
اصول و مبانى تربيت سياسى در متون و منابع دينى 
دكتر منصور ميراحمدى1      

چكيده
با توجه به مرجعيت و منابع دينی در انديشه سياسی اسالم، مراجعه به آن ها 
برای استنباط و استخراج اصول و مبانی تربيت سياسی الزم به نظر می رسد. از 
آن جا كه اين مراجعه نيازمند روش خاص و مناسبی است، در مقاله حاضر با بهره 
گيری از الگوی روش اجتهادی، تالش می شود اصول حاكم بر تربيت سيـاسی 
ديدگاه های  پايه  بر  مذكور  اصـول  فهم  تـرديد،  بی  گـردد.  ارائه  و  استــخراج 
كالن و مبانی نظری خاصی است كه نسبت به معرفت، هستی و انسان در متون 
و منابع دينی مطرح شده است. از اين رو، در اين مقاله با فهم مبانی مذكور، اصول 
حاكم بر تربيت سياسی به عنوان اصول، راهنما و تعيين كننده جهت گيری اصلی 

تربيت سياسی، استـخراج و ارائـه می گردد.

195 . حجة االسالم دكتر منصور مير احمدی، عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
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مقدمه
اگر بتوان بر اساس ديدگاه رايج، آموزه های مكنون در متـون و منابع دينی را به سه دسته 
از اضالع  تقسيم كرد، دسته سوم يك ضلع  اخالقی  و  فقهی،  ـ  اعتقادی، حقوقی  آموزه های 
از جايگاه بسيار مهمی  نتيجه  معرفتی متون و منابع دينی را به خود اختصاص داده، در 
برخوردار می گردند. بی ترديد، هدف اساسی اين دسته از آموزه ها تربيت انسان به عنوان 
مخاطب عام و انسان مسلمان به عنوان مخاطب خاص اين متون است. اين آموزه ها كه 
مبتنی بر آموزه های اعتقادی خاصی است آن گاه كه بدون تعيين نوعی الزام حقوقی ـ فقهی 
در نظر گرفته شوند، تنها در جايگاه آموزه های اخالقی، تربيت انسان را در نظر می گيرند؛ 
الزامی طرح می شوند در قالب آموزه های حقوقی ـ فقهی،  با چنين  اما آن گاه كه همراه 
كاركردی تربيتی نيز پيدا می كنند. از اين رو، آموزه های تربيتی متون و منابع دينی را در هر 
دو دسته آموزه های حقوقی و اخالقی می توان در دو قالب الزامی و غيرالزامی مشاهده كرد 

كه هر دو بر پايه آموزه های اعتقادی، تربيت انسان را نشانه می روند.
تاكنون پژوهش های متعددی درباره آموزه های تربيتی مكنون در متون و منابع دين 
اسالم و در دو قالب آموزه های حقوقی ـ فقهی و اخالقی صورت گرفته، آثار گوناگونی 
در اين باره منتشر گرديده است. با اين وجود، گونه ای خاص از تربيت كه می توان از آن 
به »تربيت سياسی« تـعبير كرد، در اين پـژوهش ها و آثار مغفول مانده است. اگــرچه 
می توان در كتاب های گرانسنگ تفسيری، گزاره هايی تربيتی در حوزه سياست و زندگی 
سياسی ذيل برخی از آيات قرآن كريم مشاهده و استخراج كرد اّما گزاره های مذكور اوال 
به طور پراكنده و ثانيًا غيرمرتبط با يكديگر و به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته اند. 
چنين وضعيتی را همچنين می توان در آثار و كتاب های روايی مشاهده كرد. بر اين اساس 
ضرورت پژوهش هايی خاص كه با چنين رويكردی به آموزه های تربيتی متون و منابع 
دينی بپردازند، آشكار می گردد. اين مقاله به مثابه »درآمدی« اجمالی به اين هدف بسيار 

مهم تلقی می گردد.
در اين مقاله تالش می شود با مراجعه به متون و منابع دين اسالمـ  قرآن كريم و سنت 
معصومين         ـ اصول حاكم بر تربيت سياسی استخراج گردد. از آن جا كه استخراج اين 
اصول، مستلزم توجه به مبانی و مفروضات تربيت سياسی است، تبيين مبانی مذكور الزم 
و ضروری به نظر می رسد پر واضح است كه تبيين مبانی مذكور و استخراج اصول نيز 
با تكيه بر روشی خاص امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب، مقاله حاضر در سه بخش 
سازماندهی شده، با معرفی روش منتخب خود، به تبيين مبانی و استخراج اصول تربيت 

سياسی می پردازد.
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1. روش
استخراج اصول تربيت سياسی بر پايه مبانی آن از متون و منابع دينی ـ كه مستلزم 
»فهم« آموزه های مكنون در ايـن متـون و منـابع بوده و منحصر در به كارگيری الگوی 
روشی خاص نيست ـ به دست می آيد. روش اجتهادی به عنوان الگوی روشی متداول 
فهم آموزه های دينی، در اين جا از اهميت زيادی برخوردار است. اجتهاد فرايندی است كه 
از »فهم« آغاز می شود و به »استنباط« ختم می گردد. اجتهاد در عرف فقها نهايت سعی 
و كوشش در به دست آوردن احكام شرعی است و به اين اعتبار به دست آوردن احكام 
از داليل شرع، اجتهاد خوانده می شود.1 بدين ترتيب، اجتهاد نوعی فهم فقهی است كه 
با به كارگيری اصول روش شناختی خاصی به استنباط آموزه يا احكام شرعی می انجامد. 
اين فهم پس از كوشش های فـكری زيادی به دست می آيد و در اثر ممارست تبديل به 
»ملـكه و استعدادی« می گردد »كه به وسيله آن می توان به استنباط حكم شرعی فرعی 

از يك اصل پرداخت.«2
بر اساس تعاريف مذكور از اجتهاد، استنباط، مهم ترين هدف تالش اجتهادی است كه 
بی ترديد متوقف بر فهم آموزه های دينی است. اجتهاد به مثابه فهم، سرشتی دوگانه پيدا 
می كند؛ از يك سو، در پيوند با »زبان« قرار می گيرد و از سوی ديگر، پيوندی با »عمل« 
پيدا می كند. اجتهاد آن گاه كه با متن يا متون دينی سر و كار پيدا می كند، نوعی گفتگوی 
زبانی با متن تلقی می گردد. گفتگوی زبانی مجتهد با متن با تكيه بر قواعد زبانی و با بهره 
گيری از انواع داللت های زبانی بوده، در اين گفتگو، اجمال و ابهام زبانی متن برطرف می 
گردد. با برطرف شدن اجمال و ابهام، مقصود شارع دريافت گرديده، بر اساس اين فهم، 

آموزه يا حكمی شرعی استنباط می گردد.
و دغدغه  است  فهم درست  امكان  متن،  با  زبانی مجتهد  گفتگوی  اساسی  مفروض 
مباحث  است.  زبانی  قواعد  درست  كارگيری  به  طريق  از  فهمی  چنين  به  رسيدن  او، 
»الفاظ« در علم اصول حاصل پذيرش چنين مفروضی و در نظر داشتن چنين دغدغه 
ای است. از اين رو، به رغم ديدگاه های متعدد و مختلفی كه درباره ماهيت »وضع« و 
انواع داللت های الفاظ در علم اصول ارائه شده است،3 هدف همه اين ديدگاه ها را می 
از غرض شارع و  به فهمی معتبر  برای دستيابی  زبانی مذكور  به كارگيری قواعد  توان 

1 . محقق حلی: معارج االصول، اعداد محمدحسين رضوی، قم، آل البيت، 1403 ق، ص 179.
2 . محمدكاظم خراسانی: كفاية االصول، بيروت، مؤسسه آل البيت الحياءالتراث، 1412 ق، ص 463.

3 . به عنوان نمونه می توان اين ديدگاه ها را در كتاب های زير مشاهده كرد: محمد حسين نائينی: فوائد االصول، قم، 
موسسه نشر اسالمی، 1409ق.- محمد باقر صدر: بحوث فی علم االصول، قم، مركز الغدير للدراسات االسالميه، 1417 

97ق.- ابوالقاسم موسوی خويی: مصباح االصول، قم، مكتبه الداوری، 1422 ق.
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در نتيجه استنباط آموزه يا حكم شرعی دانست. بدين ترتيب، هدف مجتهد، حقيقت يابی 
از طريق زبان و رسيدن به معرفت حقيقی با به كارگيری قواعد زبانی است. اين هدف، 
خصلتی معرفت شناختی به »فهم اجتهادی« می بخشد. اما افزون بر اين، فهم اجتهادی 
فهمی »نص گرا« نيز تلقی می گردد. مقصود از نص گرايی، ابتنای فقه و اجتهاد بر نص و 
محوريت نص )قرآن كريم و سنت معصومين( در فعاليت و تالش علمی فقها و مجتهدان 
است. بر اين اساس، فهم اجتهادی متاثر از مختّصات زبانی متن گرفته می شود و بدون 

توّجه به آن ها فهم درست آن متن امكان پذير نخواهد بود.
اجتهاد عالوه بر »زبانی« بودن، معطوف به عمل بوده، در صدد فهم و استنباط حكم 
شرعی متعلق به عمل مكلفان است. در نتيجه، فقه به عنوان دانش حاصل از اجتهاد، دانشی 
عملی تلقی می گردد و همچون ديگر دانش های عملی، به تبع عمل، از خصلت تغييرپذيری 
برخوردار می گردد. انعطاف در عمل، انعطاف در فقه را به دنبال داشته، كه خود حاصل 
تعلق اجتهاد به عمل است. به همين دليل، فقه »به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول 
روزگار و تفاوت ادوار و تبّدل ملل و دول تغيير می يابد.«1فقه با اين انعطاف پــــذيری 
می تواند تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتهاد از گهواره تاگور2 در نظر گرفته شود. 
اين ويژگی بی ترديد نشأت گرفته از اجتهاد به مثابه امری زبانی و معطوف به عمل است. 

به همين دليل به اعتقاد امام خمينی)ره(:
»... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد است. مسأله ای كه در قديم دارای 
حكمی بوده است به ظاهر همان مسأله ممكن است در روابط حاكم بر سياست و اجتماع 
و اقتصاد يك نظام، حكم جديدی پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادی 
و اجتماعی و سياسی، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقی نكرده است، واقعًا 
موضوع جديدی شده است كه قهراً حكم جديدی می طلبد و مجتهد بايد به مسائل زمان 

خود احاطه داشته باشد.«3
بدين ترتيب، اجتهاد به مثابه فهم، آن گاه به هدف اساسی خود ـ يعنی فهم درست 
دينی،  متون  زبانی  مختصات  و  زبان  به  توجه  بر  عالوه  كه  می انجامد  ـ  شارع  غرض 
خصايص عمل به عنوان متعلق تكليف را نيز در نظر گيرد. در نظر گرفتن اين خصايص، 
شناخت دقيق و درستی از موضوع و متعلق تكليف در زمان ها و مكان های مختلف را 
ميّسر ساخته، امكان گفت و گوی زبانی موفق و ثمربخشی را در فرايند اجتهاد به دنبال 
1 . خواجه نصيرالدين طوسی: اخالق ناصری، تصحيح و تنقيح مجتبی مينوی و عليرضا حيدری، تهران، خوارزمی، 1373، 

ص 41.
2 . سخنرانی امام خمينی: صحيفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1372، ج 21، ص 98.

3 . سخنرانی امام خمينی)ره(، در تاريخ 1367/12/30 چاپ شده در: نشريه پاسدار اسالم، فروردين 1368، ش 88. 98
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می آورد.
بيان گرديد، »فهم اجتهادی« را  به اختصار  اين جا  به مثابه فهم كه در  ايده اجتهاد 
به عنوان الگوی روشی مقاله حاضر در اختيار نگارنده اين سطور قرار می دهد. اگرچه در 
اما فهم  از متون و منابع دينی نيست،  اين مقاله، نگارنده در صدد كشف حكم شرعی 
آموزه های تربيتی مكنون در متون و منابع دينی را دنبال كرده تا به استنباط اصول و 

راهكارهای تربيت سياسی در اين منابع دست يابد. 
به همين دليل، ممكن است اين الگوی روشی را نتوان بر طبق برخی ديدگاه ها، اجتهاد 
به معنای مصطلح ناميد؛ اما بی ترديد، آن را می توان فهمی اجتهادی تلقی كرد. به گمان 
نگارنده، می توان با مراجعه به كتاب و سّنت و استفاده از تفاسير و برداشت های اجتهادی 
انجام گرفته از آموزه های آن ها، فهمی اجتهادی از آموزه های تربيتی كتاب و سنت در حوزه 
سياست و زندگی سياسی به دست آورد. اين هدف اگرچه به آسانی قابل حصول به نظر 
نرسد، اهميت آن می تواند ضرورت تالش مقدماتی مقاله حاضر را توجيه نمايد. در ادامه بر 
اساس چنين روشی به چنين تالشی در دستيابی به مبانی و اصول تربيت سياسی در متون 

و منابع دينی اقدام می نماييم.
2. مبانى تربيت سياسى در متون و منابع دينى

مراجعه به متون و منابع دينی برای تحليل آموزه های تربيتی آن، برای كشف مبانی و 
مفروضات تربيت سياسی، به مفهوم پذيرش مرجعّيت متون و منابع دينی است. تا زمانی 
كه مرجعّيت متون و منابع دينی به رسميت شناخته نشود، نمی توان با مراجعه به آن ها، 
مبانی تربيت سياسی را استخراج نمود. از اين رو، پذيرش مرجعيت مذكور، مهم ترين مبانی 
معرفت شناختی تربيت سياسی به حساب می آيد. در واقع، بر اساس اين ايده، پذيرفته 
می شود كه متون و منابع دينی حاوی گزاره هايی است كه تـــــأمين كننده بنيان های 
تربيت سياسی است. به ديگر سخن، بر اساس اين مبنای معرفت شناختی، پـــذيرفته 
می شود كه وحی دربرگيرنده و تامين كننده مبانی و مفروضات تربيت سياسی است. البته 
پذيرش اين مبنا به مفهوم انكار اعتبار عقل نيست، بلكه به مفهوم ضرورت مددرسانی 
وحی به عقل در استخراج مبانی تربيت سياسی است. در آيات متعددی از قرآن كــريم 

می توان جايگاه معرفت بخشی وحی را به طور مطلق مشاهده كرد؛ به عنوان نمونه:
اين  ما  و  لِْلُمْسِلِمیَن(؛  َوبُْشَرى  َوَرْحَمًة  َوُهدًى  َشْيء  لُِكلِّ  ِتْبَیانًا  الِْكَتاَب  َعَلْیَك  لَْنا  )َونَزهَّ
كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت برای 

مسلمانان است.1
همان طور كه روشن است، در اين آيه، قرآن كريم بيان كننده تمام اموری معرفی شده 
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است كه مايه هدايت، رحمت و بشارت برای مسلمانان است. از اين رو، مقصود از هر 
چيز )كّل شیء(، امر هدايت است كه با آن، حق از باطل شناخته می شود.1 تربيت سياسی 
مسلمان الجرم نيازمند هدايت گری وی برای تشخيص حق از باطل و درستی از نادرستی 
است كه با مراجعه به قران كريم به دست می آيد. پيامبر گرامی اسالم )صلی اهلل عليه و آله و سلم(  

نيز در اين باره اين گونه سفارش می كند:
»هنگامی كه امور، همچون پاره های شب تاريك، بر شما مشتبه می شوند، بر شما باد 
كه به سراغ قرآن رويد... قرآن بهترين راهنما به سوی بهترين راه هاست، هر كس بر طبق 
آن سخن گويد راستگو است و هر كس به آن عمل كند، مأجور؛ و هر كس مطابق آن 

حكم كند، عادل است.«2
و امام علی        نيز درباره قرآن كريم می فرمايد:

»قرآن نوری است كه خاموشی ندارد، چراغی است كه درخشندگی آن زوال نپذيرد، 
دريايی است كه ژرفای آن درك نشود، راهی است كه رونده آن گمراه نگردد... جداكننده 
حق و باطلی است كه درخشش برهانش خاموش نگردد... قرآن معدن ايمان و اصل آن 
است. چشمه های دانش و درياهای علوم است.... قرآن برهانی است بر آن كس كه با آن 

سخن بگويد...«3
در  معرفتی  منبع  نـخستين  عنوان  به  كريم  قـرآن  مرجعيت  آيـات  اين  به  توجه  بـا 
اسـالم، به دست می آيد. بنابراين، برخورداری انسان از عقل و توانايی تعقل به مفهوم 
بی نيازی وی از معرفت بخشی وحی نيست. در واقع وحی و قرآن كريم تكميل كننده 
به گفته عالمه طباطبايی:  به شمار می آيند.  معرفت بخشی عقل و تصحيح كننده آن 
»عقلی كه انسان را به حق دعوت می كند و به او امر می كند، عقل عملی است كه به 
حسن و قبح حكم می كند نه عقل نظری كه حقايق اشيا را درك می كند؛ و عقل عملی 
مقدمات حكمش را از احساسات درونی می گيرد و احساساتی كه در انسان در آغاز به طور 
بالفعل وجود دارد، احساسات قوای شهوت و غضب است و قوه ناطقه در او بالقوه است. 
احساس فطری او را به اختالف دعوت می كند... پس بی نياز از نبوتی الهی كه عقل را 

تأييد نمايد، نمی باشد.«4
بنابراين، می توان ايده »ضرورت مددرسانی وحی به عقل« در كنار پذيرش اعتبار هر 

1 . عالمه طباطبايی: الميزان فی تفسير القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بی تا، ج 14، ص 325.
2 . عالمه مجلسی: بحاراالنوار، ج 74، ص 177.

السالم(، چاپ 19، 1383،  اميرالمؤمنين)عليه  ، قم، مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی  البالغه، ترجمه محمددشتی  . نهج   3
ص 299

4 . عالمه طباطبايی، همان، ص 148. 100
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يك از دو منبع وحی و عقل را به عنوان مهم ترين منبع معرفت شناختی در بحث مقاله 
حاضر پذيرفت. بر اساس اين ايده، مراجعه به متون و منابع دينی و در رأس آن ها قرآن 
كريم برای استخراج مبانی تربيت سياسی الزم و ضروری است. از اين رو، در ادامه با 
به توضيح  تربيت،  السالم( در  )عليهم  به ديدگاه های قران كريم و سنت معصومين  مراجعه 

مبانی هستی شناختی تربيت سياسی می پردازيم.

1 ـ 2. مبانى هستى شناختى تربيت سياسى
تربيت سياسی در قرآن كريم و سنت مبتنی بر هستی شناسی خاص اين متون دينی 
است كه از آن به هستی شناسی »توحيدی« تعبير می شود. بر اساس اين هستی شناسی، 
اصل توحید زیربنای هستی شناسی اسالم قرار گرفته، تمام مفاهیم و آموزه های مربوط به 
هستی با ارجاع به این اصل، تفسیر و تعبیر می شوند. از ديدگاه قرآن كريم، خداوند واحد 
است و به طور انحصاری از دو شأن خالقيت و ربوبيت برخوردار است. خداوند هم آفريننده 

هستی است و هم تدبيركننده آن، به همين دليل خطاب به اهل كتاب می فرمايد:
) ُقْل َيا َأْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا  ِإلَی َكِلَمة َسَواء بَْیَنَنا َوبَْیَنُكْم َأالهَّ نَْعُبَد ِإالهَّ اهللهَّ  َواَل نُْشِرَک بِِه 
َشْیئًا َواَل َيتهَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعضًا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اهللِّ َفِإن َتَولهَّوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بَِأنهَّا ُمْسِلُموَن(؛ »بگو: 
ای اهل كتاب بياييد به سوی سخنی كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند 
يگانه را نپرستيم و چيزی را همتای او قرار ندهيم و بعضی از ما بعضی ديگر را ـ غير از 
خدای يگانه ـ به خدايی نپذيرد. هرگاه )از اين دعوت( سر باز زنند بگوييد: گواه باشيد كه 

ما مسلمانيم.«1
در اين آيه با تأكيد بر يگانگی خداوند، انسان ها نسبت به يكديگر در جايگاه يكسانی قرار 
گرفته اند، بدين ترتيب، ضمن نفی جواز ارباب غير الهی، انحصار ربوبيت الهی تبيين گرديده 
( به گفته عالمه طباطبايی »بر دو نكته  است. آيه )َواَل َيتهَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعضًا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اهللِّ
داللت می كند: نخست اين كه انسان ها، ابعاض و اجزای شبيه هم و از يك حقيقت هستند 
و بنابراين سزاوار نيست بعضی از آن ها اراده اش را بر ديگری تحميل نمايد و دوم اين كه 

ربوبّيت از ويژگی های انحصاری خداوند است.«2
در برخی ديگر از آيات نيز به دو شأن خالقيت و ربوبيت انحصاری خداوند اشاره شده، 
اين  از ذكر و توضيح آن ها خودداری می كنيم.3 دقت در  كه به جهت رعايت اختصار 
آيات بيانگر اين است كه اّوال، هستی مخلوق خداوند است و ثانيًا، متعلق تدبير الهی است 
و خدواند پس از آفرينش، تدبير آن را واگذار نكرده، خود به تدبير آن می پردازد. نتيجه 

1 . آل عمران / 64.
2 . عالمه طباطبايی، همان، ج 3، ص 250.

3 . آياتی از قبيل؛ طه / 50; اعراف / 54؛ سجده / 4 و 5.
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پذيرش اين دو شأن انحصاری الهی، پذيرش ايده »حاكميت الهی« است كه بر اساس 
آن، حاكميت در عرصه های آن به طور انحصاری برای خداوند به رسميت شنـــاخته 

می شود.
در قرآن كريم آيات متعددی وجود دارد كه در آن ها بر اين ايده تأكيد شده است. به 

عنوان مثال:
ُم َولِكنهَّ َأْكَثَر النهَّاِس اَل َيْعَلُموَن(؛  يُن الَْقیِّ ِ َأَمَر َأالهَّ َتْعُبُدوا ِإالهَّ ِإيهَّاُه ذلَِك الدِّ )ِإِن الُْحْكُم ِإالهَّ هلِلهَّ
حكم تنها از آن خداوند است، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد. اين است آيين پا بر جا؛ 

ولی بيشتر مردم نمی دانند.1
اساس حق  اين  بر  دانسته،2  تشريعی  آيه، حكم  اين  در  را  )ره( حكم  عالمه طباطبايی 
از مراتب مهم حق حاكميت است ـ  را ـ كه  قانونگذاری  و  به مفهوم تشريع  حاكميت 
ســوره،  همين  از  ديـگر  آيـه ای  در  اما  می دهد.  نسبت  خداوند  به  انحصاری  طور  به 
ِل  ْلُت َوَعَلیِه َفْلَیَتَوكهَّ ِ َعَلْیِه َتَوكهَّ حكم را متعلق به امور تـكوينی می داند:3 )ِإِن الُْحْكُم ِإالهَّ هلِلهَّ
ُلوَن(؛ حكم تنها از آن خداوند است؛ بر او توكل كردم پس توكل كنندگان بايد بر  الُْمَتَوكِّ

او توّكل نمايند.4
هستی شناسی توحيدی با توجه به دو شأن خالقيت و ربوبيت انحصاری خداوند و در 
نتيجه پذيرش ايده حاكميت الهی، در روايات متعدد نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته 
است كه به جهت رعايت اختصار تنها به يكی از سخنان امام علی        درباره فلسفه بعثت 

انبيا اشاره می كنيم:
»... پس از وفات آدم         زمين را از حجت خالی نگذاشت و ميان فرزندان آدم       و 
خود پيوند شناسايی برقرار نمود، و قرن به قرن، حجت ها و دليل ها را بر زبان پيامبران 
برگزيده آسمانی و حامالن رسالت خويش جاری ساخت تا اين كه سلسله انبيا با پيامبر 
اسالم حضرت محمد           به اتمام رسيد و بيان احكام و انذار و بشارت الهی به سر منزل 

نهايی راه يافت.«5
در اين سخنان بر اصل حاكميت الهی از طريق تشريع و ارسال پيامبران تاكيد گرديده 
است و هدف آن برقراری ارتباط انسان ها با خداوند از طريق پيامبران دانسته شده است. 
بدين ترتيب، می توان به اين جمع بندی اشاره نمود كه در متون و منابع دينی، هستی و 
آفرينش بر مدار اصل »توحيد« شناسايی گرديده است؛ اصلی كه به طور انحصاری دو 

1 . يوسف / 40.
2 . عالمه طباطبايی )ره(، همان، ج 7، ص 116.

3 . همان.
4 . يوسف / 67.

5 . نهج البالغه، همان، ص 119. 102
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شأن خالقيت و ربوبيت را برای خداوند اثبات می كند. هستی شناسی توحيدی، بی ترديد 
تاثير بسيار مهمی بر »تربيت سياسی« بر جای می گذارد. به ديگر سخن، تربيت سياسی 
از نگاه متون و منابع دينی همچون ديگر عرصه های تربيتی بر پايه اصل توحيد، معنا 
و مفهوم خود را پيدا می كند. اسالم از طريق اين آموزه ها، مسلمانان را پيوسته به اين 
حقيقت رهنمون می سازد كه زندگی سياسی آن ها در دايره اصل حاكميت الهی قرار 

داشته، نگاه آنان به زندگی سياسی بناچار بايد نگاهی توحيدی باشد. 
اين اصل، نگرش مسلمانان به زندگی سياسی را نگرشی خاص ساخته، بر اساس آن، 
به  احساس می كنند  را  الهی«  زندگی سياسی خود همواره حضور »تدبير  در  مسلمانان 
عبارت ديگر، تدبير زندگی سياسی مسلمان، ناگزير تدبير الهی بوده، بر اساس آموزه ها و 
قوانين برخاسته از متون و منابع دينی مشخص می گردد. پرواضح است كه چنين نگرشی، 
تمايزی اساسی ميان تدبير زندگی سياسی مسلمانان با تدبير زندگی سياسی انسان های 
غيرمسلمان می افكند. اين تمايز را در دو جهت مهم می توان مشاهده كرد؛ نخست، از 
اين جهت كه تدبير زندگی سياسی مسلمانان فارغ از ارزش های دينی ناظر به زندگی 
سياسی نخواهد بود، و دوم اين كه چنين تدبيری، مبتنی بر قانون گذاری الهی در عرصه 
سياست است. بر اين اساس، می توان به اين نتيجه گيری كلی دست يازيد كه بر اساس 
مبانی هستی شناختی مكنون در متون و منابع دينی، اسالم، نگرشی توحيدی به سياست 
و زندگی سياسی را پايه تربيت سياسی مسلمانان قرار می دهد و بر اساس آن، ارزش ها و 

قوانين نظم سياسی را بنا می كند.

2ـ2. مبانى انسان شناختى تربيت سياسى
متون و منابع دينی ديدگاه خاصی نسبت به انـسان دارند؛ ديدگاهی كه بنيان های انسان 
شناختی ويژه ای را برای تربيت سياسی وی به همراه دارد. به طور كلی، می توان انسان 
شناسی اين متون را ذيل هستی شناسی توحيدی قرار داد و با مراجعه به آن ها، ويژگی 
های خاص انسان را معين نمود. اولين ويژگی ای كه می توان برای انسان در مراجعه به 

اين متون دريافت، »خليفه الهی« است. در اين باره در قرآن كريم می خوانيم:
ِفیَها  ُيْفِسُد  َمْن  ِفیَها  أَتْجَعُل  َقالُوا  َخِلیَفًة  اأَلْرِض  ِفي  َجاِعٌل  ِإنِّي  لِْلَماَلئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  )َوِإْذ 
ُس لََك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن(؛ »و هنگامی  ُح بَِحْمِدَک َونَُقدِّ َماَء َونَْحُن نَُسبِّ َوَيْسِفُك الدِّ
كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من روی زمين خليفه ای قرار می دهم، گفتند: آيا روی 
زمين كسی قرار می دهی كه در آن فساد می كند و خونريزی می كند )در حالی كه( ما 
سپاس تو را می گوييم و تقديس می كنيم تو را، گفت: من چيزی می دانــــم كه شما 
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نمی دانيد.«1
مفهوم  به  كه  می شود  محسوب  زمين  روی  خدا  جانشين  انسان  آيه،  اين  اساس  بر 
برخورداری وی از ظرفيت ويژگی های خاصی است كه اتصاف وی به خليفه الهی را ممكن 
ساخته است. بدين ترتيب، قرآن كريم در تربيت سياسی انسان نخستين پايه را خليفه الهی 
قرار می دهد. در نتيجه، انسان در عرصه سياست و زندگی اجتماعی ـ سياسی، جانشين خدا 
محسوب می شود. اين جايگاه، بی ترديد حقوق و تكاليف خاصی را موجب می گردد كه در 
بخش بعد به توضيح آن ها می پردازيم. دومين ويژگی انسان، امانت داری وی است. انسان 

از ديدگاه قرآن كريم امانت دار الهی شناخته شده است:
ِمْنَها  َوَأْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  َأن  َفَأبَْیَن  َوالِْجَباِل  َواأَلْرِض  ماَواِت  السهَّ َعَلی  اأَلَمانََة  َعَرْضَنا  )ِإنهَّا 
َوَحَمَلَها اإِلنَساُن ِإنهَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل(؛ »ما امانت را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه 
داشتيم اّما آن ها نپذيرفتند؛ آن را سنگين يافتند )اما( انسان آن امانت را پذيرفت همانا او 
ستم كننده و بسيار نادان است.«2 اين ويژگی نيز جايگاه خاصی به انسان می بخشد و او را 
از جمله در عرصه سياست، امانت دار الهی معرفی می كند. از اين رو، قرآن كريم با امانت 
دار معرفی كـردن انـسان، اين نـكته را گـوشزد می نمايد كه وی از شــــــايستگی های 
الزم برای امانت داری برخوردار است و در نتيجه در زندگی سياسی به عنوان امين، حقوق 

و تكاليف خاصی را دارا می گردد.
انسان فطرتی خدا آشنا دارد و اين نيز از ديگر ويژگی های انسان به شمار می آيد؛ در 

قرآن كريم می خوانيم:
ِ ذلَِك  لَِخْلِق اهللهَّ َتْبِديَل  َعَلْیَها اَل  النهَّاَس  َفَطَر  الهَِّتي   ِ ِفْطَرَت اهللهَّ َحِنیفًا  يِن  لِلدِّ )َفَأِقْم َوْجَهَك 
ُم َولِكنهَّ َأْكَثَر النهَّاِس اَل َيْعَلُموَن(؛ »پس روی خود را متوجه آيين خالص پروردگار  يُن الَْقیِّ الدِّ
كن. اين فطرتی است كه خداوند انسان ها را بر آن آفريده؛ دگرگونی در آفرينش الهی 

نيست. اين است آيين استوار ولی اكثر مردم نمی دانند.«3
اين آيه با فطری دانستن دين، انسان ها را به طور فطری در راستای دين الهی می داند. 
از اين رو، اين آيه با هماهنگ دانستن دين و فطرت انسان ها بر اين نكته تأكيد می كند 
كه انسان ها در صورت نبودن موانع، در مسير الهی قرار می گيرند. بنابراين، در فرايند 
تربيت سياسی توجه به اين نكته اساسی الزم است كه انسانّيت مبنای مشتركی است 
كه بر پايه آن سنت دينی بنا گرديده است و از اين رو، برای عمل به سنت دينی و قدم 
گذاشتن در مسير الهی بايد موانع را برطرف نمود. تربيت سياسی آن گاه دينی می گردد 

1 .بقره / 30.
2 .احزاب / 72.

3 . روم / 30. 104
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كه اوال بر پايه فطرت و اصول فطری بنا گردد و ثانيًا به برطرف نمودن موانع آن از قبيل 
جهل و ... بپردازد.

مختار بودن و با اراده بودن، ديگر ويژگی انسان را شكل می دهد. انسان، برخوردار از 
شخصيتی مستقل و آزاد است و به همين دليل به لحاظ تكوينی در انتخاب راه آزاد است. 

قرآن كريم در اين باره می فرمايد:
ا َكُفوراً(؛»ما راه را به او }انسان{ نشان داديم، خواه  ا َشاِكراً َوِإمهَّ ِبیَل ِإمهَّ )ِإنهَّا َهَدْيَناُه السهَّ

شاكر باشد}و پذيرا گردد{ يا ناسپاس.«1
در اين آيه ضمن اشـاره به هدايت انسان به راه سعـادت، انسان را در انـتخاب اين راه 
آزاد معرفی می كند؛ عالمه طباطبايی مقصود از هدايـت را در ايـن آيــه اعم از هدايت 
فطری و قولی )گفتاری( می داند. »هدايت فطری همان هدايت فطری بر اساس نوع 
خوبی  شناخت  اثر  در  سعادت  راه  به سوی  را  انسان  فطرتًا  خداوند  است؛  انسان  خلقت 
و  انبيا  از طريق دعوت  قولی، هدايت  از هدايت  و مقصود  است؛  نموده  بدی هدايت  از 

فرستادن كتاب ها و تشريع شرايع الهی می باشد.«2
بدين ترتيب قرآن كريم انسان را موجودی آزاد و با اراده معرفی می كند و از اين طريق 
اين نكته مهم را گوشزد می نمايد كه در فرايند تربيت سياسی، انسان ها اگر چه در انتخاب 
راه و مسير زندگی سياسی خود آزادند اّما بايد در اين گزينش به هدايت الهی به گونه 
فطری و از طريق دعوت انبيا و تشريع و شرايع نيز توجه نمايند. در واقع، آزادی انسان 
در زندگی سياسی در كنار توجه به اصل هدايت الهی مورد توجه اين آيه شريفه است. 
به همين دليل، در آيه ای ديگر، به صراحت از آزادی انسان در زندگی جمعی سخــــن 

می گويد:
ُر َما بَِقْوم َحتهَّی  َ اَل  ُيَغیِّ ِ ِإنهَّ اهللهَّ َباٌت ِمن بَْیِن  َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظونَُه ِمْن َأْمِر اهللهَّ )لَُه ُمَعقِّ
ُ بَِقْوم ُسوءاً َفاَل َمَردهَّ لَُه َوَما لَُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َوال(؛ »برای  ُروا َما بَِأنُفِسِهْم َوِإَذا َأَراَد اهللهَّ ُيَغیِّ
انسان مأمورانی است كه پی در پی، از پيش رو و از پشت سر، او را از فـرمان خدا }حوادث 
غير حتمی{ حفظ می كند )اّما( خداوند سرنوشت هيچ قومی را تغيير نمی دهد مگر آن كه 
آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند و هنگامی كه خداوند اراده سوئی به قومی )به 
خاطر اعمالشان( كند، هيچ چيز مانع از آن نخواهد شد و جز خداوند سرپرستی نخواهد 

داشت.«3
در اين آيه ضمن تأكيد بر اراده جمعی انسان ها برای تغيير زندگی عمومی خود، به اين 

1 . انسان / 3.
2 . عالمه طباطبايی، همان، ج20، ص 123.

3105 . رعد / 11.
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نكته اشاره می كند كه اين اراده به مفهوم تفويض نيست و اراده الهی در جايگاه برتر قرار 
دارد. از اين رو، اگر چه اين آيه با به رسميت شناختن آزادی انسان ها حق مشاركت در 
تعيين ســرنوشت خود را به آن ها اعطا می كند اما با انكار تفويض، تكاليفی را نيز برای 
آن ها معين می كند. در نتيجه، اين آيه نيز با اشاره به اين ويژگی بسيار مهم انسان ها، 
حقوق و تكاليفی را در عرصه زنـدگی عمومی برای آنان به رسميت می شناسد كه در جای 

خود به آن ها اشاره می كنيم.
چنين ويژگی هايی را )برای انسان( می توان در روايات نيز مشاهده كرد. به عنوان نمونه 

و به جهت رعايت اختصار تنها به سه روايت از امام علی         اشاره می كنيم:
»بنده ديگری نباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.«1

»هرگز انديشه خردمندانه را نمی توان با ديدن چشم و شنـاخت حّسی بـرابر دانـست 
چه بـسا كه چشم ها به صاحب خود دروغ بگويند اّما آن كه از عقل راه بجويد، عقل به 

او خيانت نمی كند.«2
»از خردت همين بس كه بدان، راه سقوط را از تكامل بازشناسی.«3

همان طور كه مالحظه می شود رابطه معناداری ميان آزاد بودن، عاقل بودن و رسيدن 
با تكيه بر  از آن جا كه كمال امری مطلوب است، انسان  به كمال، ترسيم شده است. 
عقل خود، برخوردار از نعمت آزادی گرديده تا خود به كمال برسد. به گفته استاد مطهری: 
»چون اگر آزادی نباشد، نمی تواند به كمال خودش برسد، خدا انسان را طوری خلق كرده 
است كه به كمال خودش از راه آزادی و انتخاب و اختيار برسد؛ راه كمال غير از اين كه 
قدم انسان با اختيار و آزادی باشد، ممكن نيست جور ديگری طی شود، همين قدر كه 

اجبار آمد، ديگر اين راه نرفتنی است.«4
از آنچه گذشت، بنيان های معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی تربيت 
سياسی به دست آمد. متون و منابع دينی با تدارك اين بنيان های نظری، پايه ها و مبانی 
تربيت سياسی را مطرح نموده، بر اساس آن ها، اصول تربيت سياسی تنظيم و ارائــه 
می گردد. در ادامه با توّجه به اين مبانی و مراجعه به متون و منابع دينی، اصول و تربيت 

سياسی را توضيح می دهيم.

3 . اصول و تربيت سياسى در متون و منابع دينى
تربيت سياسی برخوردار از اصولی است كه رعايت آن ها تـحقق تـربيت سيـاسی را 

1 . نهج البالغه، همان، ص 379.
2 . عبدالمجيد معاديخواه: فرهنگ آفتاب، تهران، نشر ذّره، 1373، حرف 4.

3 . همان.
4 . مرتضی مطهری: انسان كامل، تهران، صدرا، بی تا، ص 349.
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ممكن می سازد. اصول مذكور به مثابه اصـول راهنـما، جهت گيری اصلی تربيت سيـاسی 
را نـشان می دهد و فرايند آن را در چارچوب مشخصی قرار می دهد. چنانچه فرايند تربيت 
سياسی در يك جامعه بر اساس اصول مذكور تحقق يابد می توان فرايند مذكور )دست 
يابی به اهداف تربيت سياسی( را انتظار داشت. در حالی كه اگر فـرايند مذكور، خـارج از 
اصول راهنما قـرار گيرد، دست يابی به اهداف مورد نظر امكان پذير نخواهد بود. دقت 
در آموزه های ناظر به تربيت سياسی در متون و منابع دينی بيانگر اصول خاصی است كه 
كنار هم قرار دادن آن ها می توانند جهت گيری خاص تربيت سياسی در متون و منابع 
دينی را مشخص كنند. در ادامه با توضيح اصول تربيت سياسی، جهت گيری خاص تربيت 

سياسی از ديدگاه اسالم را نمايان می سازيم.

1 ـ3. اصل وفادارى
حاكم  و  سياسی  نظام  به  نسبت  وفاداری  اصل  سياسی،  تربيت  مهم  اصول  از  يكی 
اسالمی است. اين وفاداری با حمايت از نظام سياسی و پيروی از حاكم اسالمی تحقق 
می يابد. اصل وفاداری بيانگر اين نكته اساسی است كه رابطه فرد مسلمان با نظام سياسی 
و حاكم اسالمی از نوع رابطه ای معنوی است و به همين دليل، پيوندی معنوی و محكم 
ميان اين دو برقرار است. قرآن كريم در آيات متعددی اصل مذكور را مورد توجه قرار داده 
است. در برخی از آيات از اين رابطه با استفاده از واژه »واليت« سخن گفته شده است. 

به عنوان نمونه می فرمايد:
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن(؛  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزهَّ )ِإنهََّما َولِیُُّكُم اهللُّ َوَرُسولُُه َوالهَِّذيَن آَمُنوا الهَِّذيَن ُيِقیُموَن الصهَّ
همانا تنها خداوند و رسولش و كسانی كه ايمان آورده اند، كسانی كه نماز را به پا می دارند 

و در حالی كه در ركوع هستند زكات می پردازند، ولّی شما هستند.«1 
در اين آيه مفهوم واليت در قالب واژه »ولّی« به كار رفته است. اين واژه از نظر لغوی 
در سه معنای قرب و نزديكی،2 تصرف در امور ديگران،3 و تصّدی و سرپرستی امور4 به 

1 . مائده / 55.
2 . راغب در مفردات می نويسد: »حقيقت واليت اين است كه دو چيز يا بيش تر با يكديگر به نحوی نزديك شده و 
اتحاد پيدا كنند كه غير از ذاتيت و هويت آن دو چيز، چيز ديگری در بين نباشد و از اين واژه برای قرب و نزديكی مكانی، 

نسبی، دينی، دوستی، يار و ياوری، و اعتقادی، استفاده می شود«؛ مفردات، ص 570.
3 . در لسان العرب می خوانيم: »ولّی و سرپرست يتيم كسی است كه امور او را رسيدگی می كند و نيازهای او را تأمين 

می كند و ولّی زن كسی است كه عقد ازدواج را بر او جاری می سازد )در اختيار دارد(؛ ج 15، ص 407
4 . ابن اثير می نويسد: »در اسماء الهی ولّی يعنی ناصر و ياری كننده و گفته شده است كه متولی و سرپرستی امور عالم 
و مخلوقات است كه قوام آنها به اوست. و از اسماء خداوند متعال »والی« است يعنی صاحب تمامی اشياء و تصرف كننده 

107در آن ها«؛ نهايه، ج 5، ص 227.
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كار رفته است كه از اين ميان معنای نخست معنای اصلی واژه واليت دانسته شده و دو 
معنای ديگر به نوعی به معنای نخست بر می گردند. به گفته استاد مطهری:

»معنای اصلی اين كلمه همچنان كه راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن 
چيزی در كنار چيز ديگری است، به نحوی كه فاصله ای در كار نباشد... به همين مناسبت 
طبعًا اين كلمه در مورد قرب و نزديكی به كار رفته است اعم از قرب مكانی و قرب معنوی 
و باز به همين مناسبت در مورد دوستی، ياری، تصّدی امر، تسلط و معنای ديگر از اين 

قبيل استعمال شده است، چون در همه اين ها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.«1
از  خـاص  فـردی  كه  گاه  آن  و  دارد  وجود  قرابت  نوعی  واليت  مفهوم  در  بنابراين 
واليـت بـرخوردار می گردد، نوعی رابطه قرابت معنوی ميان وی وافراد ديگر برقـــرار 
می گردد. قرآن كريم نه تنها چنين رابطه ای ميان فرد مسلمان و حاكم اسالمی را به 
رسميت می شناسد، در سطحی گسترده تر، در جامعه اسالمی نيز از ضرورت اين رابطه 

معنوی سخن می گويد. به همين دليل به مومنان سفارش می كند:
)اَل َيتهَِّخِد الُْمْؤِمُنوَن الَْكاِفِريَن َأْولَِیاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِنیَن َوَمن َيْفَعْل ذلَِك َفَلْیَس ِمَن اهللِّ ِفْي 
َشْيء(؛ »افراد با ايمان نبايد به جای مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب 

كنند و هر كس چنين كند، هيچ رابطه ای با خدا ندارد... .«2
همان طور كه عالمه طباطبايی اشاره می كند: »اوليا جمع ولّی از واليت گرفته شده 
كه در اصل در اختيار گرفتن تدبير يك امر است... اّما زياد در معنای محبت و دوستی به 
كار رفته است؛ زيرا محبت غالبًا موجب تصرف افراد دارای محبت به يكديگر، در امور 
ديگری است.«3 قرآن كريم با توّجه به چنين رابطه معنوی ميان مؤمنان به طور كلی و 
ميان مؤمنان و حاكم اسالمی به طور خاص، در تربيت سياسی آنان، بر اصل وفاداری 

تأكيد نموده و از آنان »اطاعت« را طلب نموده است.
ُسوَل َوُأولِي اأَلْمِر ِمْنُكْم...(؛ »ای كسانی كه  )َياَأيَُّها الهَِّذيَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللهَّ َوَأِطیُعوا الرهَّ

ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولواالمر را... .«4
در اين آيه از طرفی واجدان شرايط و شايستگان اطاعت معرفی شده اند و از طرف ديگر، 
اطاعت مردم از آنان درخواست گرديده است. از اين رو، اين آموزه پيامی دوگانه دارد: 
به حاكم، آمريت گرايی }اقتدار{؛ و به رعيت تسليم پذيری}اطاعت{؛5 اصل وفاداری 

1 . مرتضی مطهری: مجموعه آثار، ج 3، والءها و واليت ها، قم دفتر انتشارات اسالمی، 1362، ص 4 ـ 3.
2 . آل عمران / 28.

3 . عالمه طباطبايی: همان، ج 3، ص 151.
4 . نساء / 59.

5 . برنارد لويس: زبان سياسی اسالم، ترجمه غالمرضا بهروز لك، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، 1368، 
ص 171.

108

ت
اال

مق

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


در سخنان امام علی         نيز به كّرات مورد تأكيد قرار گرفته است. وی درباره اهميت و 
ارزش وفاداری می فرمايد:

»ای مردم وفاداری همراه راستی است كه سپری محكم تـر و نگهدارنده تر از آن سراغ 
نداريم.«1

يكی از داليل اهميت وفاداری به حاكم اسالمی به عنوان يكی از اصول تربيت سياسی، 
از اين واقعيت است كه مردم در نظام سياسی اسالم، حكومت را به  نشأت گرفتن آن 
عنوان امانت الهی در اختيار حاكم اسالمی قرار می دهند. اين واگذاری خود به مفهوم 
تحقق يك عهد و پيمان است و از اين رو، وفاداری نسبت به حاكم اسالمی به مفهوم 

وفاداری به عهد و پيمان است. به همين دليل امام علی        می فرمايد:
»عهد و پيمان ها را پاس داريد و به خصوص با وفاداران.«2

اهمّيت اصل وفاداری نسبت به حاكم اسالمی در تربيت سياسی آن قدر زياد است كه می 
توان مهم ترين عامل ناكامی حكومت و حاكم اسالمی را عدم وفاداری مردم دانست. امام 
علی        پس از جنگ نهروان در نكوهش لشكريان خود كه برای نبرد نهايی با معاويه 
سستی میورزيدند، سخنان مبسوطی ايراد فرمودند كه در بخش هايی از آن خطاب به 

آنان می فرمايد:
»فرمان خدا را بر شما می خوانم، از آن فرار می كنيد؛ و با اندرزهای رسا و گويا شما را پند 
می دهم، از آن پراكنده می شويد؛ شما را به مبارزه با سركشان ترغيب می كنم، هنوز سخنانم 
به آخر نرسيده چون مردم سبأ متفرق می شويد ... رهبر شما از خدا اطاعت می كند، شما با او 

مخالفت می كنيد؛ اما رهبر شاميان خدای را معصيت می كند، از او فرمانبردارند... .«3

2 ـ 3. اصل حق مدارى
دومين اصل حاكم بر تربيت سياسی از ديدگاه قرآن و روايات، اصل حق مداری است 
كه در واقع، محدوده اصل نخست را نيز تعيين می كند. به ديگر سخن اصل وفاداری 
اگرچه همان طور كه گذشت، از اهميت بسيار زيادی در تربيت سياسی برخوردار است، 
اّما از ديدگاه اسالم اين اصل هيچ گاه مطلق نيست. اصل وفاداری تا آن جا رواست كه 
حكومت و حاكم اسالمی در مدار حق قرار داشته باشند. اسالم از پيروان خود وفاداری 
نيازمند  مداری  حق  بی ترديد  اّما  می كند  طلب  را  اسالمی  حاكم  و  حكومت  به  نسبت 

شناخت معيار حق است.
قرآن كريم قبل از آن كه مؤمنان حق مداری را طلب نمايد، خداوند را بيان كننده حق 

1 . نهج البالغه، همان، ص 65.
2 . همان، ص 473.
3 . همان، ص 127.
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معرفی كرده، از اين طريق بر اين نكته تأكيد می كند كه معيار حق مداری حكم الهی 
است:

)ِإِن الُْحْكُم ِإالهَّ هلِلِّ َيُقصُّ الَْحقهَّ َوُهَو َخْیُر الَْفاِصِلیَن(؛ »حكم تنها از آن خداوند است، حق 
را بازگو می كند و او بهترين جداكننده حق از باطل است.«1

بی ترديد تحقق اين مهم از سوی خداوند متعال تنها از طريق تشريع صورت گرفته، 
در نتيجه شريعت معيار حق مداری معرفی می گردد:

ِه َولَْو َكِرَه الُْمْشِرُكوَن(؛  يِن ُكلِّ )ُهَو الهَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ لُِیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
»او كسی است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همه آيين ها غالب 

گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند.«2
و در جايی ديگر خطاب به حضرت داود او را خليفه خود معرفی كرده، از او داوری بر 

اساس حق  يا حق مداری در داوری را درخواست می كند:
(؛ »ای داود ما تو را روی  )َيا َداُوُد ِإنهَّا َجَعْلَناَک َخِلیَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكم بَْیَن النهَّاِس بِالَْحقِّ

زمين خليفه}حاكم{ قرار داديم پس بين مردم به حق داوری و حكم كن.«3
بنابراين قرآن كريم خداوند را تعيين كننده حق و معرفی كننده آن از طريق شريعت و 
ارسال پيامبران دانسته، از اين طريق هم از حاكمان و هم از مردم درخواست می كند تا 
در زندگی سياسی خود بر مدار حق حركت نمايند. در واقع، می توان گفت كه اسالم حق 
مداری را ابتدا از حاكمان درخواست كرده، در اين صورت اصل وفاداری مردم را ضروری 
می داند اما افزون بر اين از مردم نيز حق مداری را طلب می كند. امام علی        حق مداری 
را يكی از اوصاف متقين برشمرده است،4 و در آويختن با حق را باعث نابودی می داند.5 
حق مداری به عنوان يك اصل، آن گاه كه در زندگی سياسی مورد توجه قرار می گيرد، 
معيار تعيين كننده حقوق اجتماعی ـ سياسی حاكم و مردم می گردد؛ امام علی       حقوق 

مذكور را اين گونه بر می شمارد:
»ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است 
كه از خيرخواهی شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادالنه تقسيم كنم و شما 
را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگی را 
بدانيد و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان 

1 .انعام / 57.
2 . توبه / 33.
3 . ص / 26.

4 . و از حق خارج نمی شود. نهج البالغه، همان، ص 289.
5 . هر كس كه با حق درآويزد، نابود می گردد. همان، ص 477؛ و نيز هر كس با حق در افتاد نابود شد. همان، ص 
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برايم خيرخواهی كنيد، هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و چون فرمان دادم اطاعت 
كنيد.«1

از مجموعه آنچه گذشت، آشكار می شود كه در ديدگاه اسالم، اوال معيار تمامی رفتارها 
و از جمله رفتارهای سياسی »حق« است؛ ثانيا معيار نهايی حق، خداوند و شريعت است؛ 
و ثالثًا خداوند و شريعت حقوق متقابلی را برای حاكمان و مردم معين نموده است و از 
آنان رعايت آن ها را درخواست نموده است. بدين ترتيب فرد مسلمان در زندگی سياسی 
خود، اوال خود را صاحب حق می داند و ثانيا در استيفای حقوق خود، خود را موظف به قرار 
گرفتن در مدار حق می بيند؛ در نتيجه هر رفتاری از او در زندگی سياسی بايد در چارچوب 
انجام گيرد. پرواضح است كه در صورت تحقق چنين  حق و در راستای استيفای حق 
معياری در رفتار سياسی شهروندان و حاكمان، نزاع و اختالفات كاهش يافته، زمينه های 

شكوفايی در آن جامعه فراهم می گردد.

3ـ3. اصل عدالت محورى
سومين اصل تربيت سياسی، اصل عدالت محوری است كه از جايگاه بااليی در ميان 
اصول تربيت سياسی از ديدگاه اسالم برخوردار است. مقصود از عدالت محوری، محور 
قرار گرفتن اصل عدالت در تمام رفتارهای سياسی است. متون و منابع دينی دربرگيرنده 
سفارش های متعددی نسبت به اين اصل است؛ اما با تاكيد بر اهميت آن، اصل مذكور 
را برخاسته از رسالت پيامبران معرفی می كند. قرآن كريم در آيات متعددی به اين اصل 

سفارش می كند؛ از جمله خطاب به مومنان می فرمايد:
اِمیَن هلِلِّ ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َواَل َيْجِرَمنهَُّكْم َشَنآُن َقْوم َعَلی َأالهَّ  ) َياَأيَُّها الهَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا َقوهَّ
َتْعِدلُوا ِإْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب لِلتهَّْقَوى َواتهَُّقوا اهللهَّ ِإنهَّ اهللهَّ َخِبیٌر بَِما َتْعَمُلوَن(؛ »ای كسانی كه ايمان 
آورده ايد، همواره برای خدا قيام كنيد و از روی عدالت گواهی دهيد. دشمنی با جمعيتی، 
از  و  است  نزديك تر  پرهيزگاری  به  كه  كنيد  عدالت  نكشاند؛  عدالت  ترك  به  را  شما 

)معصيت( خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام می دهيد باخبر است.«2
انبيا را زمينه سازی  در آيه ای ديگر نظر به اهميت عدالت محوری، هدف از رسالت 

تحقق عدالت معرفی می كند:
بِالِْقْسِط(؛ »به  النهَّاُس  لَِیُقوَم  َوالِْمیَزاَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  َوَأنَزلَْنا  َناِت  بِالَْبیِّ ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  )لََقْد 
همراهشان  ميزان  و  كتاب  و  فرستاديم  روشن  دليل های  با  را  خود  پيامبران  تحقيق 

فرستاديم تا مردم عدل را به پا دارند.«3
1 . همان، ص 61.

2 .مائده / 8.
3 . حديد / 45.
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همان طور كه مالحظه می شود در اين آيه به دو نكته مهم اشاره شده است. نخست 
اين كه كتاب و ميزان، مبنا و معيار عدالت محوری معرفی شده و دوم اينكه خود مردم 
مجريان عدالت معرفی شده اند. بنابراين از ديدگاه اسالم تنها حكومت و حاكمان موظف 
به اجرا و تحقق عدالت نيستند بلكه مردم نيز چنين وظيفه ای را بر عهده دارند. به همين 
تربيت  فرايند  در  زيادی  اهميت  از  عدالت  اجرای  در  مردم  و  حاكمان  هماهنگی  دليل 
سياسی دينی برخوردار است. امام علی     به هنگام توضيح حقوق متقابل حاكمان و مردم 

به هماهنگی آنان در اجرای عدالت، اين گونه اشاره می كند:
»... و آن گاه كه مردم حق رهبری را ادا كند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن 
جامعه عزت يابد و راه های دين پديدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پيامبر           پايدار 
گردد؛ پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش 
كند،  رعيت ستم  بر  زمامدار  يا  بر حكومت چيره شوند  مردم  اگر  اما  مايوس می گردد. 
وحدت كلمه از بين می رود نشانه های ستم آشكار و نيرنگ بازی در دين فراوان می گردد 

و... .«1
از موارد ياد شده عالوه بر اهميت عدالت محوری و ضرورت هماهنگی مردم و حاكمان 
در اجرای عدالت، ارتباط تنگاتنگ حق و عدالت نيز آشكار می گردد؛ بنابراين می توان 
اصل عدالت محوری را در ارتباط با اصل حق مداری در تربيت سياسی و دينی دانست. 
مردم بر اساس اين دو اصل در رفتارهای سياسی خود بايد دو معيار حق و عدالت را مدنظر 
قرار دهند و به همين دليل در كالم امام علی       بر اساس اين دو معيار، نظارت مردمی 

به عنوان يكی از رفتارهای سياسی شهروندان دانسته شده است:
»... گمان مبريد اگر به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در پی بزرگ نشان دادن 
خويشم زيرا كسی كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد عمل كردن 
به آن برای او دشوارتر خواهد بود؛ پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خودداری نكنيد؛ 
زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمی دانم مگر آن كه خداوند مرا 

حفظ فرمايد.«2
بنابراين معيار انتقاد و نظارت و يا مشورت دهی به حاكمان از ديدگاه امام علی        ، حق 
و عدالت است و بدين ترتيب اصل عدالت محوری در كنار حق مداری دو اصل مهم در 

تربيت سياسی از ديدگاه اسالم است.

4 ـ3. اصل عقل گرايى
يكی از اصول مهم تربيت سياسی از ديدگاه اسالم، عقل گرايی است. متون و منابع 

1 . نهج البالغه، همان، ص 315.
2 . همان، ص 317.
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دينی توجه خاصی نسبت به ضرورت تعقل و به كارگيری عقل در فرايند تربيت سياسی 
انسان ها داشته، بر ضرورت آن تأكيد نموده اند. تعقل و عقل گرايی در رفتارهای سياسی، 
بر  تاكيد  رو  اين  از  می سازد؛  فراهم  را  دينی  جامعه  و  افراد  شكوفايی  و  رشد  موجبات 
اصول وفاداری، حق مداری و عدالت محوری با تكيه بر مرجعيت دين در تبيين معيارها 
و شاخص های اصول مذكور به مفهوم ناديده گرفتن عقل در فرايند تربيت سياسی دينی 
نيست. قرآن كريم در موارد متعددی بر ضرورت به كارگيری عقل برای درك حقايق 
تاكيد نموده است؛ يكی از اين موارد كه ارتباط تنگاتنگی با زندگی سياسیـ  اجتماعی دارد 

درك عقالنی علل و عوامل هالكت اقوام پيشين است؛ به عنوان نمونه:
َن الُْقُروِن َيْمُشوَن  ِفي َمَساِكِنِهْم ِإنهَّ ِفي ذلَِك اَلَيات  )َأَفَلْم َيْهِد لَُهْم َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ
اَلُْولِي النَُّهی(؛ »آيا برای هدايت آنان كافی نيست كه بسياری از نسل های پيشين را )كه 
طغيان و فساد كردند( هالك نموديم و اين ها در مسكن های )ويران شده( آنـــان راه 

می روند و مسلما در اين امر نشانه های  روشنی برای خردمندان است.«1
قرآن كريم در اين آيه، تأمل خردمندان را در نشانه ها و داليل، موجب هدايت انسان 
ها دانسته، از اين طريق درك سياسی انسان ها را درباره عقل و عوامل زوال و انحطاط 
جوامع افزايش می دهد. از نگاه قرآن، اهل تعقل اهل بصيرتند و آنان می توانند با تعقل، 

از حوادث و وقايع عبرت گيرند:
»و خداوند هر كس  اأَلْبَصاِر(؛  لَِعْبَرًة أُلولِي  ذلَِك  ِإنهَّ ِفي  َيَشاُء  َمن  بَِنْصِرِه  ُد  ُيَؤيِّ )َواهللُّ 
را بخواهد )و شايسته بداند( با ياری خود تاييد می كند؛ در اين عبرتی است برای اهل 

بصيرت.«2
و نيز در آيه ای ديگر می فرمايند:

َب الهَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَأَتاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْیُث اَل َيْشُعُروَن(؛ »كسانی كه از آن ها بودند  )َكذهَّ
نيز )آيات ما را( تكذيب كردند و عذاب )الهی( از جايی كه فكر نمی كردند به سراغشان 

آمد.«3
بنابراين، قرآن كريم در موارد متعدد و به مناسبت های مختلف بر ضرورت به كارگيری 
عقل تاكيد نموده، از اين طريق رشد و شكوفايی عقلی انسان ها را در زندگی سياسی ـ 
اجتـــماعی خود فـراهم می سازد؛ از اين رو، می توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قرآن 
كريم، انسان ها با برخورداری از عقل و با به كارگيری آن می توانند درستی را از نادرستی 
تشخيص دهند و به همين دليل قران كريم انسان ها را تغيير دهنده سرنوشت خود معرفی 

1 . طه / 128.
2 . نهج البالغه، آل عمران / 13.
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می كند:
ُروا َما بَِأنُفِسِهْم(؛ »همانا خداوند سرنوشت هيچ قومی را  ُر َما بَِقْوم َحتهَّی ُيَغیِّ َ اَل ُيَغیِّ )ِإنهَّ اهللهَّ

تغيير نمی دهد مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.«1
مقصود از تعبير »تغيير آنچه كه در خودشان است«، تغيير در محتوای درونی آن ها و 
شكل گيری اراده و عزم بر تغيير است كه تنها از طريق تعقل و به كارگيری عقل ميّسر 

است.
بنابراين قرآن كريم در تربيت سياسی انسان ها بر اين نكته تاكيد می كند كه آنان در 
صورت به كارگيری عقل می توانند به عنوان انسان های فعال در سرنوشت خود دخالت 

كرده، تحول اساسی در زندگی سياسی ـ اجتماعی خود ايجاد كنند.
گـــــــرامی  پيامبر  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  نيز  روايات  در  گرايی  عقل  اصل 

اسالم         درباره اهميت عقل می فرمايد:
»خدا در ميان بندگانش نعمتی بــاالتر از عقل تقسيم نـكرده و بـندگانش فرايـض 
الهی را به جا نمی آورند تا آن ها را با عقل خود دريابند و تمام عابدان در فضيلت عبادتشان 

به پايه عقل نمی رسند.«2
امام علی        نير درباره ارزش عقل می فرمايد:

چون  دانشی  و  دورانديشی...  چون  عقلی  و  نيست...  عقل  از  سودمندتر  ای  »سرمايه 
انديشيدن نيست.«3

در جايی ديگر می فرمايد:
»هرگز انديشه خردمندانه را نمی توان با ديدن چشم و شناخت حسی برابر دانست؛ چه 
بسا كه چشم ها به صاحب خود دروغ بگويند اما آن كه از عقل راه بجويد به او خيانت 

نمی كند.«4
و يا:»از خردت همين بس كه بدان راه سقوط را از تكامل بازشناسی.«5

اين سفارش ها به خوبی، محور قرار گرفتن عقل را در زندگی انسان برای شناخت خوبی 
و نيكی نشان می دهد از اين رو در تربيت سياسی دين، عقل و به كارگيری آن، نقش و 

جايگاه بااليی دارد.

1 . رعد / 11.
2 . ناصر مكارم شيرازی: پيام قرآن، قم، انتشارات مدرسة االمام علی بن ابيطالب)عليه السالم(، چاپ پنجم، 1376، ج 1، ص 

159
3 . نهج البالغه، همان، ص 463.

4 . عبدالمجيد معاديخواه: فرهنگ آفتاب، نشر ذره، 1373، حرف ع .
5 . همان.
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5 ـ3. اصل مشاركت طلبى
از ديگر اصول حاكم بر تربيت سياسی از ديدگاه اسالم، اصل مشاركت طلبی است. 
تربيت سياسی از اين ديدگاه بايد به گونه ای صورت گيرد كه مشاركت در زندگی جمعی 
را به دنبال داشته باشد؛ مشاركت در زندگی سياسی ـ اجتماعی از ديدگاه اسالم يك حق 
و در عين حال تكليف به حساب می آيد. متون و منابع بر اصل مشاركت طلبی در زندگی 
سياسی و اجتماعی داللت می كنند كه يكی از مهم ترين نتايج اين اصل، آموزه شورا 
و مشورت است. شورا و مشورت بيانگر حق شهروندان نسبت به مشاركت در تــصميم 

گيری های اساسی و تكليف حاكمان در مراجعه به كارشناسان است.
در قرآن كريم واژه شورا دو بار در وجه سياسی - اجتماعی به كار رفته است:

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن(؛ »و  اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَْیَنُهْم َوِممهَّ ِهْم َوَأَقاُموا الصهَّ )َوالهَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّ
كسانی كه دعوت پروردگارشان را اجابت می كنند و نماز را بر پا می دارند و كارهايشان به 

صورت مشورت در ميان آن ها است و از آنچه به آن ها روزی داده ايم انفاق می كند.«1
اگرچه اين آيه در مكه و قبل از تاسيس دولت اسالمی پيامبر )صلی اهلل عليه وآله( نازل شده 
ميـان  در  فـرهنگ عمومی  به يك  و مشورت  تبديل شدن شورا  بر ضرورت  اما  است 
مومنان داللت می كند؛ به گفته عالمه طباطبايی در اين آيه به اين مطالب اشاره شده 
است كه مومنان، اهل رشد و رسيدن به واقع هستند و در به دست آوردن رای و نظر 
صحيح با مراجعه به عقول و عقال دقت می كنند.2 در واقع، در اين آيه، مومنان به مشورت 
آنان در زندگی سياسی ـ اجتماعی  دهی ترغيب شده اند؛ بدين ترتيب، زمنيه مشاركت 

فراهم می گردد.
َفاْعُف  َحْولَِك  ِمْن  وا  اَلنَفضُّ الَْقْلِب  َغِلیَظ  َفّظًا  ُكنَت  َولَْو  لَُهْم  لِنَت  اهللِّ  ِمَن  َرْحَمة  )َفِبَمـا 
ِلیَن(  ْل َعَلی اهللِّ ِإنهَّ اهللهَّ ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّ َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكهَّ
»به )بركت( رحمت الهی در برابر آنان )مردم( نرم شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از 
اطراف تو پراكنده می شدند؛ پس آن ها را ببخش و برای آن ها آمرزش طلب و در كارها 
با آنان مشورت كن پس هنگامی كه تصميم گرفتی بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند، توكل 

كنندگان را دوست دارد.«3
اين آيه پس از جنگ احد نازل شده و با وجود شكستی كه در آن، نصيب مسلمانان شد 
از پيامبر       می خواهد كه با مسلمانان مشورت نمايد. اين آيه پس از تاسيس دولت در 
مدينه نازل شده و مخاطب آن، پيامبر         به عنوان حاكم اسالمی است؛ از اين رو، اين 

1 . شوری / 38.
2 . عالمه طباطبايی،همان، ج 18، ص 63.
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آيه تكليف حاكم اسالمی را معين می كند. كنار هم قرار دادن اين آيه با آيه قبل اين نكته 
را نشان می دهد كه اصل مشاركت طلبی نيز امری دو سويه است: از سويی حق مردم 
شناخته می شود و قرآن كريم در تربيت سياسی مردم، آنان را با اين حق آشنا می سازد؛ اما 
از سوی ديگر تكليف حاكم اسالمی شناخته می شود و وی موظف است با زمينه سازی 

الزم، حق مردم را تحقق بخشد.
»محمدرشيد رضا« به فوايد و آثار تربيتی شورا و مشورت اين گونه اشاره می كند:

»)شورا واجب است( و اگر چه مردم در آن دچار اشتباه شوند زيرا تمامی خير و خوبی 
در تربيت آن ها بر عمل كردن به مشورت است نه عمل به رای رئيس، و اگر چه رای او 
صحيح باشد چرا كه در اين امر منفعتی است برای آن ها در آينده حكومتشان، اگر اين 
اصل و ركن عظيم )مشاوره( را به پا دارند... و خطر واگذاری امر خود به يك نفر، بزرگ 

تر و شديدتر است.«1
اصل مشاركت طلبی از طريق مراجعه به آموزه شورا در سخنان پيامبر       و امامان 
معصوم       نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پيامبر اسالم        درباره اهميت شورا 

و مشورت می فرمايد:
مطـلوب  و  راسـت  راه  به  كه  اين  مگـر  نـمی كـند  كـارهايش مشورت  در  »كـسی 

هـدايت می شود.«2
و نيز درباره اهميت آن در زندگی سياسی می فرمايد:

»هنگامی كه زمامداران شما نيكان شما باشند و توانگران شما سخاوتمندان، و كارهايتان 
به مشورت انجام گيرد در اين موقع روی زمين برای شما بهتر است؛ ولی هرگاه زمامداران 
افرادی بخيل باشند و در كارها مشورت نكنيد، در اين صورت  بدان شما و ثروتمندان 

زيرزمين از روی آن برای شما بهتر است.«3
امام علی      نيز در اين باره می فرمايد:

»هر كس به خودسری گرايد تباه می شود و هر كس ديگران را به مشورت گيرد، با 
هوش و خرد آنان شركت جسته است.«4

و نيز:
خوب  خطا  از  را  صحيح  كند،  استقبال  گوناگون  آرای  و  افكار  از  كه  كس  »آن 

1 . محمد عبدالباقر ابوفارس: حاكم الشوروی فی االسالم و نتيجتها، بی جا، درالقرآن، 1987 م، ص 34 و 33.
2 . محمد محمدی ری شهری: ميزان الحكمه، قم، مكتبة االعالم االسالمی، 1403 ق، ص 211.

3 . ابو محمد الحسن بن الحسين بن شعبه: تحف العقول عن آل الرسول، بخش مواعظ النبی و حكمه، بی جا، موسسه 
النشر االسالمی، 1404 ق، ص 36.
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شناسد.«1
بنابراين اسالم با سفارش به شورا و مشورت، بر اصل مشاركت طلبی در زندگی سياسی 
ـ اجتماعی تاكيد نموده، بدين ترتيب، يكی ديگر از اصول تربيت سياسی از ديدگاه اسالم 
آشكار می گردد. البته اصل مذكور از ديگر آموزه ها نيز قابل استنباط است كه به جهت 

رعايت اختصار تنها به آموزه شورا و مشورت اشاره شد.

6ـ 3. اصل مسؤوليت پذيرى
اصل مسؤوليت پذيری يكی ديگر از اصول بسيار مهم حاكم بر تربيت سياسی در متون 
و منابع دينی است. آموزه های دينی همواره انسان را موجودی مسؤول در برابر سرنوشت 
خود و جامعه معرفی كرده اند. بر اساس اين آموزه ها هيچ گاه يك شهروند مسلمــان 
نمی تواند نسبت به اين سرنوشت بی تفاوت باشد و موظف است در حوادث مختلف عكس 
العمل مناسبی انجام دهد؛ از اين رو، بی تفاوتی در زندگی سياسی از ديدگاه اسالم مردود 

بوده، انسان مسؤول شناخته می شود.
 اين مسؤوليت پذيری - همان طور كه اشاره شدـ  در دو سطح مطرح شده است؛ سطح 
فردی و سطح اجتماعی. مسؤوليت پذيری در سطح فردی، ناظر به سرنوشت فردی است. 
انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود همواره مسؤول شناخته می شود. اين مسؤوليت 
پذيری نشات گرفته از خصلت ذاتی اراده و اختيار وی است. از ديدگاه اسالم، انسان آزاد 
آفريده شده است و از اين رو مسؤول رفتارهای خود تلقی می گردد. به عبارت ديگر انسان 
به گونه ای آفريده شده است كه قادر باشد بر اساس نيروها و قوای باطنی خود ـ به ويژه 
عقلـ  تصميم گرفته، عملی را انجام دهد و يا ترك نمايد. اين ويژگی به انسان شخصيتی 
مستقل و آزاد بخشيده، به همين دليل به لحاظ تكوينی در انتخاب هر راهی آزاد است. 

در قرآن كريم می خوانيم:
ا َكُفوراً(؛ »ما راه را به او )انسان( نشان داديم خواه  َوِإمهَّ ا َشاِكراً  ِبیَل ِإمهَّ )ِإنهَّا َهَدْيَناُه السهَّ

شاكر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس.«2
در اين آيه ضمن اشاره به هدايت انسان به راه سعـادت، انسان را در انتخاب اين راه، 
آزاد معرفی می كند. عالمه طباطبايی مقصود از هدايت را در ايـن آيه اعم از هـدايت 
فطری و قـولی )گفتــــاری( می داند هدايت فطری همان هدايت بر اساس نوع خلقت 
انسان است. خداوند، فطرت انسان را به سوی راه سعادت در اثر شناخت خوبی از بدی 
انبيا و فرستادن  هدايت نموده است و مقصود از هدايت قولی، هدايت از طريق دعوت 

1 . همان، ص 475.
2117 . انسان / 3.
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كتاب ها و تشريع شرايع الهی می باشد.«1 
از اين رو، در اين آيه با اشاره به هدايت عام انسان ها به راه سعادت به طور فطری و 
هدايت خاص آن ها به دين از طريق بعثت انبيا و فرستادن كتـاب و تشريع، انسان را در 
انتخاب راه، آزاد معـرفی می كند؛ اين انـتخاب نقش اساسی در سرنوشت انسان ايـــفا 
در صورت  و  می انجامد  به سعادت  پذيرش،  و  در صورت شكرگزاری  كه  می كند؛ چرا 
انسان نسبت به  را به گمراهی می كشاند. به همين دليل،  انسان  انكار آن،  ناسپاسی و 
انتخاب در واقع به  انتخاب خود و استفاده از حق مذكور مسؤول شناخته می شود. اين 
دليل برخورداری از قدرت تعقل می تواند انتخابی هدفمند تلقی گردد و به همين دليل 
می توان آن را اختيار نامگذاری كرد؛ به گفته عالمه محمد تقی جعفری: »اختيار عبارت 
است از اعمال نظاره و سلطه شخصيت بر دو قطب مثبت و منفی كار يا ترك شايسته يا 

هدف گيری خير.«2
انسان مختار بر اساس اين تعريف، كسی است كه نسبت به ابعاد وجودی خود مسلط 
باشد و اگر چه می تواند هر چه را كه می خواهد انجام دهد اما به دليل سلطه مذكور، 
از اراده خود برای رسيدن به خير و نيكی استفاده می كند؛ بنابراين بر طبق اين ديدگاه، 
انسان مختار است و در نتيجه در برابر تصميم هايی كه نسبت به زندگی خود می گيرد 

مسؤول شناخته می شود.
مسؤوليت پذيری در سطح اجتماعی، ناظر به زندگی جمعی انسان است. انسان مسلمان 
بر طبق آموزه های دينی نسبت به مسائل اجتماعی در جامعه خود كامال مسؤول شناخته 
به عنوان يك نظارت  از منكر«  به معروف و نهی  آموزه ها »امر  اين  از  می شود. يكی 
همگانی است. اين آموزه همگان را در برابر جامعه مسؤول شناخته، در زندگی سياسی 
نوعی نظارت همگانی به دنبال می آورد. بر طبق اين آموزه، شهروندان مسلمان به گونه ای 
تربيت سياسی می شوند كه نتيجه به كارگيری آن، »شكل گيری اجتماع مسؤول« است. 
در واقع، اين آموزه ارتباط زيادی با اصل مشاركت طلبی پيدا می كند. اين آموزه مشاركت 
طلبی شهروندان در زندگی سياسی را در دايره مسؤوليت پذيری قرار می دهد كه بر اساس 
آن مشاركت تا آن جا رواست كه از محدوده مسؤوليت انسان خارج نگردد. به ديگر سخن، 
از اين ديدگاه، شهروندان اگر چه از حق مشاركت در زندگی سياسی برخوردار می گردند اما 

در برابر رفتارهای سياسی كه انجام می دهند پاسخگو و مسؤول تلقی می شوند.
قرآن كريم در آيات متعددی در قالب آموزه امر به معروف و نهی از منكر، بر اصل 

مسؤوليت اجتماعی مسلمانان در زندگی جمعی خود تاكيد نموده است؛ به عنوان نمونه:
1 .عالمه طباطبايی، همان، ج 20، ص 123.

2 . محمد تقی جعفری: حكمت اصول سياسی اسالم تهران، بنياد نهج البالغه، 1369. 118

ت
اال

مق

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


الُْمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  َيْأُمُروَن  بَْعض  َأولِیاُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  )َوالُْمْؤِمُنوَن 
َكاَة َوُيِطیُعوَن اهللهَّ َوَرُسولَُه ُأولِئَك َسَیْرَحُمُهْم اهللُّ ِإنهَّ اهللهَّ َعِزيٌز  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزهَّ َوُيِقیُموَن الصهَّ
َحِكیٌم(؛ »مـردان و زنان با ايـمان ولی و يار و ياور يكديگرند؛ امر به معروف و نهی از 
منكر می كنند؛ نـماز برپا می دارند و زكات می دهند و خدا و رسولش را اطاعت می كنند، 

به زودی خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حكيم است.«1
در اين آيه ويژگی های افراد با ايمان ذكر شده كه در صدر آن ها »امر به معروف و 
نهی از منكر« جای گرفته است. شايد بتوان مقدم داشتن اين فريضه را بر نماز و زكات و 
حتی بر اطاعت خدا و رسول، نشان دهنده اهميت بسيار زياد امر به معروف و نهی از منكر 
دانست كه به نوعی انجام اين فرايض مستلزم تحقق اصالح جامعه و امر به معروف و 
نهی از منكر است. به هر حال اين آيه امر به معروف و نهی از منكر را در سطح فرهنگ 

سازی در زندگی عمومی مسلمانان مورد توجه قرار داده است.
در آيه ای ديگر »امر به معروف و نهی از منكر« را در ساخت زندگی سياسی مورد توجه 

قرار داده است:
َكاَة َوَأَمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن   اَلَة َوآَتُوا الزهَّ نهَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصهَّ )الهَِّذيَن ِإن َمكهَّ
ِ َعاِقَبُة اأُلُمور(؛ »همان كسانی كه هرگاه در زمين به آن ها قدرت بخشيديم  الُْمنَكِر َوهلِلهَّ
نماز را بر پا می دارند و زكات می دهند و امر به معروف و نهی از منكر می كنند و پايان 

همه كارها از آن خداست.«2
در اين آيه ميان قدرت يافتن مومنان روی زمين با انجام فريضه امر به معروف و نهی 
از منكر در كنار نماز و زكات، ارتباط برقرار شده است؛ عالمه طباطبايی در تفسير اين 

آيه می نويسد:
»صفت مؤمنان اين است كه اگر در زمين تمكن پيدا كنند و به آنان آزادی انتخاب آنچه 
كه برای زندگی خود دوست دارند، داده شود اجتماع صالحی را شكل می دهند كه در آن، 
نماز به پا داشته می شود و زكات پرداخت می گردد و امر به معروف و نهی از منكر می 
شود و اكتفا به ذكر نماز از ميان عبادات و زكات از ميان مسائل مالی به خاطر اين است 

كه هر يك از اين دو در باب خود، عمده و اساسی هستند.«3
بنابراين مقصود از تمكن، فراهم شدن زمينه شكل گيری اجتماع صالح بود. اشاره به 
نماز و زكات به دليل اهميت اساسی آن ها در عبادات و مسائل مالی است و در نتيجه 
می توان اشاره به امر معروف و نهی از منكر را نيز نشانه اهميت آن در مسائل اجتماعی 

1 . توبه / 41.
2 . حج / 41.

3119 . عالمه طباطبائی، همان، ج 17، ص 386.
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دانست. در نتيجه در اين آيه به سه امر اساسی در سه حوزه عبادات، امور مالی، و مسائل 
اجتماعی و سياسی اشاره شده است. امر به معروف و نهی از منكر به عنوان نماد اصل 
مسؤوليت پذيری در روايات متعددی نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ پيامبر اسالم             در 

اين باره می فرمايد:
»امت من تا وقتی، »امر به معروف و نهی از منكر« كند همواره در وضع خوبی قرار 
خواهد داشت اما همين كه از اين دو دست كشد، همه بركت از او گرفته می شود؛ گروهی 
به استثمار گروه ديگر خواهند پرداخت؛ نه در زمين كسی به دادشان خواهد رسيد نه در 

آسمان.«1 
امام علی      درباره اهميت آن می فرمايد:

»تمام كارهای نيكو و جهاد در راه خدا، در برابر »امر به معروف و نهی از منكر« چونان 
قطره ای بر دريای مواج و پهناور است.«2

و در سخنان معروفی نسبت به تاثير ترك اين فريضه بر مسلط شدن افراد ناشايسته در 
جامعه می فـــرمايد: »امر به معروف و نـهی از منكر را تـرك نكنيد كه بدهای شما بر 

شما مسلـط می گردند؛ آن گاه هر چه خدا را بخوانيد جواب ندهد.«3
با توجه به آيات مذكور، می توان جايگاه واالی اسالمی »امر به معروف و نهی از منكر« 
از آن جا كه »معروف«  برابر جامعه نشان داد.  را در تحقق اصل مسؤوليت پذيری در 
و »منكر« مفهومی وسيع و فراگير دارند و تمامی گفتار و كردار شايسته و ناشايست را 
شامل می شوند، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را در بر می گيرند و در نتيجه اصل 
مسؤوليت پذيری را در مقياس گسترده ای تحقق می بخشند، بديهی است، در صورتی كه 
اين آموزه و فرايند تربيت سياسی تحقق يـابد، شهرونـدانی مسؤول و پـاسخگو در دو 

حوزه زندگی فردی و اجتماعی تــربيت می گردند.
از آنچه گذشت، مهم ترين اصول حاكم بر تربيت سياسی از ديدگاه قرآن كريم و سنت 
معصومين         به دست آمد. اين اصول، همان طور كه قبال اشاره شد جهت گيری خاص 
تربيت سياسی از ديدگاه اسالم را نشان می دهند. در مجموع با مالحظه اين اصول می 
توان جهت گيری اصلی تربيت سياسی را از اين ديدگاه، پيوند دين و سياست و يا معنويت 
و سياست دانست. متون و منابع دينی با توجه به اصول مذكور از مسلمانان به عنوان 
شهروندان جامعه اسالمی خواهان مشاركتی فعال در زندگی سياسی خود با رعايت اصول 

1 . محمد بن الحسن حر عاملی: تفصيل وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت الحيا الثرات، 1412 ق، ج 14، باب وجوب 
امر به معروف و نهی از منكر، ص 123.

2 . نهج البالغه، همان، ص 515.
3 . همان، ص 399. 120
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و معيارهای دينی و معنوی است.
جمع بندى

مباحث گذشته به تناسب موضوع مقاله با بهره گيری از الگوی روشی اجتهاد به كتاب 
و سنت -به عنوان مهم ترين منابع معرفت شناختی اسالم - مراجعه كرد و در دو بخش، 
مبانی و اصول تربيت سياسی را استخراج و ارائه كرد؛ با توجه به جايگاه وحی و رابطه آن 
با عقل، آموزه های وحيانی در دو زمينه هستی شناسی و انسان شناسی بنيان های نظری 
تربيت سياسی را به دست می دهند. تربیت سیاسی با توجه به این مبانی بر پایه هستی 
شناسی توحیدی و با پذیرش اصل ربوبیت الهی و در نتیجه ایده حاکمیت الهی قرار گرفته 
است و ناظر به انسانی است که از فطرت پاك برخوردار بوده، صاحب عقل و اراده و مظهر 
خالفت الهی بر روی زمین است. بر اساس اين مبانی، تربيت سياسی در چارچوب اصول 
راهنمای خاصی قرار می گيرد كه در اين مقاله به شش اصل مهم به عنوان مهم ترين 
گرايی، مشاركت  مداری، عدالت محوری، عقل  وفاداری، حق  اصول  اشاره شد.  اصول 
طلبی و مسؤوليت پذيری، مهم ترين اصولی هستند كه تشكيل دهنده جهت گيری اصلی 
تربيت سياسی در متون و منابع دينی به حساب می آيند. با توجه به اين اصول شش گانه 
می توان جهت گيری اصلی تربيت سياسی از ديدگاه اسالم را پيوند »دين و سياست« و 

يا »معنويت و سياست« دانست.
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