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 لهئبیان مس. 1

 باورهـای نهادینـه کـردندر پـی تربیت سیاسی امری آموزشی و فرایندی طوالنی اسـت کـه 
متفکـران و  یایـن مفهـوم قـدمتی طـوالنی در آرا .اسـتهـای شـهروندان جامعه در کـنش

 و دینـینصوص  بررسی( و 75: 2467)ارسطو،  همچون ارسطو و افالطون دارد یلسوفانیف
سیاسـت، تربیـت اسـت نـه  موضـوع کهله است ئنشانگر این مساسالمی اندیشمندان  یآرا

تربیـت سیاسـی اسـالمی همـواره از صـبیه  بنابراین،(، 969 :91، ج9909)خمینی،  قدر 
 الهی و توجه ویژه به جایگاه اساسی انسان، برخوردار بوده است. 

 مقتضـیا  تیییـر تبـع بـه و اسـت نسـبی امـری تربیـت،یشمندان تربیتـی، در منظر اند
از سوی دیگر، (. 1: 2415 اردکانی،) کند پیدا بسط و قبض و شده متطور تواندمی مختلف،

ادامـه انسان عصر جدیـد و وابسـتگی  زندگی سبک در متعدد کیفی و کّمی ایجاد تیییرا  با
گـاه نسـبت بـه و پیشرفت جوامع، به وجـود شـهروندانی فعـال، مسـئولیت زندگی پـذیر و آ

اسـالمی مهـم بـه  تربیت سیاسـی چیستی و چگونگیوضعیت سیاسی و اجتماعی، مطالعه 
هـای اجتمـاعی بـه ویژگـی توجـهله، با ئ(. این مس23: 2414 نیلی و دیگران،) رسدنظر می
تیییر سبک زندگی شهروندان، همچنین و  مذهبی –تنوع نژادی از جمله،  ایرانکنونی  جامعه

 در منظومه فکـری اندیشـمندان معاصـر، تربیت سیاسی های لفهؤمبانی و مضرور  مطالعه 
  د.شومیاحسا  بیش از پیش 

در رویکردهای تربیتی اسالم، بخشی از محتوای نظام تعلیم و تربیت، بـه حـوزه تربیـت 
فلسفی است که  -های دینیاز رهیافت برگرفتهگونه از تربیت، سیاسی اختصاص داشته و این

خواهـد داشـت. در را در پـی جامعه سیاسی مصونیت های اسالمی ودر نهایت، قوام ارزش
؛ عامل استای به دو وجه الله خامنهمقاله، تبیین دانشواژه تربیت سیاسی در اندیشه آیتاین 

مسـائل اجتمـاعی و همچنـین جایگـاه  نخست، شخصیت علمی ایشان در نظریـه پـردازی
بدیل رهبری نظام، در تعیین راهبردهای فرهنگی نظام جمهوری اسالمی است. در منظـر بی

گشـایی معضـال  فرهنگـی جوامـع ای، گرچـه گـرهالله خامنـهشناسی فرهنگی آیتآسی 
بـا  (، 37: 2475 فـرد، پـور )بانکی گرا، از رهگذر نظام جامع تعلیم و تربیت استفضیلت

: 2417 قانع و دیگران،)است  نیراسالمی مبانی مبتنی بر تربیتی هایدیدگاه این حال، انل 
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. نفوذ این ابتذال فرهنگی در ساحت تربیت سیاسی با طرح راهکارهـایی همچـون سـند (1
له، واکاوی و پژوهش در تبیین اسالمی مفهوم تربیـت ئقابل مشاهده است، و این مس 1545

و اقتضـائا   فطـر از نظریه  گیریبهرهبا  ،مقالهدر این کند. انما  می سیاسی را نیرقابل
. در رویکـرد کندترسیم می در اندیشه رهبر انقالب اسالمی را تربیت سیاسیهای لفهؤم آن،

دو خصـلت ُمحـق و  دارنـده به روح الهی و سرشتهرهبر انقالب اسالمی، انسان، موجودی 
 اجتمـاعیهایی نظیـر لفهؤم هتربیت سیاسی وی، برساخت ،ترتی  به این .مکّلف بودن است

 .استطلبی بودن، عقالنیت، مشارکت، آزادی خواهی و عدالت

 پیشینه پژوهش. 2

 زوایـای ازی انجـام شـده و هـر یـک سیاس تربیتو خارجی متعددی درباره  داخلی هایپژوهش
 -یمـدن پـرورش گونـاگون ابعاد یبررس به( 9992) مرزوقیاند. مختلفی به این موضوع پرداخته

 تبار میرزاییکرده است.  ارائه رابطه این درپیشنهادهای جامعی  و پرداخته اسالم دیدگاه از یسیاس
 البالنـه نهـجاسـا  کتـاب  بر را سیاسی تربیت حوزه در فردی زندگی بک( س9996) بهشتی و

دیـدگاه شـهید مطهـری،  تربیت سیاسی از ی( در تحقیق الگو9996اند. افتخاری )تحلیل نموده
سه پایه حکومت، خـانواده و عالمـان دینـی را دارای نقـش در تحقـق تربیـت سیاسـی اسـالمی 

 تربیـت سیاسـت، موضـوعرا در  خمینـی اللـهآیت نظر( 9999) دیگران و سلحشوریداند. می
امـام ( با تأکید بر تربیت و سیاست، با بررسـی اندیشـه 9997فر و شعبانی ورکی )داند. همتیمی

انـد. نالمرضـا مهربـان شناسی متفکران مسلمان را طرح نموده، الگوی عمومی اندیشهخمینی
( در پژوهشی با تأکید بر مفهوم ُتَوَده، آثار و پیامدهای ایـن فضـیلت را بـر فراینـد تربیـت 9999)

همچنین پـژوهش بررسـی اصـول و سیاسی کارگزاران نظام جمهوری اسالمی تبیین نموده است. 
انـد کـه ( بـه نگـارش در آورده2411نی تربیت سیاسی در شـیعه را محمـد ترابـی و دیگـران )مبا

را هلاه »پژوهشی با عنـوان  عبودیت و والیت، از اصول بنیادین تربیت سیاسی فر  شده است.
 از انقلن  ایلن ث در گرهبهلث -ییایلث  هلایرخبا از پیشهیری در آ  نقش و تربیت ییایث

(، بـا 2413توسـط سـهیل رحیمـی و دیگـران ) « عظم رهبری  قام و خییبث ا ام د فگاه
تبیین دو حوزه شناخت و احسا  در انسـان، مفـاهیمی همچـون اعتمـاد بـه نفـس، اسـتقامت، 
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های متعدد دشـمن های تربیت سیاسی و جلوگیری از نفوذطلبی و عز  را به عنوان مؤلفهشهاد 
 (،2417) دیگـران و پنـاه نصـر  سـیاوش ده است.با عطف به اندیشه رهبران انقالب معرفی کر

 تربیالث هلای أ الر لت در رهبلری  عظم  قام د فگاه از تربیت و تعلیم اصالل» عنوان به ایمقاله
هـای صـادقین سـپاه پاسـداران انقـالب ، ضمن معرفی اصول تربیت به تـأثیر آن در برنامـه«یپاه

اصلالل تعللیم و »ای بـا عنـوان نگارش مقاله( با 9999اسالمی اشاره نموده است. هاشم ندایی )
، بـا اسـتفاده از روش «تربیت کارکبلا  یلپاه پایلفارا  بلر ایلاگ د لفگاه  قلام  عظلم رهبلری

ســندپژوهی، آرای رهبــر انقــالب را در ســه بعــد ایمــانی، اخالقــی و آموزشــی بررســی کــرده و 
اصـول مطالبـه شـده  هایی چون توحیدگرایی، اخالق محوری، معرفت بخشی را بـه عنـوانمؤلفه

( در 9996رهبر انقالب از کارکنان این نهاد انقالبـی بـه دسـت آورده اسـت. سـیاوش میرزایـی )
، بـا اسـتفاده «های تربیت اخندث از  بظر  قام  عظم رهبلریتحلیلث بر  ؤلفا»ای با عنوان مقاله

اللـه تربیتـی آیـت نشینی تربیت با تعلـیم در دسـتگاهاز روش تحلیل محتوای کیفی، معتقد به هم
ترین هدف تربیت انسان را خوی گرفتن بـه آداب الهـی و وصـول بـه مقـام ای بوده و اصلیخامنه

( با تدوین پژوهشی 9990واالی قرب خداوند تبیین نموده است. فرامرز محمدی پویا و دیگران )
، بـا ذکـر «رهبلرییاز تیف  نال ن این ث با تأکیف بر انف شا  قام  عظلم تربیت ز یبا»با عنوان 

تمدن به عنوان فراینـدی پیچیـده و زمانمنـد، بـا بهـره از روش تحلیلـی و اسـتنتاجی، پیشـرفت، 
وحد ، عقالنیت و عدالت را به عنوان عناصر بنیادین تمـدن اسـالمی بـا عطـف بـه آرای رهبـر 

هـای پـژوهش چـه گرا کهآشکار است  گرفته صور  پژوهشی ادبیا انقالب برشمرده است. از 
انجام شده اسـت؛ امـا تـاکنون  سیاسی تربیتمتعدد و نسبتًا زیادی در داخل کشور درباره مفهوم 

ای اللـه خامنـههای تربیت سیاسی مبتنی بر نظریه فطر  از منظر آیـتشناخت اصول و شاخصه
 مورد مطالعه علمی قرار نگرفته است. 

 های مفهومی . بررسی3

 تربیت. 3-1

و در فرهن  فقهی شیعه، مفهوم پرورش در جهـت  دگی و زیادی استبرآم یبه معنا تربیت
شود کـه ربیت زمانی مطرح میت اصوالً  (.346 :2317)شاهرودی، دهد میرشد و کمال را 
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برد رپـس کـا .شـودهای خویش از سایر حیوانا  جدا میتوسط آن، انسان با توجه به ارزش
. استاد مطهری معنای واحد برای همه موجودا  نیست استنباطمتنوع مفهوم تربیت به دلیل 

تربیت، آن را به معنای به فعلیت درآوردن اسـتعدادهای بـالقوه کید بر بعد پرورش دهی أبا ت
(. 67: 9979)مطهـری، کنـد را منحصر به موجودا  جانـدار فـر  مـی ها و تربیتانسان

 آوردن ا بـه معنـای فـراهمکیـد بـه عنصـر نظـم و هدفمنـدی، تربیـت رأفیلیپ اسمیت، با ت
 مطلـوب، ای سنجیده در وصل به اهدافرساندن انسان بر اسا  برنامه های به فعلیتزمینه

نامید هنر مدیریت انسانی را  تربیتتوان یدر تعریف نهایی م .(69 :9907)کند تعریف می
: 2475، )ضمیری سازداخالقی، دینی و عقالنی آماده می هایویژگی شکه فرد را برای پذیر

 تربیـت بـه عنـوان فراینـد پـرورش و سـازندگی روشـن سـاختنبـا ای الله خامنهآیت(. 32
ها همه انسان» فرماید:میها انسانپذیری تربیت  دربارهمن، مخلص و فداکار، ؤهای منانسا
در  تربیـت ند. بعضی ممکن است دیرپذیرتر باشند، بعضی زودپذیرتر؛ بعضیاتربیت قابل
ها در معر  تیییر و تبـدیلی هسـتند انسان ا همهمتر؛ اماندگارتر باشد، بعضی کم دوامآنها 
 .(97/2/9999 ،)بیانا  در دیدار فرهنگیان سراسر کشور« شودحاصل می تربیت که با

 . سیاست 3-2

شده است و در ادبیا  یونانی، معادل شهر و جامعه اسـت.  گرفته «سا »سیاست از ریشه 
ریاست، سرپرستی، فرمـان، امـر و جمله متعددی از  هایتعریفاندیشمندان علوم سیاسی 

انـد. ایـن مفهـوم در یونـان باسـتان، هنـر و عمـل شـمردهبربرای سیاست  نهی و تدبیر امور
جــواد  سیاســی دیــدگاه( در 44 :2411، )شــاطری شــدحکومــت در کشــور تعریــف مــی

 ناهمگرایی نبردهای برخاسته از در که است اعیاجتم به معنای فعالیتی طباطبایی، سیاست
(. بنـابراین 22 :9907)طباطبـایی،  کنـد اجتماعی را تـأمین منافع، نظم و تفاهم و هاعقیده

منافع افراد جامعه، با توجه به عناصـر  برخوردسیاست به مثابه هنری عقالنی، ضمن کاهش 
هـای پذیرفتـه شـده جوامـع لفهؤها را بر اسا  مآموزشی تربیت، بهبود زیست مدنی انسان

 گیرد.   انسانی به عهده می
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 . تربیت سیاسی 3-3

و مبتنی بر تعلیم پذیری نوع انسان  دانشواژه تربیت سیاسی مرک  از دو واژه تربیت و سیاست
کوششی در جهت تربیت شهروندانی توان میرا تربیت سیاسی  .(11: 2414)داودی،  است

هـا و هـا، نگـرشکـه چنـین فراینـدی مسـتلزم رشـد دانـش برشمردمسئول و وظیفه شنا  
 ،دیگـران)جراحـی دربـان و  های افراد برای حضور فعـال در گسـتره سیاسـی اسـتمهار 
 راه در قدم و مطلوب دنیوی زندگی برای مردم ساختن نایت آن را آماده نزالی(. 17: 2414
 ۀای، بـازاللـه خامنـهدر دیدگاه تربیتـی آیـت (.216: 2465 قادری،) کندمی معرفی آخر 
کنـد. مـی پیـدا ادامـه مـرگ زمان تا زندگی آناز از آن شروع است و انسان، نامحدود تربیت

ایشان، با اعتقاد به آمیختگی تربیت و سیاست، تربیت را به مثابه سن  زیرین سیاست ورزی 
دار تنظـیم صـحیح عهـده طلبـی، آن رااسالمی برشمرده و ضمن تفکیک سیاست از قـدر 

ها و در نهایت وصول به کمال واقعی و راه رسیدن بـه بهشـت روابط فردی و اجتماعی انسان
توان مدعی شد (. در نتیجه می28/5/9900 جمعه، )بیانا  در خطبه نمازکند محسوب می

لت ترین دستاورد انقالب اسالمی، تحول درونی ملت و بیداری آنها از خمار دائمی نفبزرگ
 در کننـده شـرکت میهمانـان و لشـکری و کشـوری مسـئوالن دیـدار در )بیانـا  بوده است

 (. 95/7/9959اسالمی، وحد   کنفرانس

 مفهومی ارچوبه. چ1

 بـرای ویـژه سرشـتی که است اسالمی شناختیانسان کالنهای دیدگاه از یکی فطر  نظریه
 تربیـت، بـه ویـژه و شناسـیجامعـه الم،کـ همچـون هـاییحـوزه در و است متصور انسان

 و تربیـت اساسـی اصـول از یکـی را آن احیای توانمی که طوری بهدارد.  زیادی کاربردهای
 چـون اندیشـمندانی یآرا بـه اسـتناد بـا پژوهشاین (. 99: 9971ندایی، ) دانست آن آرمان
فطر  را  مطهری، نظریه الله جوادی آملی و استادآبادی، آیت شاه اللهآیت ی،یطباطبا عالمه

 .است کردهارچوب نظری انتخاب هبه عنوان چ
 متمـایز و محض عدم از چیزی جادیا یمعنا به و َفَطَر  ریشه از را فطر  طباطبایی عالمه

فطـر   ویژگـی اولـین(. 290 :98ج ،9972 طباطبـایی،) است هکرد تعریف خلق، واژه از
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 جـوادی) یابدمی گرایش بدان خود، رب شناسایی با که طوری به است الهی انتساب انسان،
 وی، نظـر از و دانسته انسانی مسائل المعارفماُ  را فطر  مطهری استاد(. 90 :9909 آملی،

. گیـرداو را در بر مـی گرایشی و ادراکی و تمامی استعدادهایاست فطر  منحصر به انسان 
 در فطـری ا معتقد به وجود ادراک احساسی، فطر  و فطری ادراکا  با ذکر تمایز میان وی

 حیـوانی مـافوق و انسـانی هـایگـرایش شامل احساسی گرچه فطر ا .است بشر افراد همه
 انسان آیا اینکه خصوص در .(50 :9979 مطهری،) است هنر و خالقیت به تمایل همچون

 وجود ساختاری درون و ساختاری برون هنظری دو است، آن فاقد یا درونی هایگرایش دارای
 انسـان در درونـی گـرایش هـیچ کنـد،می رد را فطر  نوعی به که نخست نظریه طبق. دارد

 ایـن در جامعـه چـه هر پس است، خالی ظرفی مانند زندگی ابتدای از انسان و ندارد وجود
 نیسـت، خـالی مطلقاً  انسان طبیعت دیگر، دیدگاه در اما. کندمی قبول بریزد، وجودی ظرف
 در آنهـا گـرفتن قـرار البتـه کـه دارد وجود انسان درون مختلفی هایتمایل و هاگرایش بلکه

 ضـمن مطهری استاد(. 959: 9972 نصری،) کندمی کمک آنها شکوفایی به مساعد شرایط
 وجـود در نـه استعدادهاسـت، ظهور در تفاو  افراد، میان تمایز است معتقد اول، نظریه رد

 و شـد  در تمـایز رنـمعلی فطری، استعدادهای نظر از هاانسان تفاو  که معنا بدین. آنها
 ایـن مطـابق .استعدادهاسـت آن شکفتگی و بروز در تفاو  دارند، استعدادها در که ضعفی
 سمت به درونی، نیرویی با خود فطر  حس  به انسان  که است برنامه یک انسانیت نظریه،

 . است مسیر ازبرای خارج نشدن  مراقبت انبیا، وظیفه و کرده حرکت آن
 دلیل به فطر  نظریه قراردادن زیربنا که است این ،روپیش مقاله موضوع با مرتبط موضع

 بـه خاصی پیامدهای سیاسی، تربیت هایلفهؤتعریف م در انسان، به متفاو  و خاص توجه
 نکتـه در ایـن میـان، نخسـتین. است متفاو  تربیت حوزه هایدیدگاه سایر از که دارد دنبال

 آملـی، جـوادی) اسـت آن پـذیری حجـاب عـین در فطـر  تبّدل عدم به اعتقاد قابل ذکر،
 نیـازبـی و اکتسابی نیر داشته و اندکی فعلیت ابتدا گرچه درا فطر ، بنابراین، .(25: 9905

 :9908 یـزدی، مصباح) است آموزش نیازمند دادن، جهت یا تقویت در است، اما تعلیم از
 و اسـت تکـوین و تشریع عالم در فطر  و دین هماهنگی و مناظره به معتقد دیدگاه این(. 1

 بـه انسـان فطر  در که فر  دانسته انسان، درون در حاضر و شریعت کتاب مثابه به را دین
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 همـان درآید، تکوین صور  به دین اعتباری قواعد اگر پس. است ظاهر شده لوح، صور 
 جـوادی عالمـه شیعه، شهیر مفسر(. 276 :9909 آملی، جوادی) بود خواهد انسانی فطر 
 و عامـل را فطـر  فطر ، و دین میان تریمهم نسبت برقراری در شرحی تفصیلی، با آملی،

 ابنـا همه مندیبهره دلیل به» :نوشته است و برشمرده دین زبان با هاانسان ذاتی مفاهمه ابزار
 را آنها و کندمی برقرار ارتباط همگان با آسانی به دینی، زبان در فطر  تجلی و فطر  از بشر

 (.985  :9905آملی،  جوادی)« خواندمی فرا گو و گفت به قراردادی، هیچ به احتیاج بدون
 هـاانسـان تربیتـی سـاختار نیراصـیل و اصـیل ابعاد در تقسیم نکته دوم، جایگاه فطر 

 دو بـه را انسـانی هـر ساختار مشترک، فطری هایویژگی اسا  بر توانمی عبارتی به است،
 است، فطری عناصر شامل و پایدار بخش اصیل بخش. کرد تقسیم نیراصیل و اصیل بخش

 (. 96: 9995قانع و دیگران، ) است انسان طبیعی بعد به ناظر اصوالً  نیراصیل بخش اما
. توضیح بیشتر اینکـه است های فطر  در تربیت، پذیرش داللتمذکورله ئپیامد دو مس

 ملکه تربیت، با در مواجهه و بوده هدایت ساززمینه اما دارد سّیال حالت گرچه فطر ، ابتداا
 و احتجـاب احتمـال پـذیرش بـا خمینـی امام(. 999: 9999 مرزوقی،) شد خواهد گونه

. (99: 9، ج 9909) دانـدمـی آن شـکوفایی عامـل را تربیـت ،(02: 9977) فطر  شرار 
الزمـه  نربی تربیت که قائـل بـه زمانمنـدی تربیـت هسـتند، هایدیدگاهبنابراین، بر خالف 

(. 990: 9979 )مطهـری، اسـت فطری ثابت  یهاتکامل انسانیت، اعتقاد به معیار و ارزش
 فطـر ، ثر اسـت و در واقـعؤبنیاد م فطر  گیری الگوی تربیتدائمی در شکل استقراراین 

 .  (9999 مرزوقی،) است تربیت مقصد مبنا، سرمایه، راهنمای عمل و 
 اسـا  بـر را محـور فطـر  تربیـت هـایشاخصـه تـوانمـی مطرح شده توضیحا  با

 کرد: تبیین ذیل هایلفهؤم
: محـور «شریعت» تربیتی ارتباطا  کنار در( فطر ) محور «دین» تربیتی ارتباطا  .9

 محسـوب مـالک دیـن، و نیسـت شـریعت آن   از اولویـت المللی، بین تربیتی ارتباطا  در
 نیـر عناصـر خـاص، هـایشـریعت و هـاانسـان مشـترک عنصـر دیـن، در اینجا،. شودمی

 رکـن...  و عـدالت یکتاپرسـتی، خـداباوری، چـون مفـاهیمی بر تکیه رواین از. اندمشترک
 .(29: 9995قانع و دیگران، )  رودمی شمار به و تبلیغ دینی تربیت اساسی
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 عملکرد به تربیتی هدایت اسالمی، تفکر در: تربیتی «صناعت» نه تربیتی، «بانبانی» .2
 در. رساندمی فعلیت به را گیاه درونی هایظرفیت موانع، زدودن با که شودمی تشبیه بانبانی

 بایـد کـه شـودمـی تلقـی ماشـینی همچون انسان محور، صنعت تربیتی الگوی در کهحالی
 بـا نسـبتی هیچ ماشین این گیریشکل چگونگی و شده متصل یکدیگر به صنعتگری توسط

 بـر مبتنی که دادن رشد یعنی تربیت اسا  کهحالی در ندارد، آن اجزای درونی استعدادهای
 (.91 :9979 مطهری،) استعدادهاست از ایسلسله

 و انسـان ادراکـی قـوای بـر کیـدأتوان گفت تمی فطر ، به تربیت انتساب در تحلیل .9
 تکاپوسازی اسالمی، منجر به انگیزه و فلسفه اساسی مسائل از یکی عنوان به او بینشی رتطّو 

: 9ج، 9909 مطهـری،) اسـت مدرکـه قـوه نام به انسان با عطف به زیربنایی درونی نیازهای
 .کردتلقی  توان راهبردی مهم در تربیترا می برتریچنین  (.16

 : انسان مشترک فطری هایداشته اسا  بر بنیان نهادن .1
له، ضـمن اشـاره بـه فطـری بـودن مفـاهیمی نظیـر ئمسـ ایـن شرح در طباطبایی عالمه
 انسـان هـایقابلیـت و ویـژه عدالت، تربیـت را برسـاخته سـاختار و آزادی بودن، اجتماعی

 انسان به آنچـه )استخدام با پیوند فطر  و نظریه استخدام ابتدا ،شمارد. وی)فطر ( بر می
در  کنـد. ویمعرفی می سانان اجتماعی زندگی را عامل اقتضای نیازمند دارد(، وجود فطر 

 عـدالت، بـا فطـر  ارتبـاط دربـاره آزادی، ییـد فطـری بـودن مفهـومأتبیینی دیگر، ضـمن ت
 افراط جان  دو و دانی و عالی وهیش دو انیم اعتدال از است عبار  هک عدالت،» :نویسدمی

 جـوهری و اساسـی جـز  هکـ چرا دارد؛ انسانی جوامع در میعظ و قییحق ارزشی ط،یتفر و
 (.999: 9ج، 9972 طباطبـایی،)« دهـدمی لیکتش معتدل و متوسط طبقه را انسانی جامعه

 و عـدالت چون مفاهیمی با آن نسبت و فطر  مفهوم بررسی با آبادی، شاه اللههمچنین آیت
 شـاه) کنـدمـی تعریـف آزادی و حقـوق در عدالت و تیعبود معرفت، را یفطر نید آزادی،
 (. 920 :9907 آبادی،

 بـا که عاقل است موجودی توان مدعی شد که بر اسا  نظریه فطر ، انسانبنابراین می
 نـایی کمـال پـی در طل ،عدالت و خواه آزادی ،اجتماعی بودن نظیر اتصاف به خصایصی

   .(92: 9905 آملی، جوادی) است
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 نظریه فطرت و عناصر آن در تربیت سیاسی .4-1

. اسـتعلمی قابل تقسیم  دینی و فلسفی، هبه سه گون تتربی و تعلیم مبانیدر تحلیل کالن، 
از  دینـی -فلسـفی تربیـت اسـت و مبـانی روانـی و زیسـتی هـایناظر به جنبه علمی مبانی

 شـده و بـه مقـوال  اسـتنتاج تربیـت نایـا  و اهـداف و آدم طبیعـت بـه مربوط مطالعا 
 ایـن(. 26: 2461 شـکوهی،) کنـداشاره می شناسیشناسی و معرفتانسان شناسی،هستی

 دینی سامان یافته است. -پژوهش با توجه به مبانی فلسفی
زنـدگی و  مطلوب در جهان، وضعیت انسان هستی، موقعیت اصواًل درباره 9مفهوم مبانی

(. در واقع قّو  و ضعف هر مکت  تربیتی وابسـته  69همان، )کند های او بحث میتوانایی
تربیت اسالمی را الهیا  دینی و فلسفی دانست، زیرا انسان توان آنازگاه به مبانی است و می
شعور، بدون اقناع عقلی در این مباحث، امکان شناخت و کمال در مسیر به عنوان متربی ذی

 (.26: 9900اهداف تربیت سیاسی را نخواهد داشت. )ملکی، 

ز مبـانی ثر اأای متـنگرش گذشته، حال و آینده هر جامعه: گراشناسی فطرتالف( هستی
شناسی تربیت سیاسی دینی توحید مفهوم کانونی هستیشناختی است. در دین اسالم، هستی
های مربوط به هستی با توجه به ایـن مفهـوم تفسـیر که تمام مفاهیم و آموزه طوریبه  است،

شود که با دقت در آیا  قرآن کریم اینچنین استنباط می .(252: 2476 ،)میراحمدی شودمی
هسـتی در پس حاکمیـت  کند؛هستی آفریده خداوند و ذیل اراده و  تدبیر او حرکت مینظام 

ُْ » عالمه طباطبایی در تفسیر آیه هی است.ذا  مقد  الانحصار اراده  َْ کاِإِن اْل َما
َ
اِه  أ ُم ِإََلَّ ِلَلَّ

ََلَّ َتْعُبُدوا ِإََلَّ إِ 
َ
لِ یأ  کُم َوَلَٰ یُن اْلَق یالِدَّ  کاُه َذَٰ

َ
اِس کَنَّ أ َْ الَنَّ واژه حکـم را  (،35 )یوسـف:« ْعَلُماوَن یََل َث

شـود  گذاری از آن خداوند متعال محسـوب مـیرو حق قانونداند و از اینحکم تشریعی می
مسـلمانان، در قلمـرو  یاسیس یزندگ ل،یتحل نیبر اسا  ا(. 227: 6ج، 2461 ،طباطبایی

اسی مسـلمانان بـا یسر زندگی یان تدبیزی اساسی، مین نگرشی، تمایر الهی است و  چنیتدب
است:  بررسین تفاو  در دو وجه قابل ی. اکندیم جادیمسلمان ا ریاسی جوامع نیزندگی س

 ،یمذهب ینظر از هنجارها صرفاسی مسلمانان، یر زندگی سیه تدبکن جهت ینخست، از ا

                                                           
1. foundation 
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الهـی در  عیتشـر ری، منجـر بـهین تـدبیه چنـکـنیدوم ا .اسی نخواهد بودیدگی سناظر به زن
 شود.یاست میساحت س

 شناسـیمعرفـت حرکـت هنقطـ انسـان فطری هایگرایش: گراشناسی فطرتب( معرفت
هـای خاصـی را بـرای انـد کـه محمـلهاییشناسی، گزارهو مراد از معرفت  ستا او حقیقی

)بهشـتی،  کنـدها یعنی امکان و میـزان شـناخت انسـان اثبـا  مـیموضوع اصلی این گزاره
ْلَنا»در دیدگاه اسالمی و با استناد به تفسیر عالمه طباطبایی از آیه (. 252: 2472 ََّ  کیاَعلَ  َوَن

ًُ  َوُهدًی  َیَش  لئ کلِ  اناً یِتْب  َتاَب کالْ  ی َوَرْحَم َْ ن یتأم نیتروحی، مهم(، 09 )نحل: «َن یِلْلُمْسِلِم  َوُلْش
ت یشی (، امر هداّل کز )یمراد از هر چ رایاسی است، زیت سیننده مبانی و مفروضا  تربک

 نی(. بنـابرا926: 91ج، 9972 ،ییشـود )طباطبـاه با آن، حق از باطل شـناخته مـیکاست 
بـر ص حـق از باطـل یگری وی در تشختیازمند هدایاسی انسان مسلمان، نیت سیترب ندیفرا

بـه  ینـید یشناسـدر معرفت یوح نیادیاست که نقش بن یهی. بداستم یرکقرآن  ا یآ پایه
عقـل  دییأت ،یو عمل یعقل به عقل نظر میی با تقسیو عالمه طباطبا ستیعقل ن منزله انکار

 (.910همان، ) کندیم دییأتوسط نبوتی الهی را ت
شناسـی ل هسـتییـشناسـی را ذتوان انسانلی، میکبه طور : گراشناسی فطرتج( انسان

 یآن است و همه اجزا یبه منزله سن  بنا یتیدر مکات  ترب یشناسدی قرار داد. انسانیتوح
 نیـله قابـل توجـه ائمسـ .(96 :9907 ،یبـاقرناظر به وضع انسان است ) ،یتینظام ترب کی

خداونـد  یبرابر قدر  نامتنـاه رمعطوف به فقر محض انسان د ینید یشناساست که انسان
است با دو  یانسان موجود دگاه،ید نیدارد. در ا زیتما سمیویبشر و سوبژکت تیّ است و از انان

 دیـکأاو ت یو رشـد قـدر  عقالنـ یبـر آمـوزش اخالقـ پس، ؛مانیعقل و ا یاساس یژگیو
 شده است.  یاریبس

هـای ثر از نگـرشأتعیـین نایـت انسـان، متـ اصـوالً : گـراشناسی فطـرتد( غایت
دن وشود که در مکاتبی که اعتقاد به نامتناهی بشناسی است و همین عامل، موج  میانسان

له نایت انسان در ادبیا  ئکمال او دارند، نایت تربیت هم نامحدود فر  شود. مسانسان و 
 قرآن، با واژگانی همچون هدایت، رشد، تقوا، رضوان و حیـا  طیبـه نـام بـرده شـده اسـت

(. البته در برخی منابع روایی، عباد ، نایت تربیت است که چنـین خوانشـی، 60)همان، 
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گیـرد، زندگی انسان شده در نظر مـی هایهل تمامی لحظمعنایی که شام وسعتعباد  را با 
)حسـینی  شـودهر عمل عبادی، تربیت و هر اقدام تربیتی، فعلی عبادی شمرده مـی بنابراین

له یکی از وجوه تمایز اسالم با دیگر مکات  اسـت و بـر خـالف ئاین مس (.79: 9999زاده، 
 ،یاسالم سیشناانساندانند، دود میهایی که انسان را خالق اعمالش و در نتیجه محرهیافت

با توجه به نامتناهی بودن کمال انسان، هدف نهایی تربیت را نامحدود و دامنه رشد و ارتقای 
 (.07: 9907 )نلر، بیندانسان را وسیع و گسترده می

 ایالله خامنهدیدگاه آیتاز  تربیت سیاسی. بنیادهای فطری 1

انتزاعی نیست و ضمن تناس  با حقایق  مفهومی صرفاً فطر  در دیدگاه متفکران شیعی، 
 )خمینی،است ثیرگذار أو معاد ت أایمانی، در اثبا  عقاید بنیادین همچون توحید، وجود مبد

شناسـی، شناسـی، معرفـتتـوان بررسـی مفـاهیم هسـتیرو مـی(. از این122: 2ج، 2472
 . برشمردن تربیت سیاسی شناسی را از اقتضائا  فطری، در تبییشناسی  و نایتانسان

 شناختی هستی 5-1

بـه دلیـل ماهیـت  و دارد وجـود ایـدئولوژی و بینـیجهـان میـان منطقی در تفکر اسالمی، رابطه
اللـه اسـت کـه آیـتآشـکار . پـذیرفت را ارتبـاطی چنـین تـوانایدئولوژیک تربیت اسالمی، می

توحید »است. از منظر ایشان  آگاه کامالً ای به عنوان متفکری مسلمان به جایگاه این مفهوم خامنه
ها بر زندگی انسـان حـاکم ها، نض ها، شهو یعنی عبودّیت خدای متعال؛ یعنی هواها، هو 

بیانـا  در )« زنـدگی انسـان نباشـند کننـدههـا ادارهها، استبدادها، منّیتنباشد؛ یعنی دیکتاتوری
توحیـد، مفهـومی جـامع و دارای  ،پس بر خالف تصور اولیـه .(52/9/9979خطبه نماز جمعه، 

ای فـردی منحصـر شـود یـا آن را بـه عقیـده ابعاد مختلف درونی و بیرونی اسـت و نبایـد صـرفاً 
ای فلسفی دانست، بلکه باید قاعده زندگی فردی و اجتماعی و مبنای حکومت و مـدیریت لهئمس

(.  ،9/99/9950بـاقرالعلوم فرهنگـی بنیاد طالب و اساتید مسئوالن، دیدار در بیانا ) قرار گیرد
بینی توحیدی، سازه شخصیتی انسان، الگوی تربیتی و سبک زندگی اجتمـاعی بدین ترتی  جهان

 بیانـا )بینی مادی، پذیرفتنی نیست نماید و اتکای الگوهای تربیت سیاسی  بر جهانرا معین می
 (90/9/9950 اسالمی، انقالب کمیته پاسداران از جمعی و فرمانده دیدار در
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 شناسیمعرفت .5-2

تدبر و تفکر که نـاظر  ر ،یبص رینظ یاشاره به مقوالت ،یاخامنه اللهتیآ یدر دستگاه معرفت
(. 295: 9999زاد، رشید)است  شانیا یشاختمعرفت دگاهیدهنده دبه شناخت است، نشان

معرفتی در علوم حصولی و مفاهیم متعلـق البته در منظر رهبر انقالب، به دلیل خطر پذیری 
)دیدار بـا  توان علم حصولی را شرط الزم کشف معرفت و نه شرط کافی، نام نهادبه آن، می

(. بنابراین، ایشان توجه به علم حضوری، معنویت و ارتباط با 1/0/9909جوانان استان قم، 
 اند. هشناسی معرفی نموددرگاه خداوند متعال را یکی از عوامل معرفت

ای، اعتقاد به وحیـانی بـودن الله خامنهشناختی آیتنکته قابل ذکر دیگر، در دیدگاه معرفت
های آن در تبیین مفاهیم و معضال  اجتماعی نظام اسـالمی از جملـه اسالم و جامعیت آموزه

 را سیاسـی مسـائل تبیـین در الهی وحی محوریت به طور مکرر الگوهای تربیتی است. ایشان
کید مورد و در  (90/92/9998 رهبری، خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانا )اند داده قرار تأ

بینـی، احکـام اسـالم را بـر سـر هرجا که ما با قاطعّیت، معرفت و روشن»فرمایند: باره میاین
دست گرفتیم، دنبال آن حرکت کردیم و صادقانه خواستیم اسالم را پیاده کنیم، موّفق شدیم؛ اما 

ناکامی و ضعفی وجود دارد، بـر اثـر ایـن اسـت کـه مـا در آن مـورد، از اسـالم نفلـت هرجا 
  (. ،23/4/2475خمینی امام رحلت سالگرد مراسم در )بیانا « ایمکرده

 شناسیانسان. 5-3

بـوده و  روح و ای، انسان مرک  از عناصر دوگانه جسمالله خامنهشناختی آیتدر نظام انسان
متصـور  روح پرورش مقدمۀ جسم پرورش بودن تربیت به این دو ُبعد،با تصریح به معطوف 

شناسـی اسـالم و آرای در انسـان (29/6/9955 بیانا  در خطبه نمـاز جمعـه،)شده است 
ای، کرامت و هویت اصیل انسان ناشی از جنبه روحانی است اگرچه در نهاد الله خامنهآیت

و  91/9/9959 ا  در دیدار کارگزاران نظام،دارد )بیان هم وجود هاشرار  همه او، سرچشمه
(. با این حال، سرشت انسان همـواره جویـای 26/9/9979 بیانا  در دیدار جمعی از زنان،

و تکالیف شـرعی  ها تمامی عبادنایت ای الله خامنهدر اندیشه آیتاست که  روحیتزکیه 
گاهی از بیـنش ق. رهبر انقالب انسان در جهت نیل به آن است گونـه تربیـت را  رآنـی، دوبا آ
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انسان است که بـا مفهـوم تعلـیم فکر و قوای عقالنی  اند. گونه اول ناظر به پرورشبرشمرده
اسـت کـه بـا تربیت نفس و قوای روحی و قـوه نضـبیه و شـهویه مرتبط است و گونه دیگر، 

ــی ــان و حافظــان و اســاتید قرآن ــدار قاری ــا  در دی ــد دارد )بیان ــه پیون ــی تزکی  ،مفهــوم قرآن
به دلیل تأمین حقیقی خیرا  عاَلم و مصونیت زایـی از  ،تزکیهاین نظرگاه، در (. 99/6/9998

بیانا  )دهد به خود اختصاص میتعلیم مقوله نسبت به را  انحرافا  علمی، ارزش واالتری
انسانی که در پی سلوک معنوی است الجرم نیازمند  (.91/7/9909در دیدار نخبگان جوان، 

بیانا  در دیدار )کند دست اندرکار را ضروری میود نهادهایی تربیت است که در نتیجه وج
هـای اسـالم بـا رهبر انقالب اسـالمی اخـالق را یکـی از ممیـزه. (5/9/9906با بسیجیان، 
محدود بـه زمـان  که نیاز به آن اندکردهسان هوای لطیفی توصیف هداند و آن را بجاهلیت می

 سخن گفته شـدهایشان از دو نوع اخالق الهی اخالق مادی در آرای اخالقی . خاصی نیست
اسـتناد بـه ای در اللـه خامنـهتوجه صرف به منافع شخصی است. آیت ، درتمایز آنوجه که 

 و« شخصـی اخـالق»به  ،پیامبر اکرم اخالقزمامداری معصومان، ضمن تقسیم اخالق 
، بر عینیـت اخـالق و (29/2/9979های نماز جمعه، بیانا  در خطبه)« حکومتی اخالق»

 هــای نمــاز جمعــه،بیانــا  در خطبــه) انــدنمــودهتصــریح  سیاســت ورزی امــام علــی
ای، الزام نظام سیاسی به الله خامنهگرای آیت. نکته قابل توجه در سیره اخالق(28/5/9900

هـای کشـورهای دشـمنی مقابلاز نقض عهد در پرهیز در روابط بین الملل و  آداب اخالقی
توان تبیین کرد این است که بر خـالف آرای تربیتـی آنچه به عنوان نتیجه می. متخاصم است

برخی اندیشمندان نربی نظیر جان الک که وظیفه تربیت را پرورش افراد، متناس  با فلسـفه 
ای با نظـر بـه فطـر  و الله خامنه(، آیت69: 9999تاش، دانند )قلو وضعیت اجتماعی می

طل  انسـان، بـه بنیـان نهـادن تبدیل نشدن آن و همچنین اشاره به فطر  خداجو و معنویت
 دائمی فرایند تربیت سیاسی به مبانی مذکور، در هر وضعیت اجتماعی، معتقد هستند.  

 شناسیغایت. 5-4

 تیترب ییبه عنوان هدف نا ینشان دهنده وصول به مقام رضوان اله ا ،یو روا ا یآ یبررس
 نیقـیقـرب و  به،یط ا یبه رشد، طهار ، تقوا، ح تیهدا ت،یهمچون هدا یاست و اهداف
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قـرار   تیترب ییالله را به عنوان هدف نا یقرب ال ،یالبته برخ .هستند یاهداف وسط انگریب
اسـت کـه  یقرب به خدا، وقت نیذکر شده، همچن هیآ کی بحث فقط در نیا والً اما ا ،اندداده
 تیـبه خدا مطرح باشد خود مقام وصل نا دنیمعنا داشته باشد و اگر رس زیبه خدا ن دنیرس

چنـین نگرشـی، نایـت انقـالب  در پـی(. 76: 9999 )حسـینی زاده، خواهد بود نـه قـرب
تربیـت انسـان صـالح تعالی از رهگذر  باری قرب به حق و رسیدن به اسالمی ایران، وصول

های انقالب اسالمی، بیانا  در دیدار فرماندهان و جمعی از پاسداران کمیته) سیاسی است
 .(29/9/9978 و بیانا  در حرم مطهر رضوی، 98/98/9959

 ایالله خامنهدر دیدگاه آیتفطرت بنیاد اصول تربیت سیاسی . 6

هارگانـه تربیـت سیاسـی در اندیشـه ، با الهام از نظریه فطر  و مبـانی چروپیشدر پژوهش 
الله شناختی، اصول تربیت سیاسی در اندیشه آیترویکرد انسان ای، خصوصاً الله خامنهآیت

ای انتخاب شده است و تبیین تمام اصول تربیت سیاسی از فرصت مقاله فراتر اسـت. خامنه
شـناختی انسـان ها و نتایج تربیتی آن و همچنـین الگـویدر نظریه فطر  و با کشف داللت

هـای فطـری و شود که از ویژگیرهبر انقالب، انسان به عنوان موجودی با کرامت معرفی می
گـاهی، آزادی  خدادادی برخوردار است. با نظر به این تحلیل، مفـاهیمی نظیـر عقالنیـت، آ

پذیری به عنوان اصـول تربیـت سیاسـی، جویی و مسئولیتطلبی، مشارکتخواهی، عدالت
 اند.   گزینش شده
 یاسـیس تیـشهروندان بـا اصـول ترب ییتعقل، ابزار مناس  آشنا ها،دگاهید یطبق برخ

روش آمـوزش  نیتـرمطلـوب ،یخیتـار یهـاو گـزاره ا یبر روا یبلکه آموزش مبتن ست،ین
: 2412هـابز، و سرشت بشر اسـت ) عتیشرح طب خ،یتار رایاست، ز یاسیس تیاصول ترب

 است ینگرش تک بعد نیچن دییأت گر عدمانیب یاامنهالله ختیآ یتیترب انا یب ی(. بررس21
 دیـدر سـالروز ع انـا ی)ب اسـت تیـاصل ترب نینخست تیعقالن شان،یا یتیترب دیدگاهو در 

در کنار قوای حّسـی و قلبـی  ،ادراک انسان عقل به معنای قوه (.11/3/2477 مبعث، دیسع
 رود، گاهی عقل بـهکار میه اخالقی ب هایاباست. گاهی عقل، در معنایی است که در کت

و گاهی به معنای یکی از منابع دین و استنباط احکام  های تفّکرموازین عقلی و ضابطه مثابه
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های مختلفی از عقـل گونه ،هاریفتع عالوه بر این. کار برده شده استه و دستورا  الهی ب
رهبر انقـالب کـاربرد داشـته مانند عقل فلسفی، عقل معیشت، عقل معنوی و... در سخنان 

ای اسـالم را دیـن عقالنـی اللـه خامنـه(. آیت12/3/2414 بیانا  در دیدار شاعران،) است
د و کاربرد عقل را در تشخیص اهـداف و ابزارهـای رسـیدن بـه آن بـا اهمیـت کنمعرفی می

موده ن تصریح مکت  امام خمینی لفه مهمؤمداند. ایشان مفهوم عقالنیت را یکی از دو می
و ضمن معرفی آن به مثابه نقشه کار، توجه به مردم ساالری دینی، روحیه استقالل و توانـایی 

 اندمعرفی نموده ملت، مقابله با دشمن و تدوین قانون اساسی را از مصادیق عقالنیت امام
 ،(. در دیدگاه رهبـر انقـالب اسـالمی23/4/2415 بیانا  در سالگرد ارتحال امام خمینی،)

در تعریف دقیـق  ارزش ذاتی خود، یت یکی از عوامل تحوال  عظیم است و عالوه برعقالن
به ثر است؛ ؤهمچون معنویت و عدالت م ،و تبیین عالمانه دیگر مفاهیم کالن نظام اسالمی

وصـول بـه عـدالت اسـت و عـدالت منهـای  هـایطگرایی، یکـی از شـرمعنی که عقل این
 است تمدن اسالمی ارکان تعقل، یکی از ،ایشان منظراز شود. عقالنیت به ضد آن مبدل می

های شهروندان را نگرش کارکرد تعمق بخشی بهمحافظه کاری،  معنایی از مفهوم جداییو با 
 هایحجتدر جایگاه اول و از توان گفت که در تربیت سیاسی، عقل می پس. دهدانجام می

 ،دولتاهداف شهروندان و  البا مطمیان حداکثری ، همسویی توجه به آنالهی است که با 
 آورد. میفراهم 
گاهی است. نع گاهی شهروندان نه تنها تهدیدصر بعدی، آ بلکه فرصتی بـرای رشـد و  ،آ

گاهی و اطالع مردم از فراینـدها و تصـمیماستتثبیت دولت اسالمی  کـارگزاران از  هـای.  آ
شود. ایـن می م اسالمینظا ختمانها و گزندهای مختلف به ساعواملی است که مانع آسی 

هـای در بزنگـاه هوشـمندانهمواضـع  گرفتنموج  بیداری ملت و  ،در تربیت سیاسیلفه ؤم
همچون شفافیت امور برای مردم، سـواد  هاییعنوان ،در سیاست امروز حسا  خواهد شد.

ای و اطالع رسانی دقیق به مردم و بحث تعامل دولت و ملـت در همـین راسـتا طـرح رسانه
بحـث شـد، ای الله خامنـهآیتاما با توجه به مبانی و اصولی که تاکنون در اندیشه   ،شودمی

دو قسم از ، ایشانداند. از نظر وی ابعاد دیگری از موضوع را نیز در این امر حائز اهمیت می
گاهی گاهی از توانایی وجود دارد: آ گـاهی از آ های خود که در واقع خودشناسی نـام دارد و آ
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بیانـا  در دیـدار اسـاتید ) شناسـی اسـتشناسی و توطئهزرگ که در  دشمنهای بقدر 
گاهی مردم به مثابه چشم12/6/2473 دانشگاه، امور مختلف را نظار  و که  نظام است (. آ

تر باشد، حرکت نظام سیاسـی بهتـر انجـام خواهـد کند و در نتیجه هر قدر دقیقارزیابی می
بـاالتر متوسط جهـانی  ازمیزان آن انقالب اسالمی و  یکی از دستاورهای مهمشد. این امر، 

گاهی آل خـود، دینی و سیاسی بـه نسـبت ایـده هایاست، با این حال از پایین بودن سطح آ
دانشـجویان، افـزایش  به ویژهگالیه نموده و یکی از مطالبا  دائمی ایشان از اقشار مختلف 

ــاهی گ ــی آ ــایی سیاس ــدتی  -ه ــت عقی ــدار ج)اس ــا  در دی ــجویان،بیان ــی از دانش  مع
گاهی را یکی از سه عنصر  رهبر انقالب،(. 21/3/2412 مردم معرفی کرده  و پویایی کحّر تآ

گاهی و شناخت موقعیت کنـونی خـود، جهـان اسـالم و حیلـه ،و در جمع بسیجیان هـای آ
بیانـا  در دیـدار ) نمودنـد معرفـیهای این قشـر فعالیت راهبردی خطیر در مسیردشمن را 
توان گفت با استناد به (. بدین ترتی  می7/1/2414 مجمع عالی بسیج مستضعفین،اعضای 

)نهـج « اال و الیحمل هذا العلـم ااّل اهـل البصـر و الّصـبر» عبار  رهبر انقالب به عبار 
گاهی تو (979خطبه ، البالنه ها است و فرایند تربیـت رویمانع بسیاری از کج ،م با ایمانأآ

و  هـاملـتتاریخی از حـواد  تـاریخ، مطالعـه سرنوشـت عمـومی  سیاسی با داشتن بینش
 شناخت مقتضیا  زمان و مکان محقق خواهد شد. 

ر آیه سوم سوره انسـان است. د انسانو از امور فطری ی ذاتی ت و آزادی، حقحریّ  آزادی:
ا َهَد » :آمده است بِ یِإَنَّ ا َشایَناُه الَسَّ ا کَل ِإَمَّ ا َوِإَمَّ یعنـی خداونـد بـر اسـا   (،9 )انسان:« ُفوًراکًْ

توانـد بـا اصل کرامت، انسان را در برابر پذیرش دعاوی حکیمانه انبیا آزاد گذاشـته و او مـی
رو انسـان در پـذیرش اصـل دیـن، آزاد اش را گزینش کند. از اینقوای ادراکی، مسیر زندگی

 گونه اکراه و اجباری پذیرفتنی نیست. ست و هیچا
 فیـدارد، نقش دولت در تعر یتیترب یتیحکومت، ماه یاسالم یهاشهیاز آنجا که در اند 
(. دولـت در فراینـد 998: 9900)علم الهدی،  مهم است ،یاسیس تیدر ترب نیو همچن یآزاد

طرفی نیسـت و ایـن نهـاد بـا پاسداشـت های لیبرال، کنشگر بی، همانند دولتتربیت سیاسی
نمایـد. البتـه ایـن مسـئله در ایفـای نقـش مـیعمومی هدایت افکار های مدنی، در امر آزادی
های سیاسی، تحمیـل و اجبـار، های سیاستگر اقتدارگرا متفاو  است؛ در این نوع از نظامنظام
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شـوند، از جایگاهی بنیادین داشته و شهروندان همواره با چهره اجبارآمیز نهاد دولت مواجه می
 (222: 2476رنجبر، )اسی، همراه است یس لیتحم با اسییس تیاین رو، ترب

مفهـوم آزادی  دربـاره، مباحث مبسـوطی مذکورضمن پذیرش نگرش ای الله خامنهآیت
توان گفـت ایشـان در وهلـه اول بـا ، میروپیشاما با توجه به موضوع پژوهش  ،اندکرده بیان

 هآیـبـا اشـاره بـه  ،آزادی معنوی، مطلـق و اجتمـاعی آزادی، نظیر های مختلفگونه تفکیک
ذ» بِ یَن یالَّ سوَل النَّ َّْ ِبعوَن ال ذ یاُْلمئ  یتَّ اوراِة َواِْلنج یتوًلا ِعناَدُهم ِفاکِجدوَنُه َم ی یالَّ ُهم یاِل یاالتَّ ُْ أُم

ل  َلُهُم ال َّ یِْ َو کنهاُهم َعِن الُمنیِلالَمعْوِف َو  ُم َعَلایباِ  َو یِْ ْئ ََ َو یَْ ُهم یِهُم الَخباِئا َْ َضاُع َعانُهم ِإْا
ت اجتمـاعی را بـه مثابـه حقـی بـرای هـای ، آزادی(67 )اعـراف:« ِهمیاَنت َعَلاک یَواَْلواَل الَّ

توحیـدی  خاسـتگاهای الهـی و داند. در این نگرش، آزادی، هدیهاندیشه، انتخاب و بیان می
 یدارد که به دنبال رهایی از عبودیت نیـر خداسـت و بـا تعـاریف مکاتـ  لیبرالیسـتی و آرا

و رهایی انسان  محتوای باطنیمتفکرانی چون کانت و میل متفاو  است. ریشه اولیه آزادی، 
مسـائلی چـون عـدم  ،و سپس در ساحت بیرونـیاست  هواهای نفسانی و امیال شیطانیاز 

بایست رو دولت اسالمی میاز این تضارب آرا وجود دارد.به تقلید در اندیشه ورزی و توجه 
ری فرهنگـی و اختنـاق، بسـتر الزم جهـت نیـل بـه آزادی درونـی و ضمن فاصـله از ولنگـا

  .  کنداجتماعی را در تربیت سیاسی مهیا 
های مختلف نشان دهنـده میـزان سـرمایه اجتمـاعی و مشارکت مردم در عرصه مشارکت:

ِْ  یَشاِوْرُهْم فِ »در آیاتی چون  این مفهومهای سیاسی است. مشروعیت نظام )آل عمـران: « اَلْما
هـای ای مشارکت مـردم در تصـمیم سـازیالله خامنهآیت است.مورد اشاره قرار گرفته  (،969

داند. مشارکت در همه امـور کشور را حق، فریضه، مظهر اقتدار و نشان دهنده اعتماد مردم می
مطلوب نیسـت.  الزم است و تحدید حضور مردم به مواضع خاص یا جریانا  سیاسی منتقد،

در  ویاسـت.  بروز یافتهدر دو مقطع به طور خاص اهمیت این مفهوم در اندیشه رهبر انقالب 
؛ برگزیـد 9901عنوان همبستگی ملی و مشـارکت عمـومی را در نامگـذاری سـال  وهله اول،

سـیس نظـام أزمان با سالگرد چهل سـالگی تو هم (9997) همچنین در بیانیه گام دوم انقالب
در  .(22/99/9997)نـد از به اوج رسـاندن مشـارکت و خـدمت رسـانی سـخن گفت اسالمی،

همبستگی ملی، مصونیت بخش نظام اسـالمی  عامل ،اندیشه سیاسی رهبر انقالب، مشارکت
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های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی کشور محسـوب بر ساحت به عنوان عنصری مؤثرو همچنین 
انتخابـا ،  از منظر تربیتی رهبر انقالب،(. 9/9/9992بیانا  در حرم مطهر رضوی، ) شودمی

های مهم مشارکت عمومی است که در واقع بـا حضـور مـردم، فرصـت تفکـر و یکی از جلوه
با توجـه بـه چنـین رویکـرد تربیتـی، تبیـین صـحیح الگـوی . شودانتخاب صحیح محقق می

قالنـی شـهروندان مشارکت در نظام مردم ساالری دینی، فرصتی برای ایجاد ارتباط عاطفی و ع
 شود. با سیاست و در نتیجه زندگی هوشمندانه آنها می

ه ایـن تمامی رفتارهـای شـهروندان بـو عطف ابتنا  ،از عدالت محوری قصودم عدالت:
اللـه تقلیـل داد. در دیـدگاه آیـت ،محـدودیسـاحت آن را به زمـان یـا  مفهوم است و نباید

 ترین نمـودار سـیره علـوی،اسالمی، برجسته های مهم نظاملفهؤیکی از م ،ای عدالتخامنه
رو دهه چهارم انقالب را ترین شعار مهدویت و ارزش واالی تاریخ بشری است، از اینگربز

عشـق و طلـ  ، رهبر انقالبمطلوب دهه پیشرفت و عدالت نام نهادند. در بینش اجتماعی 
ئوالن سازمان صدا و بیانا  در دیدار مس) تصریح شده استمردم به عدالت حقیقی و مطلق 

بندی عـدالت بـه قضـایی، اقتصـادی، قـانونی و... ضمن دسته ایشان .(96/99/9909 سیما،
 ضمن اینکه ایشان. نداعمیق آن را با دو مفهوم معنویت و عقالنیت تصریح کرده همراه بودن

ن دانسته و به تعریف فردی و وجه تربیتی ایـعدالت را منحصر به مناسبا  کالن اجتماعی ن
امور بایستی انسان از خدای متعال بخواهد کـه  در همه» د:نگویمیو د ندار توجهمفهوم هم 

رفتـار  عـدالت رفتار کند؛ با نزدیکانتان با عدالت عادالنه عمل کند؛ با خودش هم انسان با
چنان نـرق رفتار کنید. گاهی بعضی از مسئولین دیدیم آن عدالت کنید؛ با زن و فرزندتان با

رود از وجود همسرانشان و فرزندانشـان؛ و ایـن ضـایعاتی را شوند که یادشان میدر کار می
نسبت  ،(. سطح بعدی95/5/9900   دولت،أبیانا  در دیدار اعضای هی)« کنددرست می

هـای له تیییـر ارزشئبـا توجـه بـه مسـ ایشان. استنهاد آموزش و پروش با گفتمان عدالت 
هـایی عـدالت پـرور و عـدالت سـاز را ه تربیت و پرورش انسانجوامع در گذر زمان، مطالب

( و اولین گام در اجرای عدالت را توجه 99/2/9997 بیانا  در دانشگاه فرهنگیان،)ند اداشته
تربیتی انسان با اعتماد به امدادهای الهی و مناجا  با خداوند متعـال  -به همان بعد درونی 

 ،)نهج البالنـه« فکان اّول عدله نفی الهوی عن نفسه»بار  با استناد به ع بنابرایندانند. می
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(، عدالت نفسانی و تربیت نفس، پشتوانه اجرای هر گونه عدالت اجتماعی بوده و 05خطبه 
 سخن از عدالت اجتماعی بدون توجه به تقوا و مراقبت درون، گزافه گویی است.  

دی مسـئول در برابـر سرنوشـت های اسالم همواره انسان را موجوآموزه پذیری:مسئولیت
پـذیری در دو سـطح فـردی و اجتمـاعی خود و نظام اجتماعی معرفی کرده است. مسئولیت

 قابل بررسی است. 
پذیری فردی، اختیار انسان است که با کمک عقل و دیگر قوای روحـانی مسئولیت أمنش

قاعده امر به معروف و نهـی  ،شود. در حوزه اجتماعیبر تمایال  حیوانی خویش نال  می
نظار  همگـانی را تولیـد  پذیری انسان مسلمان دارد که اصوالً داللت بر مسئولیت ،از منکر

طلبـی قرابـت معنـایی پیـدا توان مدعی شد چنین تعریفی بـا مفهـوم مشـارکتکند و میمی
ولِ َواْلُمْؤِمُناونَ َواْلُمْؤِمَناا» فرمایـدبـاره مـیکند. قرآن کـریم در ایـنمی

َ
َُ َلْعاٍ یاُ  َلْعُضاُهمْ أ ا

وفِ و َ ی ُْ ونَ ِلاْلَمْع ُْ ُم
ْ
اَاَة َو یقِ یِْ و َ کْنَهْونَ َعِن اْلُمْن یأ ََّ یُموَن الصَّ ُعاوَن اللاه َوَرُساوَلُه یِ  یاَة َو کاْؤُتاوَن ال

ولئِ 
ُ
َِ یَس  کأ َ الله َع َحُمُهْم الله ِإنَّ منـان، ؤویژگـی م ، اولـیندر ایـن آیـه (.79 )توبـه:« میکٌَ َح یْْ

  امر به معروف و نهی از منکر ذکر شـده اسـت کـه بـه تثبیـت فرهنـآنان به  دار شدننشان
پـذیری در کارآمـدی نظـام ثیر مهـم مسـئولیتأ. با توجه به تـکندپذیری کمک میمسئولیت

ن پذیری را بـا اوصـافی چـون صـداقت، امانـت و تـدیّ ای مسئولیتالله خامنهاسالمی، آیت
ـَمتی سـخن گفتـه منصوب شدناین مفهوم در کنار  همراهیهمراه دانسته و از  انـد. به هر س 

کیـد أت امرکننـده بـودنبه تبعا  اخروی مسئولیت و  ناایشان با استناد به روایا  معصوم
 انـدطلبی نموده و آن را نشـانه افـراد عاقـل معرفـی کـردهمقامخاصی دارند و توصیه به عدم 

در سـلوک تربیتـی ناگفته هویداست که (. 27/9/9997 بیانا  در ابتدای در  خارج فقه،)
جـویی در قـدر  تعریـف ارزش انسـان بـا کـامو هدف نیست،  ذاتاً  ،رهبر انقالب، قدر 

ایشان هـر گونـه  ترتی  به اینشود. پذیری، سنجیده میبلکه با شاخص مسئولیت ،شودنمی
و از اقشـار مختلـف  سرنوشت کشـور را مـردود دانسـته هنسبت بجویی عافیتانزواطلبی و 

را های سـنگین ریزی بلند مد  برای ایفای مسئولیتمطالبه برنامه ،جوانان جامعه خصوصاً 
 (. 7/9/9901 بیانا  در دیدار بسیجیان،) اندداشته
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 گیرینتیجه

 -مـردم  رابطـه تیجوامع، در تقو یهاارزش ینگیبا نهاد ،یاسیت سیدر جهان معاصر، ترب
 تیـپژوهش، ترباین . در کندیم فایا یینقش بسزا یحکمران تیمصون تیحکومت و در نها

 نش،یـجامعـه در سـه حـوزه ب یهـاکه به انتقـال ارزش شد یتلق یآموزش یندیفرا ،یاسیس
از  ،یااللـه خامنـهتیآ یاسیس تیترب هیشود. در نظریم منجر یاسیس یهانگرش و مهار 

 نیـبـا زبـان د یو مرتبـ یانسـان، ارتباطـا  مربـ یشیو گرا نشیدو ساحت ب تیرهگذر ترب
بـر  یمبتنـ ،یاسـیس تیـانسان در حـوزه ترب رو به کمالرو حرکت نیاز ا رد،یپذیصور  م

عالوه بر تناس   یاسیت سیترب دقواع کرد،یرو نی. در ااست یو یجوفطر  و سرشت حق
راستا ، همینیفرد و جامعه د یباطن یازهایو ن هاویژگیبا  ،یجامعه اسالم یظاهر یازهایبا ن

و  ینـید ا یبا نظر به اله ،یاالله خامنهتیمطلوب آ یاسیس تیترب ندیرو در فرانی. از ااست
معرفـت  ،یدیتوح یاز هست حیبر درک صح یاو که مبتن یابعاد جامع انسان، اقتضائا  فطر

 . ردیگیو مطالعه قرار م لیاست؛ مورد تحل یمعنو تیو نا یانیوح
لفـه ؤدیدگاه تربیتی رهبر انقالب اسالمی، انسان، موجودی عاقل و برخـوردار از دو مدر 

گـاهیحقبودن است، بدین جهت وی با بهره از  فمحق و مکلّ  ، آزادی، وقی سیاسی نظیـر آ
پـذیری اجتمـاعی عمـل مسـئولیتطلبی، به تکالیف اجتماعی از جمله  مشارکت و عدالت

تبدیل انسان به کنشـگری اجتمـاعی اسـت کـه از رهگـذر  کند. پیامد این فرایند، موج می
توان مدعی شد کـه کند. بنابراین میالهی خویش را شکوفا می هایودیعهکنشگری فعاالنه، 

 گرایـیفطر پرورش متربیان ای، منجر به الله خامنهمکانیسم تربیت سیاسی در اندیشه آیت
 تبـدیل و تیییـردرونی به الهیا  دینی و نه نربی،  هایشود که با اتکای معارف و گرایشمی

 کند.به حیا  طیبه قرآنی سپری می راه رسیدندائمی خود را در 

  

 کتابنامه
 قرآن کریم.

  (. سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، ان شارات علمی و فرهنگی.2911ارسطو )
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هش ی، مشهد، شرکت به (. فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه سعید ب2911اسم یت، فیلی  جی )

 نشر.

، «الگ وی تربی ت سیاس ی از دی دگاه ش هید مطه ری(. »2911اف صاری، اصغر و حمید مهج ور )

 .11-11، پاییز، ص91فصلنامه رهیافت انقالب اسالمی، سال دهم،  شماره 

(. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی، تهران، ان شارات 2911باقری ، خسرو )

 و فرهنگی. علمی

(. تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، 2912بانکی پور فرد، امیرحسین و احمد قماشی )

 تهران، نشرتربیت اسالمی.

شناس ی تعل یم و تربی ت ب ا تأکی د ب ر حکم ت م عالی ه مب انی معرف ت(. »2911بهش ی، س عید )

 .212 -222ص،، بهار،9، فصلنامه روانشناسی و علوم تربی ی، سال دوم، شماره «صدرایی

مب  انی، اص  ول و (. »2919جراح  ی درب  ان، مه  دی و مجی  د باب  ازاده و رمض  انعلی رود مق  دس )

، فصلنامه بصیرت و تربی ت اس المی، س ال «های تربیت سیاسی در اسالم از منظر قرآنروش

 .221 -11ص،، زمس ان،92یازدهم، شماره 

 قم، اسراء. (. شمس الوحی تبریزی،2912جوادی آملی، عبدالله )

 (. فطرت در قرآن، قم، اسراء.2911)                

 (. توحید در قرآن، قم، اسراء.2911)                

،  فص لنامه تربی ت اس المی، «غایت تربیت از دیدگاه اس المی(. »2911زاده، سیدعلی )حسینی

 .11-11ص،، بهار،92سال پانزدهم، شماره 

جن ود عق ل و جه ل، ته ران، مؤسس ه تنظ یم و نش ر آث ار ام ام  (. شرح2911خمینی، روح الله )

 .خمینی

 .21و 2، جلد(. صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی2912)                

بررسی اهدا  تربیت سیاسی در قرآن ک ریم (. »2911داودی، محمد و مهدی فاضلی دهکردی )

های تربی ی در قرآن و حدی ، سال اول، دو فصلنامه آموزه«. یبا تأکید بر مبانی و اصول تربی 

 .12-21ص،، پاییز و زمس ان،1شماره 

 (. درباره تعلیم و تربیت در ایران، تهران، سصن.2912داوری اردکانی، رضا )

ه ای نظ امی دف اعی فرمان دهی ک ل ق وا، (. تبیین فرازهای از اندیشه2919رشیدزاد، ف ح الله )

 .1، جلده افسری امام علیتهران، دانشگا
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، «ه ای مص ل فهای سیاسی و نظریهتربیت سیاسی در چارچوب نظام(. »2911رنجبر، مقصود )

 .211-211ص،، تابس ان،1راه تربیت، شماره 

 https://farsi.khamenei.irای به نشانی  الله خامنهسایت آیت

ته  ران، س  ازمان ان ش  ارات (. مس  ئولیت اخالق  ی حکوم  ت دین  ی، 2911ش  اطری، روح الل  ه )

 پووهشگاه و فرهنگ اسالمی.

(. شذرات المعار ، تهران، ان شارات پووهشگاه فرهنگ و اندیشه 2911شاه آبادی، محمد علی )

 اسالمی.

ق(. فرهنگ فقه مطابق م ذهب اه ل بی ت عل یهم الس الم، ق م، 2111شاهرودی، سید محمود )

 ل بیت علیهم السالم.مؤسسه دائره المعار ، فقه اسالمی بر مذهب اه

 (. مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد، آس ان قدس رضوی.2911شکوهی، غالمحسین )

 .11-11، شهریور، ص11، معرفت، شماره «تربیت و جامعه(. »2912ضمیری، محمدرضا )

 (. زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران، کویر.2911طباطبایی، جواد )

 .21و  22، 1(. المیزان، قم، جامعه مدرسین، جلد 2911طباطبایی، محمد حسین )

(. نظری ه اس المی تعل یم و تربی ت )مب انی آم وزش رس می(، ته ران، 2912علم الهدی، جمیله )

 .دانشگاه امام صادق

(. اندیشه سیاسی غزالی، تهران، دف ر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت 2912قادری، حاتم )

 خارجه.

، «های نظریه تربیت در نظ ام تربی  ی اس المداللت(. »2911عصاره نواد دزفولی ) قانع، احمدعلی و سینا

 .11-2ص،، پاییز و زمس ان،1دوفصلنامه علوم تربی ی از دیدگاه اسالم، سال پنجم، شماره 

مبانی اج ماعی و سیاسی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی رویکرده ا و (. »2912قل اش، عباس )

، 2دوفصلنامه پووهشنامه مب انی تعل یم و تربی ت، س ال دوم، ش ماره ،«های شهروندیدیدگاه

 .11-11بهار و تابس ان، ص

(. فطرت بنیاد )تربیت رویکردی به تعلیم و تربیت 2919مرزوقی، رحمت الله و سیروس حدادنیا )

 اسالمی(، تهران، آوای نور.

 بین الملل.(. آموزش عقاید، قم، شرکت چاپ و نشر 2912مصباح یزدی، محمدتقی )

 (. فطرت، تهران، صدرا.2919مطهری، مرتضی )

 .9(. مجموعه آثار، قم، صدرا، جلد 2912)                
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 (. برنامه ریزی درسی، راهنمای عمل، تهران، ان شارات مدرسه.2911ملکی، حسن )

مطالع ات ، «اصول و مبانی تربیت سیاسی در م ون و منابع دین ی(. »2911میراحمدی، منصور )

 .211-11، ص1فقه تربی ی، شماره 

نگاهی گذرا به مبانی تعلیم و تربیت در رئالیسم اسالمی: ت أثیر مق والت (. »2911ندائی، هاشم )

، 21، فص لنامه مص باح، س ال چه ارم، ش ماره «های مص لف تعل یم و تربی تفلسفی بر جنبه

 .21 -1ص،پاییز،

در قرآن، ته ران، مؤسس ه تحقیق اتی و ان ش اراتی شناسی (. مبانی انسان2911نصری، عبدالله )

 فیض کاشانی.

(. آش  نایی ب  ا فلس  فه آم  وزش و پ  رورش، ترجم  ه فری  دون بازرگ  ان 2911نل  ر، ج  ورج فردری  ک )

 دیلمقانی، تهران، سمت.

 نهج البالغه.

بررس  ی می  زان س  واد سیاس  ی و اج م  اعی ش  هروندان (. »2919نیل  ی، محمدرض  ا و دیگ  ران )

 .12-11ص،، 54شناسی کاربردی، شماره ، جامعه«هانبزرگسال شهر اصف

 (. بهیموت یا پارلمان طوالنی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی.2911هابز، توماس)


