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چکیده
تربیت سیاسی از جمله مهمترین جنبههای تربیتی افراد در جوامع به شمار میرود که با توجه به متأثر شدن
افراد در جوامع دینی و اسالمی از آموزههای قرآنی ،نیاز است برای دستیابی به مبانی تربیت سیاسی از منظر
قرآن کریم تالش مضاعفی صورت گیرد .نظامهای سیاسی مختلف به شیوههای متفاوت درصدد تحقق این
مهم میباشند تا افراد جامعه عالوه بر آگاهی از جایگاه خود به ایفای نقش در نظام سیاسی بپردازند .این نوشتار
با روش توصیفی -تحلیلی بهدنبال بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و درصدد
پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی چگونه موردبررسی و تبیین
قرار میگیرند؟ نتایج پژوهش نشان میدهد که مهمترین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم
شامل مبانی انسانشناسی ،مبانی معرفتشناسی و مبانی هستیشناسی هستند.
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از مباحث نوپا و میانرشتهای که امروزه ذهن برخی از محققان و سیاسیون را به خود مشغول داشته،
مسئله تربیت سیاسی است .تربیت سیاسی ،مهمترین نوع تربیت است که در تحقق اهداف مادی و معنوی
جامعه نقش اساسی دارد .یکی از مشکالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ،غفلت از جامعهپذیری
و گسست نسلهای مختلف با آموزهها و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از
جامعه بهخصوص نوجوانان و جوانان است .عدم توجه به این امر باعث افزایش بیاعتنایی جوانان نسبت به
سرنوشت کشور و آسیبپذیری آنان در برابر تبلیغات ناصحیح دشمنان میشود .بیشک یکی از مسائل مهم
نظامهای سیاسی که بهطور فزایندهای موردتوجه قرار گرفته ،مسئله تربیت سیاسی است؛ زیرا تنظیم و
ترویج تربیت سیاسی شهروندان در هر نظام سیاسی گامی بهسوی کارآمدی و پیشرفت آن نظام در دنیای
معاصر تلقی میشود.
قرآن کریم میفرماید« :قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ»(سوره اسراء ،آیه  ،)40بر این اساس برای درکی
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صحیح از توسعه جامعه باید به شخصیت افراد جامعه پرداخت .بر طبق آموزههای قرآن انسان زمانی که به
دنیا میآید ،هیچ نمیداند؛ بلکه دارای فطرت پاک و زمینههای نورانی و ابزار الزم برای تعلیم و تربیت
است« .وَاللَّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ
تَشْکُرُونَ»(سوره نحل ،آیه  .)84انسان بر اثر تربیت و تأثیرپذیری از بیرون ،مسیر زندگی خویش را انتخاب
مینماید .خالصه آنکه شخصیت افراد جامعه را میسازد و نوع تربیت اجتماعی نیز شخصیت انسان را
شکل میدهد.
به سخن آشکار قرآن ،هدف غایی خلقت انسان عبادت است« :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلٌّا
لِیَعْبُدُونِ»(سوره ذاریات ،آیه )65؛ و جن و انس را نیافریدیم مگر برای آنکه مرا پرستش کنند؛ زیرا دستاورد
عبادت ،عبودیت است .عبد خدا بودن صبغهای است که شئون مختلف زندگی انسان را به رنگ الهی آراسته
میکند .مقام عبودیت تنها در سایه تربیت درست به دست میآید و تربیت راهنمای جنبههای مختلف رشد
شخصیت فرد ،یعنی جنبههای جسمانی ،عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی ،اخالقی و دینی است .یکی از ابعاد
مهم وجودی انسان بعد اجتماعی و سیاسی است که تربیت سیاسی بهعنوان یکی از ابعاد بسیار مهم تربیتی
انسان نقش مهمی در جامعهپذیری ،مشارکت و فهم سیاسی افراد و سرانجام پویایی و توسعه جامعه دارد.
تربیت سیاسی یعنی تالش برای تربیت شهروندانی مسئول و وظیفهشناس و رشد دانشها ،نگرشها و
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مهارت های او برای حضور فعال همراه با اندیشه نقادانه در گستره سیاسی ملی و جهانی (جراحی دربان و

همکاران .)14 :1212 ،موضوع تربیت سیاسی از قرنها پیش مورد توجه اندیشمندان بوده است .شاید بتوان
گفت افالطون 1از نخستین کسانی است که به این موضوع توجه کرده و معتقد است برای شناخت و برپایی
قوانین درست و نیز برای پاسداری آنها باید به سراغ تربیت رفت .در قرنهای بعد نیز اندیشمندان تربیتی
و اجتماعی به موضوع تربیت سیاسی و شهروندی اشاره داشتهاند .جان الک 2وظیفه تربیت را بار آوردن
افراد ،متناسب با فلسفه و اوضاع اجتماعی معرفی کرد .امانوئل کانت 2نیز تعلیم و تربیت را فرایند دموکراتیک
فعال ،آگاه و مسئول بار آوردن افراد در برابر خود و جامعه تعریف کرد .اسالم نیز به تربیت سیاسی اهمیتی
ویژه داده و مبانی ،اصول و روشهای خاصی برای آن بیان کرده است .برای اعمال تربیت سیاسی از دیدگاه
قرآن کریم میتوان به مبانی امت واحده ،خالفت الهی انسان و مبنای هدایت و رهبری اشاره کرد .اصول
و روشهای تربیت سیاسی نیز شامل اصل آزادی توأم با مسئولیت؛ اصل برابری خلقت؛ اصل اعمال
حاکمیت الهی و روش مسئولیت فردی ،روش مسئولیت همگانی و آشنایی با حقوق فردی ،روش عدالت در
امور ،روش ظلمزدایی و سرانجام روش نفی سلطه بیگانه و استبداد و روش تشکیل حکومت است (جراحی
دربان و همکاران.)1212 ،
مشارکت آزاد سیاسی و تعامل فعاالنه مردم در ابعاد گوناگون زندگی سیاسی امری اجتنابناپذیر است و
تعلیم و تربیت با ایجاد و توسعه مهارتهای مربوط به بعد سیاسی میتواند نقشی بسزا در افزایش یا کاهش
مشارکت سیاسی و کسب آگاهیهای سیاسی شهروندان داشته باشد .تربیت سیاسی باعث عالقهمندی
شهروندان به مشارکت در فعالیتهای سیاسی ،مانند انتخابات ،برخورداری از اعتمادبهنفس بیشتر در ایفای
نقش شهروند خوب و تعهد ژرفتر به هنجارهای یک شهروند ایدئال میشود .سرانجام میتوان گفت که
نظر گرفته شود که هدف آن ایجاد و توسعه نگرشها و باورهای مردم در مورد نظام سیاسی میباشد.
بر همین اساس است که تربیت سیاسی شهروندان برای مشارکت و حضور فعال در ابعاد گوناگون زندگی
سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است .لذا در این پژوهش در پی آن هستیم که اصول و مبانی تربیت
سیاسی را از چشمانداز قرآن کریم مورد تبیین و کندوکاو قرار دهیم.

1. plato
2. John Locke
3. Immanuel Kant
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تربیت سیاسی میتواند بهعنوان فرایند ایجاد آگاهی و یا حساس کردن مردم یک جامعه درباره سیاست در
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اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت این موضوع را میتوان بر اساس دالیل و توضیحات زیر از ابعاد مختلف موردنظر و توجه قرار
دارد :تربیت سیاسی مهمترین نوع تربیت است که در تحقق اهداف مادی و معنوی جامعه نقش اساسی
دارد .بیتردید هر ملت و نظامی بر اساس اصول و معیارهای موردقبول خود ،هدفهایی را تعقیب میکند
و برای دستیابی به آنها ،برنامهریزیها و طرحهایی دارد که آشنایی مردم با آنها مهم است .تربیت سیاسی،
ضمن پرورش شهروندان وظیفهشناس و متعهد ،آنها را با معیارها و هدفهای نظام سیاسی هم آشنا
میسازد .تربیت سیاسی ،برای جوانان و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا آنها سیاستمداران
و کارگزاران آینده هستند.
یک دلیل دیگر ،ماهیت ماهوی موضوع ،یعنی تربیت سیاسی یا شهروندی است .روح تربیت سیاسی
شهروند ،آگاهی نسبت به ارزش ها و هنجارهای نظام سیاسی حاکم و ایجاد علقه نسبت به آن میباشد.
چنانچه این نوع آموزشهای سیاسی یا شهروندی به شهروندان داده نشود ،شهروندان نه میتوانند مشکل
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خود را در جامعه حل کنند و نه یارای برداشتن باری از دوش دولت و جامعه هستند.
همچنین ازآنجاییکه اصلیترین کارکرد آرمانی حکومت اسالمی ،کارکرد تربیتی و هدایتی است و
ازآنجاکه هویت بخشی بخصوص از بعد سیاسی از مجرای تربیت سیاسی ممکن است ،لذا الزم است به
تربیت سیاسی یا شهروندی بهویژه اصول و مبانی آن از دریچه و منظر قرآن کریم بنگریم.
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق تبیین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و هدف جزئی بررسی و
تحلیل مبانی انسانشناسی ،هستیشناسی و معرفتشناسی تربیت سیاسی بر اساس آموزههای قرآن کریم
است.
سؤال اصلی تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق میتواند به شرح ذیل باشد :از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی
چگونه موردبررسی و تبیین قرار میگیرند؟

روش پژوهش
در این پژوهش ،از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .شیوه جمعآوری اطالعات نیز بر
مبنای مطالعات کتابخانهای استوار است .روش تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق بر اساس روش تحلیل و
تفسیر مفهومی است.
تعریف مفاهیم
 -1تربیت :تربیت 1در زبان فارسی ،به معانی مختلفی مانند پروراندن ،آداب و اخالق را به کسی آموختن،
پرورش دادن و بار آوردن آمده است (دهخدا ،1255 ،ج  .)661 :10استاد مطهری در تعریف تربیت مینویسد:
«تربیت عبارت است از پرورش دادن ،یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است ،به
فعلیت و پروردن ،بنابراین تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است» (مطهری،
 .)142 :1240ابراهیمزاده در کتاب فلسفه تربیت در تعریف تربیت میگوید« :تربیت ،عبارت است از فراهم
کردن زمینهها برای شکوفایی و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان بهمنظور حرکت تأملی او
بهسوی هدف مطلوب ،منطبق بر اصولی معین و برنامه البته برای تربیت ،تعاریف بسیار زیادی ارائه شده
است که در واقع هر یک از آن تعاریف ،زاویه دید خاصی به آن دارند و در جایگاه خود قابل احترام و
پذیرفتنی هستند» (ابراهیمزاده .)1245 ،در امر تربیت باید بر فعالیت آزاد و درونی توجه کرد .هنگامی
میتوان از تربیت انسان سخن گفت که به گوهر انسانی و ارزشهایی که او را از سایر حیوانان جدا میکند،
توجه کنیم (سلحشوری و همکاران.)112 :1211 ،

بر رعیت و ریاست کردن آمده است (معین )1245 ،دکتر عالم در تعریف سیاست مینویسد« :سیاست،
رهبری صلحآمیز یا غیر صلحآمیز روابط میان افراد ،گروهها و احزاب (نیروهای اجتماعی) و کارهای حکومتی
در داخل یک کشور و روابط میان یک دولت با دولتهای دیگر در عرصه جهانی است» (عالم.)21 :1285 ،

1. Training
2. Politics
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 -2سیاست :سیاست 2نیز در لغت به معنای اصلح امور خلق ،اداره کردن کارهای مملکت ،حکم راندن
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 -۳تربیت سیاسی :جان الیاس 1در بیان مفهوم تربیت سیاسی 2مینویسد« :تربیت سیاسی پرورش
فضایل ،دانش و مهارتهای مورد نیاز برای مشارکت سیاسی و آماده کردن اشخاص برای مشارکت آگاهانه
در بازسازی آگاهانه جامعه خود است» (الیاس .)141 :1246 ،وی اموری همچون تربیت شهروندان ،گزینش
رهبران سیاسی ،ایجاد یک همبستگی سیاسی ،حفظ قدرت سیاسی ،اجتماعی کردن افراد برای نظامهای
سیاسی ،نقد نظام سیاسی موجود و تربیت شهروندان جهانی از جمله اهدافی است که برای تربیت سیاسی
ذکر میکند (الیاس.)141 :1246 ،
با توجه به اختالف در مفهوم تربیت و سیاست ،تعریفهای متفاوتی نیز از تربیت سیاسی شده است.
مفاهیم همخانواده آن ،تربیت اجتماعی ،جامعهپذیری سیاسی و اخالق اجتماعی است که هر یک نیاز به
تبیین جداگانه دارد .میتوان گفت که «تربیت سیاسی پرورش فضایل ،دانش و مهارتهای موردنیاز برای
مشارکت سیاسی و آماده کردن اشخاص برای مشارکت آگاهانه در بازسازی آگاهانه جامعه خود است» و
اموری همچون تربیت شهروندان ،گزینش رهبران سیاسی ،ایجاد یک همبستگی سیاسی ،حفظ قدرت
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سیاسی ،اجتماعی کردن افراد برای نظامهای سیاسی ،نقد نظام سیاسی موجود و تربیت شهروندان جهانی،
از جمله اهدافی است که برای تربیت سیاسی ذکر کردهاند (موسوی الیگودرزی.)86 :1248 ،
محمد طحان ابتدا به تعریف تربیت سیاسی پرداخته و سپس اهداف آن را بیان میکند .او در تعریف تربیت
سیاسی میگوید« :تربیت سیاسی پروسهای است که به ایجاد شخصیتی عقالنی ،منتقد ،توانا در
گفتوگوهای سازنده و توانمند در عملکردهایی که به بهبود هر چه بیشتر وضعیت میانجامد .به این معنا
تقویت بینش انسان به صورتی که اهل نظر بوده ،توانایی تحصیل ،کسب بینش سیاسی (مستقل) را برای
خود به ارمغان آورده که هدف از آن ،پرداختن به رشد و گسترش روزافزون بینش و دیدگاههایی است که
دربرگیرنده ارزشها ،اعتقادات ،جهتگیریها و عواطف سیاسی میباشد از دیگر اهداف تربیت سیاسی را
ایجاد تواناییها و ساماندهی استعدادها در جهت مشارکت سیاسی میداند» (محمد طحان.)1241 ،
مسعودیان و بهشتی اهداف تربیت سیاسی بر مبنای نهجالبالغه را رساندن انسان به آزاداندیشی ،ایجاد
امنیت و صلح ،پرورش روح عدالتخواهی و توسعه آموزشوپرورش ذکر کردهاند (مسعودیان و بهشتی،
.)15 :1212

1. John Elias
2. Political Training

پیشینه پژوهش
موسوی الیگودرزی ( )1248معتقد است باید بر طبق چشماندازها و نگرشهای ویژه به جامعه و سیاست،
برنامه تربیت سیاسی جوانان را تبیین نموده ،برای آن ساختاری نظری و منطقی فراهم شود تا فرآیند تربیت
سیاسی نظام آموزشی بر مبانی و اصول و روشهای محکمی بنا گردد.
منصور نژاد ( )1246نیز تربیت سیاسی را در سیره معصومین (ع) مطالعه کرده است و عوامل مؤثر تربیت
سیاسی را مورد بحث قرار داده است .وی ضمن بیان رابطه بین تربیت و سیاست و تشریح مفهوم تربیت
سیاسی ،با مراجعه به نصوص دینی و سیره معصومین (ع) ،ویژگیهای تربیت سیاسی دینی را مورد تحلیل
قرار داده است .بر اساس نتایج این مطالعه ،در تربیت دینی قدرت مطلقاً ممدوح یا مذموم نیست و به شرایط
و چگونگی استفاده از آن بستگی دارد .در سنت معصومین دین و سیاست با یکدیگر تالزم دارند و نمیتوان
تربیت دینی را بدون توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی آن انجام داد.
منصور میر احمدی ( )1248در مقالهای با توجه به مرجعیت و منابع دینی در اندیشه سیاسی اسالم ،به
لزوم مراجعه به آنها برای استنباط و استخراج اصول و مبانی تربیت سیاسی پرداخته است.
احمد سلحشوری و دیگران (زمستان  )1211در مقالهای با عنوان «مبانی تربیت سیاسی از دیدگاه امام
خمینی(ره)» مبانی و مؤلفههای تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره) را موردبررسی قرار دادند .این
پژوهش عمدهترین مبانی تربیت سیاسی از دیدگاه ایشان را؛ توحید محوری ،فطرت محوری ،تزکیه محوری
و اخالق محوری معرفی مینماید .در مورد مؤلفههای تربیت سیاسی نیز پژوهشگران ،آگاهی ،خودشناسی،
آزادی ،استقالل و عدالت را نام بردهاند .نکته مهم در این پژوهش این است که امام خمینی(ره) سیاست و
و تبیین میگردد.
عابدینی و دیگران ( )1211در مقالهای با عنوان «تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر
سورهای» به بررسی تربیت سیاسی از منظر سورههای محمد(ص) ،فتح و حجرات در قالب مبانی ،اهداف،
اصول و روشها پرداختهاند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که مبانی تربیت سیاسی در قرآن شامل قادر
بودن خداوند متعال بر انتقامگیری از کافران ،مالکیت خداوند بر آسمانها و زمین و اخوت و برادری مؤمنان
نسبت به یکدیگر است.

اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

تربیت را از زاویه احکام دین مورد کنکاش قرار میدهند و تربیت سیاسی بر اساس پارادایم توحید ،تعریف

پور فرد ( )1248در مقالهای به این نتیجه میرسد که مهمترین تأکید شهید مطهری بر موضوع فطرت و
اختیار انسان است .مبانی اندیشه شهید صدر در مورد تربیت سیاسی شامل نظریه خالفت انسان ،آزادی و
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حریت و عقالنیت است؛ مهمترین تأکید شهید صدر بر موضوع نظریه خالفت انسان در بحث تربیت سیاسی
است .سرانجام مبانی اندیشه شهید بهشتی در مورد تربیت سیاسی بررسی شده است که شامل نظریه
فطرت ،اختیار و آزادی ،اوامر و نواهی انسان است؛ مهمترین تأکید شهید بهشتی بر موضوع اختیار و آزادی
است.
در پژوهش حاضر سعی بر این است که اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم مورد تحلیل و
بررسی قرار داده و از میان این اصول ،مهمترین آنها را مشخص نماییم.
مبانی و چارچوب نظری تحقیق
 -1چیستی تربیت سیاسی :از آنجا که جامعهپذیری سیاسی یکی از مسائل اساسی در فرهنگ سیاسی
هر جامعه است که از طریق آن ،بین ارزشهای نظام سیاسی و نگرش عمومی پیوند و هماهنگی ایجاد
میشود ،لذا هر اندازه عمق و گستره جامعهپذیری سیاسی بیشتر باشد ،به همان میزان پیوند بین دولت و
دوفصلنامه تربیت پاسدار انقالب اسالمی سال دهم شماره  21بهار و تابستان 1400
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جامعه عمیقتر و وسیعتر بوده و دولت نیز از ثبات و مشروعیت باالتری برخوردار است .از این لحاظ ،در هر
جامعه ،تربیت سیاسی بهعنوان مقدمهای برای جامعهپذیری سیاسی از اهمیت ویژه برخوردار است .ازاینرو،
روشن ساختن ماهیت تربیت سیاسی از اهمیتی خاص برخوردار است .در ادامه ،مفهوم تربیت سیاسی از
دیدگاه اندیشمندان مختلف موردبررسی قرار خواهد گرفت:
از نظر ریشهای ،سیاست 1برابر واژه یونانی  Polisبه معنای شهر یا جامعه است و با معنای  politesیا
شهروندی 2مرتبط است .این امر بیان میکند که واژه شهر ( )Polisبا واژه سیاست ( )Politیکی است.
پلیس ( )Policeنیز گروهی از افرادند که قوانین را برای حمایت از شهروندان اعمال میکنند؛ پس سیاست
یا  Politicsعلم و هنر اداره کردن شهروندان است؛ بنابراین در مکاتب یونان باستان ،بهویژه اندیشههای
افالطون و ارسطو ،سیاست در خدمت تربیت است .افالطون تربیت سیاسی را تربیتی میدانست که
انسانهای شایسته یا اریستویی را پدید آورد؛ مراد وی از آریستویی ،2انسانهای شایسته و آراسته به هنرهای
بنیادی اخالقی ،یعنی دانایی ،دادگری ،جرئت و خویشتنداری است (نقیب زاده/1244 ،ب .)60 :افالطون
حکمت را بیسیاست ،ناقص و سیاست را بیحکمت ،باطل میخواند و سیاست و اخالق را از یک منشأ
میپندارد و هر دو را برای سعادت نوع بشر واجب میداند (فروغی .)16 :1242 ،افالطون در کتاب جمهوری
1. Politics
2. Citizen
3. Aristoi

خود به این مهم پرداخته و نقش تربیت سیاسی را در جامعه و وظیفه حکومت را برای تربیت سیاسی
انسانهای جامعه ،تبیین نموده است .او «تربیت عقالنی» را برای زمامداران پیشنهاد میکند (فاستر:1288 ،
 )151تا جامعه ایدئال او را حکمرانی کنند .وی برای پاسداران ،تربیتی را معرفی میکند که آنها را برای
شغل حساسشان آماده سازد (فاستر.)11 :1288 ،
ارسطو نیز همانند افالطون ،تربیت را بخشی از آیین کشورداری شمرده است و در بخش پایانی کتاب
سیاست (بخش هفتم و هشتم) را به این موضوع اختصاص داده و در بخش هشتم چنین مینویسد« :همگان
متفقاند که آموزشوپرورش کودک از مسائلی است که پیش از هر چیز دیگر باید محل اعتنای قانونگذار
باشد .اوالً غفلت از امر تربیت همیشه به حکومتها سخت زیان میرساند .آموزشوپرورش شهروندان هر
حکومت باید به شیوهای متناسب با مبانی و اصوالً آن حکومت انجام گیرد .چگونگی منش و سرشتی که
فراخور نوع هر حکومت است ،نیرویی است که آن را پایدار میدارد؛ هم چنانکه در آغاز نیز پیدایی آن
حکومت فقط به یاری همین نیرو میسر است ...ثانیاً هرگونه توانایی و هنری به تربیت و ممارست نیاز دارد.
ازاینرو ،افراد برای آن که به کارهای گرانمایه توانا باشند ،باید قبالً از تربیت و ممارست بهرهمند شوند و
شهروندان هر حکومت نیز پیرو همین اصلاند و چون هر کشور و هر حکومتی دارای یک هدف است،
تربیت همه افراد آن باید یکسان باشد» (ارسطو.)022-022 :1241 ،
جی اسمیت 1به نقل از ارسطو در مورد تربیت سیاسی جوانان نیز چنین اظهار میکند« :در میان تمام
چیزهایی که بیان کردهام ،آنچه بیشترین سهم را در دوام و قوام قوانین دارد ،سازگاری آموزشوپرورش با
نوع دولت است و این چیزی است که جهانیان از آن غافل هستند .بهترین قوانین نیز حتی اگر توسط تمام
آموزشوپرورش به نسل جوان آموخته شوند و آموزشوپرورش نیز با قوانین مزبور ،تطابق داشته باشد»
(جی اسمیت.)161 :1246 ،
در سدههای میانه ،تربیت سیاسی و مدنی به تبعیت از کلیسا صبغهای دینی یافت و اگوستینوس قدیس
در اثر عالمانه خود به نام مدینه الهی یا ملک خدا -که برگرفته از آموزههای کتاب مقدس است -چنین
ابراز داشت که تاریخ بشر ،همه کشمکشی است میان ملک خدا و ملک دنیا .این دو ملک ،قلمروهای
سیاسی جدا از همدیگر نیستند؛ ملک خدا کمابیش آشکارا در کلیسا حضور دارد و ملک دنیا در دولت .به

اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

افراد جامعه نیز معتبر و مشروع دانسته شوند ،در صورتی ارزش و اعتبار خواهند داشت که بهوسیله
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1. J. Smith

همین دلیل ،در طول قرون وسطی کلیسا و دولت برای برتری در رقابت بودند و گفته میشد که رستگاری
جز در کلیسا وجود ندارد .مدینه الهی آگوستینوس بعدها عیناً بر کلیسای رسمی اطالق شد و در قرن
چهاردهم و اصالح دینی بود که صدای اعتراض مردم برخاست که چرا تنها از راه کلیسا بتوان رستگاری
به دست آورد (گردر.)58 :1281 ،
با فرارسیدن عصر روشنگری ،تربیت سیاسی و مدنی بیش از گذشته موردتوجه واقع شد .توماس هابز 1از
جمله اندیشمندی بود که حق الهی پادشاهان را مردود دانست .در بخشهایی از لویاتان هابز ،درباره چگونگی
تربیت سیاسی و مدنی اینچنین آمده است« :باید به مردم آموزش داد که نباید به هیچیک از اشکال
حکومتی که در ملتهای همسایه خود میبینند ،بیش از حکومت خود ،عشق و دلبستگی پیدا کنند و نیز
خواستار تغییر حکومت هم نشوند»(هابز .)48 :1211 ،وی میافزاید« :باید افراد را بهگونهای آموزش داد تا
به ستایش هیچیک از هممیهنان خود -هرچقدر هم بلندمرتبه ،برجسته و درخشان باشند -بهجز هیئت
حاکمه ،نپردازند .باید مردم را آگاه کرد که بدگویی از نمایندگان حاکمیت و یا مجادله و مشاجره در مورد
دوفصلنامه تربیت پاسدار انقالب اسالمی سال دهم شماره  21بهار و تابستان 1400

قدرت حاکمه و ذکر نام او بدون رعایت حرمت بهنحویکه موجب تحقیر او نزد مردم یا تضعیف فرمانبرداری
او شود ،چه خطای بزرگی است» (هابز .)116 :1211 ،الزم است اوقات مشخصی از زمان کار مردمان گرفته
شود تا آنان در محضر آموزگاران حاضر شوند و درباره وظایف خود که همان قوانین موضوعهای است که
به امور همگان مربوط میشوند ،تعلیم یابند و اقتدار واضعان قانون یادآوری شود (هابز .)122 :1211 ،از
نظر هابز ،هدف از تربیت سیاسی پرهیز از بازگشت به وضع طبیعی و تأمین نظم و آرامش سیاسی است .از
دیدگاه وی مردم باید برای ایمان آوردن به حقانیت و مشروعیت وضع مدنی و دولت ،آموزشوپرورش بیابند
و در ترس و بیاعتمادی نسبت به یکدیگر و بهویژه ترس از بازگشت به وضع طبیعی ،خوب آموخته شوند
تا در پی جدال و مشاجره برنیایند و در سایه امن لویاتان زندگی کنند (وگان.)150 :1216 ،
جان الیاس در بیان مفهوم تربیت سیاسی مینویسد :تربیت سیاسی پرورش فضایل ،دانش و مهارتهای
مورد نیاز برای مشارکت سیاسی و آماده کردن اشخاص برای مشارکت آگاهانه در بازسازی آگاهانه جامعه
خود است .وی اموری همچون تربیت شهروندان ،گزینش رهبران سیاسی ،ایجاد یک همبستگی سیاسی،
حفظ قدرت سیاسی ،اجتماعی کردن افراد برای نظامهای سیاسی ،نقد نظام سیاسی موجود و تربیت
شهروندان جهانی از جمله اهدافی است که برای تربیت سیاسی ذکر میکند (الیاس.)141 :1246 ،
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1. Thomas Hobbes

بنا بر نظر یکی از نویسندگان عرب ،مفهوم و اهداف تربیت سیاسی را چنین میتوان بیان کرد :تربیت
سیاسی پروسهای است که به ایجاد شخصیتی عقالنی ،منتقد ،توانا در گفتوگوهای سازنده و توانمند در
عملکردهایی که به بهبود هر چه بیشتر وضعیت میانجامد؛ به این معنا تقویت بینش انسان به صورتی که
اهل نظر بوده توانایی تحصیل ،کسب بینش سیاسی (مستقل) را برای خود به ارمغان آورده که هدف از آن،
پرداختن به رشد و گسترش روزافزون بینش و دیدگاههایی است که دربرگیرنده ارزشها ،اعتقادات و
جهتگیریها و عواطف سیاسی میباشد؛ به صورتی که شخص نسبت به موضعگیریهای سیاسی ،قضایای
محلی ،منطقهای و جهانی آگاه و مطلع باشد و همچنین بر مشارکت و فعالیت دقیق در صحنههای سیاسی
و اجتماعی بهطورکلی توانا باشد و نیز از اهداف آن تقویت بنیه مشارکت سیاسی انسان بهنحویکه قدرت
و توانایی فعالیت و مشارکت سیاسی را در جامعه با احساس مسئولیت و داشتن شوق و عالقه برای ایجاد
تغییر و تحول در تمام اشکال و عناوین موجود که به ایجاد تغییر و تحول بهتر بینجامد ،داشته باشد (محمد
طحان.)182 :1241 ،
در یک جمعبندی کلی میتوان تربیت سیاسی را اینگونه بیان نمود :زمینهسازی و فرصتآفرینی بهمنظور
کسب دانش سیاسی و پرورش بینش و قدرت تحلیل سیاسی و ارتقای انگیزش و تقویت توان مشارکت و
همگرایی افراد جامعه در امور اجتماعی سیاسی در یک روند تدریجی ،مستمر و نظاممند است (مجموعه
مقاالت .)002 :1281 ،ازآنجاکه انسان دارای سه نیروی عقل ،دل و جسم است ،تربیت سیاسی در سه
محور اصلی تقسیم میشود :الف) تربیت در حوزه دانشها و بینشهای سیاسی؛ ب) تربیت در حوزه ارزشها
و گرایشهای سیاسی؛ ج) تربیت در حوزه مهارتها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی.
شهروند مسلمان در عرصههای سیاسی ملی و جهانی.
یکی از نکات مهم در مقوله تربیت سیاسی ،ارتباط تنگاتنگ نوع تربیت سیاسی با ایدئولوژی و بنیانهای
نظری خاص است .هر مکتب سیاسی بر اساس اصول و مبانی نظری خود ،هدفهای ویژهای را دنبال
میکند  .به همین منظور به لحاظ جنبۀ نظری و تدوین الگوی تربیت سیاسی باید ساختاری منطقی برای
این امر فراهم شود تا فرایند تربیت سیاسی نظام آموزشی بر مبانی و اصول و روشهایی متکی گردد که با
اهداف تربیت سیاسی سازگار باشد.

اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

بر این اساس تربیت سیاسی یعنی رشد دانشها ،نگرشها و مهارتهای الزم برای حضور زنده و فعال

به همین دلیل الگو تربیت سیاسی برای مشارکت و حضور فعال در حکومت دینی ،متفاوت از الگوهای
دیگر میشود .بدین منظور برای ارائه یک الگوی صحیح تربیت سیاسی باید به اصول معرفتشناختی،
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هستیشناسی و انسان شناسانه برآمده از متون و منابع دینی مراجعه کرد .فرایند تربیت سیاسی برگرفته از
متون دینی ،سیاستهای خاصی را بهدنبال دارد و تربیت سیاسی در حکومت دینی نوعی تربیت دینی در
بعد سیاسی آن محسوب میشود.
یکی از محققان سیاسی معتقد است ،الگوی تربیت سیاسی برآمده از متون دینی ،برخوردار از اصولی است
که رعایت آنها ،تحقق تربیت سیاسی را ممکن میسازد و خروج از این اصول ،دستیابی به اهداف موردنظر
امکانپذیر نخواهد بود .از دیدگاه ایشان اصول وفاداری ،حق مداری ،عدالت محوری ،عقلگرایی ،مشارکت
طلبی و مسئولیتپذیری ،مهمترین اصولی هستند که تشکیلدهنده جهتگیری اصلی تربیت سیاسی در
متون و منابع دینی بهحساب میآیند .با توجه به این اصول ششگانه میتوان جهتگیری اصلی تربیت
سیاسی از دیدگاه اسالم را پیوند «دین و سیاست» و یا «معنویت و سیاست» دانست (میر احمدی:1248 ،
.)16
یکی از اهداف مشخص سیاستهای استکبار جهانی ،جدایی دین از سیاست است و میکوشد با آلوده
دوفصلنامه تربیت پاسدار انقالب اسالمی سال دهم شماره  21بهار و تابستان 1400

کردن ساحت دین و ساختن چهرهای دروغین از آن ،این مهم را به انجام رساند و فضای مجازی در دوره
کنونی یکی از ابزارهای اصلی این هدف شوم است .در خصوص اهداف و نیات استکبار جهانی در فضای
مجازی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) بیانات روشنگرانهای فرمودهاند که برای روشن شدن ابعاد این
مسئله راهگشا است:
«یکی از بزرگترین فرصتهای ما ،همراهی مردم ما و جوانهای ما با نظام و هدفهای نظام و امام
بزرگوار است .من به شما برادران و خواهران عزیز توجه میدهم که نگاه کنید در این راهپیماییهای روز
قدس یا بیست و دوم بهمن ،عمده جوانها هستند؛ این جوانها همان جوانهایی هستند که شبانهروز
بهوسیله رسانههای صوتی و تصویری و اینترنتی ،در زیر بمباران تخریب قرار دارند .غوغایی است در دنیا؛
در دنیای مجازی .در دنیای رسانههای صوتی و تصویری ،صدها رسانه و با یک اعتبار هزارها رسانه در
حال بمباران افکار جوانهای ما هستند .بعضی از آنها سعی میکنند جوانها را از دین برگردانند .بعضی
سعی میکنند آنها را از نظام اسالمی منصرف کنند .بعضی سعی میکنند آنها را به ایجاد اختالف وادار
کنند .بعضی سعی میکنند آنها را در خدمت هدفهای خبیث خود بگیرند .بعضی سعی میکنند آنها را
به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند .این بمباران بهطور دائم بر روی سر جوانهای ما و بهوسیله همین
دستگاهها و رسانههای صوتی و تصویری و اینترنتی در حال انجام است .درعینحال شما نگاه میکنید
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میبینید دهها میلیون از همین جوانها در سرتاسر کشور در روز بیست و دوم بهمن میآیند و شعار میدهند

و ابراز احساسات میکنند و نسبت به امام ،نسبت به اسالم ،نسبت به نظام اسالمی ابراز ارادت میکنند .این
چیز کوچکی نیست ،این فرصت بسیار بزرگی است»(سخنرانی در حرم مطهر رضوی.)1210/1/1 ،
در این بیان روشنگرانه رهبر معظم انقالب بهصراحت اهداف و شرایط سنگین رسانهای و فضای مجازی
را در یکی از مهمترین سخنرانیهایی که بهطور هر ساله و در ابتدای هر سال در حرم رضوی ایراد
میفرمایند ،موردتوجه قرار دادند .نکته قابلتأمل اینکه ایشان اشاره کردند که علیرغم همه این هجمههای
فرهنگی ،قشر نوجوان و جوان ایرانی با برخورداری از این تربیت اسالمی در صحنههای دفاع از ارزشهای
اسالمی ایستاده است.
 -2تربیت سیاسی در قرآن کریم :قرآن کریم اصول رابطه انسان را با خویش و رابطه انسان را با
پروردگار متعال تبیین کرد و به اصول زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی انسان حساسیت نشان داده است
و اصول اساسی و راهبردهای کلی را برای آن بیان کرده است؛ بنابراین برای تبیین نظام تعلیم و تربیت
قرآن باید با دقت نظر و بررسی جوانب و مبانی آن ،به تفسیر آیات پرداخت تا برداشتها در سراشیبی صرف
یا فردگرایی لیبرال ،به تفسیر به رأی مبدل نگردد .از دیدگاه قرآن ،تربیت ،زمینهسازی و آماده ساختن بستر
برای شکوفایی استعدادهای آدمی است؛ بنابراین تربیت باید با محتوای درونی انسان و با فطرت ،استعداد،
نیاز و توانایی وی همراه و به دور از تحمیل و اجبار باشد؛ چرا که انسان موجودی مختار است .قرآن با اشاره
به اختیار انسان هیچگاه در تعلیم ،تربیت و درخواست تکالیف سختگیری نفرموده است.
بنابراین تربیت از دیدگاه قرآن کریم را میتوان چنین بیان کرد که ایجاد زمینهها و بسترهای مناسب
آگاهی فرد ،پرورش ارزشهای دینی و فطری و کسب مهارتهای الزم برای حضور فعال در عرصههای
مختلف اجتماعی و سیاسی است .انسان ذاتاً میل به خودنمایی و نقشآفرینی در جامعه دارد .ازاینرو در
بحث تربیت سیاسی اگر زمینه را آماده کنیم ،او راحتتر میتواند اجتماعی شود و در فعالیتهای اجتماعی
و سیاسی مشارکت کند.
از این رو دو مقوله مهم آزاداندیشی (سوره آلعمران ،آیه 11؛ سوره اسراء ،آیه 25؛ سوره بقره ،آیه 265؛
سوره زمر ،آیه 14؛ سوره النحل ،آیه  )126و آزادی میل (لَا إِکْرَاهَ فِی الدٌِّینِ قَدْ تَبَیٌَّنَ الرٌُّشْدُ مِنَ الْغَیٌِّ)(سوره
بقره ،آیه  )265نقش مهمی در زمینهسازی تربیت سیاسی ایفا میکنند .روش تربیتی حضرت ابراهیم از
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برای شکوفا شدن استعدادهای انسان با توجه به تواناییها برای رسیدن به کمال متناسب همراه با رشد
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نمونههای بسیار عالی در تربیت جامعه است .ایشان نه با اجبار و زور بلکه با بسترسازی ،زمینه را برای
پذیرش حق آماده میساختند.
بنابراین تربیت سیاسی باید به شکلگیری هویت و شخصیت فردی منجر شود که عنصر اصلی در
حرکتهای اجتماعی و مشارکت سیاسی است .محتوای این تربیت فردی باید بر اصول محوری و پایهای
خاص استوار باشد تا باعث فردگرایی ،منفعتطلبی فردی و خودمحوری افسارگسیخته نشود .از نظر دیگر
انسان در جامعه زندگی میکند و دارای هویت جمعی و فرهنگی و تأثیرگذار و نقشآفرین در جامعه است؛
ازاینرو اصولی باید محور و پایه قرار گیرد که به این بعد زندگی انسان توجه کرده منجر به ازخودبیگانگی
و خود فراموشی نگردد و هویت فردی و مستقل انسان در هویت جمعی او هضم نشود.
با توجه به مجموعه این مباحث ،به نظر میرسد از مجموع آیات قرآن کریم و صفاتی که برای شهروندان
و کارگزاران ذکر شد میتوان الگوی شهروندی تربیت سیاسی در قرآن کریم را بر محور شش اصل کلیدی
تبیین کرد که جامع هویت فردی و جمعی انسان باشد .این اصول عبارتاند از :عقالنیت ،کرامت ،فطرت،
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عدالت ،اختیار و مسئولیت.
این اصول ،ناظر به ارکان سهگانه «شناخت ،گرایش ،مهارت» ذکر شده در تربیت سیاسی است .اصل
عقالنیت و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی را میتوان از اصل عقالنیت انسان استنباط کرد .اصل کرامت و
اصل فطرت ،هر دو ناظر به رکن گرایشی و ارزشی در شخصیت انسان است و اصول عدالت ،اختیار و
مسئولیت ،هر سه ،ناظر به رکن مهارتهای عملی و رفتاری انسان در جامعه و سیاست است .در اینجا به
برخی از آیاتی که ناظر به این اصول هستند ،اشاره میشود :الف) وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا (سوره اسراء ،آیه )81؛ ب) فَأَقِمْ وَجْهَکَ
لِلدٌِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللٌَّهِ الٌَّتِی فَطَرَ النٌَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللٌَّهِ (سوره روم ،آیه )21؛ ج) صِبْغَۀَ اللٌَّهِ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللٌَّهِ صِبْغَۀً (سوره بقره ،آیه )124؛ د) إِنٌَّا هَدَیْنَاهُ السٌَّبِیلَ إِمٌَّا شَاکِرًا وَإِمٌَّا کَفُورًا (سوره دهر ،آیه )2؛
ه) لَا یُکَلٌِّفُ اللٌَّهُ نَفْسًا إِلٌَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ (سوره بقره ،آیه )245؛ و) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا
ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِینَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبَیِّنَتُ وَلَکِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن کَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَکِنَّ ٱللَّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ (سوره بقره ،آیه .)262
بر اساس این برداشت میتوان با اصل قرار دادن هر یک از این اصول ،زیرمجموعهها و اصول دیگری
را استنباط و آنها را به شیوه درختی بیان کرد .این کار چند ثمره مثبت در تبیین تربیت سیاسی از منظر
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قرآن خواهد داشت .ابتدا اینکه چنین روندی میتواند به ساخت یک نظام منطقی و منظم از آموزههای

قرآنی مرتبط با تربیت سیاسی کمک کند .همچنین با توجه به گستردگی صفات ذکر شده در قرآن و روایات
درباره زندگی اجتماعی و رفتار سیاسی میتوان به تبیین ساختاری منسجم و منظم از صفات الزم برای
شهروندان و کارگزاران پرداخت تا مربیان را در امر تربیت و شناخت شاخصههای اصلی و فرعی با نظم
بیشتر و فرصت کمتر کمک کند.
اصول و مبانی تربیت سیاسی در قرآن کریم
چنانکه بیان شد ،مکاتب و نگرشهای فلسفی به گونههای متفاوتی ،به انسان ،جامعه و تربیت مینگرند
و متناسب با آن به تعریف و بیان هدفهای تعلیم و تربیت میپردازند .قرآن کریم نیز با جهانبینی و نگرش
ویژه خود به این مقوله ،توجه داشته است .برای بررسی تربیت سیاسی در قرآن کریم ،ابتدا باید چشماندازهای
معرفتی قرآن را شناخت و سپس بر اساس آن مبانی ،به بیان اصول تربیت سیاسی پرداخت .این مبانی را
میتوان در چند مطلب بیان نمود.
 -1وحدت معارف قرآن :آموزههای قرآن کریم بهصورت نظاممند و منسجم و مرتبط با هم و بدون
هرگونه تعارض و تناقضی از سوی خداوند متعال ،نازل گشته است؛ میان اجزای قرآن کریم ،رابطه و تأثیر
دوجانبه است و وحدت و هماهنگی منطقی بر آن حاکم است (سوره طارق ،آیه 10؛ سوره فصلت ،آیه .)02
ازاینرو برای تبیین و تفسیر این کتاب مبین ،باید به تمام ابعاد آن نگریسته شود و اصول کلی و روح حاکم
بر قرآن را حفظ کرد؛ بنابراین برای ترسیم نظام تربیتی قرآن ،باید به اجزای دیگر آن توجه نمود.

انسانشناسی قرآن کریم رعایت اعتدال و توجه به ابعاد مختلف انسان است .عدالت میان تمام امور ،از جمله
در تکالیف و نعمتها ،از ویژگیهای فعل خداوند است (سوره نحل ،آیات 85 –11؛ سوره انفطار ،آیه .)8
قرآن نیز امت اسالمی را امت وسط و معتدل معرفی نموده است (سوره بقره ،آیه  .)102در قرآن نه دنیا و
جنبههای مادی و نه جنبههای معنوی و اخروی رها شده است ،بلکه قرآن کریم دنیا و آخرت ،طبیعت و
فطرت و جسم و روح را در کنار هم نشانده است؛ نه آنکه یکی را به نفع دیگری طرد کند؛ بنابراین هم به
جنبهها و نیازهای جسمی و مادی او توجه نموده (سوره مؤمنون ،آیه 61؛ سوره انفال ،آیه 51؛ سوره انعام،
آیات 101 – 102؛ سوره رعد ،آیه  )24و هم به نیازهای روحی ،عاطفی و معنوی او اهمیت داده است
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 -2اعتدال در معارف قرآنی :با توجه به دووجهی بودن انسان (سوره تین ،آیات  ،)0 - 6نکته مهم در

15

(سوره آلعمران ،آیه 125؛ سوره انفال ،آیه 11؛ سوره رعد ،آیه  .)24خداوند در هیچ موردی بر بندگان
خویش سختگیری نفرموده است.
 -۳جامعه و سیاست در قرآن :تبیین نگاه قرآن کریم به جامعه و سیاست ،برای پرداختن به تربیت
سیاسی ،امری الزم و ضروری است که بر اساس آنکه چه ماهیتی را برای جامعه و سیاست بیان کند ،در
ترسیم اصول و شیوههای تربیت سیاسی بهگونهای خاص تأثیر میگذارد .قرآن کریم با ذکر ویژگیهای
بنیادین فطرت ،کرامت ،حریت و اختیار در انسان ،قائل بهنوعی از اصالت فرد در برابر ساختارهای بیرونی
است و درعینحال او را عضوی از جامعه نیز میداند که در بستر فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آن جامعه
قرار میگیرد .بهاینترتیب ،او تحت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دوسویه اجتماعی قرار دارد .بر این اساس فرد
نه منفعل در جامعه است و نه بیرون و جدای از آنکه بر اثر اجبار و قرارداد ،اجتماعی گردد.
جامعه و سیاست پذیری در نهاد انسان نهفته است و خداوند متعال چنین مقرر داشته که انسان ،اجتماعی
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باشد و در جامعه نیز نقشآفرینی کند .عالمه طباطبایی (ره) مینویسد« :هر فرد انسانی فطرتاً جامعهپذیر
است»(عالمه طباطبایی ،بیتا)6 :؛ و اسالم تکامل او را در زندگی اجتماعی قرار داده است؛ ازاینرو «اسالم
همه احکام خود را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را تا آخرین حد ممکن در آن دمیده است»(عالمه
طباطبایی ،بیتا.)11 :
قرآن کریم عامل تشکیلدهنده جامعه را اختالف استعدادها ،امکانات و ...میداند و هدف این اختالفات
را ایجاد زندگی جمعی و گروهی با اهداف مشترک بیان مینماید؛ (یَا أَیٌُّهَا النٌَّاسُ إِنٌَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)(سوره حجرات ،آیه  ،)12از وظایف انبیا و رهبران جامعه ،رفع اختالفات و
منازعات میان افراد و گروههای جامعه معرفی نموده است؛ (کَانَ النٌَّاسُ أُمٌَّۀً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللٌَّهُ النٌَّبِیٌِّینَ مُبَشٌِّرِینَ
وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقٌِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النٌَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ)(سوره بقره ،آیه
 .)212همچنین هدف ارسال رسل و اجرای دین و تشکیل حکومت دینی را برقراری عدالت و قسط معرفی
نموده است؛ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیٌِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النٌَّاسُ بِالْقِسْطِ)(سوره حدید ،آیه
 .)26به همین دلیل تمام انبیا و جانشینان آنها را به اجرای احکام الهی و رعایت حقوق مردم و برقراری
عدالت ،فرمان داده است.

 -4مبانی معرفتشناختی :تربیت سیاسی مبتنی بر دیدگاههایی میباشد که درباره منابع معرفت و معرفت
درست مطرح شده است؛ دیدگاههایی که به اعتبار بحث کردن از باور ،توجیه و اعتبار معرفت و منشأ و انواع
آن ،ذیل معرفتشناسی بهعنوان علم توجیه باورها جای میگیرند.
با این نگاه ،منظور از معرفتشناسی 1دیدگاههایی است که درباره منابع معرفت بخش تربیت سیاسی ارائه
میشود .در نگاه و اندیشه اسالمی ،تربیت سیاسی بر مبنای دو منبع معرفتی وحی و عقل بنیان گذاشته
شده است و فرایند آن نه متأثر از این دو منبع ،دایرمدار آن میباشد .خداوند در قرآن کریم این کتاب مقدس
را مایه هدایت ،رحمت و بشارت مسلمانان معرفی کرده و فرموده است« :وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لٌِّکُلِّ
شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَۀً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ»(سوره نحل ،آیه  .)41مرحوم عالمه طباطبایی(ره) در تفسیر این
آیه شریفه مینویسد« :قرآن کریم کتاب هدایت برای عموم مردم است و جز این ،کار و شأنی ندارد؛ لذا
ظاهراً مراد از کل شیء (که در آیه به کار رفته است) همه چیزهایی است که برگشتش به هدایت باشد ،از
قبیل معارف حقیقی مربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرایع الهی و قصص و مواعظی که مردم در
اهتداء و راه یافتنشان به آن محتاجاند و قرآن تبیان همه اینهاست» (تفسیر المیزان ،ج .)051 :1
در تفسیر روایی این آیه هم میخوانیم :از امام صادق(ع) شنیدیم که فرمودند« :من هر آینه میدانم آنچه
در آسمانها و آنچه در زمین است و میدانم آنچه در بهشت است و میدانم آنچه در آتش است و میدانم
آنچه تاکنون بوده و آنچه تا قیامت خواهد بود» .آنگاه لحظهای سکوت کردند سپس احساس نمودند که
شنوندگان در تعجب شدند و بر ایشان گران آمد .فرمودند :همه اینها را از کتاب خدای عزوجل میدانم،
زیرا خدای تعالی در کتابش میفرماید« :تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْءٍ»(سوره نمل ،آیه  .)41حضرت پیامبر(ص) نیز قرآن
حضرت علی(ع) هم آن را نوری معرفی کردند که مؤمن را به شاهراه هدایت و رستگاری رهسپار مینماید
(فیض االسالم ،ترجمه و شرح نهجالبالغه .)010 :بهاینترتیب ،وحی الهی مهمترین منبع معرفتبخشی در
مسیر هدایت و تربیت و بهویژه تربیت سیاسی به شمار میآید.
دومین منبع معرفتی در مسیر شکوفایی تربیت سیاسی ،عقل میباشد .عقل از چنان جایگاه مهم و بس
عظیمی برخوردار است که تنها با به کارگیری آن ،فهم معنا و مقصود قرآن کریم میسر میشود .خداوند
میفرماید« :إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبِیّاً لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»(سوره یوسف ،آیه )2؛ بنابراین ،کانون عقل ،هدایت،
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روشنایی ،اندیشه ،منطق و استدالل و ...است و آنکس که از عقل ،فهم و تدبیر بینصیب باشد ،مانند
ماشینی است که در شب تاریک حرکت میکند و چراغ و راهنما ندارد.
بر اساس این ،میتوان گفت که وحی و عقل در کنار هم مبانی معرفتشناختی در تربیت سیاسی هستند و
با استفاده از آنها میتوان روشها و برنامهها را برای تحقق تربیت سیاسی استخراج نمود.
 -5مبانی هستیشناختی :تربیت سیاسی در چارچوب هستیشناسی توحیدی مفهوم مییابد .بسط توحید
در عرصه اجتماع و سیاست منجر به شکلگیری نظام توحید ،حاکمیت قوانین الهی در جامعه و نفی فساد
و ظلم میگردد .در فلسفه اسالمی ،توحید منشأ همه عقاید و احکام است .در قرآن کریم هم خداوند خلقت
را عطا کرده ،سپس هدایت مخلوقات را انجام میدهد ،یعنی خالق همه هستی خداوند تبارکوتعالی است
و پس از خلقت همه هستی خود نیز آنها را هدایت میکند؛ ازاینرو ،هستیشناسی قرآن کریم،
هستیشناسی توحیدی است؛ یعنی پذیرش یگانگی خداوند در خالقیت و ربوبیت میباشد که نتیجه آن
حاکمیت الهی است و مردم در پرتو حاکمیت خدا بر سرنوشتشان حاکماند .بر اساس این تربیت سیاسی در
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ایده مذکور تحقق مییابد و گزارههای خود را بر مبنای پذیرش حاکمیت تشریعی در کنار حاکمیت تکوینی
الهی در چارچوب شریعت و دین تنظیم مینماید.
 -6مبانی انسانشناختی :هر مکتب سیاسی که ادعای عرضه عالیترین بینش فکری ،منش و روش
زندگی و تعیین تکلیف سیاسی برای انسان دارد ،ضرورتاً باید انسان را معنی کند و به سؤاالتی که درباره
ابعاد وجودی او مطرح است پاسخ گوید .به نظر میرسد بحث مکاتب تربیتی و سیاسی در مورد شناخت
انسان ،مهمترین و مبناییترین بحث آنها باشد .تا مسئله انسان روشن نشود ،مکاتب و فلسفههای تربیتی
و سیاسی انسان را چگونه تفسیر میکنند؛ و تا به سؤاالتی همچون :انسان چگونه آفریده شده است؟ هدف
حیات انسان چیست؟ مراتب رشد و کمال و سعادت انسان چیست؟ و دهها سؤال دیگر پاسخ ندهند ،سخن
از نظام حقوقی ،تربیتی ،فرهنگی و مهمتر از همه حکومتی و سیاسی ،بیفایده خواهد بود.
قرآن کریم برای انسان ،ارزش و جایگاه مهم و بلندی را ترسیم نموده ،هدف غایی خود را هدایت انسان
و راه سعادت بشر معرفی کرده است .بخش مهمی از قرآن به بیان ابعاد ،ویژگیها ،حقایق و ارزشهای
گوناگون انسان و به بررسی عمیقترین زوایای وجودی انسان پرداخته ،برای آن ،اصولی پایدار تنظیم نموده
است .ازاینرو نکته مهم در فهم جهانبینی و مکتب اسالم ،فهم صحیح و جامع از انسان است .انسانشناسی
قرآنی از ابعاد مختلف وجود انسان حکایت میکند و نقش هر بعد از ابعاد و اجزای وجودی انسان را در

سعادت او و ساختار و هماهنگی میان ابعاد مختلف را حفظ میکند و هیچیک را فدای دیگری نمیکند .از
دیدگاه قرآن ،انسان موجودی بیسروته مطرح نمیشود و در این صورت است که انسان معنا پیدا میکند.
از دیدگاه قرآن کریم انسان موجودی دوبعدی و دو جهتی است که واسطه بین طبیعت مادی و روح
ملکوتی است (سوره احزاب ،آیه 82؛ سوره اسراء ،آیه 11؛ سوره علق ،آیات 5 -8؛ سوره معراج ،آیات - 22
)11؛ و امکانات و ابزار الزم را در هر دو جهت دارا است (سوره شمس ،آیه 8 – 1؛ سوره سجده ،آیات - 1
)8؛ و مهمترین خصیصه او آزادی و انتخاب سرنوشت خویش است (سوره دهر ،آیه 2؛ سوره انفال ،آیه .)02
قرآن کریم با بیان ارزشهای مثبت و منفی انسان (سوره یوسف ،آیه 2؛ سوره نساء ،آیه 18؛ سوره بقره ،آیه
 )21و سیر ظهور او از ماده تا ملکوت (سوره مؤمنون ،آیه 10؛ سوره حجر ،آیات  )24 - 21درصدد ارائه
شناخت ابعاد مختلف آدمی و جذب انسان بهسوی خیر و سعادت است (سوره ذاریات ،آیه 22؛ سوره دهر،
آیه  .)2از منظر قرآن کریم ،انسان موجودی تربیتپذیر است و در این میان ،گروهی با اختیار خویش فوق
فرشتگان و مسجود مالئک میشوند (سوره مؤمنون ،آیه 20؛ سوره اعراف ،آیه  )11و برخی تا مقامی پستتر
از حیوان سقوط میکنند (سوره اعراف ،آیه .)181
موضوع تربیت سیاسی ،انسان است؛ بنابراین ،بر بنیانهای انسانشناختی خاصی استوار میباشد .مقصود
ایدهها و دیدگاههای کالنی است که درباره انسان ،ماهیت ،سرشت و خصایص مطرح میشود .خدا ،انسان
و جهان ،سه محور اساسی اندیشه بشری میباشد که همواره موردتوجه اندیشمندان علوم انسانی بوده است.
در این میان ،شناخت انسان اهمیت و جایگاه مهمی در اندیشه اسالمی دارد .در آموزههای ادیان آسمانی،
بهویژه اسالم ،پس از خدا ،انسان ،اساسیترین محور به شمار آمده و آفرینش جهان ،فرستادن پیامبران و
قرآن کریم انسان را جانشین و خلیفه خویش معرفی میکند و میفرماید« :إِنِّی جَاعِلُ فِی األَرْضِ
خَلیفَۀً»(سوره بقره ،آیه  .)21من در زمین خلیفهای قرار خواهم داد .بدین ترتیب ،پس از وجود مقدس
باریتعالی ،انسان از جایگاه ،منزلت و ایمانی در نظام هستی برخوردار است و این ویژگی درواقع به قابلیتها
و شایستگیهای انسان اشاره دارد .از سوی دیگر ،خداوند برای انسان که او را خلیفه خود معرفی نموده
است ،ویژگیهای منفی هم بیان میکند .برخی از این ویژگیها عبارتاند از :ستمگر بودن ،تحت تأثیر
هوی و هوس بودن. ...
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کتابهای آسمانی برای رسیدن او به سعادت نهایی صورت گرفته است (سوره بقره ،آیه  .)21خداوند در
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این دو ویژگی متفاوت از هم داللت میکند که انسان از دو بعد برخوردار است و این دوبعدی وی داللت
میکند که انسان نیازمند تربیت میباشد .قرآن کریم ،با اشاره به این ویژگیها و نیز با اشاره به اصل فطرت
بهعنوان مهمترین و اساسیترین مبنای انسانشناختی ،تربیتپذیر انسان را گوشزد مینماید.
نتیجهگیری
در این پژوهش ضمن آشنایی با مفاهیم تربیت ،سیاست ،تربیت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی و اصول
و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم ،به این نتیجه میرسیم که تربیت سیاسی به معنای فرآیند
مستمر یادگیری است که بهوسیله آن افراد با نظام سیاسی و نقشهای سیاسی خود در جامعه آشنا میشوند
و با هدف شکل دادن به افکار ،نگرشها و رفتارهای افراد در قالبهای سیاسی  -اجتماعی موردنظر
میتوانند ارزشهای نظام سیاسی را جذب و خود را با آنها منطبق سازند.
در این پژوهش تربیت سیاسی ،از منظر قرآن بررسی و معلوم شد که در شرایط کنونی ،ضرورت ایجاب
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میکند که با برنامهریزی هر چه دقیقتر ،فرآیند تربیت سیاسی بهمنظور پرورش نیروهای کارآمد اجرایی
شود .با تربیت سیاسی بهصورت فراگیر ،میتوان شهروندان وظیفهشناس و مسئول در برابر امور دینی و
اجتماعی پرورش داد؛ بهطوریکه در شرایط حساس مانند تجاوزات دشمنان خارجی یا توطئههای داخلی،
خود به یاری نظام برخاسته و از آن دفاع کنند .مهمترین عامل مکمل در ایجاد این انگیزه قوی ،دین و
ارزشهای دینی است.
بنابراین هدف غایی تربیت اسالمی خدا گونه شدن انسان است و تربیت سیاسی ،تنها زمانی حاصل
میشود که صفات خداوند در انسان و در اعمال او ظاهر گردد .بر این اساس میتوان گفت مدل تربیت
سیاسی اسالمی ،کل گراست که محور اصلی آن توحید است و هدف غایی تربیتی آن خدا گونه شدن است.
اگر جامعه از افرادی تربیتیافته و متخلق به اخالق الهی تشکیل شود همه صفات خدا در آن نقش میبندند.
در چنین جامعهای دانایی موج میزند و مردم با هم به مهربانی برخورد میکنند (رحیم و رحمان) هستند.
در مهربانی خود بهدنبال دلیل نمیگردند و چون خورشید نور محبت خود را به همه ارزانی میکنند .بدینسان
تعصبات جاهالنه بیبنیان (نژادی ،قومی ،فرقهای ،جنسیتی ،خرافی ،تکفیری) از میان خواهد رفت؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت رویکرد قرآن به سیاست و حکومت رویکردی تربیتی است که بر تحول و تعالی درونی
انسان مبتنی است.

تربیت سیاسی فرآیندی که بهوسیله آن افراد در جامعهای معین با نظام سیاسی آشنا میشوند و تا اندازه
قابلتوجهی ادراکشان از سیاست و دانشهایش نسبت به پدیدههای سیاسی تعیین میشود ،تربیت سیاسی،
مبتنی بر اهداف و روشهای برگرفته از دین میباشد و زمینهها و بسترهای الزم را برای رشد و پرورش
استعدادهای بالقوه مهیا میکند و با تدبیر و مدیریت مطلوب ،بهسوی حفظ و تداوم مصالح دنیوی و اخروی
حرکت میکند .در این روند ،فرد از منظر دینی میآموزد که ضمن شناخت محیط پیرامون ،آن را بررسی،
سپس بر اساس آموزههای دینی تجزیهوتحلیل و در مرحله بعد موضع دین مدارانه اتخاذ نماید.
ضرورت طرح و اهمیت اینگونه بحثها ،برای ما که میخواهیم حکومت دینی و علوی داشته باشیم ،بر
کسی پوشیده نیست ،ازاینرو نظام اسالمی با الگوگیری از حکومت علوی باید زمینه و شرایط الزم را برای
تربیت سیاسی افراد جامعه خود فراهم آورد .توجه نداشتن به این مهم ،ممکن است پیامدهای زیانباری را
در پی داشته باشد ،از جمله ممکن است کسانی در رأس حکومت قرار گیرند که نسبت به سرنوشت اسالم
و مسلمانان چندان حساسیتی نداشته باشد و از سوی دیگر در برابر تردیدآفرینیهای دشمنان ،وسوسه شده
و به ابزاری در دست آنان بدل گردند و یا توان و کارآمدی الزم را برای مدیریت نداشته باشند و در نتیجه
نظام اسالمی به ناکارآمدی متهم گردد.
جان کالم اینکه راهحل برونرفت بسیاری از مشکالت جامعه ما ،برخورد آرمانگرایانه ،انتقادی و
اصالحطلبی از سر دردمندی است و همچنین تربیت انسانهای که بصیرت سیاسی و آگاهیهای الزم را
با توجه به مسائل جامعه خود دریافته به نقش و مسئولیتهای خویش واقف باشند.
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