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   چکیده
ـــ تیترب ـــیس  به جوامع در افراد یتیترب يهاجنبه نیترمهم ازجمله یاس

 يهاعرصه به یاسیس قدرت عنصر ورود به توجه با که رودیم شمار
 يبرا دیبا آن، از افراد شـدن متأثر و جوامع در هاانسـان یزندگ مختلف

ست سیس يهانظام کرد. يزیربرنامه آن به ترحیصح و بهتر یابید  یا
 درصدد متفاوت يهاوهیش و هاروش به یاسیس يهاشهیاند و مختلف

ـــندیم مهم نیا تحقق  و نقش از یآگاه بر عالوه جامعه در افراد تا باش
 یپ در نوشتار نیا بپردازند. یاسیس نظام در نقش يفایا به خود گاهیجا

سیس تیترب يالگو يزیرطرح ساس بر یا  (ره)يمطهر دیشه شهیاند ا
 تیترب مفهوم یبررســـ ضـــمن یفتوصـــی – یلیتحل وشر به که اســـت

سیس شابه میمفاه با آن تفاوت و یا سیس يریپذجامعه ازجمله م  و یا
ــ اخالق ــیس ــر، مؤثر، عوامل اهداف، ،یمبان انیب به یاس  ها،روش عناص

س سو يهابیآ سیس تیترب يفرا ست. پرداخته شانیا شهیاند در یا  ا
 يدارا اســالم در یاســیســ تیترب (ره)يمطهر دیشــه شــهیاند براســاس

ست یتعامل ای یچندعامل کردیرو صل هیپا سه و ا سیس تیترب یا  در یا
 در یاســیســ تیترب که هســتند ینید عالمان و خانواده حکومت، اســالم

 خواهد محقق کی هر حیصح نقش يفایا و گریکدی با عامل سه نیا تعامل
   .شد

ـــه واژه:کلید ـــ تیترب (ره)،يمطهر دیش ـــیس ـــالم،یاس  راهکارها، ،اس
   .یشناسبیآس
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  مقدمه

سی تربیت سبی شرایط و هانهیزم نیازمند اجتماعی - فرهنگی اقدام یک عنوانبه سیا  منا

 این با و ندیجومشـــارکت فرآیند این در فعاالنه تا دهدیم امکان جامعه و افراد به که اســـت

صف، سب آن نتایج و آثار از و  .کنند يریگبهره هاضرورت و نیازها انتظارات، سطح با متنا

 اسـت. بوده سـیاسـی پردازانهینظر خصـوصبه پردازانهینظر موردتوجه دیرباز از مفهوم این

تاب در افالطون جه خود جمهور ک یادي تو کان آموزش به ز نان و کود ندیم نوجوا  و ک

سی مطلوب يهاارزش اولیه سنین در باید است، معتقد  هاآن به را شهروندي وظایف و سیا

 ایفاي براي مختلف طبقات آموزش مورد در را يادهیچیپ آموزش روش همچنین داد. تعلیم

 نیز جسمی تربیت بر روحی تربیت و تعلیم بر عالوه البته ،کندیم ارائه شهر -دولت در نقش

ــته زیادي توجه ــت داش ــت معتقد و اس ــی آموزش جامعه در اگر اس ــیاس  تربیت و تعلیم و س

ـــود، محقق روحی  زد خواهند لطمه حکومت و جامعه به که کرد خواهند ظهور افرادي نش

ـــطو .)456-455 :1335(افالطون، ـــوب متفکري اولین نیز ارس ـــودیم محس  بین رابطه که ش

شکیالت و مختلف يهاساخت شی يهانظام و هاحکومت ت ست. کرده مطرح را ارز  اگر ا

 منجر معموالً نباشد، سازگار قوانین و حکومت سازمان با شهروند چند یا یک نفوذ افزایش

  .)68 :1372(ملکوتیان، شودیم تیرانی یا مونارشی حکومت تشکیل به

 سیاسی يهاشهیاند در تربیت هدف ماکیاولی، همچون افرادي ظهور با رنسانس دوره در

 و تحکیم جهت در تنها ابزار این قدرت، مفهوم شــــدن محوري با و یافت تغییر قدرت به

ــترش ــتفاده حاکمان قدرت گس ــی تربیت از تعبیر که ینوعبه گرفت. قرار مورداس ــیاس  به س

شینه جهت در مردم کردن ریپذجامعه شارکت میزان کردن بی  تربیت آنکهحال شد. تبدیل م

 تینها در و سیاسی و اجتماعی بعد در هم و آن کلی معناي در هم اسالم، دیدگاه از سیاسی

شد الهی و مذهبی گیريجهت داراي بدایت و شد. ارادي و آگاهانه آزادانه، طرفی از و با  با

 بر و )173(اعراف،کندمی نفی را مسائل از کورکورانه پیروي صراحتبه کریم قرآن چراکه

 و فردي ابعاد تمام پس .)103-102 :1384(مرزوقی، ورزدمی تأکید نیز انسـان اختیار و اراده

  باشد. آن قلمرو از خارج تواندینم و است متأثر اسالمی قواعد و اصول از اجتماعی

 میزان به توجه با یک هر و اســت ریپذامکان مختلف نهادهاي دخالت با ســیاســی تربیت

 آن مقاله اصـــلی پرســـش باشـــند. گذارتأثیر تربیت امر در باید خود يهاتیظرف و امکانات

 این در است؟ چگونه مطهري(ره) شهید اندیشه در اسالمی سیاسی تربیت الگوي که است

 موثر، عوامل مبانی، بیان ضـــمن توصـــیفی -تحلیلی روش از اســـتفاده با نگارندگان راســـتا
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سیب و هاروش سی تربیتهاي آ شه درون از برآمده رویکرد سیا  را مطهري(ره) شهید اندی

   نمایند.می ارائه سیاسی تربیت مورد در

 مفهومی چارچوب.1

  .تربیت1-1

ــی معادل که تربیت ــته پرورش را آن فارس ــت زیادي و برآمدگی معناي به اند،دانس  .اس

سی از .شودمی گفته ربا پول بهره به که طورهمان شتقات و تربیت واژه کاربرد برر  در آن م

 شامل رود،می» تفعیل« باب به زمانیکه یادشده ماده که آیدبرمی چنین روایات و کریم قرآن

ست، کردنی زیاد هرگونه سیدگی معناي به غالباً بلکه نی  از اعم دیگر، زنده موجود امور به ر

 تربیت گفت تواننمی قاطعانه البته .)26:1391یزدي، مصــباح( اســت انســان و حیوان گیاه،

 و پدر زحمات قرآن مثالعنوانبه دهد.می را معنی یک لزوماً گیاه و حیوان انســـان، براي

 مدنظر جسمانی نمو و رشد که کندمی استفاده تربیت مشتقات از کودکی دوران در را مادر

 امروزه اما ،1اندداده اختصــاص زندگی دوم ســال 7 به را تربیت هم روایات برخی در اســت.

 روحی پرورش انسان مورد در تربیت کلمه کاربردن به هنگام مسلمان اندیشمندان از بسیاري

ـــهید .دهندمی قرار مدنظر را معنوي و ـــد:می تربیت تعریف در مطهري(ره) ش  تربیت« نویس

 موجود شی یک در بالقوه که را ايدرونی استعدادهاي یعنی دادن، پرورش از است عبارت

  ).43.ب:1390(مطهري، »پروردن و درآوردن فعلیت به است

  .سیاست1-2

 شناسان زبان است. یافته اشتقاق »یسوسُ ساسَ« ماده از که است عربیاي واژه سیاست

فاهیم ند. کرده ذکر آن براي مختلفی کاربردهاي و م ها ترینمهم ا ند آن  پرورش، از: عبارت

 یز،ن ینالت زبان در امور. تدبیر و ونهی امر دســتور، و فرمان ســرپرســتی، ریاســت، پروراندن،

 ).23 :1389 (عالم، است شده برگرفته »Polis« یونانی واژه از )Politics(یتیکپول واژهدانش

ـــتان یونان در ـــطالح یس،پول ماده از باس  عمل و هنر« يمعنا به )Politikos(یتیکوسپول اص

شور در حکومت ست رفتهیم کار به »ک شاطر ا ست ).33 :1392 ي،(  آن، عام معناي در سیا

ـــمیم هرگونه از عبارت ـــی، خط گیري، تص ـــتن برنامه و طرح مش  بهبود یا اداره جهت داش

ـــوي به آنان هدایت و جامعه افراد اجتماعی و فردي کارکردهاي  تعیین پیش از اهداف س

                                                      
ادِقُ قَالَ  1 َسکَ أَلْزِمْهُ وَ ِسنِینَ َسبْعَ یؤَدَّبْ وَ ِسنِینَ َسبْعَ یلْعَبْ ابْنَکَ دَعِ ع الصَّ  مِمَّنْ فَإِنَّهُ إِلَّا وَ أَفْلَحَ فَإِنْ ِسنِینَ َسبْعَ نَفْ

 )493: 1314فِیهِ (ابن بابویه، خَیرَ لَا
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  است. شده

  سیاسی .تربیت1-3

سی تربیت ست شهروندانی پرورش سیا شت جهت در که ا سدا سالمی هايارزش پا  و ا

سانی سی و اجتماعی زندگی در توحیدي و الهی گیري جهت با ان  عمومی فعالیتهاي در سیا

 تربیت همچون اموري .)115 :1394جعفرآبادي، کالته (جعفري نمایند مشـــارکت جامعه

سی، رهبران گزینش شهروندان، ستگی یک ایجاد سیا سی، همب سی قدرت حفظ سیا  و سیا

 است اهدافی ازجمله شهروندي تربیت و موجود سیاسی يهانظام براي افراد کردن اجتماعی

 سیاسی تربیت مطهري شهید .)179: 1385(الیاس،ردک ذکر توانیم سیاسی تیترب يبرا که

 آنچه که کندمی بیان و دهدمی قرار مدن تدبیر حوزه در عملی حکمت هايشـــاخه از را

ــود،می نامیده عملی حکمت ــه ش ــت هاییاندیش ــر اجتماعی خود که اس  به وصــول براي بش

  .)36: 1380 (مطهري، آفریندمی خود اهداف و کماالت

  سیاسی تربیت جایگاه -1-4

 با آن هايشباهت و هاتفاوت ابتدا باید سیاست علم در سیاسی تربیت جایگاه تبیین براي

 تولیدات در مشـــخص صـــورت به که مفاهیم از یکی گیرد. قرار موردتوجه مشـــابه مفاهیم

شابه غرب علمی سی تربیت به زیادي ت سی پذیريجامعه دارد، سیا ست. سیا  پذیريجامعه ا

 سیاسی نظام با شدن آشنا ضمن افراد آن موجببه که است، یادگیري مستمر فرآیند سیاسی

 پی جامعه در خویش هاينقش و حقوق و وظایف به تجربیات و اطالعات کســـب طریق از

 به نســـلی از رســـوم و آداب و اعتقادات نهادها، ، امتیازها و هاارزش فرآیند این در برند.می

 شــود،می گرفته نادیده ســیاســی پذیريجامعه فرآیند در آنچه اما یابد.می انتقال دیگر نســل

ــد به توجه عدم ــکوفایی و رش ــتعدادهایی ش ــت اس ــت. نهفته تربیت مفهوم در که اس  در اس

 بدون آن به بخشیدن تعمیق و سیاسی هايارزش کردن نهادینه صرفاً سیاسی، پذیريجامعه

صیرت گرفتن نظر در ست. مدنظر کافی بینش و ب ست حالی در این ا  تربیت فرآیند در که ا

  است. اهداف ینترمهم از سیاسی بینش ارتقاي سیاسی،

سی تربیت به زیادي شباهت دینی علوم در که مفهومی دومین سی اخالق دارد، سیا  سیا

ست. شد نیز اخالق ا سانی ملکات ر سانی و حیوانی نباتی، قواي با مرتبط نف سان ان ست. ان  ا

ــد نیز، تزکیه یا و تربیت ــکل به چیزي دادن رش ــته و مطلوب ش ــایس ــت. ش  تربیت تفاوت اس

 هافضیلت با اولویت نخست وهله در سیاسی اخالق در که است این سیاسی اخالق و سیاسی
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ست فردي هايرذیلت و شتر هابحث و ا شتن محور بر بی  کارگزاران ویژهبه افراد سازي خوی

ـــی تربیت در ولی یابد،می تمرکز ـــیاس  یابد.می اهمیت او رفتار و متربی بر گذاريتأثیر س

سی تربیت هرچند سالمی منظر در سیا  دلیل همین به دارد، اخالقی غایتی هم و ماهیت هم ا

 عبارت به و کندمی معین را سیاست قلمرو و محدوده اخالق و است مقدم سیاست بر اخالق

 ملکات تمام شناخت از منبعث رفتار نوعیبه معطوف تربیت و نظر حوزه به ناظر اخالق بهتر

  است. اخالق یا نفسانی

  .الگو1-5

 است پدیده یک دهنده تشکیل عناصر از منظم و پیوسته بهماي مجموعه الگو از منظور

ــاس این بر نماید.میتأمین  را معینی) واحدي(هدف کارکرد نهایت در که  طراحی الزمه اس

  است. واحد چارچوبی در آنها بین نسبت تبیین و عناصر ذکر الگو

 نظري چارچوب-1

ـــیاســــت و تربیت  در و دارند یکدیگر بر مثبتی تأثیر باشــــد، هماهنگ کههنگامی س

ــورت ــی فرهنگ دلیل همین به برد، خواهد بین از را دیگري آثار یک هر غیراینص ــیاس  و س

 گریزيسیاست و ستیزي سیاست ازجمله متعددي هايجلوه تواند،می جوامع در تربیت نوع

ست یا و صور( برگیرد در را زدگی سیا  تربیت پیرامون نظرات البته .)16-13 :1386 نژاد، من

 و تعلیم فرآیند در هاآن از یک هر تأثیر میزان و مختلف نهادهاي نقش به توجه با ســیاســی

 در ).191:1391الهدي، (علم اســت متفاوت و متعدد ، ســیاســی تربیت خصــوصبه و تیترب

  نمود: تقسیم اصلی رویکرد سه به را هانظریه این توانمی کالن بندي تقسیم یک

  محور جامعه .رویکرد2-1

 انتظارات تمامی برآوردن در هادولت توانایی عدم به توجه با معتقدند گران تحلیل این

 علم(دارد فراوانی اهمیت انسان تربیت در اصلی نهادیک عنوانبه خانواده نقش مردم، تربیتی

ــت نهادي خانواده .)95 :1388الهدي، ــه اسـ ــقش کـ  و هنجارها ها،ارزش انتقال در مهمی نـ

 اندیشــمندان از برخی ).97 :1390 رضــایی صــمدي،( دارد عهده بر جامعه فرهنگی میراث

ــو و الك هابز، مانند مدرن دوره  متفکرین و آیندمی حســاب به قرارداد اصــحاب که روس

 کتاب در روسو .دانستندمی والدین وظیفه را پرورش و آموزش بودند، دولت ساخت اصلی

یل فه ام ته پدر آن از را کودك پرورش و آموزش وظی ـــ یدمی و دانس ند پدر اگر گو  نتوا

 ي،الهد(علم نماید استخدام جهت بدین را شخصی باید بگیرد برعهده را وظیفه این خودش
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1388: 98.(   

  محور دولت .رویکرد2-2

ندان، از دیگراي عده ـــم ندیش یت ا ظایف از را ترب ـــلی و لت اص ندمیها دو  از که دان

سفه در نیز دورهاي گذشته  کیان حفظ در دولت نقش بر و است بوده مطرح سیاسی هايفل

 و تعلیم کالسیک اندیشمندان از افالطون ).100: 1391الهدي، (علم است شده تأکید جامعه

ـــته نظارت آن هايجنبه تمامی در باید دولت که داندمی دولت وظایف از را تربیت  داش

 و حکومت تحت و فرمانبري براي آمادگی ایجاد شامل را تربیت اجتماعی هدف وي باشد.

طاعت و گرفتن قرار حاکمیت ندمی قانون از ا قد و دا فاه بود، معت  و آســــایش و دولت ر

 و تعلیم نظام کهدرصورتی درنتیجه و دارد بستگی شهروندان آموزشی تربیت به آن آرامش

صی تربیت صو شد، خ صر دولت با  و دولت یتیترب نقش ).88 : 1384 (عالم، بود خواهد مق

 یمبتن خود که است دولت يهنجار یتماه یینتب به وابسته ی،آموزش نظام در آن مداخالت

 نگرش براساس مداخالت این میزان و نوع ).103 :1391الهدي، علم( است یاسیس یاتغا بر

 از را زیر هايدیدگاه توانمی کل در و دارد بســتگی زندگی درباره آنها تبیین انســان درباره

  :)98 :1384 مرزوقی،( داد تمییز هم

 رایج يهاارزش و هاسنت حفظ را وپرورشآموزش وظیفه که کار محافظه الف.دیدگاه

   داند.می

 تأکید یانســـان جوامع در موجود یطبقات يســـاختارها به توجه با که انتقادي ب.دیدگاه

ـــاختارها که کندیم  بر يقو طبقات یتحاکم موجب موجود، ياقتصـــاد و یاجتماع يس

 دارند بخشییرها آموزش به یازن یینپا طبقات افراد لذا است. شده یاجتماع یفضع طبقات

   ).45 :1388 ی،قدم و یارفع یقصد ینی،(ام

  ترکیبی .رویکرد2-3

 صورت در صحیح تربیت که داندمی موثر تربیت در را مختلفی عوامل ترکیبی رویکرد

 دیدگاهی عنوان به دیدگاه این شود.می محقق یکدیگر با عوامل این همه هماهنگی و تعامل

 مشـــترك وظیفه را وتربیت تعلیم وظیفه که اســـت مطرح تربیت و تعلیم ادبیات در مشـــهور

 یزيربرنامه ینکها تصور یآموزش یزيربرنامه در ی،کل طور به .اندبرشمرده دولت و والدین

 یارتباط یدبا همواره لذا اســـت. بینانهیرواقعغ یرد،پذ صـــورت یاســـیســـ مالحظات از فارغ

ـــو ـــ یزانربرنامه یانم یهدوس ـــد برقرار دولت و یآموزش ـــورت در« ی،طرف از تا باش  که یص
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صم سیس یماتت شاپیشپ کرد، یجادا پرورش و آموزش راه سر بر یموانع یا شنا آنها با ی  آ

شند  کنند ییجوچاره آن، يبرا و گذارند یانم در دولت با را موانع ینا یگر،د یطرف از و »با

  ).117 :1390 ور،پ محسن( یابندب يراهکار و

   تربیت اسالمی الگوي .ابعاد3

 را تربیت خود ســیاســی و اقتصــادي اجتماعی، عبادي، احکام تمامی در که اســالم دین

 که ازآنجا شــمارد.می موثر تربیت امر در را زیادي عوامل اســت، داده قرار خود همت وجه

فاق جامعه در تربیت  و دارد تربیت فرآیند بر اتیتأثیر چه جامعه که دید باید افتد،یم ات

قابال ظام مت یت و تعلیم ن نه ترب عه چگو حت را جام هدیم قرار تأثیر ت ــــادق د  زاده (ص

ــري،  بیشــتر مقدس متون تربیتی خطابات که دریافت توانمی دینی منابع از .)48: 1379قمص

شمندان حاکمان، گروه سه متوجه  نهاد سه این بین که مادر) و والدین(پدر و (عالمان) اندی

 ارتباط این البته و بیابد صــحیحی ســیاســی تربیت بتواند فرد تا شــود برقرار تعامل نوعی باید

 خود نظارتی نقش باید هم اسالمی جامعه مردم یا متربی و است دوسویه و تعاملی صورتبه

   کنند. ایفا خوبی به ازمنکرنهی و معروفامربه ازجمله اسالمی اصول اجراي با را

   .مبانی3-1

 براي و شوندمی گرفته وام دیگر هايدانش از یا و هستند بدیهی یا که خبري هايگزاره

 مبانی شــوند،می اســتفاده ســیاســی تربیت هايروش و موانع و عوامل مراحل، اهداف، تعیین

 و روح تنیدگی درهم محوري، فطرت (ره) مطهري شــهید شــوند.می نامیده ســیاســی تربیت

 جمله از را  انسـان کرامت و جمعی هویت داشـتن، اختیار و اراده انسـان، بودن عقالنی بدن،

  شمارد.می سیاسی تربیت اساسی مبانی

 محوري اول.فطرت

ساس فطرت سان هايبحث ا سیان ست شنا  المعارف ام به آن از مطهري(ره) شهید که ا

 هرچند ).13 .ه:1389کند(مطهري،می تعبیر شـناسـیانسـان مباحث در مادر اصـل یا اسـالمی

سان لغت از برخی سران و شنا ضیح در قدیم مف  مفهوم این به کریم قرآن آیات از برخی تو

شاراتی شته ا صر در ولی اند،دا شه بر زیاد تأکید پی در جدید ع ستی هاياندی سان و اومانی  ان

ــران غرب، در مدارانه ــته متکلمان و مفس ــر برجس ــر عص ــت برآن را حاض  را مباحثی تا داش

سان تبیین در جدي و عمیق صورتبه سالم دیدگاه از شناسیان  نمایند مطرح فطرت پایه بر ا

ـــهید میان این در که ـــالم در فطرت باب در مجزایی کتاب تألیف با مطهري ش  کمک اس
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 فطرتش با و اســت نوعی انســان هویت اســالم ازنظر اســت. داشــته موضــوع این به شــایانی

شخص سان هویت فطرت منکر مکاتب در ولی شود.می م ضع در ان شخص اشطبقاتی مو  م

شد.می هویت فرد به اجتماعی طبقه و گرددمی سان فطرت، بخ  تربیت و تعلیم عوامل از را ان

ــنعت مانند و کندنمی نیازبی ــاختی ص ــان براي چیزي س ــازد،نمی انس  پرورش همان بلکه س

   است. انسان درونی استعدادهاي

 کنندهتعدیل رهبر و راهنما عنوانبه و اســـت اجتماعی عوامل از مســـتقل انســـان فطرت

 .ب:1387(مطهري،شـــود می انســـانی هايگرایش و هااندیشـــه ثبات باعث اجتماعی عوامل

ــالمی تربیت حقیقت در. )58 ــاس بر اول اس ــت، فطرت اس ــل یعنی اس ــاس و اص  تربیت اس

 انسان مشترك استعدادها این از برخی یابند. پرورش باید که است استعدادهایی از ايسلسله

ــت حیوان و ــان مختص دیگر برخی و اس ــتند؛ هاانس ــتعدادها اینکه دوم و هس ــورتبه اس  ص

 اســتعدادهاي بین که اســت شــدهســاخته طوري انســان اســالم نظر از یعنی اســت؛ هماهنگ

 فطرت اصالت اساس این بر تربیت مهم اصل دو ندارد. وجود تعارضی و تضاد آن مختلف

  .)84 .ب:1387(مطهري، استعدادهاست هماهنگ نظام همچنین و تربیت در

 جسم و روح تنیدگی هم دوم.در

سان سم از متشکل فقط ان ست، بدن و ج  است یافتهراه او بدن در روح از ايبارقه بلکه نی

 و متقابل تأثیر از حاکی تنیدگی هم در این که اســت؛ شــده تنیدهدرهم آدمی بدن و روح و

ــت. یکدیگر در هاآن عمیق ــهید اس ــئله مطهري(ره) ش  از پس روح بقاى و نفس و روح مس

سالمى معارف امّهات از را، مرگ صیل معارف از نیمى که داندمی ا سالمى انکارغیرقابل ا  ا

 که همچنان اســـت. اســـتوار آن، الموت بعد بقاء و بدن از آن اســـتقالل و روح اصـــالت بر

 ارزشــی هیچ آن، بدون و اســت اســتوار حقیقت این بر انســانى واقعى هايارزش و انســانیت

 تأثر و تأثیر که است این دهندهنشان انسان بدن و روح تنیدگی هم در .داشت نخواهد وجود

یان به دارد. وجود دو این بین عمیقی و متقابل  در انســــان، نفس بیرونی هايجلوه تردقیق ب

 تأثیر تحت را بیرونی هايجلوه آن درونی حاالت و بود خواهد اثرگذار او درونی حاالت

 بدنی و بیرونی حاالت و دارد تأثیر او بدن در انســـان روحی و درونی دهد.حاالتمی قرار

ـــان ـــت. گذارتأثیر روحش در نیز انس  متقابل رابطه نوعی بدن و روح بین دیگرعبارتبه اس

   شود.می دیده

 خاص هايویژگی که گونههمان کند،می اشــاره مســئله این تبیین در مطهري(ره) شــهید
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 نیز بدنی خاص اعمال شــود،می انســان در خاصــی بدنی اعمال پیدایش و بروز ســبب روحی

سان روح در اثراتی سب و گذاردمی ان صی ملکات وي، اعمال نوع با متنا  شکل روح در خا

ـــکل به را بدن روح حقیقت در و گیردمی ـــکل به را روح بدن و خود ش ـــازدمی خود ش  س

  ).523-522.الف:1390(مطهري،

 اختیار و سوم.اراده

سائلی ینترمهم ازجمله اختیار و اراده ست م سالمی جامعه در که ا شد دلیل به ا  سریع ر

 همه از اختیار و جبر کالمی هايبحث میان در ظاهراً و اســت شــدهمطرح درآن علمی تفکر

 طبیعی و الهی مســـئله دوم درجه در و انســـانی اول درجه در اختیار و جبر .اســـت ترقدیمی

 و رودمی شمار به انسانی لیمسا ازجمله است، انسان آن بحث موضوع که جهتبدین .است

 مؤثر آن در طبیعت معلول و علت نظام یا الهی قدر و قضــا مشــیت، اراده، که دیگر جهت از

 اسالمی مفاهیم در عدل مبحث به وابسته بسیار بحث این .است طبیعی و الهی ايمسئله است

ـــت ـــتقیمی رابطه و اس  دیگر طرف از عدل نفی و جبر و طرفازیک عدل و اختیار بین مس

 روحی ملکات و سجایا آیا که گیردمی قرار موردبحث نظر این از اختیار و جبر مسئله .است

 با را فعل انسان :کندمی بیان سؤال این جواب در (ره) مطهري شهید هست؟ تغییرقابل انسان

 در اســــت. خودش خارج از علتی تأثیر تحت اراده در ولی کند.می انتخاب خودش اراده

 اراده به مستند است انسان خود به مستند فعل اینکه عین در و امرین بین است امرى حقیقت

ست نیز بارى ذات  از کههنگامی و )شرکت طوربه و عرض در نه( یکدیگر طول در منتها ه

ـــت این نه بینیمبازمی کنیممى مطالعه اخالقى جنبه ـــت که اس ـــرش  و ثابت موروثى، هايس

 کلیبه موروثى اخالق و طینت و ســرشــت موضــوع که اســت این نه و باشــد تغییر غیرقابل

 وراثت عوامل با اخالق از اىپاره اینکه عین در یعنى امرین بین است امرى بلکه باشد، دروغ

سلى از سلى به ن  افزایش و کاهش و تبدیل و تغییرقابل تربیتى عوامل با شودمى منتقل دیگر ن

  ).49 .الف:1387(مطهري، است

 جمعی چهارم.هویت

ـــري اجتماعی ماهیت مورد در مختلفی هايدیدگاه ـــامل که دارد وجود بش  از طیفی ش

 این اصلی سؤال شود.می شامل را جامعه اصالت یا و گراییجمع تا فرد اصالت یا فردگرایی

 شودمی محسوب کل از جزئی عنوانبه یعنی است، شدهآفریده اجتماعی انسان آیا که است

ــده آفریده اجتماعی یا و ــت، نش ــدهتحمیل او بر اجتماعی زندگی بلکه اس  شــهید اســت؟ ش
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 برخی پردازد.می شــدهمطرح نظریات بررســی به ابتدا ســؤال این به پاســخ در مطهري(ره)

ــان اولی طبع در معتقدند، ــتن گرایش انس ــان و دارد وجود کلبه پیوس ــورتبه طبیعتاً انس  ص

 نشده آفریده اجتماعی انسان که باورند این بر دیگر ايعده است. شده آفریده کل از جزئی

ست  به اجبار با ولی دارد، بند و قید پذیرش عدم و بودن آزاد به تمایل خود اولیه طبع در و ا

سان کردن وادار عامل اضطرار و است داده تن اجتماعی زندگی  بوده اجتماعی زندگی به ان

ــت. ــوم نظریه اس ــان که کندمی بیان س ــاس بر انس ــابگري قدرت و فطري عقل اس  خود حس

 عامل درنتیجه است. بوده انتخابی صورتبه حالت این و است برگزیده را اجتماعی زندگی

 وجود از خارج و بیرونی امري دوم نظریه در انســـان، طبیعت اول نظریه در بودن اجتماعی

   ).20-19 :1388(مطهري، است فکري و عقالنی نیروي سوم نظریه در و انسان

 قرآن کند:می بیان و پذیردمی را ســـوم رویکرد قرآن آیات به اســـتناد با مطهري شـــهید

شترك، سرنوشت جوامع و هاامت براي شترك، عمل نامه م  و طاعت عمل، شعور، و فهم م

صیان ست قائل ع شتن صورت در که ا  بود خواهد معنیبی مفاهیم این امت عینی وجود ندا

 جامعه فرمان از سرپیچی امکان ازنظر را فرد صراحت با حالدرعین ).28: .ه1389 (مطهري،

نا ند،می توا بل در فردي روح یعنی دا قا عه روح م یار بدون و مجبور جام ــــت اخت  نیس

  ).41: .ه1389(مطهري،

 انسانی پنجم.کرامت

 مطهري شهید که است آفریده کرامت داراي و بلند منزلتی و پایگاه در را انسان خداوند

 هايسرمایه از آدمی کردن برخوردار سبب به این داند.می اسالمی اخالق محور را آن (ره)

ــت. فطرت و عقل چون وجودي، عظیم ــان کریم قرآن اس  داندمی الهی روحی داراي را انس

 این یعنى قراردادیم. مکرّم را انســان آفرینش، و خلقت در ما که کندمی بیان و )70(اســراء، 

 عزت و کرامت اصالً« قراردادیم، او آفرینش و سرشت در را بزرگوارى و شرافت و کرامت

 خود اگر انسان که است این است. انسان سرشت در و انسان سرشت از جزئى بزرگوارى و

   .)154 .ب:1390(مطهري، »یابد.مى را عزت و کرامت بیابد، هست کهچنانآن را

مت محور کریم قرآن ـــتن کرا یت را داش ندمی انســــان  و زبان نوع ثروت، نژاد، نه و دا

 نوع این اســـت. صـــالح عمل و ایمان نظام در حرکت داشـــتن کرامت عامل . ... و فرهنگ

 اســت. اکتســابی کرامت انســان کرامت دوم نوع نامید. تکوینی کرامت توانمی را کرامت

 عمل تقوا عبارتی به و صالح عمل و ایمان محور بر انسان که زمانی تا شد بیان که طورهمان
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ــود.می حفظ ذاتی کرامت نماید، ــاس بر ش ــالمی تربیت و تعلیم در مبنا این اس  زمینه باید اس

ست سانی کرامت به یابید ساس بر را ان سایی ا  تکوینی کرامت سبب که هاییویژگی شنا

  نمود. فراهم هستند، انسان

   .عناصر3-2

 تربیتی هايریزيبرنامه در باید که است مختلفی هايمؤلفه و عناصر شامل سیاسی تربیت

ــالمی نظام ــر گیرد. قرار مربیان توجه مورد اس ــودمی گفته مواردي به عناص  براي باید که ش

 متربیان به تربیت در مؤثر عوامل و نهادها توسط سیاسی تربیت شدهترسیم اهداف به رسیدن

 این برتکیه با بایســتمی ســیاســی، عرصــه در فرد هر مدنظر هايآرمان شــود. داده آموزش

 هاآن بر مبتنی بایستمی اهداف، و هافعالیت نظرات، همه که معنا بدین شود، پیگیري موارد

 سیاسی اندیشه در سیاسی تربیت عناصر ینترمهم از گیرد. صورت هاآن به توجه عطف با و

   داشت: اشاره زیر موارد به توانمی  مطهري(ره) شهید

 و دین رابطه درباره هم خود، آثار در مطهري(ره) شهید: شریعتمدار اول.سیاست عنصر

 اســـتاد ســـیاســـی اندیشـــه در .اندداده ارائه حکومتی الگوي هم و گفته ســـخن ســـیاســـت

 خود جاي در آن ابعاد از بعدي هر و اســـت ناپذیرتجزیه کل یک اســـالم دین مطهري(ره)،

ست، مهم ست و دین درنتیجه ا ست که ازآنجا .دارند وحدت سیا ست یکی دین با سیا  و ا

 پیشـــنهاد مطهري(ره) شـــهید که حکومتی مدل اســـت، غیرممکن یکدیگر از دو این تجزیه

ــالمی جمهوري کند،می  مشــخص را حکومت محتواي اســالم حکومت این در اســت. اس

سالمی نظام این در حاکم کند.می سی ا ست شنا سالم که ا سان ا  و تدریجبه مؤمنان یا شنا

 که اســت اســالمی جامعه رهبر حاکم این اند.برگزیده خود رهبري به را او زمان، باگذشــت

  اوست. به قائم حکومت

 سیاسی تربیت میان پیوند بارزترین طلبی،استقالل سیاسی تربیت در: دوم.استقالل عنصر

ـــی عمل و ـــیاس ـــطوح در را س ـــب تربیت کند.می برقرار کالن و فردي س  ملت افراد مناس

ستقل آن با مطابق افراد که ايگونهبه سته غیر و م صله بیایند، بار واب ضع بهبود با چندانی فا  و

 منزلهبه بایدمی »استقالل« مؤلفه گفت توانمی که است بنابراین ندارد؛ آن استقالل و کشور

 شـــود، قرارگرفته مدنظر ... و ســـیاســـی تربیتی، امور در افراد، عمل و بینش در اصـــل، یک

سی، هايفعالیت و نظریات حوزه در کهطوريبه صل این با منافات در اعمالی و نظرها سیا  ا

 نشــود.اســتقالل اعمال زند،می ضــربه جامعه افراد یابی اســتقالل یا و کشــور اســتقالل به که
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ستقالل داراي باید نیز اجتماع شودمی مطرح فرد مورد در که طورهمان  جهان در که باشد ا

 ازنظر کشوري یعنی سیاسی استقالل گیرد.می قرار موردتهاجم بسیار جوامع استقالل حاضر

سی صمیم خودش براي خودش سیا ستعمار هدف مطهري(ره) شهید بگیرد. ت سی ا  را سیا

ستعمار« دارد:می بیان گونهاین سی ا شش سیا ست به را حکومت کندمی کو  بدهد افرادي د

 هم غرّش هاآن مقابل در حتی و باشند مستقل ظاهربه باشند. او منویات مجري و او عامل که

 .الف:1389مطهري،»(.بگیرند ازآنجا را دســـتورها همه باطن، در اما بکشـــند هم غرّه بکنند،

163.(  

ـــر ـــوم.عدالت عنص ـــریت زندگی محور عدالت:س ـــت بش  برپایی هدف ینترمهم و اس

 سیاسی، و فکري مکاتب از بسیاري است. شده شمرده عدل و قسط اقامه اسالمی حکومت

 در مطهري(ره) شهید اند.آورده شمار به خود وظایف و اهداف ازجمله را عدالت برقراري

ـــت این عدالت« فرماید:می عدالت تعریف ـــئون در که اس ـــتفاده درراه و اجتماعی ش  از اس

سابقه یک دقیق شرایط اجتماعی، حقوق سبت کامل م  شود فراهم اجتماعی مزایاي همه به ن

ــابقه یک طبق و ــود عمل مس ــاوات معنی .ش ــمیک به و مس  نظر در برابر را همه و دیدن چش

 همه شخصی مالحظات ازنظر نباشد، کار در شخصی مالحظه هیچ که است این هم گرفتن

 بر مبنی هاتقدم فقط .باشـــند الســـویهعلی همه طبقاتی مالحظات ازنظر باشـــند، الســـویهعلی

 را عدالت مطهري شــهید. )196 .ج:1389مطهري،»(باشــد باید عمل بر و تقوا بر و فضــیلت

ـــتقیمی تأثیر داراي ندمی مردم اخالق بر مس  عقیده، و فکر مرحله در را آن وجود لذا و دا

 جامعه در آن عدم یا عدالت وجود درواقع و دانســته ضــروري عمومی رفتار و فردي اخالق

ست. گذارتأثیر مختلفی ابعاد در ست این اتتأثیر این از یکی ا  وجود عدم صورت در که ا

 مظالم در ریشه آن به اعتقاد واقع در و آورده روي شانس و بخت به مردم جامعه، در عدالت

 رعایت هااســتحقاق و شــده متزلزل اجتماعی عدالت موقع هر .دارد جامعه هايعدالتیبی و

شده، شاغل، تعویض در نگردد، مراعات افراد حقوق ن ساب م صی هايح  مؤثر پارتی و شخ

  )74 .ج:1389(مطهري،.گیردمی قوت جامعه در شانس و بخت فکر درنتیجه باشد،

 جامعه در وحدت وجود ســیاســی تربیت در مهم عناصــر دیگر از:چهارم.وحدت عنصــر

ــت ــمن باید مردم اینکه و اس ــتراك بر آن رعایت و قوانین فهم ض  جامعه در موجود هاياش

 خصوصبه مختلف هايعرصه در تربیت و رشد زمینه تا باشند. پایبند توحید، یعنی اسالمی

 بررســی در مطهري(ره) شــهید آید. فراهم نیز جامعه افراد تمامی براي نیز ســیاســت عرصــه
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ـــت: آورده اجتماع در وحدت ـــت مربوط اتحاد و اجتماع چون« اس ـــانى جامعه به اس  و انس

ـــانى جامعه  فکر و ایدئولوژى و ایده که اســـت اىجامعه و فکرى جامعه یک باالخره انس

 و حقوق ازنظر مردم کهاین تنها باشــند. داشــته وحدت هم ایمان ازنظر باید مردم خواهد،مى

شته وحدتى تکالیف و وظایف ازنظر شند دا ست، کافى با  الزم هم ایمان یک و فکر یک نی

ست سالمى ایمان کند،جمع خود گرد را مردم که ا ست احتیاج ا  ایمان حدود در مردم که ا

 اختالف و اندازدمى شکاف هاآن میان که مسائلى و باشند داشته اتفاق یکدیگر با خودشان

 که جهتازآن مؤمنان اســـت، اتحاد و وحدت مالك ایمان نیاید. وجود به کندمى ایجاد

ــدمؤمن ـــتنــد، واحــد نفس ان ــان هم را اتحــاد و وحــدت مالك یعنى هس ــد.مى بی   »کن

  ).321 .د:1389(مطهري،

   .عوامل3-3

 به توانمی صــورتی در و اســت بســیاري گســتردگی و پیچیدگی داراي ســیاســی تربیت

 عرصـــه این در که عواملی که یافتدســـت ســـیاســـی تربیت در شـــدهگرفته نظر در اهداف

 تربیت در که هســـتند اموري عوامل گیرند. قرار بررســـی مورد خوبیبه هســـتند، گذارتأثیر

  دارند. مثبت گذاريتأثیر سیاسی

 الف.حکومت

 لذا .)110 :1388 ي،الهد(علم دارد یتیترب یتیماه حکومت ی،اســالم یدگاهد در اســاســاً

 نیز معنوي مصـــالح مادي، مصـــالح و نیازها تأمین بر عالوه اجتماعی، قانون تدوین از هدف

 تنها را خود وظیفه نباید هم حکومت و شــودمی مشــخص نیز حکومت هدف بالطبع هســت،

ـــهروندان مال و جان امنیت تأمین ـــازيزمینه باید آن بر عالوه بلکه بداند؛ ش ـــد براي س  رش

سان معنوي صباح( بداند خود وظیفه دارد، ضدیت هدف این با نیز را آنچه با مبارزه و هاان  م

یت .)26-25 :1390 یزدي، ماعی ترب جه در و بردمی بین از را تکروي و انزوا روح اجت  در

 شـــود پیدا جامعه افراد در هاانســـان به احترام روح و دموکراســـی و آزادي روح باید باالتر

 تربیت و تعلیم آن، تحقق راســتاي در حکومت وظایف ازجمله که ).160 .د:1390(مطهري،

مت .)296 :1391مطهري،( اســــت مردم ندمی حکو له از هاییروش گیري بهره با توا  جم

 مشارکت بسترهاي آوردن فراهم مسئولیت، دادن سیاسی، مسائل به نسبت بخشیدن آگاهی

 را خود تربیتی شــأن باید نظارتی نهادهاي طریق از نظارت انتخابات، جمله از جامعه امور در

 ).299 (همان: گردد فراهم نیز مردم براي قدرت به یافتن دست زمینه تا نماید اجرا
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 ب.خانواده

ـــهید ـــیم عملی حکمت بحث در مطهري(ره) ش ـــه بنديتقس ـــت پذیرفته را گانهس  :اس

 تقسیم این عمالً نیز اسالم .مدن سیاست منزل، تدبیر اخالق، :از است عبارت عملی حکمت«

ـــت؛ پذیرفته را ـــالم زیرا اس ـــوص هايمجازات تکالیف، حقوق، خانواده، براي اس  و مخص

  »داندمی حیات از دیگر نوعی را آن پس است، قائل فردي حیات و اجتماعی حیات با متغایر

 رموز از اطالع و علم یکی دارد: اســـاســـی رکن دو خانواده در تربیت ).73 :1385(مطهري،

ـــرنوشـــت به عالقه دیگر و تربیت  به عالقه عمدتاً خانوادگی تربیت این در که اســـت؛ س

 اغلب تربیتی صـــحیح هايروش از اطالع ولی دارد، وجود والدین در فرزندان ســـرنوشـــت

 که نقشــی و ســیاســی و اجتماعی تربیت در مهم مســائل ازجمله شــود.می واقع غفلت مورد

 دیگرعبارتبه است، فرزندان براي آزادي رعایت است، اهمیت داراي بسیار آن در خانواده

 باشد دموکرات باید چقدر خانواده پدر آیا که است خانواده محیط در دموکراسی موضوع

 رئیس و است مرد با خانواده ریاست اسالم ازنظر بپرهیزد. استبداد از و خود نظر تحمیل از و

 :1385(مطهري، ندارد را خانواده بر تحکّم حق ولى دارد را خانواده بر حاکمیت حق خانواده

 به را سیاسی تربیت زمینه در الزم آگاهی باید تربیتی اصول از اطالع اساس بر خانواده .)63

شت به بودن مندعالقه دلیل به و بدهند خود فرزندان  تحت را هاآن باید خود فرزندان سرنو

 صــورت به انتخابات تظاهرات، ها، راهپیمایی در مشــارکت باشــند. داشــته نظارت و کنترل

  دارد. بسزاییتأثیر نیز فرزندان سیاسی تربیت در تواندمی خانوادگی

   ج.عالمان

 و سیاسی هايجریان در گذارتأثیر عامل تاریخ طول در شیعی روحانیون و دینی عالمان

ضت سالمی هاينه سانی و اندبوده ا سالم دین اعتالي آرزوي که ک  و ترقی علل و رادارند ا

ــلمین انحطاط ــته مس ــی را حال و درگذش ــتگاه نقش توانندنمی دهندمی قرار موردبررس  دس

 در اصالحی و صالح هرگونه عبارتی به بگیرند. نادیده را روحانیت سازمان یعنی آن رهبري

 و گیرد صورت مسلمانان دینی رهبري سمت وسیلهبه مستقیماً باید یا دهند رخ مسلمین امر

  ).260 :1377(مطهري، باشد داشته هماهنگی سازمان این با حداقل یا

 مذاهب سایر از را هاآن که است امتیازاتی داراي مذاهب سایر به نسبت شیعه روحانیت

 اســت. خیز انقالب و زا حرکت زنده، فرهنگ یک شــیعه فرهنگ اینکه اول کند.می متمایز

 با تضاد همواره آن اساس که است شده گذاريپایه ائمه دست به شیعه روحانیت اینکه دوم
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 اســتقالل حاکمه قدرت به نســبت همیشــه منظور بدین اســت. بوده حاکم مســتبد هايقدرت

 وســایل روزافزون گســترش با ).195 .الف:1389(مطهري، اســت بوده آن از نیازبی و داشــته

 عالمان و روحانیون رســالت هارســانه ســایر و مطبوعات ها،دانشــگاه مدارس، جمعی،ارتباط

سیار دینی شوار و سنگین ب ست شده د شه و شبهات برابر در باید و ا سالم رقیب هاياندی  ا

ـــب دینی محتواي ـــترش این هرچند گردد. ارائه جامعه مردم به متناس ـــانه و فنّاوري گس  رس

ــالمی جامعه براي تهدیدي ــوب اس ــتر این از توانمی ولی گرددمی محس  دین تبلیغ براي بس

  نمود. فراهم طریق این از را اسالم شکوفایی زمینه و کرد استفاده اسالم

ـــی، اجتماعیهاي زمینه در مردم با دینی علماي ارتباط طرق ازجمله ـــیاس  جمعه نماز س

 نماز مورد در رضا(ع) امام از روایتی در است. شده آن به بسیاري تأکید اسالم در که است

ـــان جمعه هَدٌ الْجُمُعَۀَ لِأَنَّ الْجُمُعَۀِ یوْمَ الْخُطْبَۀُ جُعِلَتِ إِنَّمَا « فرمایند:می ایش ـــْ  أَنْ  فَأَرَادَ عَامٌّ مَش

 عَلَى تَوْقِیفِهِمْ وَ الْمَعِْصیۀِ مِنَ تَرْهِیبِهِمْ وَ الطَّاعَۀِ فِی تَرْغِیبِهِمْ وَ مَوْعِظَتِهِمْ إِلَى َسبَبٌ لِلْأَمِیرِ یکُونَ

لَحَۀِ مِنْ أَرَادَ مَا ـــْ  همه جمعه روز در »الْآفَاقِ مِنَ عَلَیهِمْ وَرَدَ بِمَا یخْبِرُهُمْ وَ دُنْیاهُمْ وَ دِینِهِمْ مَص

ضر سلمانان عمومی مجمع یک و شوندمی حا شکیل م سالم گردد.می ت  این که خواهدمی ا

شوا براي سلمین زعیم و پی سیله م شد ايو  و دارد حذر بر گناه از و کند موعظه را مردم تا با

صالح به را هاآن صالح و دین م  بگذارد عالم وقایع جریان در را هاآن و سازد آگاه دنیوي م

صالح ).260 :1377(مطهري، سبت را مردم خطیب یعنی گویی م صالح به ن صالح و دین م  م

شتن آن الزمه و نماید آگاه هاآن دنیاي ست. اخالص و علم دا  دو در خطیب اطالع و علم ا

 موجود اجتماعیهاي جریان و دنیا اوضـــاع از اطالع و دین به نســـبت کافی شـــناخت جنبه

سبت صحیح شناخت با تواندمی وي اینصورت در است.  و کند گیري موضع جریانات به ن

  نماید. ایفا را نظارتی نقش نیز

 شهید اسالمی، جوامع در مردم سیاسی تربیت در دینی عالمان خطیر وظیفه اساس این بر

ـــالمی انقالب آینده مطهري(ره)  افکار به باتوجه و داندمی روحانیت با خورده پیوند را اس

 و تقویت به بسیاري نیاز دینی عالمان و روحانیت است، مطرح که بسیاري متناقض و متضاد

صه در خود تربیتی نقش ایفاي براي و دارد برنامه صا مختلف هايعر صو صه خ سی عر  سیا

ــکیالتی باید ــورت به اقدامات تا بیاید، بوجود حوزه در تش  احزابی گیرد. انجام هماهنگ ص

سی تمرینها آن در مردم که بیاید بوجود سالمی تعلیمات احزاب این در و ببینند سیا  داده ا

  شود.
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  ها.روش3-4

سلمانان عموم وظیفه تربیت، عبارتیبه یا رهبري و هدایت ست م  در جامعه یک افراد و ا

سئولیت داراي یکدیگر قبال ستند م سئولیت در و ه  و راعٌ (کلُّکم اند.شریک یکدیگرهاي م

سئولٌ کلُّکم سلی هر بلکه رعیَّته). عن مَ سل قبال در ن سئول خود از بعد ن ست. م  که اينکته ا

 شـــرایط و احوال همه در کردن هدایت روش و طریقه که اســـت این کرد توجه آن به باید

 براي روش یک گفت تواننمی و است متفاوت هرزمانی در تربیت وسایل و نیست یکسان

شه شید دقیقاً باید شرایطی هر تحت و زمان هر در درنتیجه شد. خواهد واقع مؤثر همی  تا اندی

  شود. انتخاب شرایط با متناسب روش بهترین

 بخشی اول.آگاهی

ـــبت آگاهی افزایش ـــحیح تحلیل یافتن در تواندمی خود جامعه و دنیا اخبار به نس  به ص

ـــان ـــادق امام کند. کمک انس  یعنی »اللوابس علیه تهجم ال بزمانه العالم« فرماید:می (ع) ص

ــی ــد را خودش زمانی که کس ــناس ــتبه امور کند، درك و بفهمد و بش  او به کنندهگیج و مش

ــی زبان در هجوم آورد.نمی هجوم ــدید حمله معناي به فارس  زبان در ولی رود،می کار به ش

 اگر« :فرمایدمی امام نماید. غافلگیر را فرد و باشــد ناگهانی که اســت ايحمله معنی به عربی

 مرتبهیک که ریزدنمی ســرش بر ناگهان مشــتبه امور باشــد آشــنا خود زمان وضــع به کســی

 و کند جور وجمع را خودش فکر و را خود قواي نتواند و کند گم را خود پاي و دســــت

  ).213 .ه:1390(مطهري، ».کالم این است بزرگی کالم بسیار .کند پیدا حلیراه

 انســان وقتی ولی کند. بینیپیش خوب تواندمی بشــناســد خوبیبه را خود زمان کس هر

شناسد، را خود زمان شناسد را خودش زمان بد و خوب عوامل ن  اندرکاردست که عواملی ن

 طوربه تواندنمی نشناسد را سیاسی هايعرصه در گذارتأثیر عناصر و نشناسد را است زمان

 در رشــد مظاهر از بینیپیش قدرت باشــد. داشــته صــحیحی انتخاب و کند بینیپیش صــحیح

 باور « آید.می پیش چه آینده در که کند بینیپیش جامعه که شودمی محسوب اجتماع یک

ـــت، آمده ما اجتماع در امروز در مثالً که حوادثی کنید ـــد واردي آدم یک اگر اس  از باش

 ).213 .ه:1390(مطهري، »دیگر است بینیپیش کرد.می بینیپیش قبل سال پنجاه

  دوم.نظارت

صه از یکی منکر از نهی و معروفامربه شد جامعه هايشاخ ست. یافتهتربیت و یافته ر  ا

 داند.می متعهد و مسئول خود شخص ازنظر خداوند قبال در و خود براي را فرد تنهانه اسالم
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 همین به منکر از نهی و معروفامربه داند.می متعهد و مســـئول هم اجتماع ازنظر را فرد بلکه

 عوض هاآن سود به را مردم واحوالاوضاع خداوند هرگز که است این واقعیت است. معنی

ـــان کهوقتی مگر کند.نمی ـــان در آنچه و خود جامعه به مربوط آنچه خودش  وجود خودش

 .)222 و221 :1377(مطهري،کنند عوض را نیات جهت ملکات روحیه، اخالق، مانند دارد،

 نهی و معروفامربه اول: اســت، توجه مورد منکر از نهی و معروفامربه بحث در که نکاتی

ـــت همگانی وظیفه یک منکر از ـــالمی جامعه در افراد همه باید و اس  انجام را وظیفه این اس

 الزمه که است بصیرت و آگاهی منکر، از نهی و معروفامربه اساسی شرط دو دوم: دهند.

 آگاهی تا است الزم همه بر بلکه شود،نمی وظیفه شدن ساقط باعث این و است آن اجراي

 این نکته ســومین نمایند. کســب را منکر از نهی و معروفامربه انجام جهت الزم بصــیرت و

ست ست و صالح عمل منکر از نهی و معروفامربه شیوه گذارترینتأثیر و بهترین که ا  تقوا

 است. بوده همین نیز مردم تربیت و هدایت جهت در نیز پیامبران و ائمه شیوه که

 عملی سوم.مشارکت

ـــورتی امروز دنیاي در هافعالیت ـــورتبه کهدرص  فایده مفید گیرد، انجام گروهی ص

ـــترده و بزرگ هايفعالیت تواننمی رويتک و فردي باکارهاي و بود خواهد  انجام ايگس

ــی و اجتماعی فعالیت هرگونه انجام براي داد. ــیاس ــارکت و همفکري همکاري، س  الزم مش

 تفکر باید تفکر که شــدهبیان بحثیســوره آل عمران  200 ذیل آیه المیزان تفســیر در اســت.

شد اجتماعی سان شدن اجتماعى و با  دوشبهدوش ادراکیش و روحى امور سایر مانند هم ان

 ســامان نیز اجتماعش شــده، بیشــتر اشمعنوي و مادى کماالت چه هر پذیرفته، تکامل هاآن

شترى ست. گرفته خود به بی شارکت ا صه در م سی هايعر  همچنین و انتخابات ازجمله سیا

 عهده بر وظیفه این است. سیاسی تربیت هايروش ازجمله اسالمی نظام در مسئولیت اعطاي

ست مختلف هايسازمان شه یک با تا ا ستگی اراده یک توانا، اندی  سازمان یک و ناپذیرخ

ــب ــارکت و همراهی که متناس  مدت در بود خواهد قادر کند، جلب را ایران مردم قاطبه مش

  ).341.د:1390(مطهري، جوید غلبه کار موانع بر معینی

   شناسی.آسیب3-5

 اســتعدادهاي شــده،فراهم برایش که امکاناتی طبق بر و شــرایط از ايمجموعه در انســان

سی ساند؛می فعلیت به و دهدمی پرورش را خود سیا  مربی یک تأثیر تحت تربیت بنابراین ر

ـــاع، مجموع و گیردنمی انجام ـــرایط اوض ـــان ویژه امکانات و ش  از باید را تربیت مورد انس
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سوي فراوانی هايآسیب داشت. محسوب تربیت در مؤثر عوامل  دارد وجود فرآیند این فرا

ـــت ممکن که  عوامل از یک هر گذاريتأثیر میزان و کند اختالل دچار را تربیت فرآیند اس

 اجتماعی نظام براي جدي هايچالش ایجاد باعث موارد برخی در یا و یافتهکاهش تربیتی

  از: است عبارت مطهري(ره) شهید اندیشه در سیاسی تربیت فراسوي هايگردد.آسیب

 تربیت در گرایی الف.تقلیل

 و ئولوژیکی ایده تربیت به آن یافتن تقلیل ســیاســی تربیت هايآســیب ینترمهم از یکی

ست. حزبی یا سازمانی صول پذیرش پی در حکومتی یا حزب صورت این در ا  تائید مورد ا

ــط خود ــت. مخاطبانش یا و مردم توس ــهید اس ــید:می مورد این در مطهري(ره) ش  البته«نویس

شکالت از یکی سان تربیت م شی ان ضم از نا  فطري غیر ساختمان و اجتماع در فرد شدن ه

 سعی همواره وپرورشآموزش بر مسلط و مؤثر هايدستگاه اینکه و است این امروز اجتماع

 ســانبه انســان کهچنانآن نه خواهند،می خودشــان که بســازند چنانآن را هاانســان کنند،می

ــاي و فطرت ــان یعنی خواهد؛می طبیعت تقاض ــخ را انس  تربیت کنند.می خودبیگانه از و مس

ــی ــیاس ــالمی س ــتاي در باید اس ــالمی جامعه در و گیرد انجام فطرت راس ــتم و اس ــیس  هايس

 و تکامل و رشد مسیر تا نمایند عمل فطرت مطابق باید غیررسمی و رسمی از اعم آموزشی

  )85 .ب:1387(مطهري، »شود. فراهم جامعه سعادت

 انسانی فطرت با تطابق ب.عدم

 انسان تربیت در اساسی اصول ازجمله شد، داده توضیح تربیت مبانی بحث که طورهمان

 استعدادها تمام باید انسان فطرت شناخت اساس بر یعنی است؛ انسانی فطرت با تربیت تطابق

شد بنا اگر « .داد پرورش او فطرت با هماهنگ را شود، شکوفا ءشى یک با شش باید ب  کو

ــتعدادهایى همان کرد، ــت آن در که اس ــتعدادى اگر اما .بکند ظهور و بروز هس  یک در اس

ــى ــت، ءش ــت بدیهى نیس ــت که چیزى آن اس ــودنمى ندارد، وجود و نیس  پرورش را آن ش

ـــان ).44.ب:1390مطهري،»(داد ـــت یک دهد،می ماهیت تغییر اینکه عین در انس ـــرش  و س

 و انســانیت و هســت او در نهانی ماهیت آن اســتعداد و دارد نهانی ماهیت یک و شــخصــیت

 غیر به اگر و کندمی اقتضا انسانیتش که شود ساخته طورآن باید و است آن اشواقعی خود

 و اســت شــدهخارج خود انســانیت از و شــدهمســخ اشواقعی ماهیت شــود ســاخته گونهآن

 که اســت این اســت مســلّم آنچه داد. خواهد انجام را اخالقی و انســانی ضــد اعمال هرگونه

 که صورت و نقش هر اینکه دیگر و است پذیرنقش پذیر،صورت پذیر،شکل سخت انسان
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ست، ساده ابتدا در هرچند پذیرفت شکل بعد ا ست م  متولیان درنتیجه شود. داده تغییر که ا

 اصول باید سیاسی تربیت در اینکه نخست باشند: داشته توجه نکته دو این به باید تربیت امر

 سیاسی استعدادهاي خودش بتواند متربی تا شود شناسانده او به انسان فطرت با مطابق سیاسی

ـــکوفا را خود ماید ش ـــود آغاز وي کودکی دوران از باید فرآیند این اینکه دوم و ن  و ش

  گردد. اعمال شدهریزيبرنامه و مشخص فرآیندي صورتبه

  ناهمخوان ج.رفتارهاي

 بیفتد، اتفاق ســـیاســـی تربیت در اســـت ممکن متربیان ناحیه از که هاییآســـیب ازجمله

هاي تار بل و ناهمخوان رف قا ـــوي از بینیپیشغیر ها این از یکی اســــت. ایشــــان س تار  رف

 عقیده و فکر یک بیندمی کههنگامی انسان حالت این در است. گراییسنت و گراییگذشته

 را آن خود باعقل ســنجش و بررســی بدون اســت، بوده گذشــته هاينســل موردقبول خاص

ـــتگان باورهاي و هاپذیرفته کند،می بیان قرآن .پذیردمی  عقل معیار با که مادام را گذش

سنجیده ستقالل گذشتگان باورهاي مقابل در و نپذیرید ایدن شته فکري ا شید دا  قِیلَ  إِذا وَ« .با

یئاً یعْقِلُونَ ال آباؤُهُمْ کانَ لَوْ وَ أَ آباءَنا عَلَیهِ أَلْفَینا ما نَتَّبِعُ بَلْ قالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ ما اتَّبِعُوا لَهُمُ  ال وَ شــَ

ـــود گفته هاآن به اگر )170بقره،»(.یهْتَدُونَ ـــیلهبه خدا ازآنچه که ش  آورده فرود وحی وس

 گذشته پدران که کنیممی پیروي را هاسنت و هاروش همان ما خیر، :گویندمی کنید، پیروي

ــــان اگر آیــا .ایمیــافتــه آن بر را خود  را راهی و انــدکردهنمی فهم را چیزيهیچ پــدرانش

ـــت، ممکن که رفتارهایی از دیگر یکی !کنند؟می پیروي هاآن از بازهم اندیافتهنمی  از اس

ست به گرایش دهد، رخ متربیان جانب صیتها صیتهاي« .شخ صر یا تاریخی بزرگ شخ  معا

ند نفوس در که عظمتی ازنظر ندیشــــه و فکر روي بر دار ـــمیم و ا  اثر دیگران اراده و تص

ـــخیر را دیگران اراده هم و فکرهم حقیقت در و گذارندمی  چنانآن دیگران .کنندمی تس

 در دیگران گیرند؛می هاآن که گیرندمی تصمیم چنانآن و اندیشندمی هاآن که اندیشندمی

بل قا ـــتقالل هاآن م  پیروي نفی با کریم قرآن .دهندمی دســــت از را خود اراده و فکر اس

 مردمی زبان از لهذا کند؛می فکري اســتقالل به دعوت هاشــخصــیت و پدران از کورکورانه

 وَ  ســـادَتَنا أَطَعْنا إِنَّا رَبَّنا« :گویندمی قیامت در که کندمی نقل شـــوندمی گمراه راه این از که

نا َا کبَراءَ لُّون ـــَ َأَض َا ف بِیل ـــَّ  و پیروي را خویش اکابر و بزرگان ما !پروردگارا )67احزاب،(»الس

  ).68 :1379مطهري،»(ساختند گمراه را ما نتیجه در و کردیم اطاعت
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  گیرينتیجه

 و هايزمینه نیازمند اجتماعی - فرهنگی اســتراتژیک اقدام یک عنوانبه ســیاســی تربیت

ـــرایط ـــبی ش ـــت مناس  زمینه این در فعاالنه تا دهدمی امکان جامعه افراد به آن تمهید که اس

 و نیازها و انتظار ســطح با متناســب نتایج، و آثار از وصــف این با و جویندمشــارکت فرآیند

  .کنند گیريبهره هاضرورت

 اســـت. مؤثر ســـیاســـی تربیت امر در مختلفی عوامل تربیت، اســـالمی الگوي اســـاس بر

ـــت عبارت عوامل این ینترمهم  این از یک هر که دینی عالمان و خانواده حکومت، از اس

 را خود تربیتی نقش هایششایستگی سایر و امکانات از برخورداري میزان به توجه با عوامل

 ســیاســت، و دین پیوســتگی از: اســت عبارت ســیاســی تربیت محتواي عناصــر کند.می ایفا

ـــتقالل و طلبیعدالت وحدت،  عامالن قرارگیرد. تربیتی عامالن توجه مورد باید که طلبیاس

 از هاحکومت باشند.می سیاست عرصه در مردم تربیت درصدد مختلف هايروش با تربیت

ــانه طریق  در تربیت متصــدي ینترمهم عنوانبه وپرورشآموزش همچنین اختیار در هايرس

 و معروفامربه متعالی اصل اساس بر عالوه دارد. عهده بر را بخشی آگاهی وظیفه حکومت

 نظام در گروهی یا فردي اختالل صورت در و بپردازد متربیان و مردم نظارت به منکر از نهی

 اعطاي ببرند بهره آن از توانندمی هاحکومت که دیگري تربیتی روش نماید. برخورد آن با

 کارگزاران و مسئولین انتخاب در مردم مشارکت همچنین و سیاسی هايعرصه در مسئولیت

  است. حکومت

 در و کنند آگاه حکمرانان حکومت شــیوه و زمانه شــرایط از را مردم باید دینی عالمان

 همچنین رســانند.می مردم اطالع به را خود مخالفت اســالمی اصــول با آن مغایرت صــورت

 ناهماهنگ اعمال برخی جلوي که اســت دینی عالمان وظایف ازجمله دادن تذکر و موعظه

 و جامع ریزيبرنامه توانندمی تربیت متصــدیان درنتیجه گیرد.می را متربیان توســط فطرت با

  باشند. داشته کاملی

 و آزادي هايتجربه ارائه با خانواده اســت. خانواده اســالمی ســیاســی تربیت پایه ســومین

 متناســب ایفاي براي را فرزندان تواندمی اســالمی اصــول اســاس بر خانواده در دموکراســی

ـــی نقش ـــیاس  تربیت در والدین که نظارتی به توجه با طرفی از و کند آماده جامعه در س

  کند.می جلوگیري را اجتماعی هايناهنجاري از بسیاري دارد، فرزندان

 عامل ســـه هر هماهنگ عملکرد بر مبتنی باید اســـالم در ســـیاســـی تربیت نظام درنتیجه
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شد دینی عالمان و خانواده حکومت، ست تعاملی صورتبه رابطه این البته که با  یک هر و ا

ــت. دیگر عوامل نظارت و کنترل تحت عوامل از ــورت در اس ــه این اقدامات مطابقت ص  س

ستعدادهاي هاآن بین هماهنگی و فطرت با مؤثر عامل سی بعد به مربوط ا سان سیا  شکوفا ان

   .شد خواهد
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  :مآخذ و منابع

  میکر قرآن - 

 :موسسه،قمهیالفق حضرهیال منه)،1314(یعل ه،محمدبنیبابو ابن - 

  یاسالم انتشارات

شارات تهران: ،یروحان فؤاد ترجمه: ،جمهور )،1335( افالطون -   انت

  کتاب نشر و ترجمه بنگاه

ــفه )،1385جان( اس،یال -   الرضـــا عبد ترجمه ،تیترب و میتعل فلس

   (ره) ینیخم امام یپژوهش و یآموزش مؤسسه قم: ،یضراب

مد ،ینیام -  ــــد برزیفر و مح  )،1388( یقدم ملوك و یارفع قیص

 از متوســطه مقطع یاســیســ تیترب یدرســ برنامه یاثربخشــ یبررســ«

ــ دگــاهیــد ــدب ــطــالــعــه آمــوزان:دانــش و رانی  شـــــهــر يمــورد م

 ،36 شــماره شــانزدهم، ســال ،رفتار دانشـور دوماهنامه،»کاشــان

  54-41 صص

ــار بــوزان، -   تــهــران: ،هراس وها دولـت ، مردم)1378(يب

  يراهبرد مطالعات پژوهشکده

 ن،مترجمــانینو یتیامن )،مطــالعــات1383(گرانید و يتر ف،یتر - 

  يراهبرد مطالعات پژوهشکده :،تهرانیبزرگ دیوح ب،یط رضایعل

سف یمبان )،1394(يجعفرآباد کالته يجعفر -  سیس تیترب یفل  از یا

نامه (ره)،ینیخم امام و الك جان منظر  انقالب افتیره فصــل

  118-99،صص30نهم،شماره ،سالیاسالم

سئول )،1392( اهللاروح ،يشاطر -   ،ینید حکومت یاخالق تیم

ــازمان تهران: اول، چاپ ــگاه انتشــارات س  شــهیاند و فرهنگ پژوهش

  یاسالم

ــ )،1388(لی،اســـماعیدارابکالئ -  ــفه بر ینگرش ــ فلس ــیس  یاس

  کتاب بوستان موسسه : ،قماسالم

ــتار )1379(رضـــایعل ،يقمصـــر زاده صـــادق -   حدود در يجس

سالم دولت یتیترب تیمسئول صربراساس دوران در یا  معا

  58-27 صص ، 4 (ع)،شمارهیعل امام رهیس و کالم

 یتیترب نقش یبررســ ، )1390( رهی،منییرضــا و معصــومه ،يصــمد - 

ظام در خانواده ـــم تیترب ن گاهید از یعموم و یرس  ن،ید و علم د

 ،12 شماره، یاسالم تیترب و میتعل مسائل در پژوهش مجله:

  118 – 95 صص

ــ ،محمدییطباطبا -   ترجمه ،زانیالم ریتفســ ترجمه )1374(نیحس

سو محمدباقر دیس شارات دفتر : ،قم یهمدان يمو سالمى انت  جامعه ا

  قم علمیه حوزه مدرسین

 چاپ ،اســـتیســ علم يادهایبن )،1389( عبدالرحمان عالم، - 

  ین نشر تهران: کم،یوستیب

هد علم -   تیترب و میتعل یاســالم هینظر )،1391(لهیجم ،يال

شگاه ،)یرسم آموزش ی(مبان سالم، هیعل صادق امام دان  چاپ ال

  تهران اول،

ـــبات« )،1388( لهیجم ،يالهدعلم -   ،»دولت و خانواده یتیترب مناس

  17 شماره پنجم، ،سالیپژوهخانواده فصلنامه

فا )،1356(عقوبی محمــدبن ،ینیکل -  لکتــب :،تهرانیلکـا  دارا

  هیاالسالم

 چاپ ،یآموزش يزیربرنامه یمبان )،1390( بهرام پور،محسن - 

سان علوم کتب نیتدو و مطالعه سازمان تهران: دهم، شگاه یان  هادان

  (سمت)

مت ،یمرزوق -  گاهید از یمدن تیترب« )،1384( اهللارح ـــالم: د  اس

 سال ،یاسالم تیترب دوفصلنامه ،»یاسیس پرورش به يکردیرو

  1 شماره اول،

سفه ، )1391( يزدی مصــباح -  سالم تیوترب میتعل فل  چاپ ، یا

  مدرسه) برهان(انتشارات مدرسه یفرهنگ موسسه : ،تهران دوم

  صدرا : تهران گفتار، ده .ه)،1377( یمرتض ،يمطهر - 

  :صدرا تهران مان،یا و انسان )،1379( یمرتض ،يمطهر - 

ـــ ،يمطهر -  ــتی )،1385( یمرتض  اول، ،چاپ 5،10 ج ،ها ادداش

  صدرا : تهران

  ،تهران:صدراسرنوشت و انسان .الف)،1387( یمرتض ،يمطهر - 

  :صدرا ،تهران11،جلدها ادداشتی .ب)،1387( یمرتض ،يمطهر - 

  صدرا : تهران ،رتفط )،1388( یمرتض ،يمطهر - 

 تهران: ،یاســالم انقالب ندهیآ .الف)،1389( یمرتضــ ،يمطهر - 

  صدرا

ــ .ب)،1389( یمرتضــ ،يمطهر -  ــت یاجمال یبررس  يهانهض

  صدرا تهران: ،ریاخ ۀسال صد در یاسالم

  صدرا تهران: ،گفتار ستیب .ج)،1389( یمرتض ،يمطهر - 

  صدرا تهران: ،گفتار پانزده .د)،1389( یمرتض ،يمطهر - 

 ینیب جهـان بر ايمقـدمـه .ه)،1389( یمرتضــــ ،يمطهر - 

  صدرا تهران: خ،یتار و جامعه )،5(یاسالم

ـــ ،يمطهر -  ــر یبیغ يامدادها .الف)،1390( یمرتض  ،تهران:بش

  صدرا

سالم در تیترب و میتعل.ب)،1390( یمرتضــ ،يمطهر -   : ،تهرانا

  صدرا

  صدرا تهران: )،2(ینیحس حماسه .ج)،1390( یمرتض ،يمطهر - 

  صدرا : تهران ،2جلد ،ها ادداشتی .د)،1390( یمرتض ،يمطهر - 

  صدرا : تهران ،3جلد ،ها ادداشتی )،1391( یمرتض ،يمطهر - 

ـــطفی( ملکوتیان، -   ،انقالب هاي نظریه در ســیري )،1372مص

  .قومس نشر تهران: اول، چاپ

 چاپ ،یاسیس تیترب بر يدرآمد )،1386( محمد نژاد،منصور - 

  ایپو جوان تهران: اول،

ــفه)،1390(نگر،نلینود -   یعل حســـن ترجمهت،یوترب میتعل فلس
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