بررسی موانع تربیت سیاسی از ب ُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن

در قرآن و حدیث

در عــر حــارض ،انحرافــات اعتقــادی یکــی از مهمتریــن موانــع
چکیده تربیــت سیاســی اســت کــه این گونــه از موانــع ،ســبب ناکارآمدی
ایــن نــوع تربیتشــده اســت؛ بــه همیــن علــت ،مقالــهی حــارض
بــا روش کتابخان ـهای و بــه شــیوهی توصیفی_تحلیلــی ،بــه دنبــال تبییــن موانــع
تربیــت سیاســی از بعــد انح ـراف اعتقــادی و راهحلهــای آن اســت کــه نتایــج
حاصــل از ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه از دیــدگاه قــرآن و روایــات ،کفــر و
نفــاق ،تکذیــب آیــات الهــی ،غفلت از شــیطان و نفــاق و دورویی مهمتریــن ابعاد
انحرافــات اعتقــادی هســتند کــه راهحلهایــی ماننــد اع ـراض ،توجــه همیشــگی
رش وسوسـههای شــیطان ،صداقــت
بــه رحمــت الهــی ،پنــاه بــردن بــه خداونــد از ّ
دینــی ب ـرای انحرافــات مذکــور ارائهشــده اســت .درمجمــوع میتــوان گفــت کــه
آیــات و روایــات ناظــر بــر موانــع تربیــت سیاســی ،بهویــژه انحرافــات اعتقــادی
بیانگــر آن اســت کــه در قــرآن کریــم و روایــات ،بــه تربیــت سیاســی افـراد توجــه
فراوانــی شــده اســت کــه در صــورت توجــه بــه آن راهحلهــا ،میتــوان موانــع
انحرافــات اعتقــادی را برطــرف کــرد.
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مقدمه

در ســدهی اخیــر و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،رضورت طــرح تربیــت سیاســی بســیار منایــان شــد.
ازآنجاکــه نظــام سیاســی اســام ،خــود حــاوی مجموع ـهای از قواعــد و احــکام اســامی اســت؛ لــذا ب ـرای
پــرورش افـراد مســتعد در ایــن حــوزه ،نگــرش اساســی بــه تربیــت سیاســی ایجــاد شــد کــه نــگاه جدیــدی را
بــه موضــوع تربیــت سیاســی در پــی داشــت و رضورت رجــوع بــه موضــوع تربیــت سیاســی احســاس شــد.
بنیانگــذار ایــن نظــام اســامی نیــز ،در ســخنان و نوشــتههای خویــش ،بــر تربیــت سیاســی اف ـراد تأکیــد
داشــتند؛ زی ـرا هــر مکتــب و نظــام سیاســی بــه انســانهای توامننــد ،کارآمــد و پــر دغدغــه نیازمنــد اســت.
تربیــت سیاســی ،بهعنــوان یکــی از ســاحتهای تربیــت ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ زیـرا انســان
موجــودی اجتامعــی اســت و بـرای رســیدن بــه کــاالت خــود از مســیر اجتــاع ،ابتــدا بایــد مفاهیــم اساســی
و مرتبــط بــا ایــن مســیر را بشناســد و بــر اســاس آن برنامهریــزی کنــد تــا بــه ســعادت حقیقــی برســد .ایــن از
خصوصیــات همــهی انسانهاســت و در همــهی جوامــع و زبانهــای گوناگــون و مکاتــب عقیدتــی وجــود
دارد و بــر اســاس همیــن مکاتــب هــم تربیــت سیاســی شــدت و ضعــف داشــته اســت .در تربیــت سیاســی،
بـرای تربیــت انســان تــاش میشــود کــه بتوانــد نقــش خــود را بهعنــوان یــک عضــو سیاســی در اجتــاع بــه
دســت بیــاورد و بشناســد و بــا احـرام بــه قانــون ،بــه نظــارت اجرایــی بپــردازد؛ بهعبارتدیگــر ،در تربیــت
سیاســی تــاش میشــود تــا شــخصیت سیاســی افـراد شــکل بگیــرد کــه مجموعـهای از گرایشهــا و متایالتــی
اســت کــه دیدگاههــای سیاســی او را تشــکیل میدهــد .تربیــت افـراد بایــد بــه ایجــاد رابطــهی برادرانــه بــا
ملــل دیگــر و تــاش بـرای تشــکیل امــت اســامی ،اســتفاده از آزادیهــای مــروع و ایجــاد آمادگــی نظامــی
در همــهی اف ـراد جامعــه ،بهمنظــور دفــاع از حیثیــت و رشف انســانی ،رشــد و تقویــت جنبههــای ایثــار،
فــداکاری ،گذشــت ،شــهادت در راه خــدا ،داشــن روحیــهی شــجاعت و نداشــن تــرس و مبــارزهی بیامــان
علیــه خصــم و نیــز صــر و مقاومــت در برابــر دشــواریها بیانجامــد؛ بهعبارتدیگــر ،تربیــت سیاســی از
مهمتریــن انــواع تربیــت اســت کــه در تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه نقــش اساســی دارد .در
هــر جامع ـهای ،بــر اســاس نظــام سیاســی حاکــم بــر آن جامعــه ،مبانــی و اصولــی وجــود دارد کــه جامعــه
را بــه ســوی اهــداف آن پیــش میبــرد .بــا توجــه بــه نــگاه متعالــی دیــن اســام بــه انســان ،در تعالیــم
آن ،عنایــت ویــژهای نیــز بــه تربیــت او وجــود دارد .ازآنجاکــه دیــن اســام یــک دیــن اجتامعــی اســت ،بــر
تربیــت اجتامعــی سیاســی انســانها نیــز بــر اســاس مبانــی قرآنــی و روایــی آن بســیار تأکیــد کــرده اســت.
بــر اســاس آنچــه در دنیــای سیاســت میگــذرد و مشــاهده میشــود .تربیــت سیاســی بــر پایــهی دو دیــدگاه
تربیتــی اســت کــه اصــول تربیــت سیاســی آن نظــام را تشــکیل میدهــد و میتــوان بــه آنهــا دو گونــهی
تربیــت سیاســی شــیطانی و تربیــت سیاســی الهــی تقســیم کــرد .مقصــود از تربیــت سیاســی شــیطانی کــه
منســوب بــه ماکیاولــی اســت ،ایــن اســت کــه بــر اســاس دروغ و نیرنــگ میتــوان سیاســت کــرد و بــه قــدرت
رســید .هنگامیکــه اصــل بــر بــه دســت آوردن قــدرت از هــر راهــی شــد تعالیــم دینــی نیــز جایــگاه خــود
را از دســت خواهنــد داد بهگون ـهای کــه نتیج ـهای جــز جدایــی دیــن از سیاســت در بــر نخواهــد داشــت.
دیــن اســام بهعنــوان آخریــن و کاملتریــن دیــن در همــه مباحــث پاســخگو بــوده و ب ـرای ســعادت بــر
برنامههــای تربیتــی مشــخصی دارد کــه تربیــت سیاســی اف ـراد ،ازجملــه ســاحتهای تربیتــی آن اســت و
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اگــر نظامــی بــر اســاس ایــن مبانــی قرآنــی شــکل بگیــرد ،بــا کمرتیــن مشــکل روبــرو خواهــد شــد .بســیاری از
اندیشــمندان اســامی نیــز بــر تربیــت سیاســی فــرد و اجتــاع تأکیــد داشــتهاند؛ امــا آن چیــزی کــه در عــر
حــارض در تربیــت سیاســی رضورت دارد موانــع آن اســت کــه پژوهــش حــارض ،موانــع اعتقــادی آن را بیــان و
بررســی کــرده اســت؛ ســپس راهکارهایــی دراینبــاره بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و روایــات ارائــه میکنــد.

پرسش پژوهش

این پژوهش در پی پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1از دیدگاه قرآن و روایات ،موانع انحرافی اعتقادی تربیت سیاسی چگونه است؟
 .2در قــرآن و روایــات ،چــه راهحلهایــی بـرای برطــرف کــردن موانــع انحرافــی اعتقــادی تربیــت سیاســی
ارائهشــده اســت؟
 .3تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟

پیشینه پژوهش

ازآنجاکــه موضــوع تربیــت سیاســی بســیار گســرده اســت ،پژوهشهایــی دربــارهیی آن انجــام گرفتــه
کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه پژوهشهــای زیــر اشــاره کــرد:
 .1تربیت سیاسی در اندیشهی هابز نویسنده :جفری وگان ،مرتجم :حسین برشیه؛
 .2کتاب تربیت سیاسی اجتامعی وحیانی نوشتهی محمدحسین اله یزاده؛
 .3کتاب تربیت سیاسی نوشتهی محمدحسن فاطم یراد و دیگران؛
 .4مقالهی تربیت سیاسی در پرتو انتظار ،تألیف سید مهدی موسوی؛
 .5مقالهی «مبانی و مؤلفههای تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی» ،نوشتهی احمد سلحشوری؛
 .6مقالـهی «بررســی اهــداف تربیــت سیاســی در قــرآن ،بــا تأکیــد بــر مبانــی و اصــول تربیتــی» تألیــف
محمــد داودی.
الزم بــه ذکــر اســت کــه پژوهشهــای انجامشــده ،معمــوالً بــه تربیــت سیاســی بهطــور عــام ،کلــی و از
بعــد سیاســت پرداختهانــد و ایــن در حالــی اســت کــه پژوهــش حــارض موانــع آن از بعــد انحرافــات اعتقــادی
و راهحلهــای آن از دیــدگاه قــرآن و روایــات را بررســی کــرده اســت.

 .1تربیت سیاسی

بـرای تبییـن مفهـوم تربیـت سیاسـی ،ابتـدا باید واژهی تربیت و سیاسـت را بررسـی ،سـپس با اسـتفاده از
مفهـوم بهدسـتآمده ،معنـای تربیـت سیاسـی را نقـد و تحلیـل کنیـم .واژهی تربیت از ریشـهی «ربـو ،یربُو»
یـا «ربـا ،ربـی» یـا « َرأَ َب» بـه معنـای رشـد و منـو ،افـزودن ،پـرورش جسـمی و اصلاح و جمـع کـردن اسـت
(مصطفـوی ،۱۳۶۰ ،ج  ،۴ص ۲۱ – ۲۰؛ فیومـی ،۱۴۰۵ ،ج  ،۲ص  .)۲۱۷ایـن سـه ریشـه ،اشـتقاقات اکبر واژهی
«رب» هسـتند (مصطفـوی ،1360 ،ج  ،۴ص  )21 -۲۰و هرکـدام بـا دیگـری نیـز بـر معنـای خاصـی داللـت
میکننـد .در بررسـی معانـی واژههـا از ریشـهی «ربـی» یـا «ربـا» در معجـم مقاییـس اللغه آمده اسـت :سـه
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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حـرف راء وبـاء و حـرف معتـل (بـاء) و همزه (أ) بر اصـل واحدی که عبارتند از زیـادی ،فزونی و بلندی داللت
میکننـد (احمدبنفـارس ،۱۴۰۴ ،ج  ،۲ص  .)۴۸۳عـدهای تربیـت را از مـادهی «ریـب» بـه معنـای «نگهـداری
کـردن ،مراعـات کـردن و مصالـح را در نظـر گرفتن و پـرورش دادن» میدانند .ابناثیر میگویـد :واژهی تربیت
از ریشـهی «رب» ،به معانی اصالح و تدبیر و رسپرسـتی کردن ،خوب رسـیدگی کردن و به امتام رسـاندن و کامل
کردن اسـت (ابناثیر ۱۴۰۹ ،ق ،ج  ،۲ص ۱۷۹؛ ابنمنظور ،1414 ،ج  ،۱ص ۳۹۹؛ طریحی ،1403 ،ج  ،۲ص  .)۶۵به
نظـر میرسـد بیشتر لغویـان تربیـت را با عنایت به ریشـهی «رب» تعریف کردهاند .برای آشـنا شـدن بیشتر
بـا ایـن ریشـهی لغـوی و معانی آن ،به بررسـی نظـرات برخـی از لغویـان میپردازیم.
در معجم مقاییس اللغه ،سـه اصل در معانی مختلف واژهی «رب» ذکرشـده اسـت :اصل اول (إصالح الشی)
کـه اگـر بـه مالـك ،خالـق و صاحـب یکچیـز (رب) گفتـه شـود ،بـا در نظر گرفتن این اصـل بوده اسـت؛ زیرا
معمـوالً ایـن سـه ،اصالحگـر مخلوق خود هسـتند .اصل دوم( ،لزوم الشـی) یا همراهی با آن اسـت که مراقب
همیشـگی از شـیع اسـت کـه بـا معنـی قبلـی نیـز مناسـبت دارد و حالـت تدریـج و ادامـه را در امـر تربیـت
مدنظر دارد .اصل سـوم (ض ٌّم الشـیء للشـیء) که آن نیز با مفاهیم پیشـین مناسـبت دارد و پیوستن و اضافه
و جمـع شـدن چیـزی با چیـز دیگـری را میرسـاند (احمدبنفـارس ،۱۴۰۴ ،ج  ،۲ص .)۳۸۲ - ۳۸۱
مفرسیـن نیـز در بررسـی لغـوی ،مطالبـی دربـارهی «رب» و «تربیـت» نوشـتهاند .در مجمعالبیـان آمـده
اسـت« :رب» معانـی مختلفـی ماننـد رهبر مطـاع ،مالـک ،صاحـب ،پرورشدهنـده و مصلـح دارد و از مصدر
تربیـت اشـتقاق یافتـه اسـت .اگـر بهصورت مجرد و یـا مضاعف بـه کار رود ،معنای واحـدی دارد .اینکه گفته
میشـود فالنـی کار و سـاختهی خـود را تربیـت کـرد؛ یعنـی آن را رشـد داد (طربسـی ،۱۴۰۸ ،ج  ،۱ص .)۹۵
در تفسـیر منونـه آمـده اسـت :امـا واژهی «رب» در اصـل ،بـه معنـی مالـك و صاحـب چیزی اسـت که به
تربیـت و اصلاح آن میپـردازد  ...بایـد توجـه داشـت کـه رب از مـادهی «ربـب» اسـت؛ نـه «ربـو» (مـادهی
اشـتقاق آن مضاعـف اسـت و نـه ناقـص) و بههـرروی در معنـای آن ،پـرورش و تربیـت افتاده اسـت و لذا در
فارسـی ،معمـوالً آن را بهعنـوان پـروردگار ترجمـه میکننـد (مـکارم شـیرازی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۱ص .)۳۰
نکتـهی قابلتوجـه اینکـه «ربب» مضاعف اسـت و به علت ثقیل بودن در تلفظ ،حرف «بـاء دوم» به حرف
علـهی «یـاء» تبدیـل شـده تـا در تلفـظ و اسـتعامل ،سـهولت و تخفیـف ایجاد شـود (ربـب ربی یربـی تربیة)1؛
بنابرایـن ،نتیجـه میگیریـم کـه معنای تربیـت از مادهی «ربب» را برای سـوق دادن بهسـوی کامل اسـت.
موضــوع تربیــت بهعنــوان یــک موضــوع اخالقــی -فرهنگــی ،همیشــه موردتوجــه و دغدغــهی اجتامعــی
دانشــمندان اســامی و تأثیرگــذاران علمــی -فرهنگــی جامعــه بــوده و نســبت بــه اجرایــی شــدن آن تالشهای
بســیاری شــده اســت .در اینجــا ،بــه دیدگاههــای برخــی از نظریهپــردازان اســامی اشــاره میکنیــم.
ابنســینا در تعریــف تربیــت میگویــد :تعلیــم و تربیــت عبــارت اســت از برنامهریــزی و فعالیــت
محاسبهشــده بهمنظــور رشــد کــودک ،ســامت خانــواده و تدبیــر شــئون اجتامعــی بـرای رســیدن انســان بــه
کــال دنیــوی و ســعادت جاویــدان الهــی (رهنامیــی ،1388 ،ج  ،۱ص .)۳۸۴
ایــن تعریــف بهنوعــی ،انســان را بــا یــک برنامــهی منظــم و دقیــق بــر اســاس آیندهنگــری در دو
 -1و حکی أحمد بن یحیی :ال وربیك ال أفعل .قال :یرید ال ورك ،فأبدل الباء یاء ،ألجل التضعیف.
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حــوزهی فــردی و اجتامعــی ،بــه رسمنــزل مقصــود میرســاند کــه هــان ســعادت و کــال در دنیــا و آخــرت
اســت .گفتنــی اســت در ایــن تقســیمبندی ،حــوزهی اجتامعــی هــم بــه دو بخــش اجتــاع کوچــک یعنــی
خانــواده و اجتــاع بــزرگ یعنــی جامعــه تقســیم میشــود.
واژه ی «سیاست» از مادهی «سوس» (ساس) به معانی زیر آمده است:

 .1سیاســت بــه کار کســی گفتــه میشــود کــه مهــری و تیــاری چهارپایــان را انجــام میدهــد و حاکــم
1
و سیاس ـتمدار بــه کســی گفتــه میشــود کــه بــه اصــاح مــردم و کارهــای آنــان میپــردازد.
 .۲سیاســت بــه معنــای امرونهــی کــردن بــه رعیــت ،امــر کــردن و اقــدام کــردن بــه کاری و انجــام کاری
2
اســت بـرای چیــزی (کســی) کــه بــه مصلحــت آن اســت.
بنابرایــن ،سیاســت یعنــی مصالــح یکچیــز یــا شــخص یــا گروهــی را در نظــر گرفــن و اقــدام جــدی بـرای
اج ـرای آن مصالــح در حــق آنــان اســت .درواقــع ،سیاســت ،چشــم دورنگــر جامعــه اســت کــه از بــاال و بــا
احاطــه بــر همهچیــز و همهکــس ،مصلحتهــا را رصــد میکنــد و بــهتناســب موقعیــت زمانــی و مکانــی،
بـرای افـراد و کلیــت جامعــه تصمیــم میگیــرد.
در اصطــاح ،سیاســت بــه معنــای درســت خــود ،هــان تربیــت کــردن اســت و تربیــت یعنــی پرورانــدن
فضایــی کــه طبیعــت در آدمــی بــه ودیعــه نهــاده اســت (عنایــت ،1390 ،ص  .)4ارســطو جامعــه را متشــکل
از خانوادههایــی میدانــد کــه ب ـرای تأمیــن نیــاز خــود گــرد هــم جمــع شــدهاند و سیاســت یعنــی کســب
زندگــی ســعادمتندانه کــه وظیفـهی دولــت اســت .در حقیقــت ،ارســطو سیاســت را محصــول ضعــف انســان
میدانــد کــه بــه ســبب رفــع نیازهــای خــود ،محتــاج بــه دیگـران اســت و اجتــاع خانــواده ،بـرای رفــع ایــن
نیازهــا ،جامعــه را شــکل میدهــد و بـرای آن دولــت انتخــاب میکنــد تــا بـرای رفــع نیــاز اجتــاع و تعییــن
اهــداف ســعادمتندانه و رســاندن بــه ایــن اهــداف ،اقداماتــی را انجــام دهــد.
بنابراین ،با توجه به مطالب یادشده میتوان گفت:
تربیــت بــا هــر عنــوان و رشایطــی منیتوانــد از سیاســت جــدا باشــد و منظــور از سیاســت ،مشــی و
روشــی اســت کــه در آن ،بــه روابــط متقابــل مــردم بــا زمامــداران ،وضــع و ترشیــح قوانیــن و کیفیــت تحــزب
بـرای پیشــرد اهــداف پرداختــه میشــود .آدمــی منیتوانــد دور از اجتــاع و برکنــار از تأثیـرات سیاســی بــه
زندگــی ادامــه دهــد .پــس بایــد از جوانــب آن آگاه شــود (قامئــی امیــری ،1390 ،ص .)۲۵-۲۴
در تربیــت سیاســی ،ب ـرای تربیـ ِ
ـت انســانی تــاش میشــود کــه بتوانــد نقــش خــود را بهعنــوان یــک
عضــو سیاســی ،در اجتــاع بهدســت بیــاورد و بشناســد و بــا احـرام بــه قانــون ،بــه نظــارت اجرایــی بپــردازد؛
بهعبارتدیگــر ،در تربیــت سیاســی تــاش میشــود تــا شــخصیت سیاســی افـراد شــکل گیــرد کــه مجموعـهای
از گرایشهــا و متایالتــی اســت کــه دیدگاههــای سیاســی او را تشــکیل میدهــد .تربیــت اف ـراد بایــد بــه
ایجــاد رابط ـهی برادرانــه بــا ملــل دیگــر و تــاش بهمنظــور تشــکیل امــت اســامی ،اســتفاده از آزادیهــای
« -1االسة فعل املائی الذی یشوش الدواب سیاسة ،یقوم علیها و پروضها؛ و الوالی یشوش الرعیة و أمرهم» (فراهیدی ،1410 ،ذیل ماده اسوس).
« -2كل ذلـك مـن ش الرعیـة سیاسـة أمرتهـا و نهیتهـا؛ و شـاش زیـد اس أمـر و قـام بأمـره .وفـی الخبر «گان وإرسانیـل تشـوه أنبیائهـم ».أی تتـوىل أمرهم
كاألمـراء و الـوالة ،بالرعیـة مـن السیاسـة و هـو القیـام على الشـیء مبـا یصلحـه» (طریحـی ،1403 ،ذیل مادهی سـوس).
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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مــروع و ایجــاد آمادگــی نظامــی در همــهی افـراد جامعــه بهمنظــور دفــاع از حیثیت و رشف انســانی ،رشــد
و تقویــت جنبههــای ایثــار ،فــداکاری ،گذشــت ،شــهادت در راه خــدا ،داشــن روحیــهی شــجاعت ،نداشــن
تــرس ،مبــارزهی بیامــان علیــه دشــمن و نیــز صــر و مقاومــت در برابــر دشــواریها بینجامــد.
تربیــت سیاســی عبــارت اســت از «پرورانــدن اســتعدادی درونــی و بــه فعلیــت درآوردن آنهــا در ســایهی
دانــش اجتامعـیای بــه نــام سیاســت کــه دربــارهی اجتــاع و جامعــه اســت و بـرای مصالــح ،عقایــد و منافــع
اجتامعــی ،بــا هــدف برقـراری امنیــت خارجــی و تفاهــم داخلــی گام برمـیدارد و ســوق دادن بهســوی کــال
و ســعادت دنیــا و آخــرت هــدف مهــم آن اســت».
بر اساس این تعریف میتوان برای تربیت سیاسی ،ارکانی را تعریف کرد:
 .1شناخت :شناخت استعدادهای درونی برای به فعلیت درآوردن آنها.
 .2حــس شایســتگی سیاســی :حــس نقشآفرینــی ب ـرای ارتقــای ســطح فهــم و درک سیاســی بهمنظــور
حرکــت در مســیر کــال و ســعادت دنیــوی و اخــروی.
البتــه میتــوان تعریفــی دقیقتــر بـرای تربیــت سیاســی در نظــر گرفــت؛ هامننــد تعریــف جــان الیــاس
کــه میگویــد:
تربیــت سیاســی پــرورش فضایــل ،دانــش و مهارتهــای موردنیــاز بـرای مشــارکت سیاســی و آمــاده کــردن
اشــخاص بـرای مشــارکت آگاهانــه در بازســازی آگاهانــه جامعه خــود اســت (الیــاس ،1385 ،ص .)18
در ایــن تعریــف ،بهخوبــی درمییابیــم کــه جامعهپذیــری سیاســی و تربیــت سیاســی رابط ـهی بســیار
نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد و ایــن هــان چیــزی اســت کــه جــان الیــاس بــر آن تأکیــد میکنــد.

 .2انحراف اعتقادی

اختــال در تفکــر اعتقــادی و اندیشــه دینــی ،ازجملــه ناهنجاریهایــی اســت کــه در فــرد ایجاد میشــود.
فــرد در بســر ایــن اختــال ممکــن اســت واقعیتهــا را اشــتباه بگیــرد و رفتارهایــی انجــام دهــد کــه از
شــخص عاقلــی صــادر منیشــود؛ مثـاً منازخوانــدن را بــا دســتوری کــه در رشیعــت اســامی مطرحشــده ،بــه
ذکــر و یــاد خــدا بــودن تلقــی کنــد و بگویــد خداونــد منــاز را بـرای جلوگیــری از غفلــت انســان واجــب کــرده
اســت و ایــن حکمــت بــا ذکــر و یــاد خــدا محقــق میشــود و ممکــن اســت بگویــد منــاز خوانــدن بــا ارکان
مخصــوص ،واجــب نیســت .چنیــن فــردی بــا اختاللــی کــه در تفکــرش ایجادشــده اســت ،منــاز را از رفتارهــای
عبــادی خــود حــذف میکنــد و بــا ایــن انحـراف فکــری ،بســیاری از محرمــات الهــی را مرتکــب میشــود.
اعتقــادات و عقایــد از هنجارهایــی هســتند کــه مشــخص میکننــد چـ ه کاری درســت اســت و چـ ه کاری
غلــط؛ ازایـنرو ،اعتقــادات انســانی جــزء هنجارهــای دینــی اســت .آنچــه در رشیعــت واجــب شــده ،قاعــدهی
درســتی اســت کــه بایــد انجــام شــود و آنچــه حـرام شــده ،قاعــدهی غلطــی اســت کــه ترکــش الزم اســت.

 .3موانع انحراف اعتقادی تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن و روایات

انح ـراف اعتقــادی در تربیــت سیاســی بــا محورهــای نفــاق و دورویــی ،غفلــت از شــیطان و تکذیــب
آیــات الهــی منــود پیــدا میکنــد کــه در ایــن بخــش از مقالــهی حــارض ،ابتــدا آســیبهای یادشــده را از
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دیــدگاه آیــات و روایــات بررســی میکنیــم ،ســپس بــه ارائــهی راهــکار میپردازیــم:

 .1-3کفر و نفاق

تربیــت سیاســی بهعنــوان یــک اقــدام فرهنگــی– اجتامعــی ،نیازمنــد زمینههــا و رشایــط مناســبی اســت
کــه افـراد در آن رشایــط و زمینههــا بتواننــد دانــش و مهارتهــای موردنیــاز خــود را بـرای مشــارکت سیاســی
آمــاده کننــد؛ ا ّمــا مــرور بــر تاریــخ جامعــهی اســامی نشــان میدهــد کــه در هــر زمانــی ،اقشــاری از جامعــه
س ـ ّد راه حــق و حقیقــت بــوده و بــا نقش ـههای پلیــد خــود ،در مخــدوش کــردن چهــرهی دیــن در همــهی
ابعــاد ،چــه در ناکارآمــد جلــوه دادن اســام در زمینــهی اقتصــاد ،چــه در ناتــوان دانســن دیــن در زمینــه
سیاســت و حکوم ـتداری و چــه در زمینههــای دیگــر ســعی داشــتهاند .آنــان کفــار و انســانهای دورو و
ریــاکاری بودنــد کــه ســبب پدیــد آمــدن مشــکالت فراوانــی بـرای دیــن شــدهاند .ایــن افـراد بــا رخنــه کــردن
در بخــش سیاســی و حکومتــی ،نظــام سیاســی جامعــه را دچــار اختــال کــرده و آن نظــام سیاســی و جامعــه
را از رســیدن بــه اهــداف واالی خــود منحــرف میکننــد.
ـم و تــوکل َعـ َـى اللَّـ ِه َو كَ َفــى بِاللَّـ ِه َو ِكیـ ًـا (احـزاب)48 ،؛ و
« َو َلت ُِطـ ِع الْكَا ِفرِیـ َن َو الْ ُم َنا ِف ِقیـ َن َو َد ْع أَ َذا ُهـ ْ
از کافـران و منافقــان اطاعــت مکــن و بــه آزارهــای آنــان اعتنــا منــا و بــر خــدا تــوکل کــن و همیــن بــس کــه
خــدا حامــی و مدافــع (تــو) اســت».
عالمــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــهی رشیفــه ،راهحــل ایــن آســیب را تــرک و اع ـراض میدانــد و
اینگونــه بــه رشح آن میپــردازد:
َ
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ـم و تــوکل َعــى اللـه َوكَفــى بِاللـه َوكیــا» تقــدم
قولــه تعــاىلَ « :و َل ت ُِطـعِ الْكَا ِفرِیـ َن َوال ُم َنافقیـ َن َو َد ْع أذا ُهـ ْ
معنــی طاعــة الكافریــن و املنافقیــن فــی أول الســورة و قولــه« :و دغ أذاهــم» أی اتــرك مــا یؤذونــك باإلعـراض
عنــه و عــدم االشــتغال بــه و الدلیــل عــى هــذا املعنــى قولــه« :و تــوکل عــى اللــه» أی ال تســتقل بنفســك فــی
دفــع أذاهــم بــل اجعــل اللــه وكیــا» (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،۱۶ص .)۳۳۰
ـم و تــوکل َعـ َـى اللَّـ ِه َوكَ َفــى بِاللَّـ ِه َو ِكیـ ًـا ».معنــای اطاعــت
« َو َل ت ُِطـعِ الْكَا ِفرِیـ َن َوالْ ُم َنا ِف ِقیـ َن َو َد ْع أَ َذا ُهـ ْ
کافـران و منافقــان در ابتــدای ســوره گذشــتَ « .و َدع أذاهــم»؛ یعنــی آنچــه بــه تــو آزار میرســاند ،رهــا کــن
و در مقــام پیگیــری آن بــر نیــا و خــود را مشــغول بــدان مســاز؛ دلیــل بــر اینکــه معنایــش ایــن اســت کــه مــا
گفتیــم ،جملـهی «و تــوکل عــى اللــه» اســت؛ یعنــی تــو خــود را در دفــع آزار آنــان مســتقل نــدان ،بلکــه خــدا
را وکیــل خــود در ایــن دفــع بــدان و خــدا بـرای وکالــت کافــی اســت.
در کتــاب مجمعالبیــان فــی تفســیر القــرآ ن هــم اینگونــه بــه تبییــن و توضیــح آن پرداختهشــده اســت:
«وال تطــع الكافریــن و املنافقیــن» هــو مفــر فــی أول الســورة « َودع أذاهــم» أی و أعــرض عــن أذاهــم فإنــی
ســأكفیك أمرهــم إذا توكلــت عــى و عملــت بطاعتــى فــإن جمیعهــم فــی ســلطانی مبنزلــة مــا هــو فــی قبضــة
عبــدی و قیــل معنــاه کــف عــن أذاهــم و قتالهــم و ذلــك قبــل أن یؤثــر بالقتــال عــن الكلبــی «و تــوكل عــى
اللــه» أی و أســند أمــرك إىل اللــه ینــرك علیهــم «وكفــى باللــه وكیــا» أی کافیــا و متكفــا مبــا یســند إلیــه»
(طربســی ۱۴۰۸ ،ق ،ج  ،۸ص « .)۵۶۹ودع أذاهــم»؛ یعنــی اع ـراض و دوری از اذیــت ایشــان بکــن کــه مــن
البتــه بــه ایــن زودی ،امــر ایشــان را کفایــت میکنــم .هــرگاه بــر مــن تــوکل کــردی و بــر طاعــت مــن عمــل
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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منــودی؛ پــس مســلامً هم ـهی آنهــا در تحــت ســلطنت مــن هســتند و آن بهمنزلــهی چیــزی اســت کــه در
کــف دســت بنــدهی مــن اســت .کلبــی گویــد :یعنــی از اذیــت و کشــن ایشــان خــودداری منــا و ایــن پیــش از
فرمــان قتــال و پیــکار بــا آنــان اســت؛ و «تــوکل عــى اللــه»؛ یعنــی کار خــود را بــه خــدا اســناد بــده کــه تــو را
بــر ایشــان یــاری میکنــد و غلبــه و پیــروزی میدهــد« .و كفــى باللــه وكیــا»؛ یعنــی خــدا کافــی و متكفــل
اســت بــه آنچــه بــه او اســناد دادهشــده اســت.
کافـران و منافقــان ،همیشــه از راههــای مختلفــی ،بـرای اجـرای نقشـههای شــوم خــود اقــدام میکننــد
و بــا تبلیغــات گســرده و اقناعگونــه ،شــیوههای رفتــاری و گفتــاری سیاســی را بــه جامعــه تزریــق میمناینــد
کــه البتــه بــا هوشــیاری و کمــک گرفــن از آموزههــای دینــی میتــوان بــر نقش ـههای آنــان پیــروز شــد؛
هامنگونــه کــه قــرآن کریــم راه عــاج اینگونــه راههــا و الگوهــای انحرافــی را در اعـراض و پیــروی نکــردن
از آنهــا بیــان کــرده اســت .در بیــان روایــات تفســیری اهــل ســنت نیــز ،بـرای ایــن الگوهــای انحرافــی ،راهحــل
اعـراض و صبــوری کــردن بیانشــده اســت.
«و أخــرج عبدبنحمیــد و ابنجریــر و ابنابیحاتــم عــن قتــادة رضیاللهعنــه فــی قولــه یــا أیهــا
النبــی إنــا أرســلناك شــاهد .قــال عــى أمتــك بالبــاغ و مبــرة بالجنــة و تیــر مــن النــار و داعیــا إىل اللــه إىل
شــهادة أن ال الــه اال اللــه إنــه قــال بامــره و رساجــا منیــرة .قــال كتــاب اللــه یدعوهــم الیــه و بــر املؤمنیــن
بأیــن لهــم مــن اللــه فــا كبیــرة و هــی الجنــة وال تطــع الكافریــن و املنافقیــن ودغ أذاهــم قــال اصــر عــى
أذاهــم؛ و أخــرج الفریابــی و ابنأبیشــیبة و عبدبنحمیــد و ابنجریــر و ابناملنــذر و ابنابیحاتــم عــن
مجاهــد رضیاللهعنــه فــی قولــه ودع أذاهــم قــال اعــرض عنهــم» (ســیوطی ،۱۴۱۴ ،ج  ،۵ص )۲۰۷؛ قتــاده
گویــد معنــای ســخن خــدا کــه میگویــد« :یــا أیهــا النبــی إنــا أرســلناك شــاهد»؛ یعنــی بــر امــت بهواســطهی
تبلیــغ ،شــاهد هســتی و بشــارتدهنده بــه بهشــت و ترســاننده از جهنــم و معنــای «و داعیــة إىل اللــه»؛
یعنــی دعــوت بــه شــهادت بــر وحدانیــت خــدا و «بإذنــه»؛ یعنــی بــه ســبب دســتور خــدا و «رساجــا منیــرة»؛
ـم ِم ـ َن اللَّ ـ ِه
یعنــی کتــاب الهــی دعــوت میکنــد مــردم را امــر الهــی و م ـراد از « َوبَـ ِّ ِ
ـر الْ ُم ْؤ ِم ِنی ـ َن ِب ـأَنَّ لَ ُهـ ْ
فَضْ ـ ًـا كَبِیـ ًرا» ،بهشــت الهــی اســت و منظــور از «وال تطــع الكافریــن و املنافقیــن و دع أذاهــم» ،صــر کــردن
نســبت بــه اذیــت ایشــان اســت.
مجاهــد دراینبــاره گفتــه اســت کــه «ودغ أذاهــم»؛ یعنــی بــه آنــان توجــه نکــن و از آنــان روی بگــردان.
البتــه در کتــاب التفســیر الكبیــر هــم بیانــی شــبیه بیــان تفاســیر دیگــر آمــده اســت:
«و عــى هــذا فقولــه تعــاىل :و َدع أذاهــم أی دعــه إىل اللــه فإنــه یعذبهــم بأیدیکــم و بالنــار و یبیــن هــذا
قولــه تعــاىل :و تــوکل َعـ َـى اللَّـ ِه َوكَ َفــى بِاللَّـ ِه َوكِیـ ًـا أی اللــه كاف عبــده (فخــر رازی ،1428 ،ج  ،۲۵ص )۱۷۴؛
بنابرایــن کالم خــدا کــه فرمــوده" :ودع أذاهــم"؛ یعنــی امــر آنــان را بــه خــدا واگــذار کــن کــه خــدا آنــان
را بهوســیلهی شــا و بهوســیلهی آتــش عــذاب خواهــد کــرد و مشــخص میکنــد کــه ســخن خــدا را کــه
فرمــود« :و تــوکل َعـ َـى اللَّـ ِه َوكَ َفــى بِاللَّـ ِه َو ِكیـ ًـا» ،بــه معنــای کفایــت الهــی نســبت بــه بندگانــش اســت».
بــا ایــن دو بیــان روایــی معلــوم میشــود کــه از نــگاه اهــل ســنت نیــز ،راه عــاج الگوهــای انحرافــی
سیاســی کــه بــا شــیوهی تبعیــت مطــرح میشــود ،هــان پیــروی نکــردن و اع ـراض از نقش ـههای انحرافــی
دشــمنان اســت .در روایــات شــیعه هــم از تــوکل بهعنــوان یــک راهــکار بســیار عالــی بــا درجــهی قــرب بــاال
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یادشــده اســت:
َ
ـی ص فَ َقـ َ
ـی ص قَـ َ
ـال
ـالَ :جــا َء َج ْ َبئِیـ ُـل إِ َل ال َّن ِبـ ِّ
ـی َعـ ْن أبِیـ ِه َرفَ َعـ ُه إِ َل ال َّن ِبـ ِّ
«حدثنــا أَ ِبــی َعـ ْن َسـ ْع ٍد َعــنِ ال َ ْْب ِقـ ِّ
ـال َر ُسـ ُ
ـك ِب َه ِدیَّـ ٍة لَـ ْم یُ ْع ِط َهــا أَ َحــدا ً قَبْلَـ َـك قَـ َ
یَــا َر ُسـ َ
ـت َو
ـال أَ ْر َسـلَ ِنی إِلَیْـ َ
ـول اللَّـ ِه إِ َّن اللَّـ َه تَبَــا َر َك َو ت َ َعـ َ
ـول اللَّـ ِه قُلْـ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ـت َو َمــا ُهـ َو قَـ َ
ـت َو َمــا ُهـ َو قَـ َ
ـی قَـ َ
ـال ال ُّز ْهـ ُد َو
ـال ال ِّرضَ ــا َو أ ْح َسـ ُن م ْنـ ُه قُلْـ ُ
ـر َو أ ْح َسـ ُن م ْنـ ُه قُلْـ ُ
ـال َّ
الصـ ْ ُ
َمــا ِهـ َ
ـت َو َمــا ُهـ َو قَـ َ
ـت َو َمــا ُهـ َو قَـ َ
ـت
ـال الْ َی ِقیـ ُن َو أَ ْح َسـ ُن ِم ْنـ ُه قُلْـ ُ
ـال الْ ِ ْخـ َـا ُص َو أَ ْح َسـ ُن ِم ْنـ ُه قُلْـ ُ
أَ ْح َسـ ُن ِم ْنـ ُه قُلْـ ُ
َو َمــا ُهـ َو یَــا َج ْ َبئِیـ ُـل قَـ َ
ـت َو َمــا التَّـ َوك ُُّل َعـ َـى اللَّـ ِه َعـ َّز
ـال إِ َّن َم ْد َر َجـ َة َذلِـ َـك التَّـ َوك ُُّل َعـ َـى اللَّـ ِه َعـ َّز َو َجـ َّـل فَ ُقلْـ ُ
َو َجـ َّـل فَ َقـ َ
ـال الْ ِعلْـ ُم ِبـأَ َّن الْ َم ْخلُـ َ
ـر َو لَ یَ ْن َفـ ُع َو لَ یُ ْع ِطــی َو لَ یَ ْم َنـ ُع َو ْاسـ ِت ْع َم ُل الْ َیـأْ ِس ِمـ َن الْ َخلْــقِ
ـوق لَ یَـ ُ ُّ
فَـ ِإذَا كَا َن الْ َع ْبـ ُد كَ َذلِـ َـك لَـ ْم یَ ْع َمـ ْـل ِلَ َحـ ٍـد ِسـ َوى اللَّـ ِه َو لَـ ْم یَـ ْر ُج َو لَـ ْم یَ َخـ ْـف ِسـ َوى اللَّـ ِه َو لَـ ْم یَطْ َمـ ْع ِفــی
أَ َحـ ٍـد ِسـ َوى اللَّـ ِه فَ َهـذَا ُهـ َو التَّـ َوكُّل (ابنبابویــه ،1362 ،ص  ،۲۶۰ح )۱؛ جربئیــل نــزد پیامــر اکــرم آمــد و عــرض
کــرد :خداونــد مـرا بــا هدیـهای کــه تــا بــه حــال بــه احــدی نــداده اســت ،نــزد شــا فرســتاده اســت .پیامــر
اکــرم پرســیدند :آن هدیــه چیســت؟ جربئیــل پاســخ داد :صــر و چیــزی بهــر از آن .پیامــر اکــرم پرســیدند :آن
چیســت؟ عــرض کــرد :رضــا و بهــر از آن .پرســید :بهــر از آن چیســت؟ گفــت :زهــد و بهــر از آن .پیامــر اکــرم
پرســید :بهــر از آن چیســت؟ گفــت :اخــاص و بهــر از آن .پیامــر اکــرم پرســید :بهــر از آن چیســت؟ گفــت:
یقیــن و بهــر از آن .پیامــر اکــرم پرســید :بهــر از چیســت؟ گفــت :باالتریــن آنهــا تــوكل بــر خداســت .پیامــر
پرســید :تــوکل بــر خــدا چیســت؟ عــرض کــرد :اینکــه بدانــی کــه هیــچ مخلوقــی رضر و نفعــی منیرســاند و
چیــزی عطــا منیکنــد و مانــع چیــزی هــم منیشــود و اینکــه از مخلوقــات مأیــوس باشــد؛ پــس هنگامیکــه
بنــدهی الهــی اینگونــه باشــد ،کاری بـرای غیــر خــدا انجــام منیدهــد و امیــدش بــه غیــر خــدا نیســت و از
غیــر خــدا منیترســد و طمــع و امیــدی بــه غیــر از خــدا نــدارد و ایــن تــوکل اســت».
بــا توجــه بــه ایــن روایــت ،ایــن نکتــه اســتنباط میشــود کــه بـرای رهایی از مکــر و نقشــهی دشــمنان ،در
همــهی مراحــل زندگــی و در همــهی رفتارهــای اجتامعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و ...تــوکل و اعتــاد صددرصــد
بــه خداونــد منــان ،از مهمتریــن و کارآمدتریــن شــیوههای برخــورد بــا ایــن الگوهــای انحرافــی ارائهشــده
از ســوی دشــمن اســت.

 .2-3غفلت از شیطان

غفلــت در لغــت بــه معنــای پوشــیده و مخفــی بــودن اســت (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،2ص 21؛ زبیــدی،
 ،۱۴۱۴ج  ،3ص  )267و آن هنگامــی اســت کــه مســئلهای بــه علــت غفلــت ،بــر ایشــان پوشــیده شــده،
بهگون ـهای کــه آن مســئله از ذهــن انســان پــاک شــود (راغــب اصفهانــی ،۱۴۰۴ ،ص ).368
غفلــت از شــیطان ،از عامتریــن مفاهیمــی اســت کــه تقریب ـاً ریشــه و اســاس همــهی انــواع انح ـراف
شمردهشــده اســت .غفلــت از شــیطان بهعنــوان منــاد اصلــی و دشــمنان یــک جامعــه بهعنــوان پیــروان
شــیطان کــه درواقــع ،خــط و مشــی شــیطانی دارنــد ،از مهمتریــن آســیبهای تربیتــی بهشــار میآینــد
کــه اگــر بـرای عــاج آن چــارهای اندیشــیده نشــود ،آن جامعــه را بــه تباهــی میکشــاند .در موضوع سیاســت،
بزرگتریــن خطــر و آســیب از ناحیــهی غفلــت از دشــمن ،متوجــه جامعــه ،حکومــت و افــراد اجتــاع
میشــود؛ بهگونـهای کــه هــر جامعــه خــود را در برابــر کیــد و نقشـههای خرابکارانــهی دشــمن آمــاده نگــه
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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نــدارد و بــه خــواب غفلــت فــرو بــرود ،دچــار ضعــف ،رسســپردگی و شکســت خواهــد شــد؛ بــه همین ســبب،
بــا توجــه بــه توصیههــای قرآنــی دراینبــاره ،بــه بررســی ایــن آســیب میپردازیــم:1
«ف َّ
ـدَت لَ ُهـ َـا َسـ ْوآتُ ُه َم َوطَ ِف َقــا یخ ِْص َفــانِ َعلَی ِهـ َـا ِمـ ْن َو َرقِ الْ َج َّنـ ِة
َدَل ُهـ َـا ِب ُغـ ُرو ٍر َفلَـ َّـا َذا َقــا الشَّ ـ َج َر َة بَـ ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ـم أنْ َهكُـ َـا َع ـ ْن تلْكُـ َـا الشَّ ـ َج َرة َوأقـ ْـل لَكُـ َـا إنَّ الشَّ ــیطانَ لَكُـ َـا َعــدُ ٌّو ُمبِی ـ ٌن (اع ـراف،
َونَادَا ُهـ َـا َربُّ ُهـ َـا ألَـ ْ
)22؛ و بــه ایــن ترتیــب ،آنهــا را بــا فریــب (از مقامشــان) فــرود آورد و هنگامیکــه از آن درخــت چشــیدند،
اندامشــان [= عورتشــان] بــر آنــان آشــکار شــد و رشوع کردنــد بــه قـرار دادن برگهــای (درختــان) بهشــتی
بــر خــود تــا آن را بپوشــانند؛ و پروردگارشــان آنــان را نــدا داد کــه آیــا شــا را از آن درخــت نهــی نکــردم و
نگفتــم کــه شــیطان بـرای شــا دشــمن آشــکاری اســت؟!»
عالمه طباطبایی در رشح و تبیین این آیهی رشیفه آورده است:
قولــه تعــاىلّ :
«فدلهــا بغــرور» إىل آخــر اآلیــة .التدلیــة التقریــب و اإلیصــال كــا أن التــدىل الدنــو و
االسرتســال و كأنــه مــن االســتعارة مــن دلــوت الدلــو أی أرســلتها و الغــرور إظهــار النصــح مــع إبطــان الغــش
ـم أَنْ َهكُـ َـا َعـ ْن تِلْكُـ َـا
و الخصــف الضــم و الجمــع و منــه خصــف النعــل؛ و فــی قولــهَ « :ونَادَا ُهـ َـا َر ُّب ُهـ َـا أَلَـ ْ
الشَّ ـ َج َر ِة» داللــة عــى أنهــا عنــد توجــه هــذا الخطــاب كانــا فــی مقــام البعــد مــن ربهــا ألن النــداء هــو
الدعــاء مــن بعــد (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،۸ص )۳۵؛
«فدالهــا بغــرور « »...تدلیــة» بــه معنــای نزدیــک کــردن و رســاندن اســت ،همچنانکــه «تدلــی» بــه
معنــای نزدیکــی و رهایــی از قیــود اســت و گویــا ایــن معنــا ،اســتعاره از «دلــوت الدلــو؛ انداختــم دلــو را»
بــوده باشــد( .غــرور) بــه معنــای اظهــار خیرخواهــی و نهــان داشــن ســوءقصدی اســت کــه در دل دارد؛ و
«خصــف» بــه معنــای جمــع کــردن و بههــم منضــم منــودن اســت و از همیــن جهــت ،پــارهدوز را «خاصــف
النعــل» میگوینــد؛ چــون پــارهدوز ،پارههــای کفــش را کــه از هــم جداشــده ،جمــع میکنــد و بههــم
منضــم میســازد و بهصــورت اولــش درمــیآورد.
ـم أَنْ َهكُـ َـا َعـ ْن تِلْكُـ َـا الشَّ ـ َج َر ِة» داللــت دارد بــر اینکــه آدم و حــوا
و اینکــه فرمــودَ « :ونَادَا ُهـ َـا َربُّ ُهـ َـا أَلَـ ْ
در آن هنــگام کــه خداونــد ایــن خطــاب را بــه آنــان میکــرد ،از مقــام قــرب خــدا دور شــده بودنــد ،ب ـرای
اینکــه «نــدا» بــه معنــای صــدا زدن از دور اســت.
بنابرایــن ،هــدف اصلــی شــیطان ،دور کــردن انســان از ســاحت قــرب خداونــد متعــال اســت کــه ســبب
دور شــدن فضــای کلــی جامعــه از آموزههــای الهــی خواهــد شــد و درنتیجــه ،انســان برخــاف فطــرت
انســانی تربیــت میشــود کــه اینگونــه تربیــت یافــن ،در اصطــاح علــم تربیتــی ،بــه تطابــق نداشــن بــا
فطــرت انســانی شــهرت یافتــه اســت ،بهگون ـهای کــه شــهید مطهــری آن را بهعنــوان دومیــن مانــع تربیــت
سیاســی ذکــر میکنــد و دراینبــاره میفرمایــد« :ازجملــه اصــول اساســی در تربیــت انســان ،تطابــق تربیــت
َ ...« -1وإِنِّـی َسـ َّمیتُ َها َم ْریـ َم َوإِنِّـی أُ ِعی ُذهَـا ب َِـك َو ُذ ِّریتَ َهـا ِمـ َن الشَّ ـیطَانِ ال َّرجِیـمِ * فَتَ َقبَّلَ َها َربُّ َهـا ِب َقبُو ٍل َح َسـنٍ َوأَنْبَتَ َها نَبَات ًا َح َسـ ًنا َوكَ َّفلَ َهـا َزكَرِیـا (»...آلعمران،
.)37 – 36
« َو ْاستَ ْف ِز ْز َمنِ ْاستَطَ ْع َت ِم ْن ُه ْم ب َِص ْوت َِك َوأَ ْجلِ ْب َعلَی ِه ْم ِبخَیلِ َك َو َر ِجلِ َك َوشَ ا ِركْ ُه ْم ِفی الْ َ ْم َوا ِل َوالْ َ ْولَ ِد َو ِع ْد ُه ْم َو َما ی ِع ُد ُه ُم الشَّ یطَا ُن إِ َّل ُغ ُرو ًرا» (إرساء.)64 ،
َـال یـا آ َد ُم ه َْـل أَ ُدل َُّـك َع َل شَ ـ َج َر ِة الْ ُخل ِْد َو ُمل ٍ
«فَ َو ْسـ َو َس إِلَیـ ِه الشَّ ـیطَا ُن ق َ
ْـك َل یبْ َل» (طـه)120 ،؛ «فَأَك ََل ِم ْن َهـا فَبَدَتْ لَ ُه َم َسـ ْوآت ُ ُه َم َوطَ ِفقَا یخ ِْصفَـانِ َعلَیه َِم
ـاب َعلَی ِه َوهَـدَى (هامن.)122 ،
ِمـ ْن َو َرقِ الْ َج َّنـ ِة َو َع َ
صى آ َد ُم َربَّـ ُه فَغَـ َوى» (همان)121 ،؛ ث ُـ َّم ا ْجتَبَا ُه َربُّ ُه فَتَ َ
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بــا فطــرت انســانی اســت؛ یعنــی بــر اســاس شــناخت فطــرت انســان ،بایــد همــهی اســتعدادهای هامهنــگ
بــا فطــرت انســان را پــرورش داد؛ زیـرا اگــر بنــا باشــد یــک شــیء شــکوفا بشــود ،بایــد کوشــش کــرد هــان
اســتعدادهایی کــه در آن هســت ،ظهــور کنــد؛ امــا اگــر اســتعدادی در یــک شــیء نیســت ،بدیهــی اســت
آن چیــزی کــه نیســت ،وجــود نــدارد و منیشــود آن را پــرورش داد» (مطهــری ،۱۳۶۷ ،ص  .)44اینگونــه
پــرورش یاف ـ ِن بــدون تطابــق بــا فطــرت انســانی ،بــر همــهی ابعــاد مهــم جامعــه بهویــژه بعــد سیاســی
تأثیــر میگــذارد و آن را از اخــاق سیاســی تهــی میکنــد؛ پــس ب ـرای خالصــی از رش شــیطان و دشــمنان
شــیطانصفت نبایــد حتــی یــک لحظــه از یــاد خداونــد متعــال غافــل بــود و بایــد همیشــه از رش او بــه خــدا
پنــاه بــرد .در کتــاب جامــع البیــان فــی تفســیر القــرآن نیــز ،دشــمنی شــیطان بــه خاطــر حســادت دانســته
شــده اســت:
َ
َ
َ
ِ
ِ
َـم أنْ َهك َُم َعـ ْن تلْك َُم الشَّ ـ َج َرة َوأق ُْـل لَك َُم إِنَّ الشَّ ـیطَانَ
ُما َربُّ ُه َم أل ْ
«القـول فـی تأویـل قولـه تعـاىلَ :ونَادَاه َ
لَك َُما عَـدُ ٌّو ُمبِیـ ٌن یقـول تعـاىل ذكـره :و نـادى آدم و حـواء ربهما :أمل أنهما عـن أكل مثرة الشـجرة التـی أكلتام
مثرهـا و أعلمكما أن إبلیـس لكما عـدو مبیـن؟ یقـول :قد أبـان عداوته لكام برتك السـجود آلدم حسـدا و بغیا.
كما :حدثنـا القاسـم ،قـال :ثنـا الحسـین ،قـال :ثنی حجـاج ،عن أبی معشر ،عـن محمدبنقیس ،قولـه :عن أما
الشـجرة و ثـل لكما إن الشـیطان الكما عدو مبین مل أكلتهـا و قد نهیتك عنها؟ قال :یـا رب أطعمتنی حواء قال
لحـواء :مل أطعمتـه؟ قالـت :أمرتنـی الحیة .قال للحیـة :مل أمرتها؟ قالـت :أمرنی إبلیس .قال :ملعـون مدحور أما
أنـت یـا حـواء فكما دمیـت الشـجرة تدمیـن كل شـهر و أما أنت یـا حیة فأقطـع قوامئك فتمشـین عىل وجهك
و سیشـدخ رأسـك مـن لقیـك؛ اهبطـوا بعضکـم لبعـض عـدو» (طبری ،1412 ،ج  ،۸ص  .)۱۰۶در تأویـل آیهی
َـم أَنْ َهك َُما َعـ ْن تِلْك َُم الشَّ ـ َج َر ِة َوأَق ُْـل لَك َُم إِنَّ الشَّ ـیطَانَ لَك َُم عَدُ ٌّو ُمبِیـنٌ» ،خدا به حرضت
ُما َربُّ ُه َما أَل ْ
« َونَادَاه َ
آدم و حـوا(ع) خطـاب کـرد« :آیـا مـن شما را نهـی نکـردم و نگفتم که از ایـن درخت نخورید و به شما نگفتم
کـه ابلیـس دشـمن شامسـت؟!» خـدا فرمـود« :دشـمنی ابلیـس که از روی حسـد و رسکشـی بود ،بهواسـطهی
اینکـه سـجده نکرد بـر آدم ،آشکارشـده بود».
محمــد ابنقیــس در توضیــح آیــهی یادشــده میگویــد« :چـرا خوردیــد ،درحالیکــه مــن شــا را از ایــن
کار نهــی کــرده بــودم؟!» حــرت آدم گفــت« :حــواء مــن را بــه طمــع انداخــت ».خــدا از حــوا پرســید« :چـرا
او را بــه طمــع انداختــی؟» حــوا گفــت« :آن مــار بــه مــن دســتور داد ».خــدا بــه مــار گفــت« :چ ـرا چنیــن
دســتوری دادی؟» مــار گفــت« :ابلیــس بــه مــن دســتور داد ».خــدا فرمــود« :ابلیــس ملعــون راندهشــده
اســت؛ امــا تــو ای حــوا! هامنگونــه کــه خــون درخــت را جــاری ســاختی ،هــر مــاه خونــی از تــو جــاری
میشــود و تــو ای مــار! ســتونهای بدنــت بریــده میگــردد و تــو بــر شــکمت میخــزی و هــر کــس تــو را
ببینــد ،رس تــو را خواهــد شکســت».
بنابرایــن ،از ایــن بیــان تفســیری ایــن نکتــه را میتــوان اســتنباط کــرد کــه اگــر کســی در وجــودش
حســادت باشــد ،بهنوعــی خلــق و خــوی او شــیطانی اســت و در مســیر شــیطان گام برمـیدارد؛ پــس چنیــن
شــخصی عــاوه بــر گم ـراه کــردن خــود ،بــه جامعــه و اخــاق عمومــی جامعــه نیــز رضبــه میزنــد و در
بخــش تربیتــی تأثیرگــذار خواهــد بــود.
در روایــات شــیعه نیــز ،بــه مراقبــت از وسوس ـههای شــیطان توصیههــای فراوانــی شــده اســت کــه در
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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اینجــا ،بــه یــک روایــت از تفســیر روایــی اشــاره میکنیــم:
َـم أَنْ َهك َُما َعـ ْن تِلْك َُما الشَّ ـ َج َر ِة َوأَق ُْل لَك َُما إِنَّ الشَّ ـیطَانَ لَك َُم عَـدُ ٌّو ُمبِی ٌن (اعـراف)22 ،؛
ُما َربُّ ُه َما أَل ْ
« َونَادَاه َ
عتـاب على مخالفـة النهـى و توبیخ عىل االغرتار بقول العدو (فیض کاشـانی ،1362 ،ج  ،۲ص )۱۸۶؛ آیه رسزنشـی
از سـوی خداونـد متعـال اسـت بـه سـبب مخالفـت بـا نهـی الهـی و خـدا بـه علـت اینکه سـخن دشمنشـان را
پذیرفتنـد و گـول خوردنـد ،آنـان را توبیـخ میکند».
بــا توجــه بــه ایــن بیــان روایــی ،بایــد بــا اف ـرادی کــه راه شــیطانی دشــمنان و نقش ـههای آنــان را در
جامعــه گســرش میدهنــد ،بــا قاطعیــت کامــل برخــورد کــرد تــا آســیبی بــه فضــای عمومــی جامعــه وارد
نشــود ،بهویــژه فضــای سیاســی جامعــه کــه رشط اصلــی در آن ،رعایــت اخــاق اســت کــه درنتیجــهی آن،
تربیــت سیاســی حاصــل خواهــد شــد.

 .3-3نفاق و دورویی

از دیگــر آســیبهای تربیــت سیاســی میتــوان بــه نفــاق و دورویــی اشــاره کــرد کــه بــه علــت نبــود
صداقــت در ایــن آســیب ،رضرهــای جربانناپذیــری بــه بخشهــای مختلــف جامعــه ازجملــه بخــش سیاســی
آن وارد میشــود و بخــش حکومتــی ،بــا یــک بداخالقــی سیاســی ،دچــار اختــال اساســی خواهــد شــد؛
درنتیجــه ،اگــر جامعـهای بــه بداخالقــی سیاســی روی آورد ،کمکــم از درون ،دچــار فروپاشــی خواهــد شــد و
از بیــرون هــم زمینــهی مناســبی ب ـرای اج ـرای نقش ـههای دشــمنان مهیــا خواهــد شــد.
َــم إِنَّــكَ لَ َر ُســولُهُ َواللَّــهُ یشْ ــ َهدُ إنَِّ
«إِ َذا َجــا َءكَ الْ ُم َنا ِفقُــونَ قَالُــوا نَشْ ــ َهدُ إِنَّــكَ لَ َر ُس ُ
ــول اللَّــ ِه َواللَّــهُ ی ْعل ُ
الْ ُم َنا ِف ِقیــ َن لَكَا ِذبُــونَ (منافقــون)1 ،؛ هنگامیکــه منافقــان نــزد تــو میآینــد ،میگوینــد" :مــا شــهادت
میدهیــم کــه یقینـاً تــو رســول خدایــی!" خداونــد میدانــد کــه تــو رســول او هســتی؛ امــا خداونــد شــهادت
میدهــد کــه منافقــان دروغگــو هســتند و بــه ســخن خــود ایــان ندارنــد».
عالمــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیـهی رشیفــه ،ســخنان و اخبــار شــخص منافــق را عیــن کــذب و دروغ
میدانــد و میگویــد:
قولــه تعــاىل« :إِ َذا َجــا َءكَ الْ ُم َنا ِف ُقــونَ قَالُــوا نَشْ ـ َهدُ إِنَّــكَ لَ َر ُسـ ُ
ـم إِنَّــكَ لَ َر ُســولُهُ َواللَّــهُ
ـول اللَّ ـ ِه َواللَّــهُ ی ْعلَـ ُ
یشْ ـ َهدُ إِنَّ الْ ُم َنا ِف ِقیـ َن لَكَا ِذبُــونَ » املنافــق اســم فاعــل مــن النفــاق و هــو فــی عــرف القــرآن إظهــار اإلیــان و
إبطــان الكفــر.
و الكــذب خــاف الصــدق و هــو عــدم مطابقــة الخــر للخــارج فهــو وصــف الخــر كالصــدق و رمبــا
اعتــرت مطابقــة الخــر وال مطابقتــه بالنســبة إىل اعتقــاد املخــر فیکــون مطابقتــه العتقــاد املخــر صدقــا منــه
و عــدم مطابقتــه لــه كذبــا فیقــال :فــان كاذب إذا مل یطابــق خــره الخــارج و فــان کاذب إذا أخــر مبــا یخالــف
اعتقــاده و یســمى النــوع األول صدقــا و كذبــا خربییــن و الثانــی صدقــا وكذبــا مخربییــن.
فقولــه« :إِ َذا َجــا َءكَ الْ ُم َنا ِف ُقــونَ قَالُــوا نَشْ ـ َهدُ إِنَّــكَ لَ َر ُسـ ُ
ـول اللَّـ ِه» حكایــة إلظهارهــم اإلیامن بالشــهادة عىل
الرســالة فــإن فــی الشــهادة عــى الرســالة إیامنــا مبــا جــاء بــه الرســول ص و یتضمــن اإلیــان بوحدانیتــه تعالی
و باملعــاد و هــو اإلیــان الكامــل (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،۱۹ص )۲۷۸؛
«اِ َذا َجــا َءكَ الْ ُم َنا ِفقُــونَ قَالُــوا نَشْ ــ َهدُ إِنَّــكَ لَ َر ُس ُ
َــم إِنَّــكَ لَ َر ُســولُهُ َواللَّــهُ یشْ ــ َهدُ إِنَّ
ــول اللَّــ ِه َواللَّــهُ ی ْعل ُ
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الْ ُم َنا ِف ِقیـ َن لَكَا ِذبُــونَ» واژهی «منافــق» اســم فاعــل از بــاب مفاعلــه از مــادهی «نفــاق» اســت کــه در عــرف
قــرآن ،بــه معنــای اظهــار ایــان و پنهــان داشــن کفــر باطنــی اســت؛ و واژهی «كــذب» بــه معنای دروغ اســت
کــه ضــد راســتی اســت و حقیقتــش عبــارت اســت از اینکــه خــری کــه گوینــده میدهــد بــا خــارج مطابقــت
نداشــته باشــد؛ پــس صــدق و کــذب وصــف خــر اســت؛ ولــی چهبســا مطابقــت «در صــدق» و مخالفــت «در
کــذب» بــه حســب اعتقــاد خربدهنــده را هــم صــدق و کــذب مینامنــد؛ درنتیجــه ،خــری کــه بــر حســب
اعتقــاد خربدهنــده مطابــق بــا واقــع باشــد ،صــدق مینامنــد ،هرچنــد کــه درواقــع مطابــق نباشــد و مخالفت
خــر بــه حســب اعتقــاد خربدهنــده را دروغ مینامنــد ،هرچنــد کــه درواقــع مخالــف نباشــد .نــوع اول را
صــدق و کــذب خــری و نــوع دوم را صــدق و کــذب مخــری میگوینــد.
پــس اینکــه فرمــود« :إِ َذا َجــا َءكَ الْ ُم َنا ِف ُقــونَ قَالُــوا نَشْ ـ َهدُ إِنَّــكَ لَ َر ُسـ ُ
ـول اللَّ ـ ِه» ،حکایــت اظهــار ایــان
منافقیــن اســت کــه گفتنــد« :شــهادت میدهیــم کــه تــو حتـاً رســول خدایــی»؛ زیـرا ایــن گفتــار ،ایــان بــه
حقانیــت دیــن اســت کــه هنگامیکــه بــاز شــود ،ایــان بــه حقانیــت هــر دســتوری اســت کــه رســول خــدا
آورده و ایــان بــه وحدانیــت خــدای تعالــی و بــه معــاد اســت و ایــن هــان ایــان کامــل اســت.
بنابرایــن ،منافــق ،یــک مخــر دروغگوســت کــه در ارتبــاط بــا دیگـران ،ســخن واقــع و درســت را از روی
بیاعتقــادی و از روی مکــر و حیلــه بــه زبــان مـیآورد تــا بعدهــا بتوانــد نقشــهی خــود را روی طــرف مقابــل
یــا اطرافیــان و یــا مخاطبــان خــود پیــاده کنــد و رضبـهی خــود را از نظــر اعتقــادی یــا اخالقــی یــا اقتصــادی یا
فرهنگــی و یــا سیاســی وارد کنــد کــه اگــر در بعــد سیاســی باشــد ،اثـرات نامطلوبــی بــر روی تربیــت سیاســی
خواهــد گذاشــت .بهگون ـهای هامننــد یــک شــخص صالــح در بخشهــای مهــم حکومتــی جــای میگیــرد و
در بازدهــی کارهــای سیاســی اختــال ایجــاد میکنــد.
در کتاب الدر املنثور فی التفسیر باملأثور نیز ،دربارهی شخص منافق آمده است:
«أخــرج ابنســعد و أحمــد و عبدبنحمیــد و البخــاری و مســلم و الرتمــذی و النســائی و ابنجریــر و
ابناملنــذر و الطربانــی و ابنمردویــه عــن زیدبنأرقــم قــال خرجنــا مــع رســولالله فــی ســفر فأصــاب النــاس
شــدة فقــال عبداللهبنأبــی ألصحابــه التنفقــوا عــى مــن عنــد ولیاللــه حتــى ینفضــوا مــن حولــه و قــال لــن
رجعنــا إىل املدینــة لیخــرج األمــم منهــا األذل .فأتیــت النبــی فأخربتــه بذلــك فأرســل إىل عبداللهبنأبــی فســأله
فاجتهــد یمینــه مــا فعــل .فقالــوا :كــذب زیــد رســولالله فوقــع فــی نفســی مــا قالــوا شــدة حتــى أنــزل اللــه
تصدیقــی فــی إذا جــاءك املنافقــون فدعاهــم النبــی و لیســتغفر لهــم فلــؤوا رؤســهم و هو قوله شــب مســندة
قــال كانــوا رجــاال أجمــل شــی (ســیوطی ،۱۴۱۴ ،ج  ،۶ص )۲۲۲؛ زیــد ابنارقــم گویــد :بــا رســولالله بــه ســفری
رفتیــم کــه در آن مــردم گرفتــار ســختی شــدند .عبداللهابنابــی بــه یارانــش گفــت :التنفقــوا عــى مــن عنــد
ولیاللــه حتــى یقضــوا مــن حولــه و قــال لــی رجعنــا إىل املدینــة لیخــرج األثــر منهــا األذل؛ بــه کســانی کــه
پیرامــون رســولالله ان هســتند ،انفــاق نکنیــد تــا از دور پیامــر و پراکنــده شــوند و هنگامیکــه مــا بــه
مدینــه بازگشــتیم ،او را از مدینــه اخ ـراج کنیــم .زیــد گویــد :مــن نــزد رســولالله رفتــم و ماج ـرا را گفتــم و
پیامــر اکــر معبداللــه ابنابــی را طلــب کــرد و از او توضیــح خواســت .عبداللهابنابــی بســیار قســم خــورد کــه
چنیــن کاری نکــرده و گفتنــد کــه مــن بــه رســولالله دروغ گفتــهام .ایــن امــر بســیار بــر مــن ســخت گذشــت
تــا آنکــه خداونــد متعــال ،آیاتــی (إذا جــاءك املنافقــون) را در تصدیــق مــن نــازل فرمــود .پیامــر اکــرم آنــان را
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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صــدا زد تــا برایشــان طلــب اســتغفار کنــد؛ امــا آنــان روی گرداندنــد و ایــن اســت معنــای آیــه کــه در وصــف
منافقیــن میفرمایــد :شــب مســند آنــان [و] مردمانــی کوچــک و حقیــر بودنــد».
شــدت منفــور بــودن شــخص منافــق ،نکتـهای اســت کــه در این بیــان تفســیری ،بهروشــنی ،قابلاســتفاده
اســت و علــت آ ن هــم نبــو ِد صداقتــی اســت کــه شــخص منافــق بــا ســخنان و کارهــای خــود ،درصــدد فریــب
دادن اف ـراد دیگــر اســت تــا در عیــن دوســتی ،رضبههــای مهلــک خــود را در بخشهــای مختلــف جامعــه
وارد کنــد.
در روایــات شــیعه هــم منافــق بــه یــک درخــت خرمــا تشــبیه شــده اســت کــه بــه علت نامناســب بــودن،
از آن منیتــوان در ســاخت خانــه اســتفاده کــرد:
َ
ـى َع ـ ْن َس ِع ِیدبنیَ َســا ٍر َع ـ ْن أ ِبــی
ـی َع ـ ْن ُعث َْم َنبن ِعیـ َ
ـی ْالَشْ ـ َعر ُِّی َعــنِ الْ َح َســنِ بن َعلِ ٍّی الْكُو ِفـ ِّ
«أَبُــو َعلِـ ٍّ
ـل أَ َرا َد َص ِ
احبُـ ُه أَ ْن یَ ْنتَ ِفـ َع ِبـ ِه ِفــی بَ ْعـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـال قَـ َ
َعبْـ ِـد اللَّـ ِه ع قَـ َ
ـض
ـل ِجـ ْذ ِع ال َّن ْخـ ِ
ـل الْ ُم َنا ِفــقِ َمثَـ ُ
ص َمثَـ ُ
ـول اللَّـ ِه 
ِب َنائِـ ِه فَلَـ ْم یَ ْسـتَ ِق ْم لَـ ُه ِفــی الْ َم ْو ِضـعِ الَّـ ِـذی أَ َرا َد فَ َح َّولَـ ُه ِفــی َم ْو ِضـعٍ آ َخـ َر فَلَـ ْم یَ ْسـتَ ِق ْم لَـ ُه فَـكَا َن ِ
آخ ُر َذلِـ َـك أَ ْن
أَ ْح َرقَـ ُه بِال َّنــا ِر (کلینــی ،1407 ،ج  ،۲ص  ،۳۹۶ح )۵؛ پیامــر اکــرم فرمــود :مثــل منافــق ،هامننــد نخــل خشــکیده
اســت .صاحبــش میخواهــد کــه از آن در ســاخت ســاختامن بهعنــوان ســتون اســتفاده کنــد؛ امــا قــدرت
الزم را بـرای اســتفاده در هیــچ کجــای ســاختامن نــدارد و در آخــر از روی ناچــاری ،بایــد آن را بســوزاند» و در
برخــی دیگــر از روایــات نیــز ،علــت نفــاق ،لهــو و لعــب شمردهشــده اســت:
ـالْ :اس ـ ِت َم ُع الْ ِغ َنــاءِ
ـوب َع ـ ْن َع ْنبَ َس ـ َة َع ـ ْن أَ ِبــی َعبْـ ِـد اللَّ ـ ِه ع قَـ َ
« َعلِ ُّیب نإِبْ َرا ِهی ـ َم َع ـ ْن أَبِی ـ ِه َعــنِ اب ن َم ْحبُـ ٍ
(ع)
ـت الْـ َـا ُء ال ـ َّز ْر ع (هــان ،ج  ،۶ص  ،۴۳۴ح )۲۳؛ امــام صــادق
ـت ال ِّن َفـ َ
َو اللَّ ْه ـ ِو یُ ْن ِبـ ُ
ـاق ِفــی الْ َقلْـ ِ
ـب كَـ َـا یُ ْن ِبـ ُ
فرمودنــد :گــوش دادن بــه غنــا و لهــو ،ســبب رویــش نفــاق در قلــب انســان میشــود ،هامنطــور کــه آب
ســبب رویــش زراعــت میشــود».
بــا توجــه بــه ایــن روایــات معلــوم میشــود کــه یکــی از علتهــای ایجــاد نفــاق و دورویــی ،گــوش
کــردن غنــا و لهــو و لعــب اســت کــه درمــان آن خشــکاندن و از بیــن بــردن ریشــهی نفــاق اســت کــه بــا
صداقــت دینــی و اعتقــاد بــه معــاد امکانپذیــر خواهــد بــود.

 .4-3تکذیب آیات الهی

نادیــده گرفــن و نپذیرفــن آیــات خداونــد متعــال کــه عامــل اصلــی در انحطــاط اخالقــی و اعتقــادی
انســان اســت ،از دیگــر آســیبهای تربیــت سیاســی اســت کــه انســان را از داشــتههای سیاســی -اجتامعــی
خــود غافــل میکنــد و او را بــه یــک مانــع بـرای رشــد و پیرشفــت تربیــت سیاســی جامعــه تبدیــل میمنایــد
کــه علــت آن ،تنهــا بــه ســبب نپذیرفــن آموزههــای سیاســی -اجتامعــی اســام اســت.
بنابرایــن ،غفلــت از داشــتههایی کــه خداونــد متعــال بــه انســان عنایــت داشــته اســت ،بهنوعــی ،رضبــه
زدن بــه آن داشــتهها و نعمتهــای الهــی اســت .در بعــد سیاســت نیــز ،اگــر انســان بــه نظــام سیاســی
مبتنــی بــر آموزههــای دینــی بیتوجهــی کنــد ،دچــار نظــام سیاســی جــور خواهــد شــد کــه همــواره در حــال
رضر زدن بــه عقایــد ،فرهنــگ ،اقتصــاد و خانــواده اوســت .بــه همیــن مناســبت ،بــه یــک آیــه از قــرآن کریــم
دراینبــاره اشــاره میشــود:
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« َولَـ ْو ِشـ ْئ َنا لَ َر َف ْع َنـا ُه ِب َهـا َولَ ِك َّنهُ أَ ْخلَـدَ إِ َل ْالَ ْر ِض َواتَّ َب َع هَـ َوا ُه َف َم َثلُهُ كَ َمثَلِ الْكَل ِْب إِنْ تَ ْح ِم ْـل َعلَی ِه یلْ َه ْث َأ ْو
ت ْ َُتكْـهُ یلْ َه ْ
ـث َذلِـكَ َمث َُـل الْقَـ ْو ِم الَّ ِذیـ َن كَ َّذبُـوا بِآیاتِ َنا فَاق ُْص ِ
ـم ی َت َفكَّ ُرونَ (اعـراف)176 ،؛ و اگر
ـص الْق ََص َص لَ َعلَّ ُه ْ
میخواسـتیم( ،مقـام) او را بـا ایـن آیـات و علـوم و دانشها بـاال میبردیم؛ اما اجبار ،برخالف سـنت ماسـت؛
پـس او را بـه حـال خـود رهـا کردیـم و او به پسـتی گرایید و از هـوای نفس پیروی کرد! مثل او همچون سـگ
(هـار) اسـت کـه اگـر بـه او حملـه کنـی ،دهانـش را بـاز و زبانـش را بیرون مـیآورد و اگـر او را بـه حال خود
واگـذاری ،بـاز همیـن کار را میکنـد (گویی چنان تشـنهی دنیاپرسـتی اسـت که هرگز سـیراب منیشـود!) .این
مثـل گروهـی اسـت کـه آیـات مـا را تکذیـب کردنـد .ایـن داسـتانها را برای آنـان بازگو کن ،شـاید بیندیشـند
(و بیدار شـوند)».
عالمــه طباطبایــی بــه تکذیــب آیــات الهــی را نوعــی ظلــم دانســته و اینگونــه بــه رشح و تبییــن آیــه
پرداختــه اســت:
فقولــه« :و لــو شــئنا أرفعنــاه بهــا» أی لــو شــئنا لرفعنــاه بتلــك اآلیــات و قربنــاه إلینــا ألن فــی القــرب إىل
اللــه ارتفاعــا عــن حضیــض هــذه الدنیــا التــی هــی مبــا لهــا مــن اشــتغال اإلنســان بنفســها عــن اللــه و آیاتــه
أســفل ســافلین و رفعــه بتلــك اآلیــات مبــا آنهــا أســباب إلهیــة ظاهریــة تفیــد اهتــداء مــن تلبــس بهــا لكنهــا ال
تحتــم الســعادة لإلنســان ألن همـهی تأثیرهــا فــی ذلــك منــوط مبشــیئة اللــه و اللــه ســبحانه ال یشــاء ذلــك
ملــن أعــرض عنــه و أقبــل إىل غیرهــا؛ و هــی الحیــاة األرضیــة الالهیــة عــن اللــه و دار کرامتــه فإن اإلعـراض عن
اللــه ســبحانه و تکذیــب آیاتــه ظلــم و قــد حــق القــول منه ســبحانه أنــه ال یهــدی القــوم الظاملیــن و أن الذین
كفــروا وكذبــوا بآیاتــه أولئــك أصحــاب النــار هــم فیهــا خالــدون (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،۸ص .)۳۳۳
پــس اینکــه فرمــود« :و لــو شــئنا لرفعنــاه بهــا» ،معنایــش ایــن میشــود کــه اگــر مــا میخواســتیم او را
بهوســیلهی همیــن آیــات بــه درگاه خــود نزدیــك میکردیــم (آری در نزدیکــی بــه خــدا ،ارتفــاع از حضیــض
و پســتی ایــن دنیــا اســت همچنانکــه دنیــا بــه ســبب اینکــه انســان را از خــدا و آیــات او منــرف و غافــل
میکنــد و بــه خــود مشــغول میســازد ،اســفل ســافلین اســت) و بلنــد شــدن و تکامــل انســان بهوســیلهی
آیــات یادشــده کــه خــود اســباب ظاهــری الهــی اســت ،ســبب هدایــت آدمــی اســت؛ امــا ســعادت را بـرای
آدمــی حتمــی منیســازد؛ زی ـرا هم ـهی تأثیــرش منــوط بــه مشــیت خــدا اســت و مشــیت خداونــد ســبحان
بــه ایــن تعلــق نگرفتــه کــه ســعادت را ب ـرای کســی حتمــی ســازد کــه از او روی برگردانــده و بــه غیــر او
روی منــوده باشــد کــه هــان زندگــی مــادی زمینــی اســت .آری ،زندگــی زمینــی آدمــی را از خــدا و از بهشــت
بازمـیدارد کــه خانـهی کرامــت او اســت و اعـراض از خــدا و تکذیــب آیــات او ظلــم اســت و حکــم حتمــی
ـاب
خــدا جــاری اســت بــه اینکــه مــردم ظــامل را هدایــت نکنــدَ « :والَّ ِذیـ َن كَ َفـ ُروا َوكَ َّذبُــوا بِآیاتِ َنــا أُولَ ِئــكَ أَ ْص َحـ ُ
ـم ِفی َهــا خَالِــدُونَ».
ال َّنــا ِر ُهـ ْ
بنابرایــن ،روی برگردانــدن از آیــات خداونــد متعــال و غافــل شــدن از ذات واالی خداونــدی باعــث
میشــود کــه انســا ن هــم بــه خــودش ظلــم کنــد و هــم بــه جامعــهی خــود؛ بــه ایــن معنــا کــه نقــش خــود
را در دنیــا و جامعــه گــم کــرده و چــو ن خــودش گمـراه شــده اســت ،ســبب گمـراه کــردن و مریــض کــردن
جامعــه خــود نیــز میشــود؛ بــه همیــن علــت ،در همــهی جنبههــا و ازجملــه جنبــهی سیاســی ،فرهنگــی و
اخالقــی نیــز ســقوط میکنــد و بهگونـهای بـرای جامعــه زیــان دارد کــه بـرای آن راه عالجــی نیســت ،مگــر
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحرافات اعتقادی و راهحلهای آن در قرآن و حدیث
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توجــه کــردن بــه نعمتهــای الهــی و یــادآوری همــهی رحــات ،بــرکات و عنایاتــی کــه خداونــد متعــال در
حــق او انجــام داده اســت.
در روایــات اهــل ســنت نیــز ،ایــن تکذیــب ،بــه نادیــده گرفــن براهیــن و ادلــهی الهــی تفســیر شــده و
آمــده اســت:
«حدثنــا ابنحمیــد ،قــال :ثنــا ســلمة ،عــن محمــد ،عــن ســامل أبیالنــر :قصــص القصــص لعلهــم
یتفكــرون یعنــی :بنــی إرسائیــل ،إذ قــد جئتهــم بخــر مــا كان فیهــم مــا یخفــون علیــك ،لعلهــم یتفكــرون،
فیعرفــون أنــه مل یــأت بهــذا الخــر عــا مــى فیهــم إال نبــی یأتیــه خــر الســاء .القــول فــی تأویــل قولــه
تعــاىلَ :ســا َء مثـاً الْ َقـ ْو ُم ال َِّذیـ َن كَ َّذبُــوا بِآیاتِ َنــا َوأَنْف َُسـ ُه ْم كَانُــوا یظْلِ ُمــو َن یقــول تعــاىل ذكــره :ســاء مثـاً القــوم
الذیــن كذبــوا بحجــج اللــه و أدلتــه فجحدوهــا و أنفســهم كانــوا ینقصــون حظوظهــا و یبخســونها منافعهــا
بتكذیبهــم بهــا ال غیرهــا (طــری ،1412 ،ج  ،۹ص )89؛ ابینــر گویــد :فاقصــص القصــص لعلهــم یتفكــرون،
منظــور بنیارسائیــل هســتند .خــدا بــه پیامــرش دســتور داد کــه خــری را بــه ایشــان بــده کــه مربــوط بــه
رسگذشــت ایشــان اســت و از تــو پنهــان میکننــد .شــاید بــه فکــر فــرو رونــد و بفهمنــد کــه کســی منیتوانــد
چنیــن مطلبــی را دربــارهی رسگذشــت آنــان بگویــد ،مگــر آنکــه پیامــری باشــد کــه از آســان ،اخبــار بــه او
وحــی میشــود».
و دربــارهی تأویــل آیـهی رشیفــه بایــد گفــت :چــه بــد اســت عاقبــت کســانی کــه حجتهــای الهــی و
ادلــهی آنهــا را تکذیــب میکننــد و ایــن ســبب میشــود نصیــب آنــان از آییــن الهــی کــم شــود و بهواســطهی
تکذیبشــان ،از منافــع فرســتادن پیامــر از ســوی خــدا کمبهــره باشــند.
درواقــع ،رضر نادیــده گرفــن آیــات الهــی بــه خــود انســان برمیگــردد و ســبب نقصــان بهــرهی او از
نعمتهــای الهــی میشــود و در جامعــه راهــی را انتخــاب میکنــد کــه همیشــه مخالــف راه عمومــی
اســت و در همــهی انتخابهــا ازجملــه انتخابهایــی کــه بــه بعــد سیاســی برمیگــردد ،دچــار شکســت و
ناکامــی میشــود.
در روایتــی از حــرت امــام صــادق نیــز آمــده اســت کــه حــرت امیرمؤمنــان ایــن دســته از افـرادی را
کــه حــق الهــی را نادیــده میگیرنــد و آیــات روشــن او را تکذیــب میکننــد ،درواقــع ،حــق والیــت و حــق
حاکمــهی ره ـران دینــی بــر مــردم را تکذیــب کردهانــد.
ضبن ُسـ َویْ ٍد َع ْن ُم َح َّم ِدبنأَبِـی َح ْم َز َة
« ُم َح َّم ُدبنیَ ْح َیـى َعـ ْن أَ ْح َم َدبن ُم َح َّم ٍـد َعـنِ الْ ُح َس ْینِ بن َسـ ِع ٍید َعـنِ ال َّن ْ ِ 
ُوببنشُ ـ َع ْی ٍب َعـ ْن ِع ْم َرا َنب ن ِمیثَـمٍ َعـ ْن أَبِـی َع ْب ِـد اللَّ ِه ع ق ََال :قَـ َرأَ َر ُج ٌل َع َلى أَ ِمی ِر الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن ع -فَ ِإنَّ ُه ْم
َعـ ْن یَ ْعق َ
َـك َو ل ِكـ َن الظَّالِ ِمیـ َن ب ِ
یب َو لَ ِك َّن َها ُم َخ َّف َف ٌة
ال یُ َك ِّذبُون َ
ِآیـات اللَّ ِه یَ ْج َحـ ُدو َن فَق ََال بَ َل َو اللَّ ِه لَ َق ْد كَ َّذبُو ُه أَشَ ـ َّد التَّك ِْذ ِ
(ع)
َـك لَ یَأْتُـو َن ِب َب ِاطـلٍ یُ َك ِّذبُـو َن ِب ِه َحقَّك (کلینـی ،1407 ،ج  ،۸ص  ،۲۰۰ح )۲۴۱؛ امام صادق فرمودند:
ال یُ َك ِّذبُون َ
ـم َل یكَ ِّذبُونَـكَ َولَ ِكـ َّن الظَّالِ ِمیـ َن ب ِ
ِآیـات اللَّـ ِه
شـخصی در محضر امیراملؤمنیـن ایـن آیـه را قرائـت کـردَ :فإِنَّ ُه ْ
ی ْج َحـدُونَ (انعـام .)33 ،حضرت امیـر(ع) فرمـود :آری بـه خـدا سـوگند! آنان به شـدیدترین وجهـی ،پیامرب اکرم
را تکذیـب کردنـد؛ امـا ایـن تکذیـب بهگونـهای بود که منیتوانسـتند بـا امور باطلشـان ،مانع حق تو شـوند».
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نتیجه

در قــرآن کریــم و روایــات ،بــه تربیــت سیاســی اف ـراد جامعــه توجــه شــده اســت و آیــات و روایــات
متعــددی در ایــن زمینــه وجــود دارد .تربیــت سیاســی ،مبانـیای دارد کــه در قــرآن و روایات به آن اشارهشــده
اســت و از دیــدگاه قــرآن و روایــات تربیــت سیاســی ،یعنــی تربیــت افـرادی بــا جهتگیــری الهــی بــه زندگــی
سیاســی و اجتامعــی ،بهمنظــور پیشــگیری از بــروز انح ـراف احتاملــی حکومــت از موازیــن و آرمانهــای
موردنظــر در جامعــه اســامی تــا بــه ایــن ترتیــب ،ارزشهــای واالی انســانی همچــون کرامــت ،فضیلــت،
آزادی ،مبــارزه بــا اختــاف طبقاتــی و  ...پــاس داشــته شــود؛ لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رویکــرد قــرآن و
روایــات بــه تربیــت سیاســی ،نگاهــی تربیتــی و ایــن نــوع تربیــت ،بــر عقایــد و افــکار انســان مبتنــی اســت.
اگــر بــا نگرشــی توحیدمحــور کــه در آن هــدف از حیــات انســان ،پیمــودن راه کــال اســت ،بــه موضــوع
تربیــت سیاســی بنگریــم ،در ایــن صــورت تربیــت سیاســی ،جریانــی هدفمنــد اســت کــه هــدف آن هدایــت
جامعــه ب ـرای مصالــح دنیــوی و اخــروی مــردم اســت بــه رشط آنکــه ایــن تربیــت ،توحیدمحــور باشــد و
معیارهــای هدایــت بهســوی کــال در زندگــی انســان (اجتامعــی و فــردی) را از کالم خــدا (قــرآن) برگرفتــه
باشــد .انحرافــات اعتقــادی ،مهمتریــن موانــع تربیــت سیاســی در عــر حــارض اســت کــه کافـران و منافقــان،
غفلــت از شــیطان ،نفــاق و دورویــی و تکذیــب آیــات الهــی از مهمتریــن مصادیــق آن هســتند و از دیــدگاه
قــرآن و روایــات ،بــا راهحلهایــی ماننــد اعـراض ،توجــه همیشــگی بــه رحمــت الهــی ،پنــاه بــردن بــه خداونــد
رش وسوس ـههای شــیطان و صداقــت دینــی میتــوان اینگونــه موانــع را برطــرف کــرد.
از ّ
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منابع

•ابناثیر ،علیابنمحمد؛ اسد الغابه فی معرفة الصحابه؛ بیروت ،دارالفکر ۱۴۰۹ ،ق.
•ابنبابویـــه ،محمدبنعلـــی (شـــیخ صـــدوق)؛ الخصـــال؛ قـــم ،منشـــورات جامعـــة املدرســـین فـــی الحـــوزة
العلمیـــة 1362،ش.
•ابنمنظور ،محمدبنمکرم؛ لسان العرب؛ چاپ سوم ،بیروت ،دارالفکر الطباعه والنرش والتوزیع 1414،ق.
•احمدبنفارس ،ابوالحسین؛ معجم مقاییس اللغة؛ مكتبة االعالم االسالمی ۱۴۰۴ ،ق.
•الی ــاس ،ج ــان؛ فلس ــفه تعلی ــم و تربی ــت؛ ترجم ــهی عبدالرض ــا رضاب ــی؛ موسس ــه آموزش ــی و پژوهش ــی ام ــام
خمینـــی(ره) 1385 ،ش.
•راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد؛ مفردات فی غریب القرآن؛ قم ،دفرت نرش کتاب ۱۴۰۴ ،ق.
•رهنامیی ،احمد؛ فلسفه تعلیم و تربیت؛ قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1388 ،ش.
•زبیدی ،محمدمرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ بیروت ،دار الفکر ۱۴۱۴ ،ق.
•سیوطی ،جاللالدین؛ الدراملنثور فی التفسیر املأثور؛ قم ،دارالفکر ۱۴۱۴ ،ق.
•طباطبایی ،محمدحسین؛ املیزان فی تفسیر القرآن؛ قم ،انتشارات اسالمی جامعهی مدرسین 1417 ،ق.
•طربسی ،فضلبنالحسن؛ مجمعالبیان لعلوم القرآن؛ بیروت ،داراملعرفه ۱۴۰۸ ،ق.
•طربی ،محمدبنجریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت ،دار املعرفه 1412 ،ق.
•طریحی ،فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العربی 1403 ،ق.
•عنایت ،حمید؛ مصدق ،حمید؛ بنیاد فلسفه سیاسی؛ تهران ،زمستان 1390 ،ش.
•فخـــر رازی ،محمدبنعمـــر؛ تفســـیر کبیـــر (مفاتیـــح الغیـــب)؛ بیـــروت ،مکتـــب تحقیـــق دار احیـــاء الـــراث
العربـــی 1428 ،ق.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ کتاب العین؛ قم ،دار الهجرة 1410،ق.
•فیض کاشانی ،محسن؛ تفسیر الصافی؛ تهران ،اسالمیه 1362 ،ش.
•فیومی ،احمدب ن محمدبنعىل؛ املصباح املنیر؛ قم ،مؤسسه دار الهجره ۱۴۰۵ ،ق.
•قامئی امیری ،علی؛ سازندگی و تربیت دخرتان؛ نرش انجمن اولیاء و مربیان 1390 ،ش.
•کلینی ،ابوجعفر محمدبنیعقوب؛ کافی؛ دار الکتب االسالمیه 1407 ،ق.
•مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی كلامت القرآن الكریم؛ تهران ،بنگاه ترجمه و نرش کتاب ۱۳۶۰ ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ تهران ،صدرا ۱۳۶۷ ،ش.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران ،دارالکتب االسالمیه ۱۳۷۴ ،ش.
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