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In the current research, the "theological-philosophical explanation of the political ideas of the New 
Mu'tazila and the New Sadra philosophers in order to provide the theoretical framework of political 
education in the Islamic world" has been discussed. research method؛ Documentary analysis is a 
progressive conceptual and inferential analysis, during which the works of Muhammad Abdo and 
Fazlur Rahman Malik from the New Mu'tazila and Imam Khomeini and Allameh Tabatabai from the 
Neo-Sadrai philosophers were examined and a total of 11 bases of common ontology, 13 bases of 
common anthropology, 6 bases Common epistemology and 5 bases of common values in line with 
political education have been extracted from the perspective of thinkers. In addition, 18 common 
components of political education in four categories؛ In order to draw the theoretical framework of 
political education for the Islamic world, it has been deduced that it is based on the goal, the 
foundation, the social life, and the personal behavior. The results showed؛ In spite of some 
differences, the viewpoints of Neo-Mutz Leh thinkers (Abdah and Fazlur Rahman Malik) as well as 
Neo-Sadrai thinkers (Imam Khomeini and Allameh Tabatabai) in the field of political education have 
the necessary alignments to formulate a theoretical framework of political education for the Islamic 
world. Is. If the aforementioned deductive theoretical framework is included in the agenda of the 
political education and training systems of Islamic countries, it will cultivate activists who will have 
more significant alignment and unity of opinion and action for the progress and development of the 
Islamic world. 
Keywords: Verbal thoughts ؛Neo Mu'tazilite ؛newly released ؛Theoretical Framework ؛Political education. 
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 چکیده 
ـ  ودعتزل  و های سرریاسررتبیین فلسرر ـ رررر اندـ ه  ی رر »در پژوهش حاضررر    
« دنظور هرهئ  چارچوب  ظری تر یت سیاسـ در جهان هسنمفنسر    ود رهیـ   

پردهخت  شر   هسرتر روش پژوهشت تیلیا هسنادیت تیلیا د هودـ و هستنتاجـ 
رو     ود  و طـ آن آثار دیم  عب   و فضا هلرحمن دلک هز  ودعتزل  و هدام پیش

 11   ودررر رهیـت  ررسرررـ و درد مو  هز فنسررر  و عند  طباطبایـ خمینـ
دبنایـ  6شررناسررـ د ررتر ت دبنای ه سرران 11شررناسررـ د ررتر تدبنای هسررتـ

شناسـ د تر  در رهستای تر یت سیاسـ دبنای هرزش 5شناسـ د تر  ودعرفت
دؤل   د تر  تر یت  10عنو  هز دی  ه  ی من هن دو  یل  هستخرهج ش   هستر   

سازت  ا ر    زیست هجتماعـ و  ا ر   ه فت زدین سریاسرـ در چهار دست ت  ا ر  
دنظور ترسیم چارچوب  ظری تر یت سیاسـ  رهی جهان    سرلو  شخیـ  یز   

هات دی گا  رغم  رخـ هختنفهسررنمت هسررتنتاج شرر   هسررتر  تایا   رران دهدت   
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ه  ی من هن  ودعتزل  )عب   و فضا هلرحمن دلک( و  یز دت کرهن  ود رهیـ)هدام 
ینـ و عندرر  طبرراطبررایـ( در حوز  تر یررت سررریرراسرررـ در  ه  خودت وهجرر  خم

های الزم  رهی ت وین چارچوب  ظری تر یت سیاسـ  رهی جهان هسنم همسرویـ
های آدوزش و  اشر ر چارچوب  ظری هسرتنتاجـ دذاور هگر در دستور اار  ظامدـ

  ش  ا  دهن   ان گره ـ خوههتر یت سیاسـ دمالک هسندـ وهقع شودت پرورش
تری  رهی پی رفت و توسع  جهان هسنمت توج همسویـ و وح    ظر و عما قا ا

 خوههن  دهشتر
های اندـت  ودعتزل ت  ود رهیـت چارچوب  ظریت تر یت ه  ی  : واژگان کلیدی

 سیاسـر

 مقدمه و بیان مسئله

امث رشد بینش ب (۳، ۹۷۳۱ مرزوقی، ترین ابعاد تربیتمنوان یلی از مهمبه تربیت سیاسی
ها توانایی داشیتن اندیشیه مسیتقی سییاسیی، توسعه و بالندهی اندیشیه متربیان شیده، در  ن

ها و مواطف سیاسی را به وجود های فردی و اجتمامی در خصوص امتقادات، ارزشدیدهاه
هاهی نسبت به موقعیت سیاسی در جامعه و جهان و ایفای نقش فعال می  ورد که نتیجه خود 

های در امور اجتمامی و شییهروندی و ن ج و بالندهی اجتمامی و طراوت فعالیت و مسییتمر
  (.۷3، ۹۷۳۹ طحان،  اجتمامی است

ن ران با ها و تعاریف متعددی از سییوی حییا  به دلیی اهمیت تربیت سیییاسییی ن ریه
های مختلف، برای  ن ارائه شییده، مً م مورید دوور،ه، تربیت سیییاسییی را؛ فر یند هرایش

های افراد به ن ار سیاسی و ایجاد همگونی اجتمامی که هدف زش سیاسی، تن یم هرایش مو
تربیت سیاسی را ایجاد زمینه »جان الیاس  .(۹۷3۱ دوور،ه،داندنهایی سییاسیت است، می

های موردنیاز برای  ماده نمودن اشخاص برای شرکت ها، ملور و مهارتشیلوفایی فیییلت
کازمیاس و  ( و۹۳1، ۹۷۳۱ الیاس، «ه خویش تعریف نمودهدر بازسازی هوشمندانه جامع

هیری سیاسی خود دانند که از طریق  ن افراد جهتماسیی س تربیت سییاسی را فر یندی می
( به نقی از ۹۱3۱( و ماسیییا س  ۹۱3۱ کازمیاس  کنندنسییبت به جامعه را کسیی  می

 .(۹۷۳۱بند، م قه
اند مً م فارابی  میختهیم سییاست و تربیت درهمدر ن د اکًر اندیشیمندان مسیلمان مفاه 
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معتقد است سیاست به معنای تربیت و پرورش مردمان مدینه فاضله است و هدف از تأدی  
: ۹3، ۹۷۱۱ چاوشی و ا سانی،  شهروندان مدینه، برپایی ن م الهی در مدینه انسانی است

قیقی  ن، مبارت است از سییاسیت به معنای  »(. و یا ازن ر م مه محمدتقی جعفری ۳۳
 جعفری، «ها، در مسیییر  یات معقولمیدیریت و توجیه و تن یم زندهی اجتمامی انسییان

ای از  لمت (. اسیتاد مههری نی  تربیت سیاسی را در  وزه تدبیر مدن و شاخه9۱، ۹۷3۱
را برای ها کند که خود اجتمامی انسان  نهایی یاد میمنوان اندیشییهمملی دانسته و از  ن به

 .(۷3، ۹۷۱1 مههری،  فریندرسیدن به کما ت و اهداف خود، می
پیرامون تربییت سییییاسییی، و کیارکردهای  ن مهالعات مختلفی در کشییور ما و دیگر 

مًال در خارج منوانکشورهای دنیا حورت هرفته که نشان از اهمیت این بعد تربیت دارد. به
منوان مام ن تربیت سیییاسییی در ش معلمان بهنق»در پژوهش  2و زاوا  1از کشییور: هننی 

به بررسیی تأییر چگونگی انجار تربیت سییاسیی که توسع معلمان در « هیری جامعهشیلی
هیا و دسییتجیات محلی پرداختیه هروههیری  یید، بر نحوه شییلییمیدارس بیه اجرا درمی

به « التربیت سیاسی کودکان خردس»در پژوهش  3اولتر(. Zavala and Henning 2017 اند
سیازی برای تربیت سیاسی کودکان در ضمن مهالعات اجتمامی از ک س اول اهمیت زمینه

 (. Utler 2021 تاکید کرده است دبستان 
در پژوهش خود به بررسیی تربیت سییاسی با  در کشیور ما مابدینی، بهشیتی و رشییدی

اج مبانی، احول و فتح و  جرات پرداخته و به استخر ،های محمدهای سورهمنایت به  موزه
(. ۹۷۱۱ مابدینی، بهشییتی و رشیییدی، اندهیای تربییت سیییاسییی مبادرت نمودهروش

الله های  یتدر پژوهش خود که درباره تربیت سیییاسییی در اندیشییه و کیخا نسیی مبداله
خواهی و خواهی، مشییارکت طلبی،  زادیاند، مفاهیمی همچون مدالتای انجار دادهخامنه

 مبداله اندا از احول بنیادین تربیت سیاسی اس می ازن ر ایشان ام ر کردهپذیری رمسئولیت

                                                           

1. Henning 

2. Zavala 

3.  Utler 
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 (.۹۷۱۱نس  و کیخا، 
هایی که در داخی و یا خارج از کشییور در خصییوص تربیت یلسییو با مرور پژوهش از

در کمتر پژوهشیی به میامین تربیت سیاسی در  ،شیودسییاسیی انجار شیده مشیخ  می
دغدغه بسیییاری از  ترینمهمبا نله  شییده، و از سییوی دیگر،های ف سییفه پرداخته اندیشییه

روشینفلران دینی و ملمای اسی می ارائه راهلار برای اتحاد جامعه مسلمین در اقصی نقا  
های کشورهای دنیا بوده، به نقشی که تربیت سیاسی مشترک و موردقبول ممور مردر و دولت

 داشته باشد کمتر توجه شده است.ها تواند در همگرایی و کاهش اخت فمسلمان می
های متفلران دو نحله فلسفی ها، اندیشهاین پژوهش با این ایده که ملیرغم برخی تفاوت

ی ک می نومعت له و نوحدرایی ظرفیت  زر برای تدوین ن ار تربیت سیاسی مشترک را دارند، 
این دو نحله در های فلسفی ییی ک می اندیشمندان هریا از درحیدد اسیت با تبیین اندیشه

ها در این مرحیه، به استنتاج چارچو  زمینه تربیت سییاسیی و اسیتخراج وجوه مشیترک  ن
وسیله در  د توان خود به همگرایی ن ری تربیت سییاسیی برای جهان اس ر بدردازد تا بدین

 هر چه بیشتر جوامع اس می در دنیای امروز کما دهد. 
های سییاسی نومعت له و ک می اندیشیههدف احیلی پژوهش  اضیر تبیین فلسیفی ییی 

برای جهان اس ر امم از  مشترک من ور ارائه چارچو  ن ری تربیت سییاسینوحیدرایی به
محمد مبده و فیی الر من ملا از  هدف،این اهی تسینن و تشییع( اسیت. لذا با توجه به 

 تهانیدیشییمنیدان شییاخ  نومعت لیه و م میه طباطبایی و امار خمینی ازمتفلران برجسیی
 هایشان در این پژوهش بره یده شده اند.نوحدرایی برای بررسی اندیشه

سیییاسییی هر دو ملت  های چون هدف در این پژوهش اسییتفاده از مشییترکات اندیشییه
فلسییفی یییی ک می نومعت له و نوحییدرایی بوده متفلرانی از دو ملت  انتخا  شییده اند که 

یت ممومی برخورداربوده و درای بیشییترین  نان در میان همفلران خود از مقبولهای اندیشییه
 اشتراکات فلری در خصوص تربیت سیاسی با یلدیگر باشند

 مبانی نظری

 حورت کام م مختصر به مبانی ن ری این پژوهش اشاره شده است.در این بخش به
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 تربیت سیاسی

هرا در میم تربیت سیییاسییی فر یندی اسییت که به تربیت افراد اندیشییمند، منتقد، خیرخواه جامعه، و
با این تعریف تربیت سیاسی متیمن  .(۷3، ۹۷۳۹ طحان،  شودسازی امور جامعه منتهی میبهینه

 و ها و مواطف سیاسی متربیان شدهرشید و توسیعه فردی و اجتمامی در خصوص امتقادات، ارزش
. در شترا به دنبال خواهد دا در جامعه و جهان اشخود هاهی نسیبی فرد نسبت به موقعیت سیاسی

ها، در مسیییر سیییاسییت به معنای مدیریت و توجیه و تن یم زندهی اجتمامی انسییان ،نگاه اسیی می
اخروی  و دنیوی مصییالح برای رسیییدن به جامعه و هدایت (9۱، ۹۷3۱ جعفری،  یات معقول 

به  انسان یدنانرس، و سییاسیت در اس ر ( و غایت تربیت۹9۷: ۹۷، ۹۷۳۱ موسیوی خمینی، بوده 
(. شییأن تربیت سیییاسییی ۳۷، ۹۷۳۱ شییریعتمداری،  اسییت قر  الهی و پرورش مبد حییالحمقار 

مرات  وا تر از توسیعه شیناخت افراد نسیبت به روابع سییاسی در جامعه تعریف شده، و کارکرد به
   احلی  ن در این نگاه، هموار کردن مسیر تعالی فرد و اجتماع است.

 نومعتزله

کشورهای اس می اهی سنت است  در فیای فلری شی دینینومعت له تفلر غال  در نواندی
ق( با ۹۷۱۷-۹۱33الدین اسد بادی و پیگیری شیخ محمد مبده  که با پیشگامی سید جمال

 های معت له جهت ایبات اینله اسیی ر نه ضیید ملمهرایی، و اسییتفاده از اسییتد لرواج مقی
، ۹۷۳۱بوممران، ؛ 93، ۹۷۱۷حیالحی،  مر هذاری شیداسیت و نه جبرهرا در مصیر پایه

 سن  ،اختیارداری انسان ،مبده، ازجمله تفسیر مق نی قر نشیخ محمد  های(. اندیشه۹9
کید بر مدالت و تو ید   نفی،  و قبح مقلی های نواندیشییان ( محور اندیشییه۹3ر:۹۱۳۳تأ

و  9۳، ۱11۱مبده، ؛ ۹۳، ۹۷۳۳ وحییفی،  نومعت له اسیتجریان فلری دینی بعد از او در 
ترین رسییالت خود را در مهم. تقریبام همه اندیشییمندان نومعت له (۹3، ۹۱۳۳ نفی، ؛ ۱۳

تواند ضامن پویایی و توسعه جوامع اس می منوان یك دین مترقی که مینشان دادن اس ر به
تواند بامث معتقدند  نچه می دانند. اکًرام در همیه امور زندهی فردی و اجتمامی باشیید می

دوباره تمدن اس می شده و پیشرفت اجتمامی، فرهنگی، ملمی و حنعتی جوامع  شیلوفایی
 اس می را به دنبال داشته باشد ترویج مق نیت در همه سهوح جامعه است. 
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ییی که  یهه  ن را  اما  نچه از دوره امین الخولی به بعد، برخ ف ن ر اس فشان در مورد مقی
منوان دانسییتند یییی در میان نومعت له شییلی هرفت پذیرش مق نیت مدرن غربی بهنامحدود نمی

های مختلف از نتیجه  ن قرائت ( که9۹: ۷، ۹۷۳۱  نفی،  مامی پیشییرفت جوامع غربی اسییت
(. ۹۳، ۹۷۱۷حالحی،  مر های اسی می و ارائه تفسییر جدیدی از دین شید دین و نقد سینت

(، ۹۱۷3-۱1۹1  میابید الجیابری محمید از نوسیییازی و مربی مقیی نقید ییاری ن یری 
نقد  هرا وانسان (، هرمنوتیا۹۱۷3-۱1۹1   رکون محمد نوشته فرانوهرایی پسیاسیاختارهرایی و

 و سنت به (، بازهشیت۹۱9۷-۱1۹1ابوزید    امد نصیر به قلمهفتمان دینی و نقد مقی دینی 
 توسع لی  ا مد نگاشیته شده فمنیسم  سالمی  ( و ۹۱۷۱-۱1۱۹   نفی  سینایر نوسیازی 

های مقی فیی الر من با پذیرش محدودیت ،بینهای این  رکت اسیت. دراین(، نمونه۹۱۱۱ 
هرایی نو خواسییتار مدر پذیرش سییلو ریسییم، با سیینتنی  و  برای کامی شییدن و یش به و نیاز

ه ه و معتقد بود برای پیشییرفت جامعتوجه بیشییتر اندیشییمندان و ف سییفه به مبا ث اخ قی شیید
ای که وی برای استفاده مسیلمانان باید در روش تفسیر قر ن تجدیدن ر شود. هرمنوتیا دومر له

 .(۹۷۷: ۹۱، ۹۷۳۳  زاد،  از  یات قر ن در اداره جامعه ارائه کرده، ت شی در این جهت است

 نوصدرایی 

هره چ در ایران، فلری و فلسفی شیعیاندیشیه غال  در فییای به منوان  جریان نوحیدرایی
منوان های دنیای معاحییر اسییییییییییت که از  ن بهنوین  لمت متعالیه در مقابله با چالش

( هم یاد ۹۷۳۳ رشییاد، « هفتمان مجدد»( و۹۷۳۷ خسییروپناه، «هرایی اسیی میمقی»
کید بر رئالیسییم معرفتی، جامعیت اسیی ر، مق نیتمی (، ۹۷۳۷ خسییروپناه،  شییود. تأ

(،  اکمیت ن ار ملت و معلولی بر همه ارکان ۹۷3۹ جوادی  ملی،  مندی ذاتی جهان ارن
منوان موجودی ذاتام (، نگاه به انسییان به9۹۳، ۹۷۳9 حییدر الدین شیییرازی،  جهان هسییتی

مدالت و ل ور بسع  (۷۷۱، ۹۷۳9مههری، ؛ 9۳۳، ۹۷۳9 حدر الدین شیرازی، اجتمامی 
( از ۹39-۹9۱، ۹۷۳۱ جوادی  ملی،  ون شییرع( در اجتمیاعو مق نییت و الت ار بیه قیان

قرن اخیر ضییمن پاسییخگویی به شییبهات و که در نیم هایی ملت  نوحییدرایی اسییتویژهی
 ایندرحدد ا یای  لمت متعالیه بوده است. ،  م ت متعدد ملاتبی همچون مارکسیسم
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سی ه و تربیت سیان ریه غال ، سییاست بره یدو  منوان یك ملت  فلسیفیبه جریان فلری
منبعث از تفلر اسی می در کشیورمان را پشیتیبانی نموده و مبانی ن ار سییاسی در کشور را 

توان هفت فصی مشترك هردو جریان نواندیشی دینی اسیت. درواقع، می اسیتحلار بخشییده
 ت ش برای امت ی کشورهای اس می است.

ه احیلی پژوهش  اضیر این است که تبیین فلسفی ی های فوق، مسیئلبا منایت به زمینه
های سییاسی نومعت له  محمد مبده، فیی الر من ملا(  اوی چه نلاتی ک می اندیشیه

و م مه ؛ های سیاسی نوحدرایی  امار خمینیاست؟ همچنین تبیین فلسفی ی ک می اندیشه
ن ری تربیت م وه چارچو  (  اوی چه نلاتی اسییت؟ به؛ سییید محمد سییین طباطبایی

های سیاسی نومعت له و سیاسی برای جهان اس ر مستخرج از تبیین فلسفی ی ک می اندیشه
 نوحدرایی، چگونه خواهد بود؟

 پیشینه پژوهش

در خصیوص تربیت سییاسیی از من ر متفلران نومعت له و فیلسوفان نوحدرایی پژوهشی در 
ها در خصوص رخی از پژوهشداخی و یا خارج از کشیور مشیاهده نشد. در این بخش به ب

توانند در های ف سییفه نو حییدرایی که میهای نومعت له و اندیشییهتربیت سیییاسییی، اندیشییه
 هردد.های این پژوهش راه هشا باشند، اشاره میرسیدن به پاسخ سؤال

 تحقیقات داخلی

 هایاندیشییه در سیییاسییی ( در پژوهش خود که درباره تربیت۹۷۱۱کیخا  و  نسیی مبداله
خواهی، مشییارکت طلبی، مفاهیمی همچون مدالت اند،ای انجار دادهخیامنیه اللیهت یی

معرفی را از احییول بنیادین تربیت سیییاسییی اسیی می  پذیریخواهی و مسییئولیت زادی
 (.۹۷۱۱ مبداله نس  و کیخا، کنند می

تأویی قر ن و  در ن رات ابوزید بداشتی در پژوهشی به بررسی محمدرضایی و مهیعی،
 درسییت فهم راهلار ابوزید اند کهم مه طباطبایی پرداخته و بیان داشییته راء  بوسیییلهد  ن نق

 و معنا لحاظ به داند،می تأویی طباطبایی  نچه با او ازن ر تأویی و داندمی تأویی را قر ن
 (.۹۷۱۱ بداشتی،اله و رضایی محمد  مهیعی، دارد ممیقی و ماهوی تفاوت مفهور
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 و هکرد اقدار معت له من ر از سیییاسییی تربیت بررسییی به پژوهشییی در یجبار و هردمالم
 و مدنی تربیت ازجمله  ن مختلف ابعاد و تربیت به نسبت فعالی رویلرد معت له،» :اندنوشته

 جباری، و هرد  مالم «اسییت انسییان مق نیت و  زادی اختیار، بر مبتنی که دارد سیییاسییی
۹۷۱۳). 

 او هفته اسییت  نفی  سیین هایاندیشییه درباره که خود هنامپایان در میرزایی  اجی
 از و هرفته پیش در اسیی می جامعه هایچالش با مواجهه برای هراییانهمقیی رویلردی

 بهره خود دینی نواندیشییی ارائه در مهبوع روش یك منوانبه توحیییفی پدیدارشییناسییی
 (.۹۷۱۳ میرزایی،  اجیبردمی

 و ظهور ملت «ایران در حییدرایی نو شییناسییی یانجر»منوان با خود پژوهش در باج ن
 و اخباریگری همچون جریاناتی هسییترش را، کشییورمان در نوحییدرایی ملت  هرفتن ن ج

 تهاجم و هرایی،مادی و مارکسیسم فلسفه رواج دیگر سوی از و ازیلسو، نوظهور هایمرفان
 تعدادی و طباطبایی  مهم هردیده بامث که داندمی ایران ویژهبه اس می کشیورهای به ها ن
 احول و مبانی کشف و بررسی به حدرایی، هایاندیشیه مبانی برتلیه با ایشیان شیاهردان از

 انجری در و بر یند  نان شبهات به پاسخگویی درحدد پرداخته، مذکور جریانات هایاندیشه
 به جریان این روازاین اسییت.  مده وجود به حییدرایی فلسییفه در هایینو وری هات ش این

  (.۹۷۱۳  باج ن، است شده ملق  نوحدرایی

 به «تربیت و تعلیم و معت له نو هایاندیشه »منوان با خود پژوهش در هملارانش و ولوی
 جبران برای هایی یراه ارائه نومعت له اندیشییمندان احییلی دغدغه که اندرسیییده نتیجه این

 اس ر دین مسلمان، کشورهای ماندهیمق  ملت اینله و بوده اس می جوامع ماندهیمق 
 ملت مقی، جایگاه هرفتن نادیده و اس می های موزه از نادرست فهم و تفسیرها بلله نیست

 (.۹۷۱3 دیگران، و  ولوی است اس می کشورهای پیشرفت مدر
 به «؛ ی دی مصباح محمدتقی الله یت سیاسی اندیشه» منوان با خود پژوهش در لهیفی

 بر دانش»؛ ی دی مصباح الله یت ازن ر مهلو  سیاسی ن ار در که اسیت رسییده نتیجه این
 متعالیه  لمت مشخصام  و اس می فلسفه های موزه ؛ن ریه این مبنای که «دارد تقدر قدرت
 رهدو در و است استوار و یت و امامت پایه بر اساس از اس می  لومت ایشان ازن ر است.
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 امور به  شنا که باشدمی الشیرایعجامع فقیه با اسی می متا زمامت ۳ معصیور امار غیبت
 (.۹۷۱۱  لهیفی، است

 خارجی هایپژوهش
 نتیجه این به «اسیی می ک ر در هااندیشییه و هاروش» منوان با خود پژوهش در 1زینی

 ک ر محور  ول نومعت له همچون ک می هایجریان ظهور و هیریشلی که اسیت رسییده
  (.Zaini 2020  است اس می جوامع سیاسی اقتیائات و موامی بدلیی اس می،

 اندیشه از تحلیلی نومعت له: و ک سیا هایمعت له بین» منوان با خود پژوهش در ر من
،» نویسیید:می «اندون ی در نتیناسییو هارون مدرن اسیی می  ک ر ک سیییا ملات  اخیرام

 و نوخوارج مانند هوناهونی مدرن هاییانجر با ممومام  منفی، تأییر ازن ر ویژهبه اسیی می،
 نو محقق یا از اینمونه منوانبه را اندون یایی ناسییوتین هارون او اسییت. همراه نومعت له
 ناسوتین هارون توسع معت له احلی روح که کندمی استد ل و اسیت هرفته ن ر در معت لی

 (.Rahman 2020 «است نشده داده نشان دقیق طوربه
 و تلامی ظهور، بر تحلیلی» منوان با خود تحقیق در (۱۹-۷3 : ۱1۹۱  3تین ل و 2 در
 ملات  از یلی منوان به معت له که کنندمی بیان «اسیی ر دیدهاه پرتو در معت له مقیاید

 مسلمان اندیشمندان میان دیدهاه اخت ف ملت به هجری هشیتم قرن در، ک می هرایمقی
 بنابر ه،معت ل اندیشه در .است  مده وجود به کبیره هناه ارتلا  از بعد انسان موقعیت سیر بر

 Altine and  غیرمسلمان نه و است مسلمان نه شخصی چنین «المن لتین بین المن لة» احی

Adam 2019.) 
 هرایمقی جریانات نخسییتین از را معت له خود پژوهش در 6 تماجا و 5وودوارد و 4مارتین

                                                           

1. Zaini 

2. Adam 

3. Altine 

4. Martin  
5. Woodward  
6. Atmaja 
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  نگاه دانند.می هراییمقی را معت له نو و معت له اشتراک هوج ترینمهم و کرده معرفی اس می
 نو و معت له تمای  وجه ترینمهم و پرداخته نو امت ال با  ن اخت فات و معت له  راء بررسییی به

 و محدود مقی معت له در دانند.می جریان دو این من ر از مقی کاربرد  یهه در نی  را معت له
 ,Martin  ندارد خود غیر به اتلا و است بنیان خود مقی امت ال ون در اما است و ی بر متلی

Woodward, and Atmaja 1997.)  

 تحقیق روش

 تحلیی پژوهش؛ روش دور و اول هایسییؤال بررسییی در اسییت. کیفی پژوهش این روش
 «روندهپیش استنتاج» از پژوهش سیور سیؤال بررسیی در و بوده مفهومی تحلییو اسینادی،
 برای برداریفیش فرر از موضییوع ماهیت به توجه با پژوهش این در .اسییت یدههرد اسییتفاده

 مار نویسی موضوع الف( شامی: برداریفیش مملیات و شده استفاده مدارک و اسناد مهالعه
 ذکر ت( ها، ن تعداد ذکر و هافیش هذاریشماره پ( موضیومات، کدهذاری  ( خاص، و

 اولدست ملتو  اسناد و منابع تمامی پژوهش این در جامعه است. بوده فیش ملان و تاریخ
 م مه و؛ خمینی امار نی  و نومعت له از ملا الر من فیییی و مبده محمد به مربو  دور و

 و مبده محمد  یار هدفمند هیرینمونه از استفاده با و بوده نوحیدرایی ف سیفه از؛ طباطبایی
 از؛ طباطبایی م مه و؛ خمینی امار  یار و نومعت له اندیشییمندان از ملا الر من فیییی

 است. هرفته قرار بررسی مورد سیاسی تربیت با رابهه در حدرایی نو اندیشمندان

 پژوهش هایسؤال

 زمینه در ملا( الر من فیی و مبده  محمد نومعت له ک می و فلسفی هایاندیشیه-۹
   چیست؟ سیاسی تربیت
 تربیت زمینه در طباطبایی( م مه و خمینی  امار نوحییدرایی ف سییفه هایاندیشییه-۱

 چیست؟ سیاسی
 ی فلسفی هایاندیشه از مستخرج اس ر جهان برای سییاسیی تربیت ن ری چارچو -۷

 است؟ ارائه قابی چگونه نوحدرایی ف سفه و نومعت له ک می
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  هایافته وتحلیلتجزیه

 در ملا( ر منال فیی و مبده  محمد نومعت له ک می و فلسیفی هایاندیشیه اول: سیؤال
  چیست؟ سیاسی تربیت زمینه

 الر من فییی و مبده  محمد نومعت له ک می و فلسییفی هایاندیشییه به دسیتیابی برای
 نومعت له اندیشمندان ک می و فلسفی هایاندیشه مرور با سییاسیی، تربیت زمینه در ملا(

 تعیین اب شناسیارزش و شیناسیمعرفت شیناسیی،انسیان شیناسیی،هسیتی چهار وزه ذیی
 هر ذیی بحث با  نگاه و پرداخته ها وزه این ذیی در سیاسی تربیت در بحث مورد موضومات

 اقدار ها وزه از هریا ذیی سیاسی تربیت مبانی استخراج به  وزه هر در موضومات از یا
  است.  تی شرح به نتایج که شد

 شناسی:هستی

 فلری جریان این من ر از .(۱۱ ،۹۷۳9  مبده،است تو ید نومعت له شناسیهستی اسیاس 
 جهان خالقیت ،(۹۱ ،۹۷۳۱ زید،  ابو خلق با ر مانیت ،قیاوت در مدالت م هر خداوند

 متعالی یقی مرک  و او اجتمامی و فردی اممال داور و انسییان هرهدایت ن،  از  فاظت و
 ، ۹۷۱۳ الر من،  فیی است اخ قی هایارزش و ر مت، قدرت،  یات، چون حفاتی

  فیییی «اسییت تغییر  ال در و من م خدا، به وابسییته و مسییخر مخلوق، هسییتی» .(۱۹
 انجار خاص تقدیر و «ن م» ،«هیریاندازه»اساس بر خلقت .(۷۳-۱۱ ، ۹۷۱۳ الر من،

 مها خلقت از او به مخلوق هر سییهم .(۷3 ، ۹۷۱۳ الر من،  فیییی اسییت شییده
 اکًرام  اما دارند امتقاد جهان دو هر وجود هب نومعت له .(۷۳ ، ۹۷۱۳ الر من،  فیی شیده

 .(۹11 ،۹۷۱9 زید،  ابودانندمی بشر فهم برای دسترسی غیرقابی را متافی یا

 شناسی:انسان

 و اختیارحا   مللف،  زاد، زمین، بر خدا جانشین مخلوق، برترین انسیان معت له نگاه در
 نیازمند مند،مقی اجتمامی، خدا، حرو  امی اجتمامی، و دینی مسائی در تربیت به نیازمند

 متمایی رو انی، و مادی دوبعدی پاک، و الهی فهرت دارای و ی، از استفاده و مشورت به
 رضییا، و مبده؛ 99-9۷ ، ۹۷۱۳ الر من،  فییی اسیت  زادی و حیلح و مشیق خیر، به
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 ،۹۷۳1 شییریف،؛ ۷۳۱ ،۹۱۳۳ الجندی،؛ ۳۱-۳1 ،۹۷۱۷ مبده،؛ ۱۹۱-۱۹۳ :۹ ،۹۱۱1
 ایجاد و قومیت از هرفتن فاحییله قر ن راهبرد فلری جریان این خوانش در .(۹13-۱۹۱

 الر من،  فیییی باشییندمی برابر  قوق دارای هاانسییان و بوده اجتمامی ن م و مدالت
۹۷۱۳ ، ۳۱-۳3).  

  شناسی:معرفت

 بده، م است هرفته شیلی مق نی اسیتد ل و توجیه اسیاس بر ت لهنومع در شیناخت مبنای
 مقی، .(۷۳ ،الف۹۷۱۳ الر من، فیییی؛ ۹۱۱-۹1۱ ،۹۱۳۱ مبده،؛ ۹۱3-۹۱۳ ،۹۷۱۷
 ،  الر من  فیی ای(دومر له  هرمنوتیا اسیتنبا  و وییأت و اجتهاد اسیتد ل، و برهان

 زید،  ابو  یندمی شییمار به معت لهنو در معرفت کسیی  اب ار ترینمهم از (۹۱۱-۱۳ :۹۷۱۳
 مماره،؛ ۹۱۱-۱۳ ، ۹۷۱۳ الر من، فیییی؛ ۹3۱ و 3۱ ،۹۷۱۷ مبده،؛ ۹۹۱ ،۹۷۱9
۹9۹9، ۷: ۹۱۱). 

 شناسی:ارزش

 ،ورزیملم جمعی، تعامی هرایی،قانون ،اختیارداری مدالت، هسییترش، ورزیمقی دیانت، 
 شناسیارزش در مصرح هایارزش از مدارا و وفق و دینی های موزه روز مدی اغیار، از  زادی

 شریف،؛ 9۱۷ :۷ ،۹9۹9 مماره،؛ ۳۷ و39-۱3 ،۹۷۳9  مبده،است نومعت له اندیشمندان
؛ ۱۳ ،الف۹۷۱۳ الر من، فیییی؛ 9۱-۷1 ، ۹۷۱۳ الر من، فیییی؛ ۹۹۱ :9 ،۹۷۳1
؛ ۱3 ،۹۱۳۱ مبده،؛ ۹۳۳ ،۹۷3۱ دریایی،؛ ۹۳۳ ،۹۱۳۱ مبده،؛ ۳۱-۳۹ ،۹۷۱۳  لبی،

  .(Muhammad 2012, 203؛ ۹۱3 ،۹۱۳۳ الجندی،؛ ۳۳ ،۹۷۳3 خدوری،

 مبنای شان ده شناسی،هستی مبنای دهسی  چهارهانه، های وزه در شده انجار بررسیی با
 از سیاسی تربیت برای شناسیارزش مبنای هشت و شناسیمعرفت مبنای ده شناسی،انسیان

 است. در مده نمایش به ذیی نمودار در که است شده استخراج نومعت له من ر
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  نومعتزله کالمی و فلسفی هایاندیشه بندیجمع .1شماره نمودار

  سیاسی. بیتتر  زمینه در ملک( الرحمن فضل و عبده )محمد

 
 پژوهش( هاییافته )منبع:

 ملا( الر من فیی و مبده  محمد نومعت له ک می و فلسیفی هایاندیشیه بندیجمع
 مصییلح یا قامت در که اسییت متللمی مبده که اسییت  ن مبین سیییاسییی ربیتت زمینه در

 اسییت کرده اسییتفاده خود مانز اسیی می جامعه هدایت برای دینی هایظرفیت از اجتمامی
 سیاسی تربیت از حیریحی تعریف مبده متعدد  یار در (.۱۱۱ ،۹۷۳۷ مبده، و  اسید بادی

 و تربیت در هایشکوشییش ،واقعی سیییاسییت از شتعریف به توجه با اما شییود،نمی یافت
 و داخلی اسییتبداد با مقابله در هایشفعالیت ،دینی های موزه با مردر هایتوده  شییناسییازی

 تربیت مبده هفت توانمی ،جامعه امت ی و پیشرفت به نیی در شاهتمام و خارجی استعمار
 مسییائی با مواجهه در  ن از هرفتن یاری و دینی احیییی های موزه به بازهشییت را سیییاسییی
 با بود معتقد ،اسییت اسیی می اندیشییه احیی ح پیشییگامان از یلی که او داند.می اجتمامی
 و (۹۱3 ،۹۱۳۱  مبده، نمود احیی ح را جامعه توانمی ربیتت و تعلیم ن یار احیی ح

 حاح  خواهان که وی دارد تقدر سیاسی  رکت هر بر جامعه دینی تربیت و وپرورش موزش
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 هایکتا  احیی ح همچون هاروش و اب ار از ایمجمومه از اسییتفاده با بود امور تدریجی
 ترویج قیییا، احیی ح نفوس، حاحیی  کشییور، داخلی امور احیی ح  موزش، روش و ملمی
 و سیییاسییی تربیت نهایی هدف به نیی برای  زر زمینه  وردن وجود به در سییعی ...و هفتگو
 جامعه روز نیازهای با متناس  تفسیر از مبده (.۳۱-۳۹ ،۹۷۱۳   لبی،داشت جامعه تعالی
 هایتوده در وردن  رکت به و اجتمامی تحول در خود هرایانهاحیی ح اهداف تحقق برای
 تفسیییر در مبده (.۹۹۱ ،۹۷۱۱  منایت،نمودمی اسییتفاده مدالت، و  قیقت مسیییر در مردر
 درسییت فهم با بود معتقد و هرفتمی ن ر در را  یات تربیتی هایجنبه چی  هر از بیش قر ن
 مبده احرار شد. خواهد تیمین اس می جوامع سعادت  ن، های موزه به ممی و قر ن  یات

 دینی، احیی  ات بخشیییدن تحقق من وربه تفسیییر در مق نی هایروش زا اسییتفاده بر
 است. سیاسی و اخ قی امتقادی،

 تالیفی و ندارد سیاسی امورات درخصوص ایسابقه مبده برخ ف ملا الر من فییی
 ارائه برای جستجو او اقدار ترینمهم و نیست دست در او از سیاسی تربیت خصیوص در هم
 ملتوبات و  یار تمار تقریبام  و است اس ر و مدرنیسم هایهفتمان عارضت  ی برای  لیراه
 مستقیمی تعریف یا تبیین تواننمی هانوشته این در طبعام  .شودمی مربو  زمینه همین به نی  او
 اسیی می جامعه هایچالش  ی هم او دغدغه چون اما کرد. مشییاهده سیییاسییی تربیت از

 مبانی .است (سییاسیی تربیت غایت همان یعنی  لمانمسی مردر مسییرکمال نمودن وهموار
 پیرامون پویا اجتهاد و ایمر له دو هرمنوتیا پیرامون ممدتام  که او  یار از سیییاسییی تربیت
  است. شده تدوین فوق نمودار مهابق و استخراج است، قر ن از اس می ا لار

 زمینه در باطبایی(ط م مه و خمینی  امار نوحییدرایی ف سییفه هایاندیشییه دور: سییؤال
 چیست؟ سیاسی تربیت

 مرور با سیاسی، تربیت زمینه در نوحدرایی ک می و فلسفی هایاندیشه به دستیابی برای
 شناسی،انسان شناسی،هستی چهار وزه ذیی نوحیدرایی اندیشیمندان فلسیفی هایاندیشیه
 این یذی در سیاسی تربیت در بحث مورد موضومات تعیین هب شناسیارزش و شناسیمعرفت

 به ،هر وزه در موضییومات از یا هر ذیی بحث با  نگاه و پرداخته ها وزه این از یا هر
  است. ذیی شرح به نتایج که شد اقدار ها وزه از هریا ذیی سیاسی تربیت مبانی استخراج
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 :شناسیهستی

 ،(۷91 :۹ ،۹۷۳۹ شیییرازی، الدین  حییدر مفهور مصییداق مینی واقعیت وجود، احییالت
 ماهیت هایمحییدودیییت ،(9۹-۷۳ ،۹۷۱1  طبیاطبیایی، خیارجی واقعییت حییالیتا

 الدین  حدر وجود بودن مرات  ذی و تشلیا ،(۹99 :۱ ،۹۷۳۱ خمینی،  موسیوی هرایی
 از (۳۹ ،۹۷۱1 طباطبایی،؛ ۹۱ و ۷۳ :۹ ،۹۷۳۱ خمینی، موسوی؛ ۷9۷ :۹ ،۹۷۳۹ شیرازی،

 بدون،الوجودواج  ونذ،خدا مقدس ذات است. نوحیدرایی شیناسییهسیتی بحث امهات
 و کامی خیر خداوند .(۹۳۹ ،۹۷۱1  طباطبایی،دارد قرار هسییتی مرتبه با ترین درماهیت

  حدرالمتالهین، دارند او، به رو تعالی مسیر در موجودات همه و اسیت محض و مهلق ولی
۹۷۳۹، ۹: ۷9۳ – 9: ۹۱۱).  

 :شناسیانسان

 و بوده، ماده ماورا و ماده از مرک و البقاء، ةرو انی و الحدوث جسمانیه ناطقه، نفد ،نانسا
 مخلوقات،خلیفه جامع اختیار، و اراده با وجودی استلمال راه در اشتدادی جوهری  رکت در

؛ 9۹1-91۱ :۳ ،۹9۹۱ شیییرازی، الدین  حییدر اسییت شییریعت محتاجو زمین، بر خدا
 :3 ،۹۷۳۱ خمینی، موسوی؛ ۱3۱ ،۹۷۱۹ خمینی، موسوی؛ ۱9۳ :۹3 ،۹۷۳3 طباطبایی،

 یگانه او.(39 :91 ،۹۷۱۹ الیاسییی،؛ ۹۱9 و ۱9 :۷ ،۹9۹۱ شیییرازی، الدین حییدر؛ ۱1۹
 برقرار ارتبییا  معقول و محسییوس و شییهود و غیی  جهیان بین کیه اسیییت موجودی

 و خ قیا؛ ۱۱9 :۳ ،۹۷۳۱ خمینی، موسییوی؛ 3۱ :91 ،۹۷۱۹  الیاسییی، کنیدمی
  .(9۹۳ ،۹۷۳3 خمینی، موسوی؛ ۳1-۳ ،۹۷۳3 شریعتمداری،

 شناسی:معرفت

 است مرفان سرایر و  قایق  یوریه مشیاهده و واقع با مهابق یقین و ملم ، قیقی معرفت 
 طباطبایی، و ۳۱-۱1 :۹ج ،۹۱۳۹  حییدرالمتالهین،  یییوری لمم  قیقی معرفت مبنای

  واس ملاشفه، و شهود و ی،  ن اب ارهایو (۱۳ :۹۷۳۹ خمینی، موسیوی و ۹۷۷ :۹۷۳۱
 جوادی۱3۱ :۹۳ ،۹۷۳3 وطباطبایی،۹9۹ :۹ج ،۹۷۱1 طباطبایی:  م مه هسییتند ،مقی
  (9۷: ۹۱ ،۹۷۳3 طباطبائی،ذو۱۱۱ :۹۷۳۱  ملی،
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 شناسی:ارزش

 :۱ ،۹۷۳۷ شیرازی، الدین  حدر است اجتمامی امتباری و کمال سیتوج م ،رخی ارزش؛ 
 تعاون مدالت، انسان، ذاتی کرامت ،(خدا املی خیر همچنین (۱1۱ ،۹۷۱1  سینی،؛ ۳۷

 ،۹۷3۷ طباطبایی، خدا غیر از جامعهو فرد  زادی اجتمامی،  رامش و امنیت همیاری، و
 طباطبایی، و۹ :۹۹ ،۹۷۳۱ خمینی، و 9۳۱ :۹۳ ،۹۷۳3 طبیاطبایی، و ۱1 -۱۱۱ :۷ج

 از ،(۹33 :9 ،۹۷۳۱خمینی، میوسییوی و 9۳ و ۱3۱ :۱ج / ۱۱3 و ۱۹1 :۹1 ،۹۷۳3
  هستند. حدرایی نو متفلران اندیشه در مصرح هایارزش
 مبنای پان ده شناسی،هستی مبنای سی ده چهارهانه، های وزه در  مده ممی به بررسی با

 از سیاسی تربیت برای شناسیارزش مبنای هفت و شناسیمعرفت مبنای ده ی،شیناسانسیان
 است. در مده نمایش به ذیی نمودار در که هردیده، استخراج حدرایی نو من ر

  طباطبایی( عالمه و خمینی )امام صدرایی نو کالمی و فلسفی هایاندیشه بندیجمع .2 نمودار

 
 (پژوهش هاییافته:منبع ی)سیاس تبیتر  زمینه در

 زمینه در (؛ طباطبایی م مه و؛ خمینی  امار نوحدرایی ف سفه هایاندیشیه بندیجمع
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 شییخصیییتی دارای ،خمینیامار و ،طباطبایی م مه که اسییت  ن مبین سیییاسییی تربیت
 منسییجم، ایاندیشیه حیا   ...و فقه احیول فلسیفه، مرفان، های، وزه در ا طرافجامع
 منداناندیش این خاص نگاه نوع از هرفته تئنش هردو سیاسی اندیشهو هستند منهقی و جامع

 محدوده، مبانی، که است شناسیانسیان و شیناسییمعرفت شیناسیی،هسیتی های وزه در
  است. داده قرار تأییر تحت را ب رهواران این سیاسی اندیشه در اهداف و چارچو 

 در مسییتقیم طوربه خود ار ی در کدارهیچ ،خمینی امار و ،طباطبایی م مه اهرچیه
  نچه و ایشان مملی و ملمی سیره به توجه با اما ،اندنلرده اظهارن ر سیاسی تربیت خصوص

 خاص توجه موضوع این به ،اسیت مشیهود اندیشیمند دو هر هایسیخنرانی و قلمی  یار در
 نگاه نوع هدهندنشان درمجموع ییی که ایشان  یار از که سیاسی تربیت متعدد مبانی و اندداشته

 است. امر هم مبین شده استخراج ی است مقوله این به نوحدرایی اندیشمندان
 یاسیس تربیت با  در ایشان تفلرات پژوهش این در که خمینی امار و طباطبایی م مه

هاه و رو انی مالمانیاست. هرفته قرار بررسی مورد  اشکنل و هستند. اس می باورهای به  
 رمرد امت ی برای اس می باورهای تبیین و تشریح که دهدمی نشیان ایشیان هایاندیشیه در

 و روایات قر نی، های موزه از بر مده «سیاست» و «تربیت» ایشان ن ر در هاسیت. ن هدف
 یشییهاند در اسییت. مفهور یا مرفانی و ک می، فلسییفی، احییولی، و فقهی مبانی بر مبتنی

 هدف، ترینمهم هرفت، قرار بررسی مورد تفلراتشیان که نوحیدرایی اندیشیمندان تو یدی
 .است «حالح مبد» مقار به رسیدن و تعالی مسیر در هرفتن قرار برای انسان تربیت

 و ست،ج توانمی معصومین ائمه و انبیاء تبیین در را سییاست  قیقت نوحیدرایی نگاه در 
 ایملم لف.مخت ابعاد در انسان تعالی و رشید بسیترسیاز مامی ج  نیسیت چی ی  قیقت این

 کما با هاانسان  قیقی سعادت به رسیدن و مصالح  فظ معنای به را سییاسیت نوحیدرایی
 معرفی اسیی می ا لار لوای تحت اسییتق ل و  زادی اختیار، پایه بر خرد، و مقی از هرفتن

 ققتح به ت ویر و فری  دروغ، هرهونه دورازبه ها، ن راستین پیروان و انبیاء وسییلهبه که کنندمی
 الهی سیییاسییت را سیییاسییت این رو، همین واز انجامدمی جامعه در انسییانی و مدل  لومت

 دلیی به را و...ییی جن  مدالتی،بی ظلم، همچون هاییبداخ قی منشأ مقابی درو شناسند؛می
   دانند.می ،اندهرفتهپیش در انسانی جوامع در را شیهانی سیاست که جور  اکمان وجود
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ه هدایت، را نوحدرایی ف سفه دیدهاه از سیاسی تربیت توانمی خ حه بهور لذا  اهانه 
 از سیاسی تربیت مبانی هر نمایان ۱ نمودار محتوی که دانست الله الی سیر مسیر در متربیان

  هاست. ن نگاه
 سیاسی تربیت در نوصدرایی و نومعتزله مشترک چهارگانه مبانی تجمیع :1 شماره جدول

 مبانی

 شناسیهستی

 و نومعتزله مشترک

 در صدرایی نو

 سیاسی تربیت

 مبانی

 شناسیانسان

 و نومعتزله مشترک

 در صدرایی نو

 سیاسی تربیت

 مبانی

 شناسیمعررت

 و نومعتزله مشترک

 در صدرایی نو

 سیاسی تربیت

 شناسیارزش مبانی

 و نومعتزله مشترک

 در صدرایی نو

 سیاسی تربیت

 امتیار مدامحوری
 و عقالنی معارف

 داللاست
 ورزی عدالت

 وحیانی معارف آااهی مداباوری
 اجتماع و ررد آزادی

 مدا غیر از

 ارایی تعهد محوریدین
 و حسی معارف

 تجربی
 مدارا و ورق

 اجتماعی تعامل استدالل و عقالنیت ستیزیظ م ط بیحق

 همیاری و تعاون عقالء جمعی مرد مندیکرامت عقالنیت

 محوری عدالت
 حقوق تساوی

 اعیاجتم

 و عقالنی معارف

 استدالل
---- 

 ---- ---- پذیریمسئولیت اجتماعی موجودیت

 ---- ---- جوییمشارکت عبودیت

 ---- ---- آزادی مالقیت

 ---- ---- مداری قانون ع م بر ابتناء

 ---- ---- دوستینوع ---

 (پژوهش هاییافته:منبع)

 مبنای یازده شناسیانسیان برای مشیترک، مبنای ده شیناسییهسیتی برای جدول، مهابق
 و مشترک مبنای پنج شناسیارزش برای ،مشترک مبنای شش شیناسییمعرفت برای مشیترک
 و لهنومعت  ک می و فلسیفی مبانی از سییاسیی تربیت در مشییترک مبنای دو و سیی مجمومام 
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 ترینبیش  ن از بعد و شناسیانسان از مشترک مبانی بیشترین .است شده استخراج نوحدرایی
 مبانی همه تقریبام  اند.شده استخراج نوحدرایی و نومعت له شیناسییهسیتی از مشیترک مبانی

 که دانسییت این در توانمی را  ن ملت که دارند اجتمامی سییویه شییده اسییتخراج مشییترک
 برای که دانندمی اجتمامی موجودی را انسییان دو هر نومعت له و نوحییدرایی اندیشییمندان

 ا تیاج  ن ضییروریات و اجتماع به تعالی و توسییعه همچنین و خود نیازهای کردن برطرف
 مبده پرورش برای طیبه  یات بستر سازی ماده سییاسی تربیت غایت دیگر، طرف زا دارند.

 سیاسی تربیت مبانی لذا نیست. پذیراملان اجتماع در ج  نی  مهلو  این که اسیت حیالح
 هستند. فوق جدول در قبولقابی نیفراوا دارای دارند اجتمامی زمینه که مستخرج

 هایاندیشه از مستخرج اس ر جهان برای سیاسی تربیت ن ری چارچو  سیور: سیؤال
 نوحدرایی. ف سفه و نومعت له ک می ی فلسفی مشترک

 و نومعت له مشترک شناسیارزش و شناسیمعرفت شناسی،انسان شناسی،هسیتی مبانی 
 اندیشمندان ازن رهاه مشترک سیاسی تربیت تعریف ن،همچنی سیاسی، تربیت در حدرایی نو
 هایمؤلفه تعریف و تبیین و ها، ن برای مشییترک سیییاسییی تربیت هدف تبیین نی  و ،نحله دو

 دهند.می تشلیی را مشترک سیاسی تربیت ن ری چارچو  اج ای مشترک، سییاسیی تربیت
 از استفاده با قسیمت این در هردید ارائه ۹ شیماره جدول در سییاسیی تربیت مشیترک مبانی
 و سیاسی تربیت مشیترک هدف سییاسیی، تربیت تعریف به مشیترک سییاسیی تربیت مبانی
 اج اء این تلمیی با و پرداخته سیاسی تربیت هایمؤلفه

 هردد.می ارائه اس ر جهان مشترک سیاسی تربیت ن ری چارچو 

  اسالم جهان برای سیاسی تربیت تعریف

 این اندیشمندان هایدیدهاه و مملی سیره و نومعت له من ر از سیاسی تتربی مبانی به توجه با
 یدههرد اجاستنت حورت بدین  نان دیدهاه از سیاسی تربیت تعریف فلسفی؛ ییی ک می نحله

هاهانه و اختیاری  زادانه، مق نی، مراجعه سیییاسییی تربیت» :اسییت  هایارزش سییمت به  
 «.اسییت ملانی و زمانی مقتییییات به منایت اب دینی های موزه بسییتر در اسیی ر راسییتین
 و حدرایی نو فلسفی هایاندیشه از شده استخراج سیاسی تربیت مبانی به منایت با همچنین
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 روی و هکرد تلقی سعادت مسییر در افراد هرفتن قرار را سییاسیی تربیت که  نان مملی سییره
هاهانه و  زادانه  وردن  از سیاسی تربیت تعریف توانیم ،دانندمی الهی هایارزش سمت به  
 ارادی، معقول، انتخا ، معنای به سیییاسییی تربیت»: کرد تعریف چنیناین را ایشییان من ر

هاهانه و  زادانه  و دینی های موزه بستر در الهی و انسانی وا ی هایارزش سمت به م یمت  
 اندیشییمندان نگاه از سیییاسییی تربیت از شییده ارائه تعاریف به منایت با «.اسییت تو یدی
 تربیت از ذیی تعریف ،رسدمی ن ر به شیده هفته مهال  به توجه با و نوحیدرایی و نومعت له

 :باشد سیاسی تربیت از شده قید انت ارات کننده بر ورد و نحله دو مشترکات واجد سییاسیی
هاهانه، مق نی، فر یندی سیییاسییی تربیت»  با متربیان تعالی سییاززمینه و تعاملی اختیاری،  

 .«است ستی ظلم و طل  و دت جو،حلح، خواهمدالت  فرین،نقش پذیر،مسئولیت اراده،

  اسالم جهان برای سیاسی تربیت هدف

 خصییوص در نوحییدرایی و نومعت له اندیشییمندان فلسییفی و ک می هایاندیشییه به توجه با
 منایت با همچنین و هااندیشه این از مستخرج سیاسی تربیت مشترک مبانی و سیاسی تربیت

 سیاسی تربیت کلی هدف جریان، دو این اندیشه از شده استخراج سییاسی تربیت تعریف به
هاهانه پرورش» :از است مبارت  است اراده با و منهقی  زاده، متدین، هایانسان اختیاری و  

 زندهی امور دهیسازمان مدار، اخ ق جامعه تعالی و اخروی مصیالح داشیتن ن ر در با که
 .«دارند مدن ر دینی های موزه بستر در نی  را دنیوی

  اسالم جهان برای سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه

 ربیتت مشترک هدف و تعریف م   ه و حدرایی سییاسی تربیت مشیترک مبانی بررسیی با
 ابعاد در نی  سیییاسییی تربیت مشییترک1 هایمؤلفه نوحییدرایی، و نومعت له من ر از سیییاسییی

 خواهد بحث قابی شخصی سلوک و اجتمامی زیست سازها،زمینه هدف، به ناظر ۀچهارهان
 بود.

                                                           

را  مبحثتوانیم  ن که بدون داشتن  نها نیمبحث است حیر یا اج ای تشیلیی دهنده یا امنمن ور از مولفه،  .1
 .تج یه و تحلیی کنیم
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  هدف(: به )ناظر سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه

 که طورهمان هستند. تدین و همگرایی تو یدی، باورهای از مبارت هدف به ناظر هایمؤلفه
 تربیت در مصرح و اساسی اهداف به رسیدن متییمن هامؤلفه این پیداسیت، شیانمنوان از

 هستند. متعالی جامعه و دین بستر در تعالی یعنی سیاسی

 
  هدف به ناظر سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه :3نمودار

 پژوهش( هایمنبع:یافته) 

 سازها(زمینه به سیاسی)ناظر تربیت مشترک هایمؤلفه

  ریت ،مدالت بینش، توسعه تجربی، ملور ترویج ت کیه، مبارتنداز: که ساززمینه هایمؤلفه
 که دهستن مشترک سیاسی تربیت اهداف از بخشی تحقق بسترساز هامؤلفه این .اسیتق ل و

 یلسان اهمیت با وجوه همه به بایستمی سیاسی تربیت در که است  ن دهندهنشان خود این
 شود. توجه

 سازها.زمینه به ناظر سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه :4 نمودار

 (پژوهش ایهیافته :منبع)

 اجتماعی( زیست به ناظر ) سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه

 تعهد مشارکت، همیاری، پذیری،مسئولیت مبارتنداز: که اجتمامی زیست به ناظر هایمؤلفه
 نو و نومعت له اندیشییمندان من ر از اجتمامی زندهی ارکان دوسییتی،نوع و تعامی قانون، به

 یمترب اجتمامی زندهانی چگونگی در سیاسی تربیت ایاجر با که دهدمی نشان را حیدرایی
 .یابدمی تبلور سیاسی تربیت
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 اجتماعی زیست به ناظر سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه :5 نمودار

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 شخصی( سلوک به ناظر ) سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه

 سه نای .اخ قی منش و تعقی ،نفد معرفت مبارتنداز: سییاسیی تربیت مشیترک هایمؤلفه
 اسییاس بر سیییاسییی شییده تربیت شییخ  ممللرد و رفتار چگونگی دهندهنشییان مؤلفه

 .هذشت  ن شرح که است هاییاندیشه

 
 تحقیق هایشخصی.منبع:یافته سلوک به ناظر سیاسی تربیت مشترک هایمؤلفه :6 نمودار

 هایاندیشه مشترکات ینه برهم  احی که اس ر جهان برای سییاسیی تربیت چارچو 
کید  با نومعت له اندیشمندان ک می ی فلسفی  و ملا( الر من فیی و مبده هایاندیشه بر تأ

کید با نوحیدرایی متفلران  طبایی(طبا محمد سن سید م مه و ،خمینی امار تفلرات بر  تأ
  است.  مده ذیی نمودار در است
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 کالمی ـ فلسفی هایاندیشه از مستخرج اسالم هانج برای سیاسی تربیت نظری چارچوب :7نمودار:

 نوصدرایی وفالسفه نومعتزله .7 نمودار

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 گیرینتیجه

 ی فلسفی هایاندیشه ابتدا اس ر، جهان در سییاسی تربیت ن ری چارچو  به رسییدن برای
کید با نومعت له ک می  وزه  چهار در لام الر من فیی و مبده محمد شییخ تفلرات بر تأ
 با که هرفت قرار بررسی مورد شناسیارزش و شناسیمعرفت شناسی،انسان شناسی،هسیتی
 سی ده شناسیهستی در نومعت له اندیشمندان توسع شده مهرح موضومات ترینمهم بررسی

 مبنا ده نی  شناسیارزش در و مبنا ده شناسیمعرفت در مبنا، شان ده شیناسییانسیان در مبنا،
 دهاهدی از سییاسی تربیت مبنای هشیت و سیی درمجموع و اسیتخراج سییاسیی تربیت رایب

 ملت  خصییوص در شیییوه همین بردن کار هب با اسییت. شییده تدوین و اسییتخراج نومعت له
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کید با نحله این ک می و فلسفی هایاندیشه نوحدرایی،  م مه و خمینی امار تفلرات بر تأ
 در هرفت. قرار بررسییی مورد سیییاسییی ربیتت ازن ر طباطبایی محمد سییین سییید

 در با خره و مبنا ده شناسیمعرفت مبنا، پان ده شیناسیانسیان مبنا، سیی ده شیناسییهسیتی
 جموعدرم و هردیده مستخرج حدرایی نو من ر از سیاسی تربیت مبنای هفت یشیناسارزش
 است دهش تدوین و استخراج حدرایی نو من ر از سیاسی تربیت برای مبنا پنج و چهی تعداد

 درمجموع چهارهانه مهالعاتی های وزه از هریا ذیی سیییاسییی تربیت مبانی تجمیع با که
 نو و نومعت له ک می ییی فلسفی هایاندیشه اساس بر مشترک سیاسی تربیت مبنای دو و سی

 هردید. استخراج اس ر جهان برای حدرایی
 نوحدرایی و نومعت له شناسینانسا  وزه ذیی سییاسیی تربیت مشیترک مبانی بیشیترین 

 نومعت له شناسیهستی ذیی سیاسی، تربیت مشترک مبانی بیشترین بعداز ن و شده استخراج
 اس می شناسیهستی مبانی که شودمی ناشی از نجا امر اند.اینشده استخراج نوحدرایی و

 الر من فیییی و مبده نومعت له  از نحله دو هر ک می و فلسییفی هایاندیشییه و افلار پایه
 ینا با ی همگرایی بنابراین است. ؛(خمینی امار و ؛طباطبایی م مه حیدرایی نو از و ملا

 مبانی همه تقریبام  است. نبوده انت ار از دور شناسیانسان و شناسیهسیتی مبانی در نحله دو
 که دانسییت این در توانمی را  ن ملت که دارند اجتمامی سییویه شییده اسییتخراج مشییترک

 برای که دانندمی اجتمامی موجودی را انسییان دو هر نومعت له و نوحییدرایی یشییمنداناند
 ا تیاج  ن ضییروریات و اجتماع به تعالی و توسییعه همچنین و خود نیازهای کردن برطرف

 که ستا سیاسی تربیت غایت حالح مبده پرورش برای طیبه  یات بستر سیازی ماده دارند.
  نیست. پذیراملان اجتماع در ج  مهم این

کید بیشترین که شودمی مشخ  مشیترک سییاسیی تربیت مبانی به هذرا نگاهی با  در تأ
 و مق نیت انسییان، یزنده در دینی های موزه دخالت و  یییور خدامحوری، بر مبانی، این

 و یفلسف تفلرات که نومعت له اندیشمندان هم هرچه است. انسان مدنی و اجتمامی زیسیت
 هم و (ملا الر من فیی و مبده هرفت  قرار بررسی مورد سیاسی ربیتت در ایشان ک می

 سلو ریسم به کدارهیچ شد بررسی مورد این در ایشان اندیشه که نوحیدرایی اندیشیمندان
 در که داشت توجه باید اما اند،پرداخته  ن با مخالفت به حرا تام   نان همه و نداشته امتقادی
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 م مه و؛ خمینی نوحییدرایی امار متفلران و ر من( و هنومعت له مبد اندیشییمندان میان
 یشمنداناند این از یا هر و نیست برقرار توافق  لومت شلی و ساختار سر بر (؛ طباطبایی

 اند؛نموده ارائه را  لومت از شللی اندبوده مواجه  ن با جامعه در که مقتیییاتی به توجه با
 مقبولیت اما خداست از جامعه در  لومت ومیتمشر که القولند متفق نلته این بر همه اما

  است. جامعه دهندهییتشل افراد سوی از  ن پذیرش هرو در  لومتی ا لار اجرا و
 مق نی، فر یندی سیاسی؛ تربیت ییی شید ارائه سییاسیی تربیت از که یتعریف به توجه با

هاهانه،   فرین،نقش پذیر،یتمسییئول اراده، با متربیان تعالی سییاززمینه و تعاملی اختیاری،  
 نمتیم  نله ضمن سیاسی تربیت ی است ستی ظلم و طل  و دت جو،حلح، خواهمدالت
 رد باید ،اسییت حییالح مبد مقار به رسیییدن برای متربیان تعالی و رشیید مسیییر کردن هموار

هاهانه، مق نی، موازین مهابق فر یندی  ربیتت به یتنها در و شده انجار تعاملی و اختیار با  
 به مامی جامعه، و خود سییرنوشییت در  فریننقش مسییئولیت، پذیرای اراده، با ییهاانسییان

 در مودت و همگرایی خواهان طل ،حییلح و جوحییلح خواه،مدالت و جومدالت مدالت،
 با مبارزه در همواره و تابندیبرنم را خدا یرازغبه انقیاد شرایهی هیچ تحت که اس می جوامع

 شود. منجر د،ندار قرار جامعه و دیگران ،انخودش به نسبت تعدی و ظلم

هاهانه پرورش» سیییاسییی تربیت مشییترک هدف   زاده، متدین، هایانسییان اختیاری و  
 مدار، اخ ق جامعه تعالی و اخروی مصییالح داشییتن ن ر در با که اسییت اراده با و منهقی

 تعریف این در .«ددارن مدن ر دینی، های موزه بستر در نی  را دنیوی زندهی امور دهیسازمان
هاهی، تعقی، تعالی، احلی: هاییدوا،هکل ی ن  سترب اینله به توجه با و .هستند اراده و اختیار  

 نی  دنیا این در زیست چگونگی ،شیودمی محیا دنیا همین در جاودان  یات و معنوی تعالی
 در که هست حدرایی نو و نومعت له مسلمان اندیشمندان و مالم اندیشیمندان یهادغدغه از

 سیاسی تربیت برای شده استخراج هایمؤلفه است. یافته تبلور سیاسی تربیت هدف تعریف
 زیست به ناظر هایمؤلفه ساز،زمینه هایمؤلفه هدف، به ناظر هایمؤلفه هروه چهار شیامی

 و تعریف فرازهای همه شدن بر ورده متیمن شخصی سلوک به ناظر هایمؤلفه و اجتمامی
 د.هستن مشترک سیاسی تربیت هدف
 جهان سیاسی تربیت برای شده تدوین ن ری چارچو   مده،دسیتبه نتایج به منایت با
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 متفلران و نومعت له اندیشمندان هایاندیشه ها،اخت ف برخی ملیرغم که داد نشیان اسی ر
 ایبر  زر هایهمسییویی واجد خود ذات در اسیی می سیییاسییی تربیت  وزه در نوحیدرایی

 شود اقعو اس می ممالا کار دستور در اهر که هستند، مشترکی سیاسی تربیت ن ار تدوین
 ممی و ن ر و دت و ییهمسییو و کاسییت دنخواه ظاهری تعارضییات و اخت فات از

  داشت. خواهد وجود توسعه و پیشرفت به نیی برای مسلمان ملی اتحاد در یتوجهقابی
 شود:می نهادپیش پژوهش، هاییافته به منایت با
 ه ینش شهروندان، سیاسی تربیت جهت اییهرو و دت ،چارچو  این به تمسا با -

 برای افراد کردن اجتمامی سیاسی، قدرت  فظ سیاسی، همبستگی ایجاد سییاسیی، مدیران
  شود. ایجاد اس می متحد شهروندان تربیت و موجود سیاسی ن ار نقد سیاسی، هاین ار

 سیاسی تربیت یهاروش و احول تبیین به نسبت ، اضر ن ری و چارچ از استفاده با -
 هردد. داراق اس می جوامع مشترک سیاسی تربیت ن ریه تلمیی و مشترک مبانی از منبعث

 و رشد یمنمت که سییاسیی تربیت درسیی برنامه تبیین به پژوهش نتایج از اسیتفاده با -
 سیاسی مواطف و هایریهجهت و اتامتقاد ها،ارزش هایدهاهد و بینش روزاف ون هسیترش

 شود. اقدار ،است مشترک
 کردن تناس م و سیاسی تربیت به مربو  اسناد بازبینی به پژوهش نتایج از اسیتفاده با -

 هردد. اقدار تسنن( اهی و شیعی از اس می امم جوامع همه در یریکارهبه برای ها ن
 و تعلیم  یهه در سیییاسییی تربیت یهاروش بازنگری به پژوهش نتایج از اسییتفاده با -

 هردد. اقدار رسمی تربیت
  نمایند. اقدار تربیتی، هایسندنویسی امت ء و ارتقا به پژوهش نتایج از استفاده با -

 کتابنامه
 پژیهش ،«قرآن تفسیر در الرحمان رضل هرمنوتیکی رویکرد به نگاهی» .(18۹3) رضاا ع ی آزاد،

 .103-181 ص ،3 ش ،1۹ س ،رین،

 معاصر. نگاه تهران: کالم. جواهر محمد ۀترجم ،تیفیر ی اندیشع .(18۹0) حامد نصر زید، ابو

 نو. طرا تهران: نیا.کریمی مرتضی ۀترجم ،متن معنای .(183۹) ———

 .خمین، امام اندیشررع ر  رررناسرر، انسرران .(1831) شااریعتمداری شااایسااته و مرضاایه امالقی،
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 .ممینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران:

 نشر. و طبع تهران: .الوثق، العریة .(1838) عبده محمد و الدین سیدجمال اسدآبادی،

 العالمی. الکتاب دار بیروت: .القدیمع الفلسفات مواجهع ف، االسالم .(1۹31) انور الجندی،

 و آموزشی مؤساسه قم: ضارابی. عبدالرضاا ۀترجم ،تربیت ی تعلیم فلسرفع .(183۸) جان س،الیا

 ممینی. امام پژوهشی

 ،«متعالیه ساایاساای حکمت شااناساای انسااان نظری مبانی» .(18۹1) قاساام محمد الیاساای،

 .3۱-۸۸ ص ،11 ش ،01 س ،اسالم، فلسفع ی ییمت پژیهشنامع

 ارشااد، کارشااناساای نامهپایان «.ایران در نوصااداریی شااناساای جریان» .(18۹1) ع ی باجالن،

 .ممینی امام الم  یبین دانشگاه :قزوین

ر ر  اختیا  مسرللع .(183۱) شای  بوعمران،
ّ
 اسماعیل ۀترجم ،آن بع معتزلع پاسخ ی اسرالم، تفی

 هرم . تهران: سعادت.

 البالغه. نهج بنیاد قم: .اسالم سیاس، اصول ییمت .(181۹) دتقیمحم فری،جع

 اوج. نشر تهران، هست،  جهان ر  ایسن نظام  سالع (،1811) عبدال ه. آم ی، جوادی

 اسراء. قم: .اندیشع سرچشمع .(183۱) عبدال ه آم ی، جوادی

 ییمت ،«رارابی اندیشه در سیاست» .(18۹۱) احسانی آصف ساید و محمدتقی ساید چاوشای،

 .111-101 ص ،۸ ش ،11 س ،اسراء

 ارشد، کارشاناسای نامهپایان «حنفی. حسانهای اندیشاه و آرا» .(18۹1) شابنم میرزایی،حاجی

 )س(. الزهرا دانشگاه

 اندیشه. و نگرره پژوهشگاه تهران: .متعالیع سیاس، ییمت .(18۹1) ابوالحسن حسنی،

 پیام دانشگاه تهران: .ایران ی اسرالم ر  سریاسر، هایاندیشرع تا یخ .(18۹3) اصاغر ع ی ح بی،

 نور.

 س ،نظر ی نقد م جی، مهدی محمد ۀترجم ،«کالم دانش تاریخمندی» .(181۸) حساان حنفی،

 .۸1-81 ص ،۹ ش ،8

 ر.یالتنو دار لبنان: بیروت .الثو ة ال، لعقیدةا من .(1۹33) ———

 تهران: عالم. عبدالرحمن ۀترجم ،عرب جهان ر  سرریاسرر، گرایشررهای .(1811) مجید مدوری،

 .مارجه امور وزارت انتشارات

 حوزه ررهنگی هایپژوهش و مطالعات مرکز قم: .جدید کالم .(1838) عبدالحسااین مسااروپناه،

  میه.ع

 انقالب شاااهید بنیاد تهران: .غربزرگان آمال کعبع لیبرالیسرررم .(181۱) محمدرساااول دریایی،

 ررهنگی. واحد اسالمی
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 کبیر. امیر تهران: قاضی. ابوالفضل ۀترجم ،سیاست علم اصول .(181۹) موری  دوورژه،

-۸۱ ص ،11-11 ش ،8 س ،قبسات ،«نوصادرایی ر سافی انافتم» .(1811) اکبر ع ی رشااد،

18. 

 کبیر. امیر تهران: .اسالم، یتربیت تعلیم .(181۱) ع ی شریعتمداری،

 مرکز تهران: پورجوادی. نصاارال ه ۀترجم ،اسررالم ر  فلسررفع تا یخ .(1811) محمد میان شااریف،

 دانشگاهی. نشر

 کتاب. بوستان قم: .الربوبیۀ الشواهد .(1838) ابراهیم بن محمد شیرازی، الدین رصد

 صدرا. اسالمی حکمت ادیبن تهران: .الجاهلیة أصنام کسر .(1831) ———

 التراث احیاء دار بیروت: .األ بعة العقلیة األسرررفا  ف، المتعرالیرة الحیمرة .(101۹) ———

 العربی.

 ادارشاا و ررهنگ وزارت تهران: .اال بعع العقلیع االسررفا  ف، المتعالیع الحیمع .(1810) ———

 اسالمی.

 صدرا. تهران: . ئالیسم  یش ی فلسفع اصول .(18۹1) سیدمحمدحسین طباطبایی،

 .صدرا انتشارات قم، .3 و 2 و 1 ج .ر الیسم روش و ر سفه اصول (.183۸) ااااااااااااا

 انتشارات درتر قم: همدانی. موسوی سایدمحمدباقر ۀترجم ،المیزان تفسریر .(1831) ———

 اسالمی.

 مالد ۀترجم ،معاصر اسالم، هایجنبش سیاس، هایچالش .(1831) محمد مصاطفی طحان،

 احسان. تهران: عزیزی.

 کریم قرآن منظر از سیاسی تربیت» .(18۹۹) رشیدی شیرین و بهشتی سعید و  هال روا عابدینی،

 .۱0۱-۱۱8 ص ،10 ش ،3 س ،اسالم ریدگا  از تربیت، علوم ،«ای سوره تدبر رویکرد با

 برمبنای ساایاساای تربیت اصااول و اهداف بررساای» .(18۹1) جباری کامران و ا ناز ارد، عالم

 ،11 س ،اسالم، تربیت ی تعلیم مسائل ر  پژیهش ،«معتزله اجتماعی و سیاسی هایاندیشه

 .1۸8-111 ص ،01 ش

 برای مامنه ال ه آیت اندیشه در سیاسی تربیت» .(18۹۹) کیخا نجمه و محمدرضا نسا،، عبداله

 .1۱3-11۸ ص ،11 ش ،1 س ،اسالم، سیاست هایپژیهش ،«رطرت نظریه اساس

 الحیاة. مکتبه دار بیروت: .المدینع ی العلم مع النررانیع ی االسالم .(1۹3۹) محمد عبده،

 االسره. مکتبه قاهره: .التویید  سالة .(۱11۸) ———

 قدس آسااتان انتشااارات مشااهد: احمدیان. عبدال ه ۀترجم ،التویید  سررالة .(1810) ———

 رضوی.

 المنار. مطبعة قاهره: .التویید  سالع .(18۸8) ———
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 ةئیاله قاهره: .المنا ( طتفسیر الحییم القرآن تفسیر .(1۹۹1) رضا ع ی بن رشاید و محمد عبده،

 ل کتاب. العامة ةیالمصر

 و ررهنگ گاهپژوهشاا تهران: .نو اعتزال نقد ی رررناسرر، جریان .(18۹8) محمد صااالحی،عرب

 اندیشه.

 روان. نشر تهران: .یپری شآموزش رناس، جامعع .(181۸) ع ی بند،عالقه

 دارالشروق. قاهره: .عبد  محمد لالمام الیاملع االعمال .(1010) محمد عماره،

 کبیر. امیر تهران: .عرب سیاس، اندیشع ر  سیری .(18۹۹) حمید عنایت،

 کرادن. تهران: بای.ایران زهرا ۀترجم ،مد نیتع ی اسالم .الف(18۹1) م س الرحمن، رضل

 کرادن. تهران: بندی.عالقه راطمه ۀترجم ،قرآن اصل، مضامین .ب(18۹1) ———

 کارشناسی نامهپایان «.یزدی مصباا محمدتقی ال هآیت سیاسی اندیشه» .(18۹۸) ع ی لطیفی،

 .صادق امام دانشگاه تهران: ،ارشد

 نامهپایان «.اسالمی جمهوری پرورش و آموزش در سیاسی تربیت» .(181۹) ال ه رحمت مرزوقی،

 .مدرس تربیت دانشگاه :تهران تخصصی، دکتری

 صدرا. تهران: .سرالم،ا انقالب آیند  .(18۹1) مرتضی مطهری،

 صدرا. تهران: .اسالم ر  تربیت ی تعلیم .(1830) ———

 حامد نصر نظر بررسای» .(18۹۹) بداشاتیاله ع ی و رضاایی محمد محمد و حسانع ی مطیعی،

 ،1 ش ،11 س ،رین فلسررفع ،«طباطبایی عالمه دیدااه اساااس بر آن نقد و تأویل در ابوزید

 .۱۱-1 ص

 و میتنظ مؤسسه تهران: .خمین، امام فلسرفع تقریرات .(183۸) ال ه سایدروا ممینی، موساوی

 نی.یمم امام آثار نشر

 نی.یمم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه تهران: .الرلوة آراب .(18۹1) ———

 )س(. نییمم امام آثار نشر و میتنظ ؤسسهم تهران: .یدیث چهل ررح .(1811) ———

 ممینی. امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران: .امام صحیفع .(181۹) ———

 معاصر. نگاه تهران: .نومعتزلیان .(1831) محمدرضا وصفی،

 علیمت مبان، پژیهشنامع ،«تربیت و ع یمت و نومعتزلههای اندیشه» .(18۹1) دیگران و پروانه ولوی،

 .11۱-30 ص ،1 ش ،1 س ،تربیت ی
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