا   

 دیصد فرا امم هامقفله یدی 

 5/ 20 9 مشایک  مدمم  گاهامه 1

 9/ 25 16 مدمم  -های دیام  ادی 2

 15/ 61 27 حاکوی   حق مردم بر   حق حاکوی  بر مردم 3

 4/ 05 7 طلطمشفیا   مشفی، 4

 6/ 36 11 خفاهمبرابری   عدال   5

 17/ 34 30 یعای  حقفش شور مدی 6

 27/ 17 47 حاکوی  افامین دیام 7

 12/ 72 22 مدممهای   گاهم    عقالمی ایتقای 8

 2/ 31  4 ااتدای    حد، ملم 9

 100  173 یوع کل مضامین  

مفید دی  173انناریی دیام« با فرا امم  مفل ه مربفط به »مردم 9تفاد گ   که تعداد  باتفیه به ید ل ففش، مم

تفاد بیاد موفد که  امد. لذا ممهشنتم   موم د یآ ا ل متفانطه ذکر شدآ  ،های ه تمهای  انوامم پایههای پیامکتاب

دیصنند(   کوترین تکرای  2/ 31)برابر با   47بیشننترین تکرای مربفط به مقفله »حاکوی  افامین دیام« با فرا امم  

 باشد.  دیصد( مم 4/ 33)برابر با   4های »ااتدای    حد، ملم« با فرا امم  مربفط به مقفله
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 گیریبحث ونتیجه

های اانالمم، اصنلم موم   حیاتم اان    ر م اان  مظام   مف اد دی یامعه ططق مالك ضنر ی، تربی  دامش

اهوی   مف اد دامشدی مفید مفضنف   طفی یدی به این مفضنف  تفیه  یژآ داشنته باشند. این تعلیم   تربی  به

تفاماند مقش مفثری دی امجنام  لحنا  کوین  ممکنه بنه مف اد  دامش. یوعین  بناری  1   تفادممد چانداد داید کنه  

تفا   باعث افءاات ادآ  تفامد  مم،   مف اددامشتجربهم     دبا یی . کم2یامعه داشته باشاد  مختل  دی  امفی 

تفاماد ا  هوسنارد خفد   مف اد دایمد   تاثیراتم ممدامشدلیل  ضنع ی حم خاصنم که به. 3طلطاد شنفد   فرصن  

شننفد تفیه به این اشننر دی داننتفی  باعث مم   اشننایآ موفد کهپذیری باری این گر آ. می اد یامعه4بپذیرمد   

 های تعلیوم   تربیتم شفد.های  یژآ مظاماهداف   فعالی  

ا  موممختل مهر دی امفی  متعوند، فعنال، خالش   ینامع   مف اددامشتربین     هنای چنالشاهنداف    ترین  ، 

مسنط  به اصنفل ایشناد  اناری   تعود  مردم مف اد  دامشتفیه به مفضنف  تربی   های تعلیم   تربی  اان .  مظام

ااننن .  مف ش   پر یش دی مظام تعلیم   تربی  مسنننتور    یدی های  اننناریی دیام، مینا ماند  مف شمردم

مقش    ، فرهاهم   انیاانمایتواعممختل   خامفادآ   موادهای    هوراآبه  مف ادایتطاط مسنتقیم با دامش  یو  به

 ااری دیام داید. مووم دی ایجاد   تدا م حکفم  مردم

با مفضنف   مرتط  ها  مامهپایادها   یانالهها، مقار،   کتاب  مطالعهکه    این اان  حاکم ا  حاضنر  متایج پژ هش 

مفل ه  که عطایتاد ا  موفد مشنخ  اناریی دیام مردمهای اصنلم  عافاد مفل هبهیا مفل ه  9اناریی دیام«، »مردم

    گیری. امتخابا،   یای3   . مشنایک  مدمم2   . مشنایک  انیاانم1های   مشنایک  مدمم  گاهامه، شنامل مقفله .1

  .   ادی امدیشنه   عقیدآ1های  مدمم، شنامل مقفله  -های دیام  ادی. 2. تجوعا،  گاهامه. مفل ه  5. حضنفی   4

حق حناکوین   .  3مفل نه    .   ادی مططفعنا،.5.   ادی اح اب    4   .   ادی دیام   منذهطم3   .   ادی الم   بیناد2

. 3   حناکوین    حق مردم بر.  2   ق حناکوین  بر مردم. ح1هنای   ، شنننامنل مقفلنهحناکوین    حق مردم بر     بر مردم

شننفیا   . 4مفل ه   . پااننخهفیم خدمته ایاد.6. صننلگ   مف  د اننتم   5   . کرام  امسننامم4  مظای، مردمم

برابری   . 5مفل ه  . تعا د   هوکایی.3گیری    . تصننویم2   . مشننفی،1های  طلطم، شننامل مقفلهمشننفی،

یعناین  حقفش .  6مفل نه   مندایی.. حق3  محفیی  . عندالن  2  . برابری مردم1هنای   خفاهم، شنننامنل مقفلنهلن  عندا

. 5. حقفش فرهاهم    4  . حقفش ااتصادی3   . حقفش ایتواعم2   . حقفش ایاام1های  شنور مدی، شامل مقفله

. ت کیک 3  گذایی دیام. اامفد2  . خدامحفیی1های   حاکوی  افامین دیام، شنامل مقفله. 7مفل ه  حقفش دیام.

های   گاهم    عقالمین  ایتقنای. 8مفل نه   . حاکوین  مردم.6.  ری  فقینه   مریع دیام   5  . تف یع ادی،4   افا

ااتدای   . 9مفل ه    ی ی.. امدیشننه4محفیی   . علم3  . خرد ی ی2  .  گاهم مدمم1های  مدمم، شننامل مقفله

 . ادی، ایاام.4. ثطا، ایاام    3  .  حد، ملم2   . ااتدای ملم1های   حد، ملم، شامل مقفله

ها دی کت، دیانم د یآ ماظفی بریانم  ضنعی  این مفل هبهاناریی دیام«، های اصنلم »مردما  تعیین مفل ه پ 

. 2های ه تم   هشننتم   موم(  . فایاننم )شننامل پایه1های دیاننم  تابا ل متفاننطه، کلیه دی س مربفط به ک 

های ه تم   هشنتم   . مطالعا، ایتواعم )شنامل پایه3های ه تم   هشنتم   موم(   های  انوامم )شنامل پایهپیام

 مفید تحلیل محتفا ارای گرف .  موم( 

( هوخفامم داید. دی مطالعه »شنوسنم«  1396ابفالفیدی« )دان   مدآ ا  این مطالعه با متایج مطالعه »هوتممتایج به

دان   مدآ ا  تحقیق حاضنر  بیاد شندآ که با متایج به  ادی    مین امای   اانم معطفف به تاهداف دمفکرا(  1393)

اناریی  انا ی مظام مردمای پیادآ( هر د  به مقش تفانعه1396هوخفامم داید. مطالعه حاضنر   مطالعه »کاعامم« )
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مطام بر تفینه بنه (  1391)  »بناغطنامم«داننن   مندآ ا  مطنالعنه حناضنننر بنا متنایج مطنالعنه متنایج بنه .دیام تناکیند دایمند

هنای انننیناانننم   عوفمم  اف ایش انننطگ  گناهم    مف اددامش دی هنای ایجناد ی حینه تعنا د   هوکناییمفل نه

عدال   به(  1399  مطلغ« )  یضننفامم   محودی»دی مطالعه   هوخفامم داید. مداییتقفی  یاطه دین مف اد  دامش

ای شندآ تاکید  یژآ  حاکوی  افامین دیام   مظای، بر ادی، گرایم انیاانم، مقطفلی  مردمم،ایتواعم، کدر،

   ری  امامبه مطاحث  (  1399»پیر  ماد« ) دی مطالعه  کاد.بفد که متایج تحقیق حاضنر می  این مسناله یا تایید مم

 تفیه  یژآ شدآ که ا  این حیث با متایج این مطالعه هوخفمم داید.  ری   لم فقیه    ری  مردم

یانند یاهکایها   پیشنناوادا،  یر بتفامد مدورثور  ااع  مظر ممدانن   مدآ ا  این تحقیق بهمتایج به  باتفیه به 

 .گردد

دان   مدآ برای مفضنف   های بههای تحقیق حاکم ا  این بفد که مفل هدان   مدآ ا  مطالعا، پیشنیاهمتایج به -

گردد این  مف اد لحا  شندآ اان . باابراین پیشناواد ممهای دیانم دامشاناریی دیام« کوتر دی برمامه»مردم

  مف اد گاجامدآ شفد.ها دی اطگ ماطقم دی دی س دامشمفل ه

 شفد این مطالعه دی د یآ د م متفاطه می  امجام گیرد.پیشاواد مم -

 یی ی دیام لحا  گردد.صفی،   مایشم دی برمامهشفد متایج این مطالعه بهپیشاواد مم -

ه به مقش انا مدآ »مشنایک  مدمم  گاهامه« دی مشنر عی  مظام یووفیی اانالمم ایراد، این مفضنف   باتفی -

  مف اد گاجامدآ شفد.صفی، گستردآ دی مطاحث تربیتم    مف شم دامشبه

 مف اد  طفی ی شنننن تعری  شننندآ   ابعاد مختل   د برای دامشمدمم« به -های دیامم وفم   داماه »  ادی -

 تشریگ گردد.

یی ی  طلطم« ا طرف مسنکفلین   انیاانتهذایاد تعلیم   تربی  یو  برمامهتفیه به م اهیم »شنفیا   مشنفی، -

بخش خفاهد  مف اد برای کای تیوم   گر هم دی  یادآ متیجهدیام اطعا دی تربی  صحیگ    مادآ موفدد دامش

 دای ارای گیرد.بفد   لذا این موم باید دی  مرآ امفی ا لفی  

یاننند مظر ممعندالتم   منابرابری ااننن . بانابراین بنهای ت کر بمهنای خطرمناك برای هر ینامعنها  پندیندآ  یکم  -

 مف اد  خفاهم« که دی دین مطین ااننالم به کرا، بداد تاکید شنندآ، برای دامشم اهیوم چفد »برابری   عدال  

 تشریگ گردد.

باشنند. ای مممشننر عی  اننیااننم   ایتواعم هر یامعهاصننل موم »یعای  حقفش شننور مدی« باعث تدا م   -

 مف اد یو  تربی  دیانن  ایشنناد ضننر یی  های دیاننم دامشیی ی این م وفم دی برمامهباابراین ل  م برمامه

 یاد.مظر ممبه

یی اد دیانم به های مدایس باشند. باابراین برمامهمدمم« باید دی یاس  مف شهای   گاهم    عقالمی »ایتقای -

 ن موم باید تاکید  یژآ داشته باشاد.ای

 مف اد به یم   یامش    انایش هر یامعه دی »ااتدای    حد، ملم«  د کشنفی مو ته اان . ل  م تفیه دامش -

 ها دی  یادآ مدورثور خفاهد بفد.د اتم  داصل، اطعا دی پر یش ی حیه  طناین 
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