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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the principles and tenets of political training in 

the ideology of Twelver Shi’ism and Thomas Hobbes in order to sustain and secure the political 
system and establish permanent peace and security. In this regard and by descriptive analysis, 
the principles of cognition and belief including reason, revelation, piety, self-denial, and faith as 
well as the principles of ontology, anthropology, and political training including monotheism 
servitude to God, and guardianship (wilayat) were explored. The results indicated that in the 
process of political training from religious perspective, one first learns to know and explore his 
surrounding context and then starts to analyze it based on religious instructions and finally 
adopts a religious decision. Epistemology, ontology, and anthropology are 3 basic components 
in political training that provide the theoretical arguments for this process and also foster 
monotheism, servitude, guardianship, and responsibility among citizens to arrange their 
obligation to society relying on religion and religiousness. In western views especially the ideas 
of Thomas Hobbes, political training seeks to sustain the status quo in politics and controls 
social and political situation by creating a sense of fear and horror among new generation so it 
attempts to train adherent, devoted, and loyal people to the totalitarianism. However, political 
training in Shi’ite ideology aims to fulfill different purposes such as educating independent, 
critical, influential, and participative citizens in political and social affairs who have a sense of 
responsibility toward the destiny of political system, themselves, fellow citizens, and whole 
human being.  
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 21/02/1311 پذیرش: ؛  تاریخ01/02/1311 تاریخ دریافت:

 چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و اصول حاکم بر تربیت سیاسی در جهت حفظ و حراست از نظام سیاسی و به منظور برقرای و تداوم صلح و 

تحلیلی، مبانی شناخت و  –این زمینه بود. در این راستا و با روش توصیفی امنیت در اندیشه شیعه اثنی عشری و بررسی اندیشه توماس هابز در 
شناختی، اصول تربیت سیاسی شامل اصل توحید محوری،  شناختی، منبع انسان داری و ایمان؛ مبانی هستی باور شامل عقل، وحی، تقوا و خویشتن

که ضمن شناخت محیط  آموزد محوری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، در فرایند تربیت سیاسی، فرد از منظر دینی می عبودیت و والیت
شناسی،  مدارانه إتخاذ نماید. معرفت های دینی آن را تجزیه و تحلیل و در مرحلة بعد موضع دین پیرامون، آن را بررسی، سپس براساس آموزه

تبع آن اصل  شناختی، سه مبنای محوری در جریان تربیت سیاسی است که مباحث تئوریک این فرایند را فراهم کرده و به شناسی، انسان هستی
پذیری را تقویت و وظایف و تکالیف شهروندان را در قبال جامعه، مبتنی بر دین و دینداری  توحید محوری، عبودیت و والیت محوری، مسئولیت

و سیاسی از های غربی به ویژه در اندیشه هابز تربیت سیاسی به دنبال حفظ وضع سیاسی موجود، اعمال کنترل اجتماعی  دیشهدر ان کند.  تنظیم می
طریق یادآوری ترس و وحشت در وضع طبیعی بر نسل نو و تالش در جهت تربیت افرادی مرید، هوادار و وفادار به دولت مطلقه است. در اندیشة 

و جو در مسائل سیاسی  ترتیب شهروندان مستقل و نقاد، تربیت افرادی تمثیرگذار و مشارکت شیعی، تربیت سیاسی درپی تحقق اهدافی نظیر 
 اجتماعی، ایجاد احساس مسئولیت به سرنوشت نظام سیاسی حاکم و نیز احساس مسئولیت نسبت به خویش، افراد جامعه و کل بشریت است. 

 محوری. شناختی، توحیدمحوری، عبودیت، والیت شناختی، مبانی انسان عشری، توماس هابز، مبانی هستی : تربیت سیاسی، شیعه اثنیهای کلیدی  واژه
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 مقدمه. 1

انگلیسی تربیت سیاسی اساسا به مفهوم اعمال انضباط و قواعد سیاسی  1در اندیشه توماس هابز

 -به شیوۀ گفتگوی استاد « بهیموت»و اجتماعی بر ذهن شهروندان است. این فرایند در کتاب 

های  انگیز و وحشتناک جنگ شاگرد با یادآوری ترس و با کمک روایت تاریخ و سرگذشت غم

است. « حسین بشیریه»میالدی انجام شد. بهیموت ترجمه  1992تا  1942انگلستان از سال داخلی 

پردازد. این کتاب همچنین توصیف فروپاشی حاکمیت و  هابز در این کتاب به تربیت سیاسی می

 نویسد:  بازگشت به وضع طبیعی و جنگ همه بر ضد همه است. بشیریه می

را نه از طریق طرح مفاهیم کلی، بلکه از راه هابز در بهیموت اصول تربیت سیاسی »

دهد به گمان  های تاریخی توضیح می بررسی و تحلیل تاریخ سیاسی و آوردن مثال

رسند، بلکه آن اصول را باید  او مردم از طریق فکر و تامل و تعقل به آن اصول نمی

ان به آنها آموزش داد و بررسی تاریخ و روایت تاریخی درست، بهترین شیوه نش

: 1861)هابز، « دادن آن اصول است، زیرا تاریخ شرح طبیعت و سرشت بشر است

 (.19ص

محور اصلی تربیت سیاسی، شناخت تکالیف و وظایف است که برای حفظ نظم و آرامش،  

از نظر هابز تربیت سیاسی الزمه برقراری، تداوم صلح، امنیت »بیش از شناخت حقوق اهمیت دارد. 

قت تربیت سیاسی در نظریه هابز اساس همان آموزش مدنی در جوامع و ثبات است، در حقی

برای « حق طغیان»در ظاهر  9(. هابز هر چند بر خالف جان الک18)همان: ص« ساالر است مردم

افراد قائل نبود، ولی معتقد بود در صورت طغیان افراد بر ضد حکمران، جامعه سیاسی منحل و 

گران بود )صناعی،  ، درصدد حفظ حکمران از گزند طغیانشود. بنابراین وضع طبیعی حاکم می

های تربیت سیاسی خود را به شرح ذیل اعالم کرد: پایین  (. لذا، بر مبنای آن آموزه64: ص1834

                                                           

1. Thomas Hobbes. 

2. John Locke. 
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های کاهش انتظار از دیگران، شر نرساندن به  آوردن توقعات از یکدیگر و از دولت، آموزش راه

ترس از هرج و مرج و  1توقع خیر نداشتن از دیگران، و« قاعدۀ زرین اخالق»دیگری بر مبنای 

های  های آن. به این ترتیب آموزه بندو باری و نیز ترس از عواقب نافرمانی از دولت و مجازات بی

های  تواند به تبیین هرچه بهتر آموزه تربیت سیاسی در اندیشه هابز به مثابه چهارچوب نظری می

ند. به طور کلی، آموزش و تبیین تکالیف و وظایف مدنی تربیت سیاسی در اندیشه شیعه کمک ک

شناسی و  شناسی توحیدی، معرفت شهروندان در یک جامعه اسالمی شیعی در پرتو هستی

شناسی اسالمی با توجه به تبیین جایگاه انسان در نظام آفرینش به عنوان خلیفه خدا در زمین  انسان

سیاسی با این رویکرد مبتنی بر نگاه خاصی است که دین  قابل تحقق خواهد بود. از این رو، تربیت

های دوگانه است که سرشت وی را  اسالم نسبت به انسان دارد. از این منظر انسان دارای ویژگی

دار  امانت»(، 141؛ اعراف، 82)بقره، « خلیفه اللهی»هایی چون  دهند. در قرآن کریم ویژگی شکل می

( وغیره در شأن و منزلت انسان 8)انسان، « مختار بودن( »96؛ک هف، 9؛ دهر، 19)احزاب، « الهی

ضعیف »کند. از جمله آن  های منفی اشاره می آمده است. در مقابل آیات دیگری هم به ویژگی

(، 19)احزاب، « زده عجول و شتاب»(، 84)ابراهیم، « ستمگر و ناسپاس بودن»(، 93)نساء، « بودن

( وغیره 91)معارج، « مانع احسان )منوعا( یا بخیل»(، 92ارج، )مع« حریص»(، 16)معارج، « ناشکیبا»

های  سازی ویژگی است. توجه و تفقه در این آیات ضرورت تربیت انسان را به منظور برجسته

دهد. قرآن کریم همچنین انسان را موجودی  های منفی را نشان می مثبت وی و غلبه آن بر ویژگی

فاقم وجهک للدین حنیفاً فطره اهلل التی فطر الناس علیها »د. کن خداجوی و با فطرت الهی معرفی می

(، در این آیه بین دین و 82)روم، « ال تبدیل لخلق ا... ذلک الذین القیم و لکن اکثر الناس الیعلمون

خلقت انسان ارتباط تنگاتنگی برقرار شده است. دین و اصول و قواعد آن با فطرت خداجوی 

تواند موجبات غلبه بعد انسانی وی بر بعد حیوانی گردد.  های آن می انسان هماهنگ بوده، آموزه

تواند بعد انسانی خود را  این امر از مجرای تربیت میسور است، یعنی در فرایند تربیت فرد می

                                                           

 کند. ها را در چارچوب قاعده طالیی اخالق به مفهوم سلبی و ایجابی آن بررسی می هابز این آموزه. 1
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(. با 32: ص 1833اش بکند )مصباح یزدی،  تقویت و برجسته سازد و آن را غالب بر بعد حیوانی

ول حاکم بر تربیت سیاسی را در حفظ و حراست از نظام سیاسی به این رویکرد ، مبانی و اص

 منظور برقرای و تداوم صلح و امنیت در اندیشه شیعه اثنی عشری تبیین خواهیم کرد. 

 شناسی . مفهوم2

 . تربیت2-1

تربیت در اصطالح به دو معنا به کار رفته است، یکی عام و دیگری خاص. در معنای عام تمام 

ر صادره از انسان و نقش و تأثیر آن در رشد و ارتقای قوای فیزیکی، فکری، اخالقی، اعمال و رفتا

شود. در معنای خاص به مفهوم فراهم نمودن شرایط و  اجتماعی، سیاسی و غیره را شامل می

تربیت در »های رشد و کمال همه جانبۀ انسان و هدایت سیر تکاملی بشر به سوی اهلل است.  زمینه

چیزی غیر از تعلیم است. تربیت به معنای شدن و به شکل خاصی در آمدن و یک اصطالح خاص، 

های دینی و به  های اخالقی، تربیت هویت درست و مطلوبی را پیدا کردن است که شامل تربیت

(. شهید 421: ص1836)جمعی از محققان، « شود اصطالح تزریق اخالقیات در وجود انسانی می

عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه تربیت »گوید:  مطهری هم می

 (. 91: ص1838)مطهری، « در یک شیء موجود است به فعلیت درآوردن و پروراندن

 . سیاست2-2

سیاست در لغت به مفهوم رام کردن، خط مشی، تدبیر، برنامه، اصول راهنما و اصول و قواعد 

بری  سیاست را رابطۀ مطلوب فرماندهی و فرمان« العلوماحصاء »اساسی آمده است. فارابی در 

کند، معتقد است حکومت خوب، حکومتی است که بتواند افعال و سنن و ملکات ارادی  معرفی می

: 1843در مردم جایگزین کند )فارابی،  -توان به سعادت حقیقی رسید که در پرتو آنها می-را 

این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد،  سیاست»(. تعریف امام خمینی جامع است: 121ص

تمام مصالح جامعه را مدنظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صالحشان است. 

توانند  صالح ملت است، صالح افراد است و این مختص انبیاء است، دیگران این سیاست را نمی
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)امام خمینی، « به تبع آنها به علمای بیدار اسالماداره کنند، این مختص به انبیاء و اولیاء است و 

 (.489، ص18: ج1813

 . تربیت سیاسی2-3

و کارآمد که طی  1تربیت سیاسی در نگاه شیعی فرایندی است برای پرورش یک انسان مطلوب

ها با  انسان»شود.  های فرد مهیا می ها و بسترهای الزم جهت رشد و پرورش استعداد آن، زمینه

اند؛  الکمال اللَّه و سیر الی نیاز جوامع بشری برای سیر الی  شان، تأمین کننده ی گوناگوناستعدادها

(. استعدادها پس از کشف در 98/11/1861ای،  )امام خامنه« این استعدادها باید استخراج شود  همه

ود. ش اثر تدبیر و مدیریت مطلوب به سمت حفظ و تداوم مصالح دنیوی و اخروی به کار گرفته می

در اندیشه هابز فقط حفظ و تداوم مصالح دنیوی مدنظر است که امام خمینی آن را در چارچوب 

(، اما در اندیشه 481، ص18: ج1813نمایند )خمینی،  سیاست حیوانی و یا این جهانی تبیین می

شیعی ساخت بافت و قالب انسان به منظور کاربست استعداد وی در دو بعد دنیوی و اخروی 

بافت انسان و قالب و تراش یک انسان مطلوبِ اسالم چیزى است که با تربیت حاصل »است. 

(. امام خمینی هم معتقد است باید تمام ابعاد انسان و جامعه 11/29/1868ای،  )امام خامنه« شود می

 (. 489، ص18: ج1813در نظر گرفته شود )خمینی، 

 شری. مبانی تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه اثنی ع3

 . مبانی شناخت و باور3-1

: 1831پور،  در فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه شده است )آریان "Belief"واژه 

هایی هستند که فرد به  ها، اندیشه باورها یا عقیده»(. در یک تعریف ساده و رسا، 921، ص9ج

این مقاله منظور آن دسته از (. در 819: ص1838)پارسا، « ها اعتقاد دارد درستی و حقانیت آن

                                                           

، جامعه از عدالت، هائى پرورش انسان مطلوب است ... با پرورش چنین انسان، هدف از تعلیم و تربیت در مکتب اسالم. 1
 (.1838تیر 96، ای )ر.ک.: امام خامنهمند خواهد شد  صدق و راستى بهره، صلح، آرامش
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آید. مبانی شناخت و باور در اینجا  باورهایی است که در زیرساخت تربیت سیاسی به کار می

هایی است که به اعتبار بحث کردن از باور، توجیه و اعتبار شناخت، منشاء و انواع  مربوط به دیدگاه

( جای 96: ص 1811فعالی، (رها به عنوان علم توجیه باو 1شناسی آن بوده که اغلب ذیل معرفت

گیرند. تربیت سیاسی اساساً در نگاه و اندیشه شیعی بر مبنای منابع شناختی، وحی، عقل، تقوا و  می

 داری و ایمان بنیان گذارده شده است.  خویشتن

و »الف. وحی: خداوند، قرآن کریم را مایه هدایت، رحمت و بشارت مسلمانان معرفی کرده: 

(؛ عالمه 36)نحل، « تاب تبیاناً لکل شی و هدی و رحمه و بشری للمسلمیننزلنا علیک الک

قرآن کریم کتاب هدایت برای عموم مردم است و جز این، »نویسد:  طباطبائی در تفسیر این آیۀ می

)که در آیه به کار رفته است( همۀ آن چیزهایی « کل شی»کار و شأنی ندارد، لذا ظاهراً مراد از 

ه هدایت باشد، از قبیل معرفت حقیقی مربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و است که برگشتش ب

شان به آن محتاجند و قرآن تبیان همۀ  شرایع الهی، قصص و مواعظی که مردم در اهتداء و راه یافتن

(. پیامبر)ص( نیز قرآن را بهترین تبیان و راهنما به 496، ص1: ج1819)طباطبایی، « اینها است

( و به دنبال آن حضرت 111، ص 18: ج1891کند )مجلسی،  ها معرفی می دترین راهسوی سودمن

کند که انسان مؤمن را به شاهراه هدایت و رستگاری رهسپار  علی)ع( هم آن را نوری معرفی می

ُتْجلى »( و حضرت علی)ع( در جای دیگر می فرمایند: 414: ص 1813نماید )فیض االسالم،  می
نزيل َأبصاُره بوحبالَتّ االسالم،  )فیض م َوُيرمى بالّتفسير فى مسامعهم ويغبقون کأَس الحكمِة بعد الَصّ

هایشان جا گرفته  های آنها به نور قرآن جال داده شده و تفسیر در گوش دیده»(، 112: خطبه 1813

نوشانند، بعد از این که در بامداد هم به آنان  است. هنگام شب، جامی از حکمت به آنان می

بخشی در مسیر هدایت و تربیت و  به این ترتیب وحی الهی مهمترین منبع معرفت«. ه شدنوشاند

 آید. بویژه در تربیت سیاسی به شمار می

باشد. عقل از جایگاه مهم و بس عظیمی  ب. دومین منبع معرفتی در مسیر شکوفایی، عقل می

                                                           

1. Epistemolojy. 
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شود. خداوند  م میسر میبرخوردار است که تنها با بکارگیری آن، فهم معنا و مقصود قرآن کری

(. امام علی)ع( در معرفّی بدبخت و شقیّ 9)یوسف، « انا انزلناه قرآناً عربیاً لعلهم تعقلون»فرماید:  می

زیانکار و »(، 13البالغه، نامه  )نهج «َفإَنّ الَشقّى َمْن َحُرَم َنفَع ما ُأِتَى ِمَن اْلَعقِل والّتجربة»گوید:  می

کانون عقل، «. بهره ماند ای که به او داده شده، بی عقل و تجربه بدبخت کسی است که از سود

هدایت، روشنایی، اندیشه، منطق، استدالل و غیره بوده و آن کس که از نیروی عقل و فهم و تدبیر 

نصیب است مانند ماشینی است که در شب تاریک در حرکت بوده و فاقد چراغ و راهنما  بی

توان گفت که وحی و عقل در کنار هم مبانی  ر این اساس می(. ب96: ص1891باشد )مطهری،  می

ها را برای  ها و برنامه توان روش شناختی در تربیت سیاسی هستند و با استفاده از آنها می معرفت

 تحقق تربیت سیاسی استخراج نمود.

ق، داری است. تقوا یعنی ایمان به غیب، برپاداری نماز، انفا ج. سومین منبع، تقوا و خویشتن

(. تقوا با کار نیک 1 - 9ایمان به انبیاء الهی و به ویژه رسول اکرم)ص( و یقین به آخرت )بقره، 

همراه بوده و نیکی آن است که پارسایی پیشه کنیم. در هر کاری از مسیر اصلی قانونی و شرعی آن 

 (.136وارد بشویم، نه از راه خالف و گناه و جرم )بقره، 

َفإَنّ تقوی الّله دواُء داِء قلوِبكم »کنند:  تعدّدی به این حقیقت تصریح میامام علی)ع( در موارد م
تقوا و ترس از خدا داروی »(، 136البالغه: خطبه  )نهج «وَبَصُر َعمى َأفِئدتكم... وجالُء غشاِء َأبصارکم

 «.ها است ها و روشنی پوشش دیده ها و بهبودی بیماری تن ها و بینایی کوری دل درد قلب

ترین چراغ است. ایمان پایه عمل و حرکت انسان  نبع چهارم ایمان است. ایمان، فروزندهد. م

حضرت علی)ع(  .کند سپرده و گرویده نباشد، در راه آن حرکت نمی است. تا انسان به چیزی دل

يَماِن ُيْسَتَدلُّ  »..فرماید:  می َراِج َفِباإْلِ اِلَحاِت ُيْسَتَدلُّ  . َسِبيٌل َأْبَلُج اْلِمْنَهاِج َأْنَوُر السِّ اِلَحاِت َو ِبالصَّ َعَلى الصَّ
يَماِن ُيْعَمُر اْلِعْلُم  يَماِن َو ِباإْلِ ترین راه، و پر  راه خدا روشن»(، 119البالغه: خطبه  )نهج «َعَلى اإْلِ

شود، و به اعمال شایسته بر ایمان  ترین چراغ است. به ایمان بر اعمال شایسته استدالل می فروغ

 گردد. آورند، ساختمان علم با ایمان آباد می دلیل می
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 شناختی . مبانی هستی3-2

ُكْم ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُکلِّ َشْىٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُکلِّ َشْىٍء »جهان مخلوق خداست:  َذِلُكُم الّلُه َربُّ
آفریدگار همه چیز است؛ او را این است پروردگار شما! هیچ معبودى جز او نیست؛ »، «َوِکيٌل 

(. عالم هستی اتفاقی به وجود 129)انعام، « بپرستید و او نگهبان و مدّبر همه موجودات است

است، بلکه آفریدگاری توانا آن را خلق کرده است که شکاف و نقصی در آن نبوده باشد.  نیامده

ْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت فَ »فرماید:  می  در آفرینش»، «اْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَری ِمن ُفُطورٍ ما َتَری ِفى َخْلِق الرَّ

بینى! بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللى مشاهده   خداوند رحمان هیچ تضادّ و عیبى نمی

شناسانه مخلوقات مستقیم و یا غیرمستقیم در یکدیگر تأثیر  ( در نگاه هستی8)ملک، « کنى؟ می

کند، نور فضا را  شان حاکم است، مثال حرارت آب را تبخیر می میانحقیقی دارند و روابط خاصی 

دهند و  کند، گیاهان و حیوانات با استفاده از منابع آب و غذا به حیات خود ادامه می روشن می

رسند یا تربیت در ساختن انسان کامل و جامعه مطلوب  ها به کمک تربیت به مراتب باال می انسان

در نگاه  .تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، امری حقیقی است، نه موهوم و باطل تاثیر دارد. این رابطه

توان چنین تعبیر کرد که علت  شناسی است می علی)ع( و معلولی هم که نقطۀ محوری هستی

باشد، یا  تبخیر، حرارت است، علت روشنایی، نور بوده و علت رشد و بالندگی انسان، تربیت می

توان دارای  دان تربیت است. به این ترتیب چنانکه هستی را میعدم رشد و بالندگی انسان فق

به معنی خاص را هم « تربیت سیاسی»هدف، مبدأ، معاد وغیره دانست. تربیت به مفهوم عام و 

توان دارای هدف، نقطۀ شروع و دارای سرانجام، قلمداد کرد. با این نگاه کارکرد تربیت سیاسی  می

بسط توحید در عرصۀ »شود و  موجب حاکمیت توحید میشناسی توحیدی  در چارچوب هستی

گیری نظام توحید، حاکمیت قوانین الهی در جامعه و نفی فساد و  اجتماع و سیاست منجر به شکل

: 1833)نوروزی، « گردد. در فلسفۀ اسالمی، توحید منشاء همۀ عقاید و احکام است ظلم می

 فرماید:  (. حضرت می96ص

ی بر دامن کبریایش ننشسته و از مرز عدم ظهور ننموده ای که غبار پدیدگ«هستی»

است. او با همه پدیدگان است، ولی ناپیوسته، و جدای از آنها است، نه چون 
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« بینا«. »ها حرکت»و « ابزار»بیگانه. انجام امور به دست اوست، امّا نه در محدوده 

تر از آن بوده است، چون واال« یکتا»نبوده است. « نگرش سویی»است از آنگاه که 

الگوست، و  آفرینش بی .ساز او گردد و فقدانش دلتنگی آرد ای دم که آفریده

ترین جایگاه. خداوند آفریدگان را از  دستیار، و آفریدگان در مناسب آفریدگار بی

وری از تجربه، پی افکند و نیازی به حرکت  و بهره« جوالن اندیشه»هیچ  آغاز، بی

هر چیز را به هنگام  .از فراسوی آن نداشت« ای امههم»جدید در ذات خود و یا 

آورد، و دوگونگان را همگون ساخت، و هر پدیده را سرشت ویژه داد و بدان 

شناخت و از زیر و بم این شعرِ  پایبند کرد. او پیش از آفرینش، آفریدگان را می

مه و حضرت ادا« ناسروده آگاه بود و بر جزئیّات و جوانب و انجام آن محیط...

گون خاک هموار و ناهموار، و  ای از گونه آنگاه خدای سبحان گزیده»دهد:  می

زار زمین را برگرفت و آب بر آن فرو پاشید و به نهایت درهم  خیز و شوره حاصل

ها و پی و بندها. در  آمیخت تا آماده گشت، پس تندیسی پدید آورد با همه اندام

ست قامت و محکم شد تا آن روز که در پرتو مهر ایزدی، پیکره نخستین انسان، را

دفتر تقدیر رقم خورده و مهلتی که در علم الهی گذشته است. طلوع مهربان و 

جان آدم را هستی بخشید و انسان در وجود آمد با  گر روح خدا کالبد بی نوازش

ذهنی جوّال، و فکری کارساز]تربیت شده[، و اعضایی که در خدمت دارد، و 

البالغه:  )نهج« ر اوست، و شناختی که حق را از باطل جدا سازدابزاری که کارگزا

 (.1خطبه

بر این اساس تربیت سیاسی بر مبنای پذیرش حاکمیت تشریعی در کنار حاکمیت تکوینی الهی 

 .نماید های خود را تنظیم می در چارچوب شریعت و دین گزاره

 شناختی  . منبع انسان3-3

شناختی خاصی استوار است.  های انسان نابراین، بر بنیانموضوع تربیت سیاسی، انسان است. ب

های کالنی است که در خصوص انسان، ماهیت، سرشت و خصایص او  ها و دیدگاه مقصود ایده
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شود. از آنجا که شناخت انسان مقدمۀ شناخت خداوند است. لذا، اهمیت و جایگاه مهمی  مطرح می

های هابز در تربیت سیاسی ناشی از مبانی  د. آموزهدر اندیشه اسالمی و حتی در اندیشۀ غربی دار

شناختی اوست که بر ذات بشر بدبین است. هابز در وضع طبیعی از انسان به عنوان گرگ هم  انسان

کند، مقصودش توصیف حالت انسان در وضعیتی است که برای بقاء، خروج از آن  نوع خود یاد می

ناپذیر است. هابز معتقد بود مردم باید  جتنابوضعیت الزم و تشکیل جامعه مدنی یک ضرورت ا

برای ایمان آوردن به حقانیت و مشروعیت وضع مدنی و دولت، آموزش و پرورش بیابند و در 

اعتمادی نسبت به یکدیگر و به ویژه ترس از بازگشت به وضع طبیعی، خوب آموخته  ترس و بی

 لت زندگی کنند.شوند تا درپی جدال و مشاجره برنیایند و در سایه امن دو

ترین محور در  اساسی« انسان»های ادیان آسمانی، به ویژه اسالم هم، پس از خدا  در آموزه

اش  های آسمانی برای رسیدن او به سعادت نهایی آفرینش جهان است. فرستادن پیامبران و کتاب

و  (. خداوند در قرآن کریم انسان را جانشین1: ص 1833صورت گرفته است )مصباح یزدی، 

(. به فرشتگان 82)بقره، « انی جاعل فی االرض خلیفه»فرماید:  کند و می خلیفۀ خویش معرفی می

ای قرار خواهم داد. یعنی پس از خداوند، انسان از منزلت و جایگاه  فرمود: من در زمین خلیفه

ن های انسا ها و شایستگی خاصی در نظام هستی برخوردار است. این ویژگی در واقع به قابلیت

، خداوند برای همین انسان که او را خلیفۀ خود معرفی نموده  اشاره دارد. اما در مقابل این ویژگی

ها همچون ستمگر بودن، تحت تاثیر هوی و  کند. این ویژگی های منفی هم لحاظ می است، ویژگی

دو کند که وی از دو بعد و  های مثبت و منفی انسان، داللت می هوس بودن وغیره است. ویژگی

کند که انسان نیازمند تربیت است. قرآن کریم  شخصیت برخوردار است. این دو بعد وی، داللت می

ترین مبنای  ها و نیز با اشاره به اصل فطرت به عنوان مهمترین و اساسی با اشاره به این ویژگی

ان موجودی ( و از این منظر انس82کند )روم،  پذیری انسان را گوشزد می شناختی، اصل تربیت انسان

شعور، برخوردار از عقل، مسئول و مختار است و در حوزه تربیت سیاسی با کمک گرفتن از  ذی

دهد. حضرت  سه منبع مهم عقل، وحی و تجربه، رفتار مسئوالنه و مطلوب از خود نشان می

 فرماید:  علی)ع( می

ه َلم َيُكِن َاّلذی کان ِمّنا ُمنافَ » َک َتعَلُم َانَّ َسه فى ُسلطاٍن َوال الِتماَس شٍئ ِمْن َالّلُهَم ِانَّ
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ُفضوِل الُحطاِم َولكن ِلَنُردَّ الَمعاِلَم ِمن ديِنَک َو ُنظِهِر ااِلصالَح فى ِبالِدَک َفيأَمَن 
َله ِمن ُحدوِدک ، 181البالغه: خطبه )نهج «الَمظُلوموَن ِمن ِعباِدک َو ُتقاَم الُمَعطَّ

خاطر رغبت در قدرت  انجام دادیم، نه به  چه ما دانی که آن خدایا! تو می»(، 429ص

بود و نه به دلیل رسیدن به چیزی از بهره ناچیز دنیا، بلکه برای این بود که 

های تو آشکار سازیم تا  های دین تو را بازگردانیم و اصالح را در سرزمین نشانه

 «.دات به اجرا درآی ات در امنیت قرار گیرند و حدود اجرا نشده بندگان ستم دیده

ها، در  توانند با الهام از این آموزه های دینی می بنابراین، رهبران و کارگزاران حکومت

مداری را  مداری انسان نقش داشته باشند. امام خمینی نیز توانست مردم را تربیت و تکلیف تکلیف

یری پذ مداری و مسئولیت های مومن درونی کند. ایشان با رویکرد تکلیف در وجود بسیاری انسان

زمینه اجرای بسیاری از احکام اسالم را در جامعه فراهم کرد. پرهیز از اختالف افراد با همدیگر و 

شد، پاسداری از  به دنبال آن اتحاد کلمه، مبارزه با ستم و فسادی که در حق افراد اعمال می

ا مأمور به همه م»های وی در حوزه تربیت سیاسی بود.  های دینی و عمل به تکلیف از آموزه ارزش

(. بدین معنا که انسان باید در هر حال 934، ص 91: ج1813)خمینی، « ایم ادای تکلیف و وظیفه

بر مدار تکلیف شرعی زندگی کند و وقتی که به انجام یا ترک فعلی موظف شد، بنابر تکلیف عمل 

ظاهری، رافع گاه، علم مکلف به عدم حصول نتیجۀ  نماید، خواه به نتیجه نایل شود یا نشود. هیچ

تکلیف نیست، تا چه رسد به ظن و شک نسبت به آن. این حکم هم در اعمال فردی و عبادی 

انسان صادق است و هم در تکالیف اجتماعی و سیاسی انسان؛ اگر کسی مثالً موظف به نهی از 

منکر یا احقاق حقی است، نباید از ترس عدم موفقیت، آن را ترک کند. به این ترتیب انسان 

تواند مباحث تئوریک الزم را برای ضرورت و اهمیت تربیت  مدار می پذیر و تکلیف ئولیتمس

دهند که در فرایند  هر یک اصل مهمی را در تربیت سیاسی ارائه می  سیاسی فراهم کند. این مبانی

 کننده دارند.  عملیاتی شدن آن نقش محوری و تعیین

 . اصول تربیت سیاسی4

سازی تربیت سیاسی  اسی آن دسته از خطوط کلی حاکم بر عملیاتیمنظور از اصول تربیت سی
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 باشد که مهمترین آنها به شرح ذیل است. می

 . اصل توحید محوری4-1

بینی الهی بر پایۀ خدامحوری بنا شده که براساس آن، جهان و هر آنچه در آن است،  جهان

درت مطلق الهی بیرون نبوده و همتا است و هیچ کس و هیچ چیز از دایرۀ ق پرتویی از آن ذات بی

نیست. هدف غایی تعلیم و تربیت الهی نیز ایمان و تقرب به خدا، جلب رضایت الهی و حرکت در 

خدا »ها و نزدیک شدن به آن مصدر فیض و در یک کالم  راه نیل به آن، سرچشمه کماالت و خوبی

فراخوانی مردم به توحید و  شدن است. بر همین مبنا، سرلوحۀ رسالت تمام پیامبران الهی« گونه

پرستش خدای یگانه و دوری از طاغوت و مظاهر آن است. در مکتب انبیای الهی اوج کمال و 

سعادت انسان، رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خدا است. خداوند در قرآن کریم، در خصوص 

لِّ أَمٍةَرسوال  أْن إعبُدوا اللَه و و َلَقد َبَعْثنا فى ک: »هدف زیربنایی و بنیادین بعثت انبیاء، فرموده است
همانا ما در میان هر امتی پیامبری را برانگیختیم )تا مردم را پیام دهد( که فقط »، «اْجَتِنبوا الطاغوَت 

(. دعوت به سوی اهلل و نفی هرگونه 89)نحل، « خدا را پرستش کنید و از طاغوت دوری گزینید

ست، در آیات گوناگون قرآن تجلی پیدا کرده و قرآن شرک که نخستین پیام رسوالن الهی بوده ا

يا قوم اعبُدوا الله ما َلكم »آورد:  کریم از نخستین پیام روشن همۀ انبیاء الهی چنین سخن به میان می
(. در 16)اعراف، « ای مردم خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست»، «ِمْنإلٍه غيُره

مسئله توحید و پرستش خدای یگانه، بدین خاطر بوده که اگر به راستی  حقیقت تاکید انبیاء روی

را پرستش نکنند و در مقابل بتهای ساختگی اعم از بتهای بیرونی و « اهلل»همۀ افراد جامعه جز 

ها، پول، مقام، جاه و جالل سر تعظیم فرود  ها، شهوت ها، هوی و هوس درونی، خودخواهی

جامعه و یا نظام سیاسی حاکم  ی در جوامع انسانی به وجود نخواهد آمد.نیاورند، هیچ گونه نابسامان

دستخوش فتنه و آشوب نخواهد شد. در اندیشه هابز هم نگرانی از فتنه و آشوب بر علیه نظام 

دار  دار و جهت حاکم فارق از نوع آن بود. حرکت و فعالیت بر محور توحید یک فعالیت هدف

سازد. در بینش اسالمی  سعادت اخروی و دنیوی رهنمون می است که انسان را برای نیل به

باشد.  (، یعنی حکم تنها از آن خدا می42)یوسف، « ان الحکم اال اهلل»حکومت از آن خدا است: 
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ها و  ای برای هماهنگ کردن و توانایی بخشیدن به تمام ظرفیت پس نظام و تشکیالت وسیله

پرستی است. بنابراین، اصل توحید  توحید و یگانه های انسانی در جهت حرکت به سوی پتانسیل

 محوری با این نگاه از اصول اساسی در تربیت سیاسی است.

 . اصل عبودیت4-2

هدف از آفرینش انسان این است که انسان خداشناس و خداپرست بشود و به قرب الهی 

ْنَس ِإالَّ »فرماید:  برسد. خداوند می (، هدف از خلقت را 19)زاریات،  «ِلَيْعُبُدوِن  َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ

قيَن في»ای برای قرب به خداست:  دانیم، و آن در واقع وسیله عبادت خدا می اٍت َو َنَهرٍ   ِإنَّ اْلُمتَّ  «َجنَّ
سارهایند. این آیات در مقام بشارت به اهل  ها و چشمه (، یعنی همانا اهل تقوا در بهشت14)قمر، 

سارها و یا در  ناپذیر و در چشمه پرهیزگاران در بهشتی عظیم الشأن و وصف: »فرماید تقواست، می

(. در 11)قمر،  «َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمليٍك ُمْقَتِدر  في»فرماید:  و در ادامه می« وسعت و فراخی هستند

اند که متناسب با صدق عمل و ایمانشان است و در نعمتی بدون نقمت و  جایگاه و مجلسی واقع

ناپذیر است  های آنها صدق و تخلف سروری بدون غم و بقایی بدون فنا قرار دارند، و یا این وعده

 باشند. و آنها در جوار مالکی صاحب قدرت و عظیم که همان خدای سبحان است، می

در تربیت سیاسی توجه به اصل عبودیت و بندگی در برابر خداوند یکتا یک ضرورت است تا 

های سیاسی  یگری را معبود خویش قرار ندهد. سرمنشاء بسیاری از انحرافانسان غیر از او د

داند  که خود را وامدار خالق خویش می غفلت از بندگی و عبد خدا بودن است. بشر تا زمانی

های حساس و کالن مدیریتی با اعتماد به نفس و  همیشه و در همه مراحل حیات به ویژه در عرصه

سپارد، دچار انحراف  که خدا را به فراموشی می کند. اما زمانی بدون ترس و واهمه خدمت می

کند. بر مبنای این  ناپذیری را بر پیکر جامعه وارد می های جبران شود که اگر کنترل نشود آسیب می

شود، چرا که  اصل مسئولیت فرد به عنوان یک عبد خالص در مقابل پروردگار دوچندان می

پذیر  تربیت سیاسی است. به این معنی که فرد چنانچه مسئولیتپذیری در کانون توجه  مسئولیت

داند. بنابراین، فرد  نباشد، خود را در قبال هیچ کس و حتی در مقابل پروردگار خویش مسئول نمی

 یابد. پذیر است که به توحید و مراحل بعدی آن احساس وظیفه و التزام می مسئولیت
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 محوری . اصل والیت4-3

مداری انسان را شرط  شناسی اسالمی دارد که در آن والیت در انسان محوری ریشه والیت

یابد که عالوه بر اعتقاد قلبی  داند، یعنی اصل توحید محوری و عبودیت زمانی تحقق می توحید می

محوری، التزام عملی هم به آن داشته باشد. دقیقا مصداق عینی این  مداری و والیت به اصل والیت

ُه ِحْصِني َفَمْن َدَخَل ِحْصِني َأِمَن ِمْن َعَذاِبي»... ماید: فر حدیث شریف که می )مجلسی،  « اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

(. والیت به مفهوم قرب و نزدیکی هم آمده است که مستلزم ارتباط و تأثیر 98-49-46: ج 1833

گاه تصرف  شود و باشد که به دنبال آن زمینۀ تصرف مهیاء می است. شرط تأثیر و تأثر قرب می

(. در تشریع، نیاز و 192: ص1833حقیقی و تکوینی است و گاه به صورت تشریعی )نوروزی، 

ضرورت وجود یک والی و سرپرست و یا مربی در جامعه مطرح بوده و زندگی اجتماعی و 

بخش رفتارهای مختلف باشد و این نظام توسط یک والی و  سیاسی نیازمند نظامی است که انسجام

یابد. در  ز عهدۀ این کار بر خواهد آمد که این نظم از طریق تربیت سیاسی جریان میسرپرست ا

در هر کشور تواناترین انسان موجود را بیابید ]ولی[؛ »قابل توجه است:  1«کار الیل»این زمینه پند 

ر باشید[؛ مدا او را به باالترین جایگاه برسانید ]حاکم شود[ و وفادارانه به او احترام بگذارید ]والیت

(. در تاریخ اسالم هم انبیاء Carlyle, 1986: P.226« )نقص برای آن کشور دارید آنگاه دولتی بی

اند و در قرآن کریم مردم بر  کسانی هستند که از طرف خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده

«  لیطاع باذن اهللو ما ارسلنا من رسول اال»فرماید:  اند. خداوند می پیروی از آنها فرمان داده شده

(، یعنی هیچ پیامبری نفرستادیم، مگر اینکه به إذن خداوند مردم موظف به اطاعت و 94)نساء، 

رسد که در تاریخ اسالم این امر  برداری از او هستند و این رسالت عظیم به ائمه اطهار)ع( می فرمان

وند حضرت علی)ع( را به در واقعۀ غدیر خم عملیاتی شد و پیامبر)ص( آخرین رسول گرامی خدا

: 1833)مجلسی،  «َمْن ُکْنُت َمْواَلُه َفَعِليٌّ َمْواَلهُ »عنوان ولی مومنین و مسلمانان نصب کرد و فرمود: 

( این امر در زمان غیبت حضرت حجت)عج( بر عهده ولی فقیه است. پس 141 -98، ص 46ج

                                                           

1. Thomas Carlyle. 
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باشد. از این رو توجه  والیت فقیه در واقع ادامۀ حرکت و والیت انبیاء و اولیاء گرامی خداوند می

ترین اصول تربیت سیاسی در نگرش شیعه اثنی عشری است، باید  به این اصل که در واقع زیربنایی

با (. در واقع 991: ص1898ترین اصول مورد توجه جدی قرار بگیرد )مطهری،  به عنوان اساسی

شود که نقش مهمی در ثبات نظام  پذیرش این اصل نوعی وفاداری به نظام سیاسی شیعه حاصل می

سیاسی دارد. اصل وفاداری به نظام سیاسی از اصول پنهان در تربیت سیاسی است . این وفاداری با 

 یابد. در این اصل پیوندی عمیق و اعتقاد و التزام عملی به احکام و نظام اسالمی تحقق می

شود که این پیوند معنوی و محکم در قرآن کریم هم  ناگسستنی بین فرد و نظام سیاسی برقرار می

انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا »فرماید:  به کرات ذکر شده است. خداوند در سوره مائده می

د و فرستاده او (، یعنی همانا خداون11)مائده، « الذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم راکعون

که در رکوع هستند، زکات  دارند و در حالی که نماز را به پای می اند، کسانی که ایمان آورده و کسانی

البته مستفاد از این آیه به ظاهر این است که پیوند معنوی و محکم «. پردازند، ولی شما هستند می

باشد. در نگرش اسالمی  ویه میکه برآیند اصل وفاداری بین فرد و نظام سیاسی حاکم است، دو س

داند، بلکه خود نظام سیاسی حاکم و حاکم اسالمی هم اساساً خود  تنها فرد خود را وفادار نظام نمی

داند. یکی از دالیل پرداخت زکات در هنگام  را در یک فرآیند تعاملی، وفادار به ملت و جامعه می

ری حضرت به ملت باشد. نکتۀ دیگری که تواند نشان دهنده وفادا رکوع توسط حضرت امیر)ع( می

شود اصل والیت است. شهید مطهری در تشریح دامنه و گسترۀ والیت  از آیۀ مزبور مستفاد می

معنای اصلی این کلمه همچنان که راغب اصفهانی در مفردات القرآن گفته است، قرار »گوید:  می

در کار نباشد ... . به همین مناسبت ای  گرفتن چیزی در کنار چیز دیگری است، به نحوی که فاصله

طبعاً این کلمه از مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است، اعم از قرب مکانی و قرب معنوی؛ 

همچنین در مورد دوستی، یاری، تصدی امر تسلط و معنای دیگر از این قبیل استعمال شده است، 

(. خداوند 14: ص1899 )مطهری،« چون در همۀ اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد

الیتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من اهلل فی »فرماید:  می

افراد با ایمان نباید به جای مومنان کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و «. شیء
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ری در سخنان حضرت (. وفادا93)آل عمران، « ای با خدا ندارد هرکس چنین کند. هیچ رابطه

ای مردم وفاداری همراه »فرماید:  امیر)ع( هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و در اهمیت آن می

(. 91: ص1891)فیض االسالم، « تر از آن سراغ نداریم تر و نگهدارنده راستی است که سپری محکم

گردد که  ر جامعه میگیری و افزایش قدرت انظباطی نرم د وفاداری به نظام سیاسی، منجر به شکل

ای در جامعه  و افراد را به گونه (Wallhausen, 1615: p23)است « تربیت کردن»کارکرد اصلی آن 

 کند.  دهد که قوام و پایداری آن را تضمین می پرورش می

 گیری  . نتیجه5

تربیت سیاسی در اندیشه شیعه اثنی عشری فرایندی است مبتنی بر مبانی و اصول متخده از 

ها و بسترهای الزم را جهت رشد و پرورش استعدادهای بالقوه مهیاء و با  اسالم، که زمینه دین

کند. در این  تدبیر و مدیریت مطلوب به سمت حفظ و تداوم مصالح دنیوی و اخروی فراهم می

آموزد که ضمن شناخت محیط پیرامون آن را بررسی، سپس براساس  پروسه فرد از منظر دینی می

مدارانه إتخاذ نماید.  دینی آن را تجزیه و تحلیل و در مرحلۀ بعد موضع دینهای  آموزه

شناختی، سه مبنای محوری در جریان تربیت سیاسی است که  شناسی، انسان شناسی، هستی معرفت

مباحث تئوریک این فرایند را فراهم کرده و به تبع آن اصل توحید محوری، عبودیت و والیت 

ا تقویت و وظایف و تکالیف شهروندان را در قبال جامعه، مبتنی بر دین پذیری ر محوری، مسئولیت

های غربی به ویژه در اندیشه هابز تربیت سیاسی به دنبال حفظ  در اندیشه کند.  و دینداری تنظیم می

وضع سیاسی موجود، اعمال کنترل اجتماعی و سیاسی از طریق یادآوری ترس و وحشت در وضع 

ش در جهت تربیت افرادی مرید، هوادار و وفادار به دولت مطلقه است. طبیعی بر نسل نو و تال

البته دکتر بشیریه معتقد است که هرچند هابز به دنبال صیانت از نظم و حفظ وضع موجود است، 

کار و  تصور درباره هابز، به عنوان متفکری محافظه»کار دانست.  توان او را محافظه ولی نمی

پرداز دولت در همه قرون و اعصار  و نادرستی است. هابز مهمترین نظریه پایه گرا، تصور بی مطلق

های دموکراتیک چون قرارداد اجتماعی و فردگرایی را باید در اندیشه او یافت.  است. بنیاد اندیشه

ترتیب شهروندان مستقل و  در مقابل، در اندیشۀ شیعی، تربیت سیاسی درپی تحقق اهدافی نظیر 
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جو در مسائل سیاسی و اجتماعی، ایجاد احساس  دی تأثیرگذار و مشارکتنقاد، تربیت افرا

مسئولیت به سرنوشت نظام سیاسی حاکم و نیز احساس مسئولیت نسبت به خویش، افراد جامعه و 

کل بشریت است. در این فرایند فرد عالوه بر اینکه خود را در قبال تحوالت جامعه مسئول 

دهد که این روند بر  پذیر جلوه می ای آن هم پاسخگو و مسئولیته داند، در قبال دین و آموزه می

شود که نظام از طریق کاربست  توانمندی و ظرفیت نظام سیاسی اسالمی منجر شده و موجب می

های خود بتواند بر مشکالت و مسایل جامعه تفوق یابد. نظام سیاسی مقتدر و توانمند  توانمندی

هایش ـ با توجه  ی و غیرمادی موجود در جامعه برای تحقق آرمانتواند از امکانات و منابع ماد می

هایی، از نظر منطقی، در بخش  گونه مطلوب استفاده کند. چنین توانایی به -های مورد نظر به اولویت

کننده نوع نظام خواهد بود که نظام  ای که شیوه تحقق آنها تعیین گیرند، به گونه ورودی نظام قرار می

زد در راستای حفظ ثبات و امنیت در جامعه، به تنظیم و کنترل رفتار شهروندان و سا را قادر می

توزیع عادالنۀ امکانات و منابع مادی و معنوی در جامعه بپردازد. چون الزمه ایمان آوردن مردم به 

حقانیت و مشروعیت وضع مدنی و دولت، توزیع عادالنه ثروت و قدرت در جامعه است و تا 

ثمر  ق نشود، آموزش و پرورش شهروندان در چارچوب تربیت سیاسی بیچنین وضعی محق

 خواهد بود. 
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