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During the evolution of the urban development approach, attention to social participation has led to
formation of community-led urban management. Social participation can improve social capital, sense of
place, through community-led urban development
process. Based on the views of the theorists, social
participation can also create social sustainability.
Since the sufficient skills and knowledge are needed
to take part in decision-making process with the aim
of social participation in local development projects, it
seems that the lack of training required was due to
failure in social participation. The educating will be assumed as the means to achieve enabling, empowering, capacity building and institutionalization for
residents. Disregarding the role of residents who live
in urban neighborhoods is the most important reason
of failure to implement urban development in Iran. It
is the result of lack of planning to attract participation
not their teaching, not to teach people with the aim
transferring experiences and to make appropriate
methods to paradigm shift in the participants. On the
other hand, there are not enough awareness and expertise in the urban management groups. In addition,
it is necessary to produce conceptual frameworks for
educating, training and teaching residents based on
creed, native culture and identity of Islamic-Iranian
society. This study focuses on specifying the position
of social education and training during common participation attraction process and also clarifying the
theoretical and philosophical basis of Islamic Ideology
about social education with emphasis on the role of
community and participation concept. Likewise, in order to Islamic thought’s disciplines about social education and training and social behaviors in the

community, defining the aims, principles, methods
and contents of social education and training affecting
Islamic thought organize the main purposes of this
study. The method of this research as its purpose is
decisive and based on its social science nature is descriptive. With the purpose to define attribute of social education and training affected Islamic theology,
two viewpoints are compared: Islamic Realistic philosophy and its Etebariat theory versus some theories
about participation in urbanism and urban planning
which have been based on social education and
training. Finally, the results of study represent that
based on Islamic realistic philosophy, the paradigm is
educating and training from society and for society
are the main purpose. The conclusion shows that educating to society has no expected results. The values
of this society have been specified based on anthropology. There are hierarchical aims based on Islamic
philosophy and in accordance with these goals, the
characteristics of education to the community have
been explained. In general, despite the differences in
the titles used to explain the theoretical and philosophical foundations of each of the two views there
are similarities in the general orientation of explaining
the role of education and training to the community
to strengthen social responsibility and participation in
both perspectives. As a conclusion, it should be said
that conscious participation requires education, which
should be explained in the context of the Islamic
worldview and the principles of education in Islam.
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واکاوی خاستگاه فلسفی آموزش به اجتماع در فرایند

*

نسترن نژداغی
دكتري شهرسازي اسالمي ،مسئول اداره بازآفریني محالت شهري ،شهرداري شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1399/7/16 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/10/27 :

چکیده
مشارکت امری مهم در برنامهریزی شهری است؛ یکیاز عوامل ناموفق بودن اجرای پروژههای توسعۀ محالت شهری
در ایران عدم توجه به نقش ساکنان است .این مهم ،حاصل فقدان برنامهریزی الزم برای جلب مشاارکت حاداکیری
ساکنان و آموزش آنها است .هدف این پژوهش ،تدوین چارچوب مفهومی متناسب با فرهنگ جامعۀ ایرانی اسالمی
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مشارکتپذیری شهروندان از منظر روش رئالیسم اسالمی

برای ارائۀ الگوی بومی آموزش ساکنان مبتنی بر فلسفۀ رئالیسم اسالمی است .برای نیل به این هدف ،جایگاه آموزش
در فرایند جلب مشارکت مردمی مبتنی بر مبانی فلسفی اندیشۀ اسالمی درباب آموزش ،با توجه باه نقاش اجتماا و
بهتبع آن مشارکت ،تحلیل شده است تا ماهیت اندیشۀ اسالمی درباب آموزش اجتماعی و رفتار اجتماعی در جامعه،
بنیادی و براساس ماهیت موضو و حیطۀ مورد پژوهش در علوم اجتماعی ،توصیفی–تحلیلای محساوب مایشاود.
تبیین ویژگیهای آموزش به اجتما براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی در مقایسه با آن دسته از ن ریههای مشارکت در
شهرسازی و برنامهریزی شهری که بر پایۀ آموزش به اجتما تدوین شدهاند ،بهعنوان نتیجۀ تحقیق نشان مایدهناد،
آموزش از جامعه و آموزش برای جامعه اصل است ،و نه آموزش به جامعه .در این جامعه ،ارزشها براساس انساان
شناسی تبیین میشوند .به این معنی که در جامعۀ اسالمی ،اهداف و نیازهای آموزشای یای فراینادی دویرفاه و باا
اهمیتبخشی به نقش اجتما در این فرایند ،براساس خواستهای جامعه تدوین و در قالب برناماهریازی شاده باه
جامعه ارائه میشوند.
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اهداف ،اصول ،روش و محتوای آموزش متأثر از اندیشۀ اسالمی ،ارائه شود .ایان پاژوهش از من ار هادف ،تحقیاق

واژگان کلیدی
آموزش ،اجتما  ،رئالیسم اسالمی ،مشاارکت.
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مقدمه
در فرایند توسعۀ محالت شهری در ایران ،علیرغام وجاود

تدوین چارچوب مفهومی متناسب باا اعتقاادات ،فرهناگ و

دیدگاههای ن ری اجتما محور ،آنچه تا کنون محقق نشاده

Hanachi and

هویاات بااومی جامعااۀ ایراناای اسااالمی (

مهمتر از آن عدم اعتماد برنامهریازان و مادیران شاهری باه

ایران تدوین شود .ازاینرو تبیین جایگاه آماوزش در فرایناد

توانایی مردم در تصمیمسازی و تعیاین راهکارهاای توساعۀ

جلب مشارکت مردمی و همچناین مباانی ن اری و فلسافی

محلی است و از ساوی دیگار نتیجاۀ فقادان آماوزشهاای

اسالم درباب آموزش ،با توجه به نقش اجتما و باهتباع آن

شهروندی و عدم انتقال ایالعات ازساوی مادیریتشاهری

مشارکت ،مسئلهای مهم محسوب میشود .بنابراین ضاروری

بهمردم ،نبود زیرساختهای آماوزش اجتمااعی باهسااکنان،

است با توجه به آموزههای فلسفۀ اساالمی دربااب آماوزش

بیگانگی مردم با مجموعۀ تصمیمساز و اجراکنندۀ پروژههای

اجتماااعی و رفتااار اجتماااعی درجامعااه ،بااهتبیااین محتااوای

توسااعۀ محااالت شااهری و دخیاالنبااودن مااردمدر ساااختار

آموزش دستیافت و باهادف تعیاین شایوههاای آماوزش،

تصمیمگیری برای توساعۀ محلاه اسات .یکایاز مهامتارین

بااستعانت از دیدگاههاای ناوین ،متاأثراز دیادگاه «وضاعیت

عوامل ناموفقبودن اجرای پروژههای توسعۀ محالت شهری

اجتماعی» که اجتماعی بودن انسان را قارار داشاتن در یا

درایران عدم توجهبه نقش ساکنان ایان محادوده از شاهرها

بستر اجتماعی-تاریخی میداند ،در مقابل دیادگاه لیبرالیسام

است که این مهم حاصل فقدان برنامهریزی الزم برای جلب

که معتقد به فردگرایی اسات ،باه شارو روشهاای اجارای

مشااارکت هرچااه بیشااتر ساااکنان و آمااوزش آنهااا ،فقاادان

آموزشی پرداخت .باهدف تبیین مباانی فلسافیآ آماوزش در

آموزش به آحاد مردم با هدف انتقال تجربیاات و الگوهاای

تعیین رفتار اجتماعی برپایۀ اندیشۀ اسالمی ،درابتادا جایگااه

مناسب باه من اور تیییار نگارش ماردم ازیا ساو و نباود

مقولۀ آماوزش در ن ریاههاای مشااارکت در شهرساازی و

تخصص و آگاهی کافی حاصل از عدم آموزشهای مناساب

اندیشۀ اسالمی مقایسۀ تطبیقای شادهاناد وساس

باهتبیاین

برای مدیریت شهری و مجموعۀ کارشناسان اجرایی ،ازسوی

خاسااتگاه فلساافیآ آمااوزش ،اهااداف و ویژگاایهااای آن ،در

دیگر ،است ( .)Hanachi 2012از یرفای باا توجاهباه لازوم

رئالیسماسالمی پرداختهشدهاست.

 .1روش پژوهش

درتبیین مفاهیم مرتبط با رفتار اجتماعی انسانها ماال عمال

روش تحقیق در پژوهش حاضار ،باهلحاا هادف بنیاادی و

قرارگرفتهاست.

براساس ماهیت و حیطۀ ماورد پاژوهش در علاوم اجتمااعی،
توصیفی-تحلیلی محسوب میشود .در تبیین مبانی فلسافی و

 .2مبانی نظری پژوهش

ن ری پژوهش از یریق مطالعۀ اسنادی به روش تحلیل محتوا

مفهوم آموزش اجتماعی و خاستگاهِ فلسفی آن در

در فرایند توسعۀ شهری و پایههای فلسفی ن ریۀ اعتباریات به

از دیدگاه مطهری ،ن ام تعلایم و تربیات اساالمی بار پارورش

شیوۀ رئالیسم اسالمی عالمه یبایبایی بهجهت تعیین محتاوای

انسان مقرب الهای مبتنای اسات ( .)Mohamadi 2001از ایان

آموزشی و همچنین تعیاین شایوههاای آماوزش اخا شاده و

دیدگاه اهداف آموزش در حیطۀ رفتاارآ اجتمااعی در اندیشاۀ
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و استدالل منطقی ،دیدگاههای نوین جلاب مشاارکت مردمای

روش رئالیسم اسالمی
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حاصل عدم اعتماد ماردم باه مجموعاۀ مادیریت شاهری و

ساکنان مبتنیبر فرهنگ و اندیشۀ متناسب با جامعه اساالمی

است ،مشارکت سااکنان باوده اسات .ایانمهام ازیا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.10.8

ساو

 )Fadaienejad 2011باید الگوهاای باومی جهات آماوزش

واكاوي خاستگاه فلسفي آموزش به اجتماع در فرایند مشاركتپذیري شهروندان از منظر روش رئالیسم اسالمي

اسالمی شامل :پرورش نیروی تفکر ،پرورش ح آ مسائولیت

فلسفۀ رئالیسم اسالمي

اجتمااعی ،پاارورش نیارویآ اراده و اختیااار و پارورش حا آ
زیبااگرایی هساتند(  .)Salehi and et al 2015برپایاۀ اهاداف

تبیین اصول مترتب بر اداراكات اعتباري

برشاامردهشااده ،اصااول مترتاابباار آمااوزش بااه اجتمااا در
مهیاسازی افراد بارای مسائولیتپا یری اجتمااعی در فرایناد

ادراكات اعتباري بهعنوان قراردادهاي رفتار اجتماعي

برنامهریزی شهری ،دربرگیرندۀ مواردی چاون :همااهنگی باا
فطااارت ،عااادالتجاااویی ،جامعیااات (،)Motahari 1998
تااالزم عقاال و علاام ،انسااانیت دوسااتی و اخااال مااداری

تصویر  : 1رابطۀ بین ادراكات اعتباري و آموزش به اجتماع
Fig. 1: Relation between credit perceptions and education

( )Motahari 1995در جامعه است .برای رسیدن باه اهاداف
تربیتی براساس اصول برشمرده ،روشهای تبیینشدۀ ملهام از

فلسفۀ رئالیسم اسالمی و ن ریهپردازآ آن عالمه یبایبایی ،بایاد

اندیشۀ اسالمی بدین قرار هساتند :تعقال (،)Motahari 2009

در ابتدا به شرو مفهوم اعتباریات پرداختاهشاود تاا بتاوان باه

Maleki

نقاش

استفهام ،محبات و مالیفات ،تکاریم ،عااادتدادن (
 )2005و نقش الگویی (.)Salehi and et al 2015

تحلیل رفتار اجتماعی انسانهاا دساتیافات و ساس

آموزش بر ادراکات اعتباری انسان تبیینشاود .از آنجاایی کاه

اغلب فیلسوفان مسلمان ،آرای تربیتی خود را ذیل مباحث

«اعتبارات مربوط باه عاالم ذهان و ادراکاات انساانی اسات،

حکمت عملی یرو و تبیین کردهاند؛ چرا که در سنت حکمات

همچنین دربرگیرندۀ اصاولی اسات کاه متناساب باا زنادگی

اسالمی مسائل تربیتی بهعلت ماهیت هنجاری کاه دارناد ،ذیال

اجتماااعی یااا محاایط یبیعاای انسااان بااهوجااود ماایآینااد»

«حکمت عملی که مهمترین ویژگی آن نیز ماهیات هنجااری و

( ،)Tabatabaie 1956بناابراین چناین اساتنتام مایشاود کاه

بایستیاش است» ( )Motahari 2009تعریف شدهاند.

آموزش اجتماعی با هدف پیشبینی رفتاری مشخص در یای

مالصادرا باهبعاد ،فلسافه باه الهیاات منحصار شاد و

روشهای اجرایی برپایۀ اصاول آ مترتاب بار مقولاۀ ادراکاات

رویکردهای کارکردگرایانۀ پیشین بارای باهکاارگیری مباحاث

اعتباری ذیل فلسفۀ رئالیاسم اساالمی ،تبییاان شاود .شااکل

انتزاعاااای در اجتماعیااااات و اخالقیااااات ،ناپیاااادا شااااد

شمااارۀ  1رابطۀ بین اداراکات اعتباری و آموزش باه اجتماا

( .)Khosropanah 2005به ن ر میرسد دلیالآ اینکاه درحاال

را تبیین میکند.

سس

حاضر حکمات عملای (و رفتاار اجتماااعی انساااان)کمتاار
موردتوجاه قارارگارفتهاست همین موضاو باشد.
در میان فیلسوفان معاصر ،عالمه یبایبایی ،شهید مطهری

معرفتشناسی اعتباریات از دیدگاه عالمه
طباطبایی

و آیاات ام مصااباو یاازدی بااه تبیااین مبااانی فلساافۀ اسااالمی

ن ریۀ اعتباریات عالماه یبایباایی ،در مقالاۀ ششام از کتااب

پرداخته اند .ایان افاراد باا نقاد ایدئالیسام باه دفاا از مباانی

اصول فلسفه و رئالیسم و نیز رسالۀ اعتباریات ایشاان تشاری

رئالیستی فلسفۀ اسالمی مبادرت ورزیدهاند.

شده است .از ن ر ایشان «اعتباری» در مقابل «حقیقی» باه ایان

نقش آموزش در رفتار اجتماعی از دیدگاه فلسفۀ

تحققآ آن اذعان کند ،مانند انسان و مالکیت آن نسبت به قوای
خویش و ن یرآ آن .در مقابلآ آن« ،اعتباری» یعنی آنچه را عقالآ

رئالیسم اسالمی
به من ور تبیین نقش آموزش در روابط اجتماعی از دیدگاه

عملی برای نیازمندیآ انسان در معیشات اجتمااعی مایساازد.

فرهنگِ معماري و شهرسازي اسالمي  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

185

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.183

معنا است که« :حقیقی» یعنی آنچه عقل ن ری ناچار است باه
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در سیر تطور تاریخی موضاو  ،از زماان شایش اشارا و

فرایندی مشخص ،میتواند به لحا تعیین اهاداف ،محتاوا و

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

نیازآفرینی ( ،)Motahari 2001بهرهگیاری از اراده ،تناساب و

تعیین اهداف ،محتوا و روش آموزش به اجتماع

مانند عناوین ریاست و مالکیت و زوجیت و ن ایر ایانهاا در

از عناصر مهم در کشف اعتباریات است.

سط زندگی اجتماعی ،که عقلآ ن ری بارای اینگوناه معاانی

چون اعتبارات ،ساختارآ روابط اجتماعی و ساختارآ افعاال

هیچگونه تحقق و اثری نمیبیند ،ولی عقلآ عملی در مساتوایآ

اجتماعی را شکل میدهند ،قابلیات قباول هار ناو محتاوایآ

معیشت و جامعه برای آنها فرضآ وجود مایکناد و بار ایان

ارزشاای و ضدارزشاایآ مناسااب بااا هاار فرهنگاای را دارنااد،

موجااودات اعتباااری ،آثااارآ مربویااهای را ترتیااب مااینمایااد

ساختاری کامالً ابزاری دارند و در هر رابطۀ اجتماعی حضاور

(.)Tabatabaie 2008

دارنااد .شااناخت و تاادوین ساااختارهای اجتماااعی ،صاارفاً از

رفتااار اجتماااعی از آمااوزش ،از مفهااوم اعتباریااات اسااتنباط

پیچیده یا سادۀ اجتماعی ،همۀ اعتبارات توسط انساان سااخته

میشود .با درن رگرفتن جنبۀ اکتساابی عقال عملای ،باه ایان

میشود.

نیست ،بلکاه محصاول جامعاهپا یری بلندمادت در شارایط

اعتباری وجود دارند :افعال قبالاز اجتماا (افعاال فاردی) و

اجتماعی خاص و یا موقعیت معاین اسات ،مایتاوان انت اار

افعال بعد از اجتماا (فعال اجتمااعی) (.)Tabatabaie 2007

داشت که افراد با اجرای آموزشهای برنامهریزی شاده بارای

ازآنجاییکه مشاارکت اجتماعی ساکنان در حیطاۀ افعاال بعاد

ایجاد موقعیتهای مشتر برای آنها تا در معارض تجاارب

اجتما دستهبندی مایشاود ،اصاولآ متاارتببار اعتباااریات

مشتر قرار بگیرناد ،رفتارهاای اجتمااعی مشاترکی را باروز

بعداالجتااما برآن حکمفرما است .این اصاول ،شاامل اصال

دهند .ویژگیهایآ معانی اعتباری ،کارکردهاا ،مباادی و حیطاۀ

کالم-سخن و اصل تساااوی یرفین میباشاند ( Tabatabaie

عملآ آنها از دیدگاه عالماه یبااایباااایی باه شااارو زیاار

 .)2008بر پایۀ این اصول با اندکی عامنگری مایتاوان چناین

تبیااین شدهاند (:)Tabatabaie 2007 ; Tabatabaie 2008

اذعان داشت که هر جامعۀ هدف برنامهریزیآ توساعۀ شاهری

 )1اعتبارات ،ساختارآ مفهومسازیآ عقلآ عملی هستند.

باید ،در میان اجزای خود به زبانی مشتر  ،قابال در بارای

 )2اعتبارات ،آرائی وهمی هستند.

همه و شرایط مفاهمه همگانی برسد و براساس اصل تسااوی

 )3اعتبارات در هر موجود دارای اراده ،وجود دارد.

یرفین ،برای شیوۀ مشاارکت اجتماعی که برپایۀ سود سااکنان

)4اعتباریات معانی غیرحقیقی هستند.

بنانهاده شدهباشد؛ آنچاه آماوزش داده مایشاود هماناا ساود

 )5اعتباریات براساس معانی حقیقی ساخته میشوند.

ساکنان است که باید به روشنسازی دالیال مشااارکت بارای

)6براساس اعتباارات (غیرحقیقای) ،اماور حقیقای پدیاد

منتفع شدن از سود حاصل از آن بسردازد.

میآیند.
 )7صد اعتباریات بر جهان خارم ،دائمی است.

نقش آموزش بر ادراکات اعتباری

 )8اعتباریات ،معانی برساختۀ عقل عملی هستند.

ن ریۀ اعتباریات عالمه یبایبایی از جمله دیدگاههاایی اسات

 )9عقل عملی ،معانی اعتباری را در ظرف وهم میسازد.

که میتواند نقش تعیینکننادهای در شاناخت و تحلیال رفتاار

 )10گرچه معانی اعتباری ثابت هستند ،اما مصادیق آنهاا

اجتماعی انسان داشتهباشد .مراد از اعتبار در ن ریۀ اعتباریاات،

با تیییر نیازها ،زمانها ،فرهنگها و محایط جیرافیاایی تیییار

اموری است که عقل عملی برای نیازمندی انسان در معیشات

میکنند.

اجتمااعی مایساازد ( .)Tabatabaie 1956باه زعامآ عالماه

 )12اعتباریااات ،در زناادگی فااردی و اجتماااعی جاااری

مراد از اعتباریات ،مفاهیمی هستند که باا ارادۀ ناشای از عقال

است.

عملی ایجاد میشوند .در بابآ تبیین نقشآ آموزش بر ادراکات

 )13مشاهدۀ رفتار ،زندگی و نحوۀ تعامل انسانها ،یکای
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 )11در اعتباریات برهان جریان ندارد.

یبایبایی ،اراده ،اولین اعتبار از اعتباریات محسوب میشاود و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.10.8

اعتبار که عقل عملی صرفاً مجموعهای از انگیازههاای روانای

براساااس دسااتهبناادیآ افعااال انسااانی ،دو دسااته مفاااهیم

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

در پژوهش حاضر نیز منشأ شناخت حیطههای تأثیرگا ار

روابط اجتماعی بهدست میآیند و به یور کلای در هار عمالآ

واكاوي خاستگاه فلسفي آموزش به اجتماع در فرایند مشاركتپذیري شهروندان از منظر روش رئالیسم اسالمي

واقعگرایی اسالمی ،اراده وقتی برای انسان معناا ماییاباد کاه

تعیین اهداف و ویژگیهای آموزش به اجتماع
براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی

ضااروری اساات ( .)Hasani and Mousavi 2012از دیاادگاه

در معنای کلای اهاداف آماوزش و پارورش متاأثر از فلسافۀ

عالمه دربابآ رفتار اجتماعی ازآنجایی که موقعیات انساان در

واقعگرایی صرفن ر از جهانبینی اساالمی ،شاامل دو مقولاۀ

فضای اجتمااعی و ویژگایهاای فضاا در تبیاین رفتاار ما ثر

زیر است (:)Gotek 2001

انسان واجد نوعی از علام شاود و درواقاع ،علام بارای اراده

هستند ،اصول مولد رفتار انسانی قواعد ازپایش تعیاینشاده و
الگووارهها نیستند ،بلکه باا حاکمیات عقالآ عملای بار رفتاار

 )1پرورش قوۀ عقل یعنی عالیترین قوۀ انسان از یریاق
مطالعۀ رشتههای سازمانیافتۀ علم و دانش؛

اندازند .این بدان معنا است که میتوان انت ارداشت با آموزش

انتخابهای خود به شیوهای عقالنی ،شکوفا ساختن خویشتن

رفتار اجتماعی ،به انتخاب اساتراتژیهاای درسات در لح اۀ

از راه فعلیتبخشیدن به استعدادهای خود برای حداکیر کماال

عمل توسط انسانها دست یافات .از آنجاایی کاه نمایتاوان

و یگانه و یکسارچهسااختن خاود ازیریاق تن ایم نقاشهاا و

انت ااارداشاات بااا اجاارای برناماۀ آموزشاای بااه یااور ما ثر و

تقاضاااهای گوناااگون زناادگی ،بروفااق ن ماای عقالیاای و

مشخص ،ی

شکل یا ی

سلساله از رفتارهاای مشاخص و

قابل پیشبینی صورت پ یرد ،باید تأثیر آموزش برعقل عملای

سلسلهمراتبوار.
براساس مبانی هستیشناسی و انسانشناسی از ن ر عالمه
یبایبایی ،ن ام تعلیم و تربیات مبتنای بار واقعیاتهاا ،دارای

کنشگران سنجیده شود.

جامعیت ،پویا ،فرایندمحور ،در حرکت به سوی هادف غاایی
یعنی قرب الی ام است .برپایۀ جهاانبینای اساالمی ،جهاان

آموزش تأثیر گذار بر اصول اعتباریات

خارم از ذهن دارای واقعیت و شامل عالم غیب و شاهادت و
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کنشگران در اجتما  ،استراتژیها هستند که آنها را به راه می

 )2ترغیب انسانها به تعریف خویش از راه صورتبندی

براساس حرکت جوهری دائماً در حال حرکت اسات .از ایان

دو اصل مهم  :سخن و تساوي طرفین

نقطهن ر ،انسانها در نوعیات مشاتر هساتند .انساان دارای
ادراكات اعتباري

انسانشناسی ،تعلیم و تربیت مبتنایبار واقعیات عینای ،دارای
افعال بعد از اجتماع

افعال قبل از اجتماع

جامعیت ،همگامی با هادف غاایی قارب الایام و تأکیاد بار
پرورش جنبههای معناوی و عقالنایآ انساان اسات ( Nedaie

تصویر  : 2نقش آموزش بر ادراكات اعتباري
Fig. 2: The effect of education on credit perceptions

 .)2010براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی ،برای تعلیم و تربیات
سه نو هدف را میتاوان در ن ار گرفات  )1 :هادف غاایی

هدف غایي (نهایي)

تربیت براي قرب الي اهلل

اهداف متوسط یا
مرحلهاي یا مقطعي

اهداف اعتقادي ،ایماني،
سیاسي و فرهنگي

اهداف جزئي یا
اجرایي

اعمال زیستي ،اجتماعي و
رواني

(نهایی) که دربرگیرندۀ مالح ات اخالقی و فلسافی اسات و
مبانی دینی-فلسفی را تشکیل میدهد؛  )2اهداف متوساط یاا
مرحلهای یا مقطعی که شکلدهندۀ اهاداف اعتقاادی ،ایماانی،
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عقاال و مختااار اساات؛ براساااس ایاان هسااتیشناساای و

سیاسی و فرهنگی هستند و  )3اهداف جزئای (اجرایای) کاه
اعمال زیستی ،اجتماعی و روانی را جهت مایدهناد و مباانی

Fig. 3: Classification of education goals based on the
philosophy of Islamic realism

برمبنای آنچه ذکرشد ،میتوان ویژگیهای آموزشآ متاأثر
ازاین جهانبینی را ،بدین شرو برشمرد (:)Mesbah 1981
 .1مبتنیبر شناخت انسانشناساانۀ جامعاۀ هادف :اولاین
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تصویر  :3دسته بندي اهداف تعلیم و تربیت براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمي

علمی را دربرمیگیرند (همان).

مرحله از اقدامات مرتبط باا آماوزش مقاوالت اجتمااعی باه

متفاوت هستند و عواملی ن یار سان ،ساواد ،ناژاد و شارایط

جامعۀ هدف ن یار شاهروندان ،مطالعاات شاناختشناسای و

محیطی اجتماعی در این فرایناد تاأثیر خواهناد داشات ،بایاد

انسانشناسی خواهدبود.

آموزش و هر نو برخورد یاریگراناه باا جامعاۀ هادف ،باه

 .2دارای قابلیاات آگاااهیبخشاای از قاادرت و توانااایی
فراگیران و نقشی که در تصمیمسازی دارند :با هدف آماوزش
مهارتهای اجتمااعی و جلاب حاداکیری مشاارکت سااکنانآ
محدودههای هدف در فرایند توسعۀ شهری انجام میشود.
مضرّات مشارکت ناآگاهانه :یکای از مراحال ارتقاای آگااهی
جامعۀ هدف آموزشهای رفتار اجتماعی ،علم به این موضو

.)2007
 .8برپایۀ تعیینآ اولویتهای محتوای آموزشی :باتوجاهباه
برخی از بنیادهای انسانشناختی آموزش ،یبقاهبنادی اهاداف
آموزشآ اجتمااعی باه ساه دساتۀ کوتااهمادت ،میاانمادت و
بلندمدت براین اساس ضروری است ،صورت پ یرد.
 .9اهمیتبه آماوزشدهناده ،باهعناوان رکان آموزشای:

اساات کااه مشااارکت زمااانی میماار ثماار خواهااد بااود کااه

ازآنجایی که رشد و شکوفایی قابلیتهای انسان تنها در بساتر

مشارکتجویان قادر به در زبان دیگاری باشاند ،واقاف باه

زندگی اجتماعی امکاان ماییاباد ،تواناایی ،داناش و مهاارت

منافع جمعی و لزوم تفو این دسته از منافع به منافع فردی و

افرادی که قدم در راه آموزش به جامعاۀ هادف مایگ ارناد،

گاه منافعآ آنی باشند.

بساایار مهاام اساات .همااهجانبااهنگااری ،ماادیریت درزمااانی و

 .4تبیین کنندۀ حقو شهروندان در مقابل تکاالیفشاان:

همزمانی ،اشراف به علوم کارشناسی برنامهریازی و مادیریت

در روابط اجتماعی ،انسانی که صاحب حق است ،مکلّاف نیاز

شهری ،روانشناسی اجتماعی و علوم روابط انسانی ،تسلط باه

محسوب میشود .زیرا باتوجه بهاینکه هدف آفارینش ،تکامال

قوانین حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی ،از جمله مهارتهاای

همۀ انسانها یا حداکیر ممکن از آنها است ،نمیتوان بعضی از

مورد نیاز این افراد هستند.

موجاودات را صااحب حاق و برخای را تنهاا مکلّاف دانسات
(.)Nabavian 2011; Mesbah Yazdi 2003

 .10تبیین نفع سااکنان در پاروژههاای توساعۀ شاهری :
برپایۀ اصل تساوی یرفین در تبیاین اعتباریاات کاه نااظر بار
رفتار اجتماعی در اسالم اسات ،نفاعآ سااکنان در پاروژههاای

رفتار اجتماعی در فرایند توسعۀ محالت هدف ،با این هادف

توسعۀ شهری و تعیین نقش و تأثیر مسئولیتپ یری هار یا

بنیادین صورتمیگیرد که جامعۀ محلی ،آمادگی ایفای نقاش

در بهرهمندی از این انتفا  ،باید تبیاین و مشخصااً باه ایاال

در قبال مسئولیتهایی را بیابد ن یر :تواناایی تعریاف مساأله،

جامعۀ هدف رساندهشود.

توانااایی اولویااتبناادی مسااائل موجااود ،مهااارت پاسااش بااه
مشکالت و تقویت روحیۀ مطالبهگری.
 .6توجه به اصل استمرار در آموزش و فرایندمحور بودن

واکاوی جایگاه آموزش در نظریههای
مشارکت در شهرسازی

و تدریجی بودن کسب مهارت :با درن رگارفتن اینکاه فرایناد

ماهیت و محتوایآ پرورشآ انساانهاا بارای کساب آماادگی و

رشد اکتساابی در انساان ،تادریجی اسات ،بایاد باا اساتمرار

مهارتی الزم برای ورود به عرصۀ مشاارکت دربرگیرنادۀ ساه

آموزشها در زمان و تدوین برنامههای متنو تئوری و عملی،

فراینااد مهاام اساات )1 :فراینااد دروناایکااردن ارزشهااای

احتمال موفقیت را افزایش داد.

مشاااارکت؛  )2فراینااد نهادینااهسااازی و کاااهش اخااتالالت

ازآنجاییکه انسانها در تواناییها ،قابلیتها ،آماوزشپا یری،

 ،)1996که مستلزم نیل به هر کادام از ماوارد برشامردهشاده،

اثرگ ا اری و حرکاات در مساایر رشااد اجتماااعی بااایکاادیگر

اجرای آموزش است.

188

│

فرهنگِ معماري و شهرسازي اسالمي  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان 99

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.183

 .7در پیآ یافتن پاسش برای تفاوتهای فردی و گروهای:

اجتماعی؛  )3فرایند تکوین و تقویت جامعاۀ مادنی(

Chalabi

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.10.8

 .5متکی بر تفویض نقشآ اجتماعی به سااکنان :آماوزشآ
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 .3تعریااف کنناادۀ دسااتاوردهای مشااارکت آگاهانااه و

گونااهای واقااعگرایانااه ،دارای انعط ااف باشااد (

Tabatabaie

واكاوي خاستگاه فلسفي آموزش به اجتماع در فرایند مشاركتپذیري شهروندان از منظر روش رئالیسم اسالمي

مشاارکت و آموزش ارائه شدهاند ،عمومااً باه موضاو رفتاار

مشاارکتکنندگان ،شفافیت در برقراری ارتبایات ،اجتنااب از

انسااان و مشاااارکت او در تحقااق اهااداف در سااازمانهااا

اتخاذ نتیجهگیریهای از پیش تعیینشده ،محوریات قاراردادن

پرداختهاند .با تأسی از این دیدگاه میتاوان انت اار داشات باا

برنامهریزی بر اصل مشاارکت ،تن یم راهبردهاای مشااارکتی،

اجرای آموزشهای با محتوای مناساب و رویاۀ مطلاوب ،باه

پیوند با فرایندهای دموکراتیا  ،متعاادل کاردن دیادگاههاای

جلب حداکیری ساکنان محالت هادف باازآفرینی در فرایناد

متضاد از یریق تصمیمگیری در مسائل عمیق با نقاشآفریناان

نیاال بااه اهااداف برنامااههااا ،دسااتیافاات .در میااان ن ریااات

اصلی و ایال رسانی به سط گستردهتر مشااارکتکننادگان،

مشاارکت ،مجموعهای از ن ریات شهرساازی مشااارکتی کاه

استفاده م ثر از هماۀ مناابع دردساترس ،بازمهاارتآماوزی و

مشخصاً به تأثیر مقولۀ آموزش در آنها پرداختهشده در اداماه،

آموزش عملی و مستمر برای همه ،آمادگی دائمی برای تیییار

ارائه میشود.

در نحوۀ تفکر و تصمیمگیری و در نهایت تعاادلبخشای باین

الف) نظریۀ اسکات دیویدسوو  :1دیویدساون در ساال

سرعت و انعطاف پ یری در تصمیمگیری بهصاورت تومماان،

 1998میالدی ،گردونۀ مشاارکت را بارای بحاث مشااارکت

اقدام به تعیین م لفههاای ایان مادل چهارساطحی کاردهاناد

شهروندی یراحی کرد .هرچند که دیویدسون برای ساطوحی

( .)Baker and et al 2006دراین مدل شایوههاای مشااارکت

که برای مشاارکت بیان میکند ،تقدّم و تأخّر و ترتیب خاصی

بالقوه در تصمیمسازی در چهاار ساط متفااوت و ساه ناو آ

قائل نیست و اساساً به همین دلیل از استعارۀ گردونه به جاای

مشاارکت یبقاهبنادی مایشاوند کاه ایان ساه ناو شاامل:

نردبان استفاده میکند ،اما سطوو چهارگاناهای را مترتاب بار

سنتی ،)T(3مشاوره نوآورانه )IC(4و مشااارکت نوآوراناه)ID( 5

این گردونه درن ر گرفتهاست )1 :ایاال رساانی؛  )2مشااوره؛

هستند .آنها همچناین معیارهاایی را بارای انتخااب ،اجارای

 )3مشاارکت و  )4مقتدرسازی.

یرو و ارزیابی روشهای مشاارکت عمومی ،تعیین کاردهاناد

ب) نظریۀ پِتس و لیچ : 2جودیات پات

و بارباارا لایچ
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مجموعه ن ریاتی که تااکناون در خصاوصآ رابطاۀ باین

انجام مشااارکت بارای اجتنااب از فرساودن و خساته شادنآ

(.)Petts and Leach 2000

درن ر گارفتن معیارهاای :اهمیات باه جامعیات ییافهاای

در میان انوا ن ریهها راجع به سطوو مشاارکت ،گسترۀ پانج

مشاارکتکننده ،مدیریت نتایج ماورد انت اار ،مادیریت زماان

سطحی IAP2ارائهشده توساط انجمان باینالمللای مشاارکت
مردمی ،جامعترین و بهترین یبقهبندی را در دامنۀ مشااارکت
محدود و مشاارکت واقعی شرو میدهد .در این تقسیمبنادی

حداقل ارتباطات

آموزش مستمر به مردم و بازآموزی از تجربیات اجرایی ،اصل
اساسی این ن ریه را تشکیل میدهد.

 .3بررسی و مرور یافتهها

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.10.8

(2000م ).در تبیین مدل چهار ساطحی مشااارکت خاود ،باا

ج) نظریۀ انجمن بین المللی مشوارکت مردمی : IAP2

تبیین مفهوم آموزش اجتماعی در فلسفۀ
رئالیسم اسالمی در مقایسه با نظریههای
همانگونه که ن ریههای برنامهریزی مشااارکتی عناوان شاده،
تصویر  :4مدل مشاركت دیویدسون)(Davidson 1998
)Fig. 4: Davidson participation model (Davidson 1998

هدف اصلی مشااارکت شاهروندان در فرایناد توساعۀ محلاه
است ( )Roberts 2000و متناساب باا آن اصاول ،روشهاا و
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شهرسازی مشارکتی

 نشریهها و بروشورها()T
 خبرنامهها()T
 نمایشها و نمایشگاههاي
غیررسمي()T
 تبلیغات()T
 روزنامههاي محلي()T
 روزنامههاي ملي()T
 فیلمها()IC
 بازدید از سایت ()T

 نمایشها و نمایشگاههاي
غیررسمي()T
 خطوط تلفن()T
 اینترنت()IC
 كنفرانس تلفني()IC
 جلسات عمومي()T
 نظرسنجيها ،مصاحبهها و
پرسشنامهها()T
 نظرسنجي مشورتي()IC

سطح سه :مشاركت و
مشاوره

 كارگاهها ()IC
 گروههاي تمركز  /انجمنها
()IC
 خانه باز ()IC
 خانه باز (در اینترنت) ()IC

 كمیتههاي مشاوره جامعه /
گروههاي ارتباطي ()ID
 برنامهریزي براي واقعیتهاي
موجود ()ID
 تشکیل هیئتهاي
منصفه/داوري از شهروندان ()ID
 چشماندازسازي مشاركتي با
توافق عمومي ()ID
 چشماندازسازي بهوسیله ارتباط
اینترنتي ()ID

تصویر  :5مدل چهار سطحي مشـاركت ذینفعان پتس و لیچ )(Petts and Leach 2000
)Fig. 5: Four-level model of Petts and Leach stakeholder partnership (Petts and Leach 2000

شهروندان تلقیمیشود ( .)Abdi Daneshpour 2015درمقابل،

آن خواهاادبااود ( .)Motahari 1995 ; Motahari 2001بااه

در اندیشۀ اسالمی ،مشخصاً به موضو مشاارکت اشارهنشاده

یورکلی علیرغم تفاوتهایی کاه در عنااوین باهکاررفتاه در

اما مسئولیتپ یری اجتماعی بهعنوان هدف تعیینشادهاسات،

تبیین مبانی ن ری و فلسفی هر ی

از دو دیدگاه وجاود دارد،

در متون اسالمی از نقشپ یری افراد در جامعۀ اساالمی ،هام

میتوان مشابهتهایی در جهتگیری کلی تبیین نقش آموزش

Shariatmadari

و تعلیم به اجتما برای تقویت مسئولیتپ یری و مشااارکت

بهعنوان حق و هم تکلیاف یاادشادهاسات (
.)1964 ; Tabatabaie 2008

اجتماعی ،در هر دو دیدگاه یافت .باهدف مقایسۀ م لفاههاای

همچنین در مقابل دو اصال اساسای الازام آگااهی بارای

آموزش مبتنیبر اندیشۀ اسالمی باا ن ریاات موجاود درزمیناۀ

مشااارکت ( )Hillier 2009و وابسااتگی پایااداری مکااان بااه

مشارکت شاهروندان و آماوزشاجتمااعی ،در جادول  ،2باه

پایداری اجتمااعی) ،(Assefa and Frostell 2007ذیال فلسافۀ

بررسای موضاو پرداخته شادهاسات.

جدول  :1گستره مشـاركت براساس (Sharafi and Barakpour 2010) IAP2
)Table 1: Participation scope based on IAP2 (Sharafi and Barakpour 2010
مردم7

190

│

درگیر ساختن
كار مستقیم با مردم در تمام طـول
فرایند به منظور دادن اطمینان بـه
مردم كه نگرانيها و عالیق آنهـا
به شکلي مداوم در تمامي فرایند در
نظر گرفته خواهد شد

گرفتن بازخوردها
از مردم در زمینه
تحلیــــلهــــا،
آلترناتیوهــا و یــا
تصمیمات

ت ـأمین اطالعــات جــام و
عیني به منظور كمـک بـه
مــردم در فهــم مشــکالت،
گزینههـا ،فرصـتهـا و یـا
راهحلها
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توانمندسازي6
همکاري با
دادن اختیـــــار شریک بودن بـا مـردم
تصــمیم نهــایي در تمـــــامي ابعـــــاد
تصمیمگیـري ،شـامل
اهـــــداف به مردم
تکــوین آلترناتیوهــا و
مشـاركت
تعیــین راهحــلهــاي
منتخب

مردم8

مشورت9

آگاهيرساني10

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.10.8

محتااوا تاادوینشاادهاساات ،درایاان دیاادگاه مشاااارکت حااق

اسالمی مشارکت اجتماعی ،در گرو آگاهی از نفاع حاصال از

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

سطح یک:
آموزش/آگاهي بخشي

سطح دو :بازخورد آگاهي
بخشي

سطح چهار :مشاركت
گسترده

واكاوي خاستگاه فلسفي آموزش به اجتماع در فرایند مشاركتپذیري شهروندان از منظر روش رئالیسم اسالمي

جدول  :2مقایسۀ مؤلفههاي آموزش اجتماعي در نظریههاي شهرسـازي مشـاركتي با اندیشۀ اسالمي
Table 2: Comparison of components of social education in participatory urban planning theories with Islamic thought

مباني
نظري

مباني نظري اندیشۀ اسالمي در بابِ آموزش رفتار اجتماعي

نظریههاي شهرسـازي مشـاركتي

«پرورش نیروي تفکر ،پرورش حسِ مسئولیت اجتماعي» (، )Gotek 2001
« پرورش نیرويِ اراده و اختیار ،پرورش حسِ زیباگرایي»( Salehi and et
)al 2015

اصول

تعیین مقولۀ مشـاركت بهعنـوان حـق شـهروندي ( Abdi
«همـاهنگي بـا فطـرت ،عـدالتجـویي ،جامعیـت» (،)Motahari 1995
)Daneshpour 2015
مشـــاركت شــهروندان در گــرو آگــاهي از تصــمیمات و نیازآفریني () Motahari 2001
«بهرهگیري از اراده ،تناسـب و تـالزم عقـل و علـم ،انسـانیت دوسـتي و
برنامهها ()Hilier 2009
پایداري مکان مستلزم پایداري اجتمـاعي اسـت  (Assefaاخالقمداري» () Motahari 1995
)and Frostell 2007

روش

محتوا

قائل به نظریۀ پراكسیس اجتماعي ()Hilier 2009
تبیین پارادایم برنامهریزي با مـردم (  Abdi Daneshpourتعقل () Motahari 2009
«استفهام ،محبت و مالطفت ،تکریم ،عادتدادن» ()Maleki 2005
)2015
ارائۀ طیفي از انواع مشـاركت براساس اهمیت نقش مـردم نقش الگویي () Salehi and et al 2015
() Petts and Leach 2000 ; Davidson 1998
مسائل اخالقي ،مسئولیتپذیري اجتماعي ،حساسسازي نسبت بـه محـیط
آگاهيرساني – توانمندسازي  -ظرفیتسازي
سکونت
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هدف

مشـاركت شهروندان در توسعۀ محله ))Roberts 2000

نتیجهگیری

براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی ،نشان میدهد کاه هادف از

جامعه ارزشها براساس انسانشناسی تبیین میشوند.

است و به اهداف خُردتری از جمله  :پرورش نیاروی فکار،

اصل مترتب بر ادراکات اعتباری ،اصل کالم-سخن و اصال

مسئولیت اجتمااعی ،پارورش نیاروی اراده و

تساوی یرفین ،مبتنیبر شناخت انسانشناسانۀ جامعۀ هدف؛

زیباااگرایی ،تقساایم ماایشااود.

دارای قابلیت آگاهیبخشی از قدرت و تواناایی فراگیاران و

بدینترتیب هدف از اجرای آموزشهای اجتماعی ،پارورش

نقشی که در تصمیمسازی دارند؛ تعریفکنندۀ دساتاوردهای

قوۀ عقل و همچنین ترغیب انسانها به تعریاف خاویش از

مشارکت آگاهانه و مضرّات مشارکت ناآگاهانه؛ تبیاینکننادۀ

راه صورتبندی انتخاابهاای خاود باه شایوهای عقالنای،

حقو شهروندان در مقابل تکالیفشان؛ متکای بار تفاویض

شااکوفا ساااختن خویشااتن از راه فعلیااتبخشاایدن بااه

نقشآ اجتماعی به ساکنان؛ توجه به اصل استمرار در آموزش

اساااتعدادهای خاااود بااارای حاااداکیر کماااال و یگاناااه و

و فرایندمحور بودن و تدریجی بودن کسب مهاارت؛ در پایآ

یکسارچهساختن خود ازیریق تن ایم نقاشهاا و تقاضااهای

یافتن پاسش برای تفاوتهای فردیوگروهای؛ برپایاۀ تعیاینآ

گوناگون زندگی ،بروفق ن می عقالیی و سلسالهمراتابوار

اولویتهای محتوای آموزشی؛ اهمیات باه آماوزشدهناده،

است .برپایۀ این جهانبینای ،آماوزش از جامعاه و آماوزش

بهعنوان رکن آموزشی ،تبیاین نفاع سااکنان در پاروژههاای

پرورش ح

اختیااار و پاارورش حاا
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آموزش اجتماعی فراتر از جلب حداکیری مشارکت مردمای

ویژگیهای آموزشآ متأثر ازایان جهاانبینای برپایاۀ دو

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.10.8

جمعبندی یافتهها در بخش مبانیآ ن ریآ آموزش به اجتماا

برای جامعه اصل است ،و ناه آماوزش باه جامعاه .در ایان

بااااسااتفادهاز شاایوههااای اجرایاای و محتااوای ن ریااههااای

در مقابل انگارۀ کلی پیاروی از اکیریات در تادوین قاوانین

برشمردهشده در تلفیق با جهانبینی و اصاول مترتاب بار آن

حاکم بر اجتما  ،ذیل اندیشۀ اسالمی پیروی از حاق مطارو

متأثر از فلسفۀ اسالمی ،به ساز و کاری دست یافت تا بتاوان

میشود که پیشفرضهایی برآن مترتب اسات .یکام اینکاه

به جامعۀ اسالمی پویا و دخیال در فرایناد تصامیمگیاری و

اسالم دین اجتماعی اسات و تعاالی و تکامال انساان را در

تصمیمسازی نیل پیدا کارد .باا توجاه باه ماهیات موضاو

بستر اجتما محقق مایداناد بناابراین بارای اجتماا  ،شاأن

تحقیق ،با مقایسۀ مفهوم اجتما محوری ذیل اندیشۀ اسالمی

مستقل قائل است .دوم اینکه هدف هم سعادت دنیا اسات و

با آنچه در غرب بهعناوان پاارادایم حااکم بار برناماهریازی

هم ساعادت عقبای .از ایان رو اندیشاۀ اساالمی «عقال» را

مشارکتی مطرو است ،تفاوت مااهوی باین مفهاوم نقاش و

حاکمبر تن یم قوانین رفتاری حاکم بر اجتما میداناد .ایان

جایگاه رمی اکیریت در تدوین قوانین مال عمل اجتماا و

حق که احصاء شدنی است ،نیازمند تربیات اسات ،بناابراین

اصول رفتاری ساکنان در ی

آموزش و تعیلیم و تعلّم در اجتما نیاز است.
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