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در عــر حــارض، انحرافــات اعتقــادی یکــی از مهم تریــن موانــع 
تربیــت سیاســی اســت کــه این گونــه از موانــع، ســبب ناکارآمدی 
ایــن نــوع تربیت شــده اســت؛ بــه همیــن علــت، مقالــه  ی حــارض 
بــا روش کتابخانــه ای و بــه شــیوه  ی توصیفی_تحلیلــی، بــه دنبــال تبییــن موانــع 
ــج  ــه نتای ــادی و راه حل هــای آن اســت ک ــد انحــراف اعتق ــت سیاســی از بع تربی
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 مهم تریــن ابعاد 
انحرافــات اعتقــادی هســتند کــه راه حل هایــی ماننــد اعــراض، توجــه همیشــگی 
بــه رحمــت الهــی، پنــاه بــردن بــه خداونــد از رّش وسوســه های شــیطان، صداقــت 
دینــی بــرای انحرافــات مذکــور ارائه شــده اســت. درمجمــوع می تــوان گفــت کــه 
آیــات و روایــات ناظــر بــر موانــع تربیــت سیاســی، به ویــژه انحرافــات اعتقــادی 
بیانگــر آن اســت کــه در قــرآن کریــم و روایــات، بــه تربیــت سیاســی افــراد توجــه 
ــع  ــوان موان ــه آن راه حل هــا، می ت ــه در صــورت توجــه ب ــی شــده اســت ک فراوان

انحرافــات اعتقــادی را برطــرف کــرد.

واژگان کلیدی: 
تربیت سیاسی، انحرافات اعتقادی، 

کفر و نفاق، غفلت از شیطان.
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 مقدمه
در ســده  ی اخیــر و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، رضورت طــرح تربیــت سیاســی بســیار منایــان شــد. 
ــرای  ــذا ب ــد و احــکام اســامی اســت؛ ل ــه ای از قواع ــه نظــام سیاســی اســام، خــود حــاوی مجموع ازآنجاک
پــرورش افــراد 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. 
ــد  ــراد تأکی ــر تربیــت سیاســی اف ــز، در ســخنان و نوشــته های خویــش، ب ــن نظــام اســامی نی بنیان گــذار ای
داشــتند؛ زیــرا هــر مکتــب و نظــام سیاســی بــه انســان های توامننــد، کارآمــد و پــر دغدغــه نیازمنــد اســت. 
تربیــت سیاســی، به عنــوان یکــی از ســاحت های تربیــت، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ زیــرا انســان 
موجــودی اجتاعــی اســت و بــرای رســیدن بــه کــاالت خــود از مســیر اجتــاع، ابتــدا بایــد مفاهیــم اساســی 
و مرتبــط بــا ایــن مســیر را بشناســد و بــر اســاس آن برنامه ریــزی کنــد تــا بــه ســعادت حقیقــی برســد. ایــن از 
خصوصیــات همــه  ی انسان هاســت و در همــه  ی جوامــع و زبان هــای گوناگــون و مکاتــب عقیدتــی وجــود 
دارد و بــر اســاس همیــن مکاتــب هــم تربیــت سیاســی شــدت و ضعــف داشــته اســت. در تربیــت سیاســی، 
بــرای تربیــت انســان تــاش می  شــود کــه بتوانــد نقــش خــود را به عنــوان یــک عضــو سیاســی در اجتــاع بــه 
دســت بیــاورد و بشناســد و بــا احــرتام بــه قانــون، بــه نظــارت اجرایــی بپــردازد؛ به عبارت دیگــر، در تربیــت 
سیاســی تــاش می شــود تــا شــخصیت سیاســی افــراد شــکل بگیــرد کــه مجموعــه ای از گرایش هــا و متایاتــی 
اســت کــه دیدگاه هــای سیاســی او را تشــکیل می دهــد. تربیــت افــراد بایــد بــه ایجــاد رابطــه  ی برادرانــه بــا 
ملــل دیگــر و تــاش بــرای تشــکیل امــت اســامی، اســتفاده از آزادی هــای مــروع و ایجــاد آمادگــی نظامــی 
ــار،  ــاع از حیثیــت و رشف انســانی، رشــد و تقویــت جنبه هــای ایث ــراد جامعــه، به منظــور دف در همــه  ی اف
فــداکاری، گذشــت، شــهادت در راه خــدا، داشــن روحیــه  ی شــجاعت و نداشــن تــرس و مبــارزه  ی بی امــان 
ــت سیاســی از  ــر، تربی ــد؛ به عبارت دیگ ــر دشــواری ها بیانجام ــز صــر و مقاومــت در براب ــه خصــم و نی علی
ــوی جامعــه نقــش اساســی دارد. در  ــادی و معن ــه در تحقــق اهــداف م ــت اســت ک ــواع تربی ــن ان مهم تری
هــر جامعــه ای، بــر اســاس نظــام سیاســی حاکــم بــر آن جامعــه، مبانــی و اصولــی وجــود دارد کــه جامعــه 
ــم  ــه انســان، در تعالی ــن اســام ب ــی   دی ــگاه متعال ــه ن ــه ب ــا توج ــرد. ب ــش می ب ــه ســوی اهــداف آن پی را ب
آن، عنایــت ویــژه ای نیــز بــه تربیــت او وجــود دارد. ازآنجاکــه دیــن اســام یــک دیــن اجتاعــی اســت، بــر 
تربیــت اجتاعــی سیاســی انســان ها نیــز بــر اســاس مبانــی قرآنــی و روایــی آن بســیار تأکیــد کــرده اســت. 
بــر اســاس آنچــه در دنیــای سیاســت می گــذرد و مشــاهده می شــود. تربیــت سیاســی بــر پایــه  ی دو دیــدگاه 
ــه  ی  ــا دو گون ــه آنه ــوان ب ــی اســت کــه اصــول تربیــت سیاســی آن نظــام را تشــکیل می دهــد و می ت تربیت
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 می تــوان سیاســت کــرد و بــه قــدرت 
رســید. هنگامی  کــه اصــل بــر بــه دســت آوردن قــدرت از هــر راهــی شــد تعالیــم دینــی نیــز جایــگاه خــود 
را از دســت خواهنــد داد به گونــه ای کــه نتیجــه ای جــز جدایــی دیــن از سیاســت در بــر نخواهــد داشــت. 
دیــن اســام به عنــوان آخریــن و کامل تریــن دیــن در همــه مباحــث پاســخگو بــوده و بــرای ســعادت بــر 
ــه ســاحت های تربیتــی آن اســت و  برنامه هــای تربیتــی مشــخصی دارد کــه تربیــت سیاســی افــراد، ازجمل
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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 داشــته اند؛ 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 در  این  بــاره بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و روایــات ارائــه می کنــد.

پرسش پژوهش
این پژوهش در پی پاسخ به پرسش  های زیر است:

1. از دیدگاه قرآن و روایات، موانع انحرافی اعتقادی تربیت سیاسی چگونه است؟
2. در قــرآن و روایــات، چــه راه حل هایــی بــرای برطــرف کــردن موانــع انحرافــی اعتقــادی تربیــت سیاســی 

ارائه شــده اســت؟
3. تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟

پیشینه پژوهش
ازآنجاکــه موضــوع تربیــت سیاســی بســیار گســرتده اســت، پژوهش هایــی دربــاره ی   ی آن انجــام گرفتــه 

کــه از میــان آنهــا می تــوان بــه پژوهش هــای زیــر اشــاره کــرد:
1. تربیت سیاسی در اندیشه  ی هابز نویسنده: جفری وگان، مرتجم: حسین بریه؛

2. کتاب تربیت سیاسی اجتاعی وحیانی نوشته  ی محمدحسین الهی زاده؛
3. کتاب تربیت سیاسی نوشته  ی محمدحسن فاطمی راد و دیگران؛

4. مقاله  ی تربیت سیاسی در پرتو انتظار، تألیف سید مهدی موسوی؛
5. مقاله  ی »مبانی و مؤلفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی«، نوشته  ی احمد سلحشوری؛

6. مقالــه  ی »بررســی اهــداف تربیــت سیاســی در قــرآن، بــا تأکیــد بــر مبانــی و اصــول تربیتــی« تألیــف 
محمــد داودی.

الزم بــه ذکــر اســت کــه پژوهش هــای انجام شــده، معمــوالً بــه تربیــت سیاســی به طــور عــام، کلــی و از 
بعــد سیاســت پرداخته انــد و ایــن در حالــی اســت کــه پژوهــش حــارض موانــع آن از بعــد انحرافــات اعتقــادی 

و راه حل هــای آن از دیــدگاه قــرآن و روایــات را بررســی کــرده اســت.

1. تربیت سیاسی
بـرای تبییـن مفهـوم تربیـت سیاسـی، ابتـدا باید واژه  ی تربیت و سیاسـت را بررسـی، سـپس با اسـتفاده از 
مفهـوم به دسـت آمده، معنـای تربیـت سیاسـی را نقـد و تحلیـل کنیـم. واژه  ی تربیت از ریشـه  ی »ربـو، یربُو« 
یـا »ربـا، ربـی« یـا »رَأََب« بـه معنـای رشـد و منـو، افـزودن، پـرورش جسـمی و اصـاح و جمـع کـردن اسـت 
)مصطفـوی، 136۰، ج 4، ص 2۰ – 21؛ فیومـی، 14۰5، ج 2، ص 217(. ایـن سـه ریشـه، اشـتقاقات اکـر واژه  ی 
»رب« هسـتند )مصطفـوی، 136۰، ج 4، ص 2۰- 21( و هرکـدام بـا دیگـری نیـز بـر معنـای خاصـی داللـت 
می کننـد. در بررسـی معانـی واژه هـا از ریشـه  ی »ربـی« یـا »ربـا« در معجـم مقاییـس اللغه آمده اسـت: سـه 
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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 
می کننـد )احمد بن فـارس، 14۰4، ج 2، ص 483(. عـده ای تربیـت را از مـاده  ی »ریـب« بـه معنـای »نگهـداری 
کـردن، مراعـات کـردن و مصالـح را در نظـر گرفـن و پـرورش دادن« می  دانند. ابن اثیر می گویـد: واژه  ی تربیت 
از ریشـه  ی »رب«، به معانی اصاح و تدبیر و رسپرسـتی کردن، خوب رسـیدگی کردن و به امتام رسـاندن و کامل 
کردن اسـت )ابن اثیر، 14۰9 ق، ج 2، ص 179؛ ابن منظور، 1414، ج 1، ص 399؛ طریحی، 14۰3، ج 2، ص 65(. به 
نظـر می رسـد بیشـرت لغویـان تربیـت را با عنایت به ریشـه  ی »رب« تعریف کرده اند. برای آشـنا شـدن بیشـرت 

بـا ایـن ریشـه  ی لغـوی و معانی آن، به بررسـی نظـرات برخـی از لغویـان می پردازیم.
در معجم مقاییس اللغه، سـه اصل در معانی مختلف واژه  ی »رب« ذکرشـده اسـت: اصل اول )إصاح الشی( 
کـه اگـر بـه مالـك، خالـق و صاحـب یک چیـز )رب( گفتـه شـود، بـا در نظر گرفـن این اصـل بوده اسـت؛ زیرا 
معمـوالً ایـن سـه، اصاح  گـر 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 )ضمٌّ الشـیء للشـیء( که آن نیز با مفاهیم پیشـین مناسـبت دارد و پیوسـن و اضافه 

و جمـع شـدن چیـزی با چیـز دیگـری را می رسـاند )احمد بن فـارس، 14۰4، ج 2، ص 381 - 382(.
مفرسیـن نیـز در بررسـی لغـوی، مطالبـی دربـاره ی »رب« و »تربیـت« نوشـته اند. در مجمع البیـان آمـده 
اسـت: »رب« معانـی مختلفـی ماننـد رهـر مطـاع، مالـک، صاحـب، پرورش دهنـده و مصلـح دارد و از مصدر 
تربیـت اشـتقاق یافتـه اسـت. اگـر به صورت مجرد و یـا مضاعف بـه کار رود، معنای واحـدی دارد. اینکه گفته 

می شـود فانـی کار و سـاخته  ی خـود را تربیـت کـرد؛ یعنـی آن را رشـد داد )طرسـی، 14۰8، ج 1، ص 95(.
در تفسـیر منونـه آمـده اسـت: امـا واژه  ی »رب« در اصـل، بـه معنـی مالـك و صاحـب چیزی اسـت که به 
تربیـت و اصـاح آن می پـردازد ... بایـد توجـه داشـت کـه رب از مـاده  ی »ربـب« اسـت؛ نـه »ربـو« )مـاده  ی 
اشـتقاق آن مضاعـف اسـت و نـه ناقـص( و به هـرروی در معنـای آن، پـرورش و تربیـت افتاده اسـت و لذا در 

فارسـی، معمـوالً آن را به عنـوان پـروردگار ترجمـه می کننـد )مـکارم شـیرازی، 1374، ج 1، ص 3۰(.
نکتـه  ی قابل توجـه اینکـه »ربب« مضاعف اسـت و به علت ثقیل بودن در تلفظ، حرف »بـاء دوم« به حرف 
علـه  ی »یـاء« تبدیـل شـده تـا در تلفـظ و اسـتعال، سـهولت و تخفیـف ایجاد شـود )ربـب ربی یربـی تربیة(1؛ 

بنابرایـن، نتیجـه می گیریـم کـه معنای تربیـت از ماده  ی »ربب« را برای سـوق دادن به سـوی کال اسـت.
موضــوع تربیــت به عنــوان یــک موضــوع اخاقــی- فرهنگــی، همیشــه موردتوجــه و دغدغــه  ی اجتاعــی 
دانشــمندان اســامی و تأثیرگــذاران علمــی- فرهنگــی جامعــه بــوده و نســبت بــه اجرایــی شــدن آن تاش های 

بســیاری شــده اســت. در اینجــا، بــه دیدگاه هــای برخــی از نظریه پــردازان اســامی اشــاره می کنیــم.
ــت  ــزی و فعالی ــت از برنامه ری ــارت اس ــت عب ــم و تربی ــد: تعلی ــت می  گوی ــف تربی ــینا در تعری ابن س
محاسبه شــده به  منظــور رشــد کــودک، ســامت خانــواده و تدبیــر شــئون اجتاعــی بــرای رســیدن انســان بــه 

ــی، 1388، ج 1، ص 384(. ــدان الهــی )رهنای ــوی و ســعادت جاوی کــال دنی
ــری در دو  ــاس آینده نگ ــر اس ــق ب ــم و دقی ــه  ی منظ ــک برنام ــا ی ــان را ب ــی، انس ــف به نوع ــن تعری ای

1- و حکی أحمد بن یحیی: ال وربیك ال أفعل. قال: یرید ال ورك، فأبدل الباء یاء، ألجل التضعیف.
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حــوزه  ی فــردی و اجتاعــی، بــه رسمنــزل مقصــود می رســاند کــه هــان ســعادت و کــال در دنیــا و آخــرت 
اســت. گفتنــی اســت در ایــن تقســیم  بندی، حــوزه  ی اجتاعــی هــم بــه دو بخــش اجتــاع کوچــک یعنــی 

ــی جامعــه تقســیم می شــود. ــزرگ یعن ــاع ب ــواده و اجت خان
واژه  ی  »سیاست« از ماده  ی »سوس« )ساس( به معانی زیر آمده است:

1. سیاســت بــه کار کســی گفتــه می شــود کــه مهــرتی و تیــاری چهارپایــان را انجــام می دهــد و حاکــم 
و سیاســت مدار بــه کســی گفتــه می شــود کــه بــه اصــاح مــردم و کارهــای آنــان می پــردازد.1

2. سیاســت بــه معنــای امرونهــی کــردن بــه رعیــت، امــر کــردن و اقــدام کــردن بــه کاری و انجــام کاری 
اســت بــرای چیــزی )کســی( کــه بــه مصلحــت آن اســت.2

بنابرایــن، سیاســت یعنــی مصالــح یک چیــز یــا شــخص یــا گروهــی را در نظــر گرفــن و اقــدام جــدی بــرای 
اجــرای آن مصالــح در حــق آنــان اســت. درواقــع، سیاســت، چشــم دورنگــر جامعــه اســت کــه از بــاال و بــا 
احاطــه بــر همه چیــز و همه کــس، مصلحت هــا را رصــد می  کنــد و بــه  تناســب موقعیــت زمانــی و مکانــی، 

بــرای افــراد و کلیــت جامعــه تصمیــم می گیــرد.
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، 139۰، ص 4(. ارســطو جامعــه را متشــکل 
از خانواده هایــی می دانــد کــه بــرای تأمیــن نیــاز خــود گــرد هــم جمــع شــده اند و سیاســت یعنــی کســب 
زندگــی ســعادمتندانه کــه وظیفــه  ی دولــت اســت. در حقیقــت، ارســطو سیاســت را محصــول ضعــف انســان 
می دانــد کــه بــه ســبب رفــع نیازهــای خــود، محتــاج بــه دیگــران اســت و اجتــاع خانــواده، بــرای رفــع ایــن 
نیازهــا، جامعــه را شــکل می  دهــد و بــرای آن دولــت انتخــاب می کنــد تــا بــرای رفــع نیــاز اجتــاع و تعییــن 

اهــداف ســعادمتندانه و رســاندن بــه ایــن اهــداف، اقداماتــی را انجــام دهــد.
بنابراین، با توجه به مطالب یادشده می توان گفت:

ــد از سیاســت جــدا باشــد و منظــور از سیاســت، مشــی و  ــوان و رشایطــی منی توان ــا هــر عن ــت ب تربی
روشــی اســت کــه در آن، بــه روابــط متقابــل مــردم بــا زمامــداران، وضــع و تریــح قوانیــن و کیفیــت تحــزب 
بــرای پیشــرد اهــداف پرداختــه می  شــود. آدمــی منی توانــد دور از اجتــاع و برکنــار از تأثیــرات سیاســی بــه 

زندگــی ادامــه دهــد. پــس بایــد از جوانــب آن آگاه شــود )قامئــی امیــری، 139۰، ص 25-24(.
ــک  ــوان ی ــد نقــش خــود را به عن ــه بتوان ــاش می  شــود ک ــِت انســانی ت ــرای تربی ــت سیاســی، ب در تربی
عضــو سیاســی، در اجتــاع به  دســت بیــاورد و بشناســد و بــا احــرتام بــه قانــون، بــه نظــارت اجرایــی بپــردازد؛ 
به عبارت دیگــر، در تربیــت سیاســی تــاش می شــود تــا شــخصیت سیاســی افــراد شــکل گیــرد کــه مجموعــه ای 
ــه  ــد ب ــراد بای ــت اف ــد. تربی ــای سیاســی او را تشــکیل می ده ــه دیدگاه ه ــی اســت ک ــا و متایات از گرایش ه
ایجــاد رابطــه  ی برادرانــه بــا ملــل دیگــر و تــاش به  منظــور تشــکیل امــت اســامی، اســتفاده از آزادی هــای 

1- »االسة فعل املائی الذی یشوش الدواب سیاسة، یقوم علیها و پروضها؛ و الوالی یشوش الرعیة و أمرهم« )فراهیدی، 141۰، ذیل ماده اسوس(.
2- »كل ذلـك مـن ش الرعیـة سیاسـة أمرتهـا و نهیتهـا؛ و شـاش زیـد اس أمـر و قـام بأمـره. وفـی الخـر »گان وإرسانیـل تشـوه أنبیائهـم.« أی تتـوىل أمرهم 

كاألمـراء و الـوالة، بالرعیـة مـن السیاسـة و هـو القیـام عـى الشـیء مبـا یصلحـه« )طریحـی، 14۰3، ذیل ماده  ی سـوس(.
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مــروع و ایجــاد آمادگــی نظامــی در همــه  ی افــراد جامعــه به منظــور دفــاع از حیثیت و رشف انســانی، رشــد 
و تقویــت جنبه هــای ایثــار، فــداکاری، گذشــت، شــهادت در راه خــدا، داشــن روحیــه  ی شــجاعت، نداشــن 

تــرس، مبــارزه  ی بی امــان علیــه دشــمن و نیــز صــر و مقاومــت در برابــر دشــواری ها بینجامــد.
تربیــت سیاســی عبــارت اســت از »پرورانــدن اســتعدادی درونــی و بــه فعلیــت درآوردن آنهــا در ســایه  ی 
دانــش اجتاعــی ای بــه نــام سیاســت کــه دربــاره ی اجتــاع و جامعــه اســت و بــرای مصالــح، عقایــد و منافــع 
اجتاعــی، بــا هــدف برقــراری امنیــت خارجــی و تفاهــم داخلــی گام برمــی دارد و ســوق دادن به ســوی کــال 

و ســعادت دنیــا و آخــرت هــدف مهــم آن اســت.«
بر اساس این تعریف می توان برای تربیت سیاسی، ارکانی را تعریف کرد:
1. شناخت: شناخت استعدادهای درونی برای به فعلیت درآوردن آنها.

2. حــس شایســتگی سیاســی: حــس نقش آفرینــی بــرای ارتقــای ســطح فهــم و درک سیاســی به  منظــور 
حرکــت در مســیر کــال و ســعادت دنیــوی و اخــروی.

البتــه می تــوان تعریفــی دقیق تــر بــرای تربیــت سیاســی در نظــر گرفــت؛ هاننــد تعریــف جــان الیــاس 
ــد: ــه می گوی ک

تربیــت سیاســی پــرورش فضایــل، دانــش و مهارت هــای موردنیــاز بــرای مشــارکت سیاســی و آمــاده کــردن 
اشــخاص بــرای مشــارکت آگاهانــه در بازســازی آگاهانــه جامعه خــود اســت )الیــاس، 1385، ص 18(.

در ایــن تعریــف، به خوبــی درمی یابیــم کــه جامعه پذیــری سیاســی و تربیــت سیاســی رابطــه ی بســیار 
نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد و ایــن هــان چیــزی اســت کــه جــان الیــاس بــر آن تأکیــد می کنــد.

2. انحراف اعتقادی
اختــال در تفکــر اعتقــادی و اندیشــه دینــی، ازجملــه ناهنجاری هایــی اســت کــه در فــرد ایجاد می شــود. 
ــه از  ــی انجــام دهــد ک ــرد و رفتارهای ــال ممکــن اســت واقعیت هــا را اشــتباه بگی ــن اخت ــرد در بســرت ای ف
شــخص عاقلــی صــادر منی شــود؛ مثــاً منازخوانــدن را بــا دســتوری کــه در رشیعــت اســامی مطرح شــده، بــه 
ذکــر و یــاد خــدا بــودن تلقــی کنــد و بگویــد خداونــد منــاز را بــرای جلوگیــری از غفلــت انســان واجــب کــرده 
اســت و ایــن حکمــت بــا ذکــر و یــاد خــدا محقــق می شــود و ممکــن اســت بگویــد منــاز خوانــدن بــا ارکان 
مخصــوص، واجــب نیســت. چنیــن فــردی بــا اختالــی کــه در تفکــرش ایجادشــده اســت، منــاز را از رفتارهــای 

عبــادی خــود حــذف می کنــد و بــا ایــن انحــراف فکــری، بســیاری از محرمــات الهــی را مرتکــب می شــود.
اعتقــادات و عقایــد از هنجارهایــی هســتند کــه مشــخص می کننــد چــه  کاری درســت اســت و چــه  کاری 
غلــط؛ ازایــن رو، اعتقــادات انســانی جــزء هنجارهــای دینــی اســت. آنچــه در رشیعــت واجــب شــده، قاعــده  ی 

درســتی اســت کــه بایــد انجــام شــود و آنچــه حــرام شــده، قاعــده  ی غلطــی اســت کــه ترکــش الزم اســت.

3. موانع انحراف اعتقادی تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن و روایات
ــا محورهــای نفــاق و دورویــی،  غفلــت از شــیطان و تکذیــب  انحــراف اعتقــادی در تربیــت سیاســی ب
ــده را از  ــیب های یادش ــدا آس ــارض، ابت ــه  ی ح ــن بخــش از مقال ــه در ای ــد ک ــدا می کن ــود پی ــی من ــات اله آی
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ــم: ــکار می پردازی ــه  ی راه ــه ارائ ــپس ب ــم، س ــی می  کنی ــات بررس ــات و روای ــدگاه آی دی

3-1. کفر و نفاق
تربیــت سیاســی به عنــوان یــک اقــدام فرهنگــی– اجتاعــی، نیازمنــد زمینه هــا و رشایــط مناســبی اســت 
کــه افــراد در آن رشایــط و زمینه هــا بتواننــد دانــش و مهارت هــای موردنیــاز خــود را بــرای مشــارکت سیاســی 
آمــاده کننــد؛ اّمــا مــرور بــر تاریــخ جامعــه  ی اســامی نشــان می دهــد کــه در هــر زمانــی، اقشــاری از جامعــه 
ســّد راه حــق و حقیقــت بــوده و بــا نقشــه های پلیــد خــود، در مخــدوش کــردن چهــره  ی دیــن در همــه  ی 
ــه  ــن در زمین ــوان دانســن دی ــه  ی اقتصــاد، چــه در نات ــوه دادن اســام در زمین ــد جل ــاد، چــه در ناکارآم ابع
ــان کفــار و انســان های دورو و  سیاســت و حکومــت داری و چــه در زمینه هــای دیگــر ســعی داشــته اند. آن
ریــاکاری بودنــد کــه ســبب پدیــد آمــدن مشــکات فراوانــی بــرای دیــن شــده اند. ایــن افــراد 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 می کننــد.
»َو َلتُِطــعِ الْكَاِفِریــَن َو الُْمَناِفِقیــَن َودَْع أََذاُهــْم و تــوکل َعــَى اللَّــِه َو كََفــى ِباللَّــِه وَِكیــًا )احــزاب، 48(؛ و 
از کافــران 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.«
ــد و  ــراض می  دان ــرک و اع ــن آســیب را ت ــه، راه حــل ای ــه  ی رشیف ــن آی ــی در تفســیر ای ــه طباطبای عام

این گونــه بــه رشح آن می پــردازد:
قولــه تعــاىل: »َوَل تُِطــعِ الْكَاِفِریــَن َوالُْمَناِفِقیــَن َودَْع أََذاُهــْم و تــوکل َعــَى اللَّــِه وَكََفــى ِباللَّــِه وَِكیــًا« تقــدم 
معنــی طاعــة الكافریــن و املنافقیــن فــی أول الســورة و قولــه: »و دغ أذاهــم« أی اتــرك مــا یؤذونــك باإلعــراض 
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 16، ص 33۰(.
»َوَل تُِطــعِ الْكَاِفِریــَن َوالُْمَناِفِقیــَن َودَْع أََذاُهــْم و تــوکل َعــَى اللَّــِه وَكََفــى ِباللَّــِه وَِكیــًا.« معنــای اطاعــت 
کافــران و منافقــان در ابتــدای ســوره گذشــت. »َودَع أذاهــم«؛ یعنــی آنچــه بــه تــو آزار می رســاند، رهــا کــن 
و در مقــام پیگیــری آن بــر نیــا و خــود را مشــغول بــدان مســاز؛ دلیــل بــر اینکــه معنایــش ایــن اســت کــه مــا 
گفتیــم، جملــه  ی »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 بــرای وکالــت کافــی اســت.
 در کتــاب مجمع البیــان فــی تفســیر القــرآن  هــم این گونــه بــه تبییــن و توضیــح آن پرداخته شــده اســت: 
»وال تطــع الكافریــن و املنافقیــن« هــو مفــرس 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« 
)طرســی، 14۰8 ق، ج 8، ص 569(. »ودع أذاهــم«؛ یعنــی اعــراض و دوری از اذیــت ایشــان بکــن کــه مــن 
البتــه بــه ایــن زودی، امــر ایشــان را کفایــت می کنــم. هــرگاه بــر مــن تــوکل کــردی و بــر طاعــت مــن عمــل 
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منــودی؛ پــس مســلاً همــه  ی آنهــا در تحــت ســلطنت مــن هســتند و آن به منزلــه  ی چیــزی اســت کــه در 
کــف دســت بنــده  ی 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 می  کنــد و غلبــه و پیــروزی می دهــد. »و كفــى باللــه وكیــا«؛ یعنــی خــدا کافــی و متكفــل 

اســت بــه آنچــه بــه او اســناد داده شــده اســت.
کافــران و منافقــان،  همیشــه از راه هــای مختلفــی، بــرای اجــرای نقشــه های شــوم خــود اقــدام می کننــد 
و بــا تبلیغــات گســرتده و اقناع  گونــه، شــیوه های رفتــاری و گفتــاری سیاســی را بــه جامعــه تزریــق می مناینــد 
ــروز شــد؛  ــان پی ــر نقشــه های آن ــوان ب ــی می ت ــن از آموزه هــای دین ــا هوشــیاری و کمــک گرف ــه ب ــه البت ک
هان گونــه کــه قــرآن کریــم راه عــاج این گونــه راه هــا و الگوهــای انحرافــی را در اعــراض و پیــروی نکــردن 
از آنهــا بیــان کــرده اســت. در بیــان روایــات تفســیری اهــل ســنت نیــز، بــرای ایــن الگوهــای انحرافــی، راه حــل 

اعــراض و صبــوری کــردن بیان شــده اســت.
»و أخــرج عبد بن حمیــد و ابن جریــر و ابن ابی  حاتــم عــن قتــادة رضی  الله  عنــه 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 
ــن  ــم ع ــذر و ابن ابی  حات ــر و ابن  املن ــد و ابن جری ــیبة و عبد بن حمی ــی و ابن أبی  ش ــرج الفریاب ــم؛ و أخ أذاه
مجاهــد رضی  الله  عنــه فــی قولــه ودع أذاهــم قــال اعــرض عنهــم« )ســیوطی، 1414، ج 5، ص 2۰7(؛ قتــاده 
گویــد معنــای ســخن خــدا کــه می  گویــد: »یــا أیهــا النبــی إنــا أرســلناك شــاهد«؛ یعنــی بــر امــت به واســطه  ی 
ــة إىل اللــه«؛  ــای »و داعی ــه بهشــت و ترســاننده از جهنــم و معن تبلیــغ، شــاهد هســتی و بشــارت دهنده ب
یعنــی دعــوت بــه شــهادت بــر وحدانیــت خــدا و »بإذنــه«؛ یعنــی بــه ســبب دســتور خــدا و »رساجــا منیــرة«؛ 
ــِه  ــَن اللَّ ــْم ِم ــأَنَّ لَُه ِ الُْمْؤِمِنیــَن ِب ــرِّ یعنــی کتــاب الهــی دعــوت می کنــد مــردم را امــر الهــی و مــراد از »َوبَ
َفْضــًا كَِبیــرًا«، بهشــت الهــی اســت و منظــور از »ول تطــع الكافریــن و املنافقیــن و دع أذاهــم«، صــر کــردن 

نســبت بــه اذیــت ایشــان اســت.
مجاهــد دراین  بــاره 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 دَع أذاهــم أی دعــه إىل اللــه فإنــه یعذبهــم بأیدیکــم و بالنــار و یبیــن هــذا 
قولــه تعــاىل: و تــوکل َعــَى اللَّــِه وَكََفــى ِباللَّــِه وَكِیــًا أی اللــه كاف عبــده )فخــر رازی، 1428، ج 25، ص 174(؛ 
ــان  ــه خــدا واگــذار کــن کــه خــدا آن ــان را ب ــی امــر آن ــن کام خــدا کــه فرمــوده: "ودع أذاهــم"؛ یعن بنابرای
ــه  ــه ســخن خــدا را ک ــد ک ــرد و مشــخص می کن ــش عــذاب خواهــد ک را به وســیله  ی شــا و به وســیله  ی آت
فرمــود: »و تــوکل َعــَى اللَّــِه وَكََفــى ِباللَّــِه وَِكیــًا«، بــه معنــای کفایــت الهــی نســبت بــه بندگانــش اســت.«

ــا ایــن دو بیــان روایــی معلــوم می شــود کــه از نــگاه اهــل ســنت نیــز، راه عــاج الگوهــای انحرافــی  ب
سیاســی کــه بــا شــیوه  ی تبعیــت مطــرح می شــود، هــان پیــروی نکــردن و اعــراض از نقشــه های انحرافــی 
دشــمنان اســت. در روایــات شــیعه هــم از تــوکل به عنــوان یــک راهــکار بســیار عالــی بــا درجــه  ی قــرب بــاال 
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یادشــده اســت:
»حدثنــا أَِبــی َعــْن َســْعٍد َعــِن الَْرِْقــیِّ َعــْن أَِبیــِه رَفََعــُه إىَِل النَِّبــیِّ ص قـَـاَل: َجــاَء َجْرَئِیــُل إىَِل النَِّبــیِّ ص فََقــاَل 
یـَـا رَُســوَل اللَّــِه إِنَّ اللَّــَه تَبـَـارََك َو تََعــاىَل أَرَْســلَِنی إِلَیْــَك  ِبَهِدیَّــٍة لـَـمْ  یُْعِطَهــا أََحــداً قَبْلـَـَك قـَـاَل رَُســوُل اللَّــِه قُلـْـُت َو 
ــْرُ َو أَْحَســُن ِمْنــُه قُلـْـُت َو َمــا ُهــَو قـَـاَل الرَِّضــا َو أَْحَســُن ِمْنــُه قُلـْـُت َو َمــا ُهــَو قـَـاَل الزُّْهــُد َو  َمــا ِهــَی قـَـاَل الصَّ
أَْحَســُن ِمْنــُه قُلـْـُت َو َمــا ُهــَو قـَـاَل اإْلِْخــَاُص َو أَْحَســُن ِمْنــُه قُلـْـُت َو َمــا ُهــَو قـَـاَل الْیَِقیــُن َو أَْحَســُن ِمْنــُه قُلـْـُت 
َو َمــا ُهــَو یـَـا َجْرَئِیــُل قـَـاَل إِنَّ َمْدرََجــَة ذَلـِـَك التَّــوَكُُّل َعــَى اللَّــِه َعــزَّ َو َجــلَّ فَُقلـْـُت َو َمــا التَّــوَكُُّل َعــَى اللَّــِه َعــزَّ 
َو َجــلَّ فََقــاَل الِْعلـْـُم ِبــأَنَّ الَْمْخلـُـوَق اَل یـَـُرُّ َو اَل یَْنَفــُع َو اَل یُْعِطــی َو اَل یَْمَنــُع َو اْســِتْعَاُل الْیَــأِْس ِمــَن الَْخلـْـِق 
ــُد كََذلِــَك لَــْم یَْعَمــْل أِلََحــٍد ِســَوى اللَّــِه َو لَــْم یَــرُْج َو لَــْم یََخــْف ِســَوى اللَّــِه َو لَــْم یَطَْمــْع ِفــی  فَــإِذَا كَاَن الَْعبْ
أََحــٍد ِســَوى اللَّــِه فََهــَذا ُهــَو التَّــوَكُّل )ابن بابویــه، 1362، ص 26۰، ح 1(؛ جرئیــل نــزد پیامــر اکــرم آمــد و عــرض 
کــرد: خداونــد مــرا بــا هدیــه ای کــه تــا بــه حــال بــه احــدی نــداده اســت، نــزد شــا فرســتاده اســت. پیامــر 
اکــرم پرســیدند: آن هدیــه چیســت؟ جرئیــل پاســخ داد: صــر و چیــزی بهــرت از آن. پیامــر اکــرم پرســیدند: آن 
چیســت؟ عــرض کــرد: رضــا و بهــرت از آن. پرســید: بهــرت از آن چیســت؟ گفــت: زهــد و بهــرت از آن. پیامــر اکــرم 
پرســید: بهــرت از آن چیســت؟ گفــت: اخــاص و بهــرت از آن. پیامــر اکــرم پرســید: بهــرت از آن چیســت؟ گفــت: 
یقیــن و بهــرت از آن. پیامــر اکــرم پرســید: بهــرت از چیســت؟ گفــت: باالتریــن آنهــا تــوكل بــر خداســت. پیامــر 
پرســید: تــوکل بــر خــدا چیســت؟ عــرض کــرد: اینکــه بدانــی کــه هیــچ مخلوقــی رضر و نفعــی منی رســاند و 
چیــزی عطــا منی کنــد و مانــع چیــزی هــم منی شــود و اینکــه از مخلوقــات مأیــوس باشــد؛ پــس هنگامی کــه 
بنــده  ی الهــی این گونــه باشــد، کاری بــرای غیــر خــدا انجــام منی دهــد و امیــدش بــه غیــر خــدا نیســت و از 

غیــر خــدا منی ترســد و طمــع و امیــدی بــه غیــر از خــدا نــدارد و ایــن تــوکل اســت.«
بــا توجــه بــه ایــن روایــت، ایــن نکتــه اســتنباط می شــود کــه بــرای رهایی از مکــر و نقشــه  ی دشــمنان، در 
همــه  ی مراحــل زندگــی و در همــه  ی رفتارهــای اجتاعــی، فرهنگــی، سیاســی و... تــوکل و اعتــاد صددرصــد 
ــا ایــن الگوهــای انحرافــی ارائه شــده  ــان، از مهم تریــن و کارآمدتریــن شــیوه های برخــورد ب بــه خداونــد من

از ســوی دشــمن اســت.

3-2. غفلت از شیطان
غفلــت در لغــت بــه معنــای پوشــیده و مخفــی بــودن اســت )ابن منظــور، 1414، ج 2، ص 21؛ زبیــدی، 
ــده،  ــیده ش ــر ایشــان پوش ــت، ب ــت غفل ــه عل ــئله ای ب ــه مس ــی اســت ک 1414، ج 3، ص 267( و آن هنگام

ــی، 14۰4، ص 368.( ــاک شــود )راغــب اصفهان ــه آن مســئله از ذهــن انســان پ ــه ای ک به گون
ــواع انحــراف  ــاً ریشــه و اســاس همــه  ی ان ــن مفاهیمــی اســت کــه تقریب غفلــت از شــیطان، از عام تری
ــروان  ــوان پی ــه به عن ــک جامع ــمنان ی ــی و دش ــاد اصل ــوان من ــیطان به عن ــت از ش ــده اســت. غفل شمرده ش
ــد  ــی به شــار می آین ــن آســیب های تربیت ــد، از مهم تری ــع، خــط و مشــی شــیطانی دارن شــیطان کــه درواق
کــه اگــر بــرای عــاج آن چــاره ای اندیشــیده نشــود، آن جامعــه را بــه تباهــی می کشــاند. در موضوع سیاســت، 
ــاع  ــراد اجت ــت و اف ــه، حکوم ــه جامع ــمن، متوج ــت از دش ــه  ی غفل ــیب از ناحی ــر و آس ــن خط بزرگ تری
می شــود؛ به گونــه ای کــه هــر جامعــه خــود را در برابــر کیــد و نقشــه های خرابکارانــه  ی دشــمن آمــاده نگــه 
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نــدارد و بــه خــواب غفلــت فــرو بــرود، دچــار ضعــف، رسســپردگی و شکســت خواهــد شــد؛ بــه همین ســبب، 
ــم1: ــه بررســی ایــن آســیب می پردازی ــاره، ب ــه توصیه هــای قرآنــی دراین  ب ــا توجــه ب ب

ــِة  ــَجرََة بَــَدْت لَُهــَا َســوْآتُُهَا َوطَِفَقــا یْخِصَفــاِن َعلَیِهــَا ِمــْن َوَرِق الَْجنَّ ُهــَا ِبُغــُروٍر َفلَــاَّ َذاَقــا الشَّ »َفَدلَّ
ــٌن )اعــراف،  ــُدوٌّ ُمِبی ــَا َع ــیطَاَن لَكُ ــَا إِنَّ الشَّ ــْل لَكُ ــَجرَِة َوأَُق ــَا الشَّ ــْن تِلْكُ ــَا َع ــْم أَنَْهكُ ــَا أَلَ ــَا َربُُّه َونَاَداُه
22(؛ و بــه ایــن ترتیــب، آنهــا را بــا فریــب )از مقامشــان( فــرود آورد و هنگامی کــه از آن درخــت چشــیدند، 
اندامشــان ]= عورتشــان [ بــر آنــان آشــکار شــد و رشوع کردنــد بــه قــرار دادن برگ هــای )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 بــرای شــا دشــمن آشــکاری اســت؟!«
عامه طباطبایی در رشح و تبیین این آیه  ی رشیفه آورده است:

ــة. التدلیــة التقریــب و اإلیصــال كــا أن التــدىل الدنــو و  ــه تعــاىل: »فدّلهــا بغــرور« إىل آخــر اآلی قول
االسرتســال و كأنــه مــن االســتعارة مــن دلــوت الدلــو أی أرســلتها و الغــرور إظهــار النصــح مــع إبطــان الغــش 
و الخصــف الضــم و الجمــع و منــه خصــف النعــل؛ و فــی قولــه: »َونَاَداُهــَا َربُُّهــَا أَلَــْم أَنَْهكُــَا َعــْن تِلْكُــَا 
ــَجرَِة« داللــة عــى أنهــا عنــد توجــه هــذا الخطــاب كانــا فــی مقــام البعــد مــن ربهــا ألن النــداء هــو  الشَّ

الدعــاء مــن بعــد )طباطبایــی، 1417، ج 8، ص 35(؛
»فدالهــا بغــرور ...« »تدلیــة« بــه معنــای نزدیــک کــردن و رســاندن اســت، همچنان کــه »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 به  هــم منضــم منــودن اســت و از همیــن جهــت، پــاره دوز را »خاصــف 
ــم  ــد و به  ه ــع می  کن ــده، جم ــم جداش ــه از ه ــش را ک ــای کف ــاره دوز، پاره ه ــون پ ــد؛ چ ــل« می گوین النع

ــی آورد. ــش درم ــورت اول ــازد و به ص ــم می  س منض
ــَجرَِة« داللــت دارد بــر اینکــه آدم و حــوا  و اینکــه فرمــود: »َونَاَداُهــَا َربُُّهــَا أَلـَـْم أَنَْهكـُـَا َعــْن تِلْكـُـَا الشَّ
در آن هنــگام کــه خداونــد ایــن خطــاب را بــه آنــان می کــرد، از مقــام قــرب خــدا دور شــده بودنــد، بــرای 

اینکــه »نــدا« بــه معنــای صــدا زدن از دور اســت.
بنابرایــن، هــدف اصلــی شــیطان، دور کــردن انســان از ســاحت قــرب خداونــد متعــال اســت کــه ســبب 
ــرت  ــاف فط ــان برخ ــه، انس ــد و درنتیج ــد ش ــی خواه ــای اله ــه از آموزه ه ــی جامع ــای کل ــدن فض دور ش
ــا  ــه تطابــق نداشــن ب ــه تربیــت یافــن، در اصطــاح علــم تربیتــی، ب انســانی تربیــت می شــود کــه این گون
فطــرت انســانی شــهرت یافتــه اســت، به گونــه ای کــه شــهید مطهــری آن را به عنــوان دومیــن مانــع تربیــت 
سیاســی ذکــر می  کنــد و دراین  بــاره می فرمایــد: »ازجملــه اصــول اساســی در تربیــت انســان، تطابــق تربیــت 

لََهـا َزكَِریـا ...«)آل  عمران،  ـیطَاِن الرَِّجیـِم * فَتََقبَّلََها َربَُّهـا ِبَقبُوٍل َحَسـٍن َوأَنْبَتََها نَبَاتًا َحَسـًنا وَكَفَّ یتََهـا ِمـَن الشَّ ی أُِعیُذَهـا ِبـَك َوذُرِّ یتَُها َمْریـَم َوإِنِـّ ی َسـمَّ 1- »... َوإِنِـّ
.)37 – 36

یطَاُن إاِلَّ ُغرُورًا« )إرساء، 64(. »َواْستَْفِزْز َمِن اْستَطَْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوتَِك َوأَْجلِْب َعلَیِهْم ِبَخیلَِك َورَِجلَِك َوَشارِكُْهْم ِفی اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َوِعْدُهْم َوَما یِعُدُهُم الشَّ
َك َعَى َشـَجرَِة الُْخلِْد َوُملْـٍك اَل یبَْى« )طـه، 12۰(؛ »فَأَكََا ِمْنَهـا فَبََدْت لَُهَا َسـوْآتُُهَا َوطَِفَقا یْخِصَفـاِن َعلَیِهَا  ـیطَاُن قَـاَل یـا آَدُم َهـْل أَُدلُـّ »فََوْسـَوَس إِلَیـِه الشَّ

ُه فََغـَوى« )هـان، 121(؛ ثُـمَّ اْجتَبَاُه َربُُّه فَتَـاَب َعلَیِه َوَهـَدى )هان، 122(. ِمـْن َوَرِق الَْجنَّـِة َوَعـَى آَدُم َربَـّ
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بــا فطــرت انســانی اســت؛ یعنــی بــر اســاس شــناخت فطــرت انســان، بایــد همــه  ی اســتعدادهای هاهنــگ 
بــا فطــرت انســان را پــرورش داد؛ زیــرا 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 
ــه  ــری، 1367، ص 44(. این گون ــرورش داد« )مطه ــود آن را پ ــدارد و منی ش ــود ن ــت، وج ــه نیس ــزی ک آن چی
ــژه بعــد سیاســی  ــر همــه  ی ابعــاد مهــم جامعــه به وی ــا فطــرت انســانی، ب ــق ب ــدون تطاب ــِن ب ــرورش یاف پ
ــرای خاصــی از رش شــیطان و دشــمنان  ــس ب ــد؛ پ ــی می کن ــذارد و آن را از اخــاق سیاســی ته ــر می  گ تأثی
شــیطان صفت 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:
ـیطَاَن  ـَجرَِة َوأَُقـْل لَكَُا إِنَّ الشَّ »القـول فـی تأویـل قولـه تعـاىل: َونَاَداُهـَا َربُُّهَا أَلَـْم أَنَْهكَُا َعـْن تِلْكَُا الشَّ
لَكُـَا َعـُدوٌّ ُمِبیـٌن یقـول تعـاىل ذكـره: و نـادى آدم و حـواء ربهـا: أمل أنهـا عـن أكل مثرة الشـجرة التـی أكلتا 
مثرهـا و أعلمكـا أن إبلیـس لكـا عـدو مبیـن؟ یقـول: قد أبـان عداوته لكا برتك السـجود آلدم حسـدا و بغیا. 
كـا: حدثنـا القاسـم، قـال: ثنـا الحسـین، قـال: ثنی حجـاج، عن أبی معـر، عـن محمد بن قیس، قولـه: عن أما 
الشـجرة و ثـل لكـا إن الشـیطان الكـا 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 فكـا دمیـت الشـجرة تدمیـن كل شـهر و أما أنت یـا حیة فأقطـع قوامئك فتمشـین عى وجهك 
و سیشـدخ رأسـك مـن لقیـك؛ اهبطـوا بعضکـم لبعـض عـدو« )طـری، 1412، ج 8، ص 1۰6(. در تأویـل آیه  ی 
ـیطَاَن لَكَُا َعُدوٌّ ُمِبیـٌن«، خدا به حرت  ـَجرَِة َوأَُقـْل لَكَُا إِنَّ الشَّ »َونَاَداُهـَا َربُُّهـَا أَلَـْم أَنَْهكُـَا َعـْن تِلْكَُا الشَّ
آدم و حـوا)ع( خطـاب کـرد: »آیـا مـن شـا را نهـی نکـردم و نگفتم که از ایـن درخت نخورید و به شـا نگفتم 
کـه ابلیـس دشـمن شاسـت؟!« خـدا فرمـود: »دشـمنی ابلیـس که از روی حسـد و رسکشـی بود، به واسـطه  ی 

اینکـه سـجده نکرد بـر آدم، آشکارشـده بود.«
محمــد ابن قیــس در توضیــح آیــه  ی یادشــده می  گویــد: »چــرا خوردیــد، درحالی کــه مــن شــا را از ایــن 
کار نهــی کــرده بــودم؟!« حــرت آدم گفــت: »حــواء مــن را بــه طمــع انداخــت.« خــدا از حــوا پرســید: »چــرا 
او را بــه طمــع انداختــی؟« حــوا گفــت: »آن مــار بــه مــن دســتور داد.« خــدا بــه مــار گفــت: »چــرا چنیــن 
ــده  ــون رانده ش ــس ملع ــود: »ابلی ــدا فرم ــتور داد.« خ ــن دس ــه م ــس ب ــت: »ابلی ــار گف ــتوری دادی؟« م دس
ــو جــاری  ــی از ت ــه کــه خــون درخــت را جــاری ســاختی، هــر مــاه خون ــو ای حــوا! هان گون ــا ت اســت؛ ام
می شــود و تــو ای مــار! ســتون های بدنــت بریــده می گــردد و تــو بــر شــکمت می خــزی و هــر کــس تــو را 

ببینــد، رس تــو را خواهــد شکســت.«
ــودش  ــر کســی در وج ــه اگ ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــه را می ت ــن نکت ــیری ای ــان تفس ــن بی ــن، از ای بنابرای
حســادت باشــد، به نوعــی خلــق و خــوی او شــیطانی اســت و در مســیر شــیطان گام برمــی دارد؛ پــس چنیــن 
ــد و در  ــه می  زن ــز رضب ــه جامعــه و اخــاق عمومــی جامعــه نی ــر گمــراه کــردن خــود، ب شــخصی عــاوه ب

بخــش تربیتــی تأثیرگــذار خواهــد بــود.
در روایــات شــیعه نیــز، بــه مراقبــت از وسوســه های شــیطان توصیه هــای فراوانــی شــده اســت کــه در 
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اینجــا، بــه یــک روایــت از تفســیر روایــی اشــاره می کنیــم:
ـیطَاَن لَكَُا َعـُدوٌّ ُمِبیٌن )اعـراف، 22(؛  ـَجرَِة َوأَُقْل لَكُـَا إِنَّ الشَّ »َونَاَداُهـَا َربُُّهـَا أَلَـْم أَنَْهكُـَا َعـْن تِلْكُـَا الشَّ
عتـاب عـى مخالفـة النهـى و توبیخ عى االغرتار بقول العدو )فیض کاشـانی، 1362، ج 2، ص 186(؛ 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 می کند.«
ــان را در  ــا افــرادی کــه راه شــیطانی دشــمنان و نقشــه های آن ــد ب ــی، بای ــان روای ــن بی ــه ای ــا توجــه ب ب
جامعــه گســرتش می دهنــد، بــا قاطعیــت کامــل برخــورد کــرد تــا آســیبی بــه فضــای عمومــی جامعــه وارد 
نشــود، به ویــژه فضــای سیاســی جامعــه کــه رشط اصلــی در آن، رعایــت اخــاق اســت کــه درنتیجــه  ی آن، 

تربیــت سیاســی حاصــل خواهــد شــد.

3-3. نفاق و دورویی
ــه نفــاق و دورویــی اشــاره کــرد کــه بــه علــت نبــود  از دیگــر آســیب های تربیــت سیاســی می تــوان ب
صداقــت در ایــن آســیب، رضرهــای جران  ناپذیــری بــه بخش هــای مختلــف جامعــه ازجملــه بخــش سیاســی 
ــد؛  ــد ش ــی خواه ــال اساس ــار اخت ــی، دچ ــی سیاس ــک بداخاق ــا ی ــی، ب ــش حکومت ــود و بخ آن وارد می  ش
درنتیجــه، اگــر جامعــه ای بــه بداخاقــی سیاســی روی آورد، کم کــم از درون، دچــار فروپاشــی خواهــد شــد و 

از بیــرون هــم زمینــه  ی مناســبی بــرای اجــرای نقشــه های دشــمنان مهیــا خواهــد شــد.
ــَهُد إِنَّ  ــُه یْش ــولُُه َواللَّ ــَك لَرَُس ــُم إِنَّ ــُه یْعلَ ــِه َواللَّ ــوُل اللَّ ــَك لَرَُس ــَهُد إِنَّ ــوا نَْش ــوَن َقالُ ــاَءَك الُْمَناِفُق »إَِذا َج
ــهادت  ــا ش ــد: "م ــد، می گوین ــو می  آین ــان نــزد ت ــون، 1(؛ هنگامی کــه منافق ــوَن )منافق الُْمَناِفِقیــَن لَكَاِذبُ
می دهیــم کــه یقینــاً تــو رســول خدایــی!" خداونــد می دانــد کــه تــو رســول او هســتی؛ امــا خداونــد شــهادت 

ــد.« ــان ندارن ــه ســخن خــود ای ــو هســتند و ب ــان دروغ گ ــه منافق می دهــد ک
عامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه  ی رشیفــه، ســخنان و اخبــار شــخص منافــق را عیــن کــذب و دروغ 

می  دانــد و می گویــد:
ــُه  ــولُُه َواللَّ ــَك لَرَُس ــُم إِنَّ ــُه یْعلَ ــِه َواللَّ ــوُل اللَّ ــَك لَرَُس ــَهُد إِنَّ ــوا نَْش ــوَن َقالُ ــاَءَك الُْمَناِفُق قولــه تعــاىل: »إَِذا َج
یْشــَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقیــَن لَكَاِذبُــوَن« املنافــق اســم فاعــل مــن النفــاق و هــو فــی عــرف القــرآن إظهــار اإلیــان و 

إبطــان الكفــر.
ــا  ــو وصــف الخــر كالصــدق و رمب ــة الخــر للخــارج فه ــدم مطابق و الكــذب خــاف الصــدق و هــو ع
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 خرییــن و الثانــی صدقــا وكذبــا مخرییــن.
فقولــه: »إَِذا َجــاَءَك الُْمَناِفُقــوَن َقالُــوا نَْشــَهُد إِنَّــَك لَرَُســوُل اللَّــِه« حكایــة إلظهارهــم اإلیان بالشــهادة عى 
الرســالة فــإن فــی الشــهادة عــى الرســالة إیانــا مبــا جــاء بــه الرســول ص و یتضمــن اإلیــان بوحدانیتــه تعالی 

و باملعــاد و هــو اإلیــان الكامــل )طباطبایــی، 1417، ج 19، ص 278(؛
ــَهُد إِنَّ  ــُه یْش ــولُُه َواللَّ ــَك لَرَُس ــُم إِنَّ ــُه یْعلَ ــِه َواللَّ ــوُل اللَّ ــَك لَرَُس ــَهُد إِنَّ ــوا نَْش ــوَن َقالُ ــاَءَك الُْمَناِفُق »اَِذا َج
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الُْمَناِفِقیــَن لَكَاِذبُــوَن« واژه  ی »منافــق« اســم فاعــل از بــاب مفاعلــه از مــاده  ی »نفــاق« اســت کــه در عــرف 
قــرآن، بــه معنــای اظهــار ایــان و پنهــان داشــن کفــر باطنــی اســت؛ و واژه  ی »كــذب« بــه معنای دروغ اســت 
کــه ضــد راســتی اســت و حقیقتــش عبــارت اســت از اینکــه خــری کــه گوینــده می دهــد بــا خــارج مطابقــت 
نداشــته باشــد؛ پــس صــدق و کــذب وصــف خــر اســت؛ ولــی چه بســا مطابقــت »در صــدق« و مخالفــت »در 
کــذب« بــه حســب اعتقــاد خردهنــده را هــم صــدق و کــذب می نامنــد؛ درنتیجــه، خــری کــه بــر حســب 
اعتقــاد خردهنــده مطابــق بــا واقــع باشــد، صــدق می نامنــد، هرچنــد کــه درواقــع مطابــق نباشــد و مخالفت 
خــر بــه حســب اعتقــاد خردهنــده را دروغ می نامنــد، هرچنــد کــه درواقــع مخالــف نباشــد. نــوع اول را 

صــدق و کــذب خــری و نــوع دوم را صــدق و کــذب مخــری می گوینــد.
ــان  ــار ای ــت اظه ــِه«، حکای ــوُل اللَّ ــَك لَرَُس ــَهُد إِنَّ ــوا نَْش ــوَن َقالُ ــاَءَك الُْمَناِفُق ــس اینکــه فرمــود: »إَِذا َج پ
منافقیــن اســت کــه گفتنــد: »شــهادت می دهیــم کــه تــو حتــاً رســول خدایــی«؛ زیــرا ایــن گفتــار، ایــان بــه 
حقانیــت دیــن اســت کــه هنگامی  کــه 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 دروغ گوســت کــه در ارتبــاط بــا دیگــران، ســخن واقــع و درســت را از روی 
بی اعتقــادی و از روی مکــر و حیلــه بــه زبــان مــی آورد تــا بعدهــا بتوانــد نقشــه  ی خــود را روی طــرف مقابــل 
یــا اطرافیــان و یــا مخاطبــان خــود پیــاده کنــد و رضبــه  ی خــود را از نظــر اعتقــادی یــا اخاقــی یــا اقتصــادی یا 
فرهنگــی و یــا سیاســی وارد کنــد کــه اگــر در بعــد سیاســی باشــد، اثــرات نامطلوبــی بــر روی تربیــت سیاســی 
خواهــد گذاشــت. به گونــه ای هاننــد یــک شــخص صالــح در بخش هــای مهــم حکومتــی جــای می گیــرد و 

در بازدهــی کارهــای سیاســی اختــال ایجــاد می کنــد.
در کتاب الدر املنثور فی التفسیر باملأثور نیز، درباره ی شخص منافق آمده است:

ــر و  ــذی و النســائی و ابن جری ــاری و مســلم و الرتم ــد و البخ ــد و عبد بن حمی »أخــرج ابن ســعد و أحم
ابن املنــذر و الطرانــی و ابن مردویــه عــن زید بن أرقــم قــال خرجنــا مــع رســول  الله فــی ســفر فأصــاب النــاس 
شــدة فقــال عبدالله بن أبــی   ألصحابــه التنفقــوا عــى مــن عنــد ولی  اللــه حتــى ینفضــوا مــن حولــه و قــال لــن 
رجعنــا إىل املدینــة لیخــرج األمــم منهــا األذل. فأتیــت النبــی فأخرتــه بذلــك فأرســل إىل عبدالله بن أبــی فســأله 
فاجتهــد یمینــه مــا فعــل. فقالــوا: كــذب زیــد رســول  الله 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، 1414، ج 6، ص 222(؛ زیــد ابن ارقــم گویــد: بــا رســول  الله بــه ســفری 
رفتیــم کــه در آن مــردم گرفتــار ســختی شــدند. عبدالله  ابن ابــی بــه یارانــش گفــت: التنفقــوا عــى مــن عنــد 
ولی  اللــه حتــى یقضــوا مــن حولــه و قــال لــی رجعنــا إىل املدینــة لیخــرج األثــر منهــا األذل؛ بــه کســانی کــه 
ــه  ــا ب ــه م ــوند و هنگامی  ک ــده ش ــر و پراکن ــا از دور پیام ــد ت ــاق نکنی ــتند، انف ــول  الله ان هس ــون رس پیرام
مدینــه بازگشــتیم، او را از مدینــه اخــراج کنیــم. زیــد گویــد: مــن نــزد رســول  الله رفتــم و ماجــرا را گفتــم و 
پیامــر اکــرم   عبداللــه ابن ابــی را طلــب کــرد و از او توضیــح خواســت. عبدالله  ابن ابــی بســیار قســم خــورد کــه 
چنیــن کاری نکــرده و گفتنــد کــه مــن بــه رســول  الله دروغ گفتــه  ام. 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 
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صــدا زد تــا برایشــان طلــب اســتغفار کنــد؛ امــا آنــان روی گرداندنــد و ایــن اســت معنــای آیــه کــه در وصــف 
منافقیــن می فرمایــد: شــب مســند آنــان ]و[ مردمانــی کوچــک و حقیــر بودنــد.«

شــدت منفــور بــودن شــخص منافــق، نکتــه ای اســت کــه در این بیــان تفســیری، به روشــنی، قابل اســتفاده 
اســت و علــت آن  هــم نبــوِد صداقتــی اســت کــه شــخص منافــق بــا ســخنان و کارهــای خــود، درصــدد فریــب 
دادن افــراد دیگــر اســت تــا در عیــن دوســتی، رضبه هــای مهلــک خــود را در بخش هــای مختلــف جامعــه 

وارد کنــد.
در روایــات شــیعه هــم منافــق بــه یــک درخــت خرمــا تشــبیه شــده اســت کــه بــه علت نامناســب بــودن، 

از آن منی تــوان در ســاخت خانــه اســتفاده کــرد:
ــی  ــْن أَِب ــاٍر َع ــْن َسِعیدِ بن یََس ــَى َع ــْن ُعثَْانَ بن ِعی ــیِّ َع ــنِ بن َعلِیٍّ الُْكوِف ــِن الَْحَس ــَعرِیُّ َع ــیٍّ اأْلَْش ــو َعلِ »أَبُ
َعبْــِد اللَّــِه ع قـَـاَل قـَـاَل رَُســوُل اللَّــِه ص  َمثـَـُل  الُْمَناِفــقِ  َمثـَـُل  ِجــْذعِ  النَّْخــلِ  أَرَاَد َصاِحبُــُه أَْن یَْنتَِفــَع ِبــِه ِفــی بَْعــِض 
ِبَنائـِـِه فَلـَـْم یَْســتَِقْم لـَـُه ِفــی الَْمْوِضــعِ الَّــِذی أَرَاَد فََحوَّلـَـُه ِفــی َمْوِضــعٍ آَخــَر فَلـَـْم یَْســتَِقْم لـَـُه فـَـَكاَن آِخُر ذَلـِـَك أَْن 
أَْحرَقـَـُه ِبالنَّــاِر )کلینــی، 14۰7، ج 2، ص 396، ح 5(؛ پیامــر اکــرم فرمــود: مثــل منافــق، هاننــد نخــل خشــکیده 
ــد؛ امــا قــدرت  ــوان ســتون اســتفاده کن اســت. صاحبــش می خواهــد کــه از آن در ســاخت ســاختان به عن
الزم را بــرای اســتفاده در هیــچ کجــای ســاختان نــدارد و در آخــر از روی ناچــاری، بایــد آن را بســوزاند« و در 

برخــی دیگــر از روایــات نیــز، علــت نفــاق، لهــو و لعــب شمرده شــده اســت:
ــاِء  ــاَل: اْســِتَاعُ  الِْغَن ــِه ع قَ ــِد اللَّ ــوٍب َعــْن َعْنبََســَة َعــْن أَِبــی َعبْ »َعلِیُّ بن إِبْرَاِهیــَم َعــْن أَِبیــِه َعــِن ابن َمْحبُ
ــَاُء الــزَّْرع  )هــان، ج 6، ص 434، ح 23(؛ امــام صــادق)ع(  ــَا یُْنِبــُت الْ ــِب كَ َو اللَّْهــِو یُْنِبــتُ  النَِّفــاقَ  ِفــی الَْقلْ
فرمودنــد: گــوش دادن بــه غنــا و لهــو، ســبب رویــش نفــاق در قلــب انســان می شــود، هان طــور کــه آب 

ســبب رویــش زراعــت می شــود.«
ــی، گــوش  ــاق و دوروی ــه یکــی از علت هــای ایجــاد نف ــوم می شــود ک ــات معل ــن روای ــه ای ــا توجــه ب ب
کــردن غنــا و لهــو و لعــب اســت کــه درمــان آن خشــکاندن و از بیــن بــردن ریشــه  ی نفــاق اســت کــه بــا 

ــود. ــر خواهــد ب ــه معــاد امکان پذی ــاد ب ــی و اعتق صداقــت دین

3-4. تکذیب آیات الهی
نادیــده گرفــن و نپذیرفــن آیــات خداونــد متعــال کــه عامــل اصلــی در انحطــاط اخاقــی و اعتقــادی 
انســان اســت، از دیگــر آســیب های تربیــت سیاســی اســت کــه انســان را از داشــته های سیاســی- اجتاعــی 
خــود غافــل می  کنــد و او را بــه یــک مانــع بــرای رشــد و پیرفــت تربیــت سیاســی جامعــه تبدیــل می منایــد 

کــه علــت آن، تنهــا بــه ســبب نپذیرفــن آموزه هــای سیاســی- اجتاعــی اســام اســت.
بنابرایــن، غفلــت از داشــته هایی کــه خداونــد متعــال بــه انســان عنایــت داشــته اســت، به نوعــی، رضبــه 
ــه نظــام سیاســی  ــر انســان ب ــز، اگ ــد سیاســت نی ــی اســت. در بع ــه آن داشــته ها و نعمت هــای اله زدن ب
مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی بی توجهــی 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 

ــود: ــاره می ش ــاره اش دراین ب
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»َولَـْو ِشـْئَنا لَرََفْعَنـاُه ِبَهـا َولَِكنَُّه أَْخلَـَد إىَِل اْلَرِْض َواتََّبَع َهـَواُه َفَمَثلُُه كََمَثِل الْكَلِْب إِْن تَْحِمـْل َعلَیِه یلَْهْث أَْو 
بُـوا ِبآیاتَِنا َفاْقُصـِص الَْقَصَص لََعلَُّهـْم یَتَفكَُّروَن )اعـراف، 176(؛ و اگر  تَْتُكْـُه یلَْهـْث َذلِـَك َمَثـُل الَْقـْوِم الَِّذیـَن كَذَّ
می خواسـتیم، )مقـام( او را بـا ایـن آیـات و علـوم و دانش ها بـاال می بردیم؛ اما اجبار، برخاف 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 مـی آورد و اگـر او را بـه حال خود 
واگـذاری، بـاز همیـن کار را می کنـد )گویی چنان تشـنه  ی دنیاپرسـتی اسـت که هرگز سـیراب منی شـود!(. این 
مثـل گروهـی اسـت کـه آیـات مـا را تکذیـب کردنـد. ایـن داسـتان ها را برای آنـان بازگو کن، شـاید بیندیشـند 

)و بیدار شـوند(.«
عامــه طباطبایــی بــه تکذیــب آیــات الهــی را نوعــی ظلــم دانســته و این گونــه 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 همــه  ی تأثیرهــا فــی ذلــك منــوط مبشــیئة اللــه و اللــه ســبحانه ال یشــاء ذلــك 
ملــن أعــرض عنــه و أقبــل إىل غیرهــا؛ و هــی الحیــاة األرضیــة الاهیــة عــن اللــه و دار کرامتــه فإن اإلعــراض 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 8، ص 333(.
پــس اینکــه فرمــود: »و لــو شــئنا لرفعنــاه بهــا«، معنایــش ایــن می شــود کــه اگــر مــا می خواســتیم او را 
به وســیله  ی همیــن آیــات بــه درگاه خــود نزدیــك می کردیــم )آری در نزدیکــی بــه خــدا، ارتفــاع از حضیــض 
و پســتی ایــن دنیــا اســت همچنان کــه دنیــا بــه ســبب اینکــه انســان را از خــدا و آیــات او منــرف و غافــل 
می  کنــد و بــه خــود مشــغول می ســازد، اســفل ســافلین اســت( و بلنــد شــدن و تکامــل انســان به وســیله  ی 
آیــات یادشــده کــه خــود اســباب ظاهــری الهــی اســت، ســبب هدایــت آدمــی اســت؛ امــا ســعادت را بــرای 
آدمــی حتمــی منی ســازد؛ زیــرا همــه  ی تأثیــرش منــوط بــه مشــیت خــدا اســت و مشــیت خداونــد ســبحان 
بــه ایــن تعلــق نگرفتــه کــه ســعادت را بــرای 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 
بازمــی دارد کــه خانــه  ی کرامــت او اســت و اعــراض از خــدا و تکذیــب آیــات او ظلــم اســت و حکــم حتمــی 
بُــوا ِبآیاتَِنــا أُولَِئــَك أَْصَحــاُب  خــدا جــاری اســت بــه اینکــه مــردم ظــامل را هدایــت نکنــد: »َوالَِّذیــَن كََفــُروا وَكَذَّ

النَّــاِر ُهــْم ِفیَهــا َخالِــُدوَن.«
ــث  ــدی باع ــدن از ذات واالی خداون ــل ش ــال و غاف ــد متع ــات خداون ــدن از آی ــن، روی برگردان بنابرای
می شــود کــه انســان  هــم بــه خــودش ظلــم کنــد و هــم بــه جامعــه  ی خــود؛ بــه ایــن معنــا کــه نقــش خــود 
را در دنیــا و جامعــه گــم کــرده و چــون  خــودش گمــراه شــده اســت، ســبب گمــراه کــردن و مریــض کــردن 
جامعــه خــود نیــز می شــود؛ بــه همیــن علــت، در همــه  ی جنبه هــا و ازجملــه جنبــه  ی سیاســی، فرهنگــی و 
اخاقــی نیــز ســقوط می  کنــد و به گونــه  ای بــرای جامعــه زیــان دارد کــه بــرای آن راه عاجــی نیســت، مگــر 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث34
دوره 5 :: شماره 2  

توجــه کــردن بــه نعمت هــای الهــی و یــادآوری همــه  ی 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 ادلــه  ی الهــی تفســیر شــده و 
آمــده اســت:

ــم  ــص لعله ــص القص ــر: قص ــامل أبی  الن ــن س ــد، ع ــن محم ــلمة، ع ــا س ــال: ثن ــد، ق ــا ابن حمی »حدثن
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 
بـُـوا ِبآیاتَِنــا َوأَنُْفَســُهْم كَانـُـوا یظْلُِمــوَن یقــول تعــاىل ذكــره: ســاء مثــاً القــوم  تعــاىل: َســاَء مثــاً الَْقــْوُم الَِّذیــَن كَذَّ
الذیــن كذبــوا بحجــج اللــه و أدلتــه فجحدوهــا و أنفســهم كانــوا ینقصــون حظوظهــا و یبخســونها منافعهــا 
بتكذیبهــم بهــا ال غیرهــا )طــری، 1412، ج 9، ص 89(؛ ابی  نــر گویــد: فاقصــص القصــص لعلهــم یتفكــرون، 
منظــور بنی ارسائیــل هســتند. خــدا بــه پیامــرش دســتور داد کــه خــری را بــه ایشــان بــده کــه مربــوط بــه 
رسگذشــت ایشــان اســت و از تــو پنهــان می کننــد. شــاید بــه فکــر فــرو رونــد و بفهمنــد کــه کســی منی توانــد 
چنیــن مطلبــی را دربــاره  ی رسگذشــت آنــان بگویــد، مگــر آنکــه پیامــری باشــد کــه از آســان، اخبــار بــه او 

ــود.« ــی می ش وح
و دربــاره  ی تأویــل آیــه  ی رشیفــه بایــد گفــت: چــه بــد اســت عاقبــت کســانی کــه حجت هــای الهــی و 
ادلــه  ی آنهــا را تکذیــب می کننــد و ایــن ســبب می شــود نصیــب آنــان از آییــن الهــی کــم شــود و به واســطه  ی 

تکذیبشــان، از منافــع فرســتادن پیامــر از ســوی خــدا کم بهــره باشــند.
ــه خــود انســان برمی  گــردد و ســبب نقصــان بهــره  ی او از  ــات الهــی ب ــده گرفــن آی درواقــع، رضر نادی
ــی  ــف راه عموم ــه مخال ــه همیش ــد ک ــاب می کن ــی را انتخ ــه راه ــود و در جامع ــی می  ش ــای اله نعمت ه
اســت و در همــه  ی انتخاب هــا ازجملــه انتخاب هایــی کــه بــه بعــد سیاســی برمی گــردد، دچــار شکســت و 

ــود. ــی می ش ناکام
در روایتــی از حــرت امــام صــادق نیــز آمــده اســت کــه حــرت امیرمؤمنــان ایــن دســته از افــرادی را 
کــه حــق الهــی را نادیــده می  گیرنــد و آیــات روشــن او را تکذیــب می کننــد، درواقــع، حــق والیــت و حــق 

حاکمــه  ی رهــران دینــی بــر مــردم را تکذیــب کرده انــد.
دِ بن أَِبـی َحْمزََة  ـٍد َعـِن الُْحَسیْنِ بن َسـِعیٍد َعـِن النَّْرِ بن ُسـَویٍْد َعْن ُمَحمَّ دُ بن یَْحیَـى َعـْن أَْحَمدَ بن ُمَحمَّ »ُمَحمَّ
َعـْن یَْعُقوبَ بن ُشـَعیٍْب َعـْن ِعْمرَانَ بن ِمیثَـٍم َعـْن أَِبـی َعبْـِد اللَِّه ع قَاَل: قَـرَأَ رَُجٌل َعـَى أَِمیِر الُْمؤِْمِنیـَن ع- فَإِنَُّهْم 
َفٌة  بُوُه أََشـدَّ التَّْكِذیِب َو لَِكنََّها ُمَخفَّ بُونَـَك  َو لِكـنَ  الظَّالِِمیـنَ  ِبآیـاِت اللَِّه یَْجَحـُدونَ  فََقاَل بََى َو اللَِّه لََقْد كَذَّ ال یَُكذِّ
بُـوَن ِبِه َحقَّك )کلینـی، 14۰7، ج 8، ص 2۰۰، ح 241(؛ امام صادق)ع( فرمودند:  بُونَـَك  اَل یَأْتُـوَن ِببَاِطـٍل یَُكذِّ ال یَُكذِّ
ِه  بُونَـَك َولَِكـنَّ الظَّالِِمیـَن ِبآیـاِت اللَـّ شـخصی در محـر امیراملؤمنیـن ایـن آیـه را قرائـت کـرد: َفإِنَُّهـْم َل یكَذِّ
یْجَحـُدوَن )انعـام، 33(. حـرت امیـر)ع( فرمـود: آری بـه خـدا سـوگند! آنان به شـدیدترین وجهـی، پیامر اکرم 
را تکذیـب کردنـد؛ امـا ایـن تکذیـب به گونـه ای بود که منی توانسـتند بـا امور باطلشـان، مانع حق تو شـوند.«
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نتیجه
ــات  ــات و روای ــراد جامعــه توجــه شــده اســت و آی ــه تربیــت سیاســی اف ــات، ب ــم و روای ــرآن کری در ق
متعــددی در ایــن زمینــه وجــود دارد. تربیــت سیاســی، مبانــی ای دارد کــه در قــرآن و روایات به آن اشاره شــده 
اســت و از دیــدگاه قــرآن و روایــات تربیــت سیاســی، یعنــی تربیــت افــرادی بــا جهت گیــری الهــی بــه زندگــی 
ــن و آرمان هــای  ــت از موازی ــی حکوم ــروز انحــراف احتال ــی، به  منظــور پیشــگیری از ب سیاســی و اجتاع
ــت،  ــب، ارزش هــای واالی انســانی همچــون کرامــت، فضیل ــن ترتی ــه ای ــا ب موردنظــر در جامعــه اســامی ت
آزادی، مبــارزه بــا اختــاف طبقاتــی و ... پــاس داشــته شــود؛ لــذا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رویکــرد قــرآن و 
روایــات بــه تربیــت سیاســی، نگاهــی تربیتــی و ایــن نــوع تربیــت، بــر عقایــد و افــکار انســان مبتنــی اســت. 
ــا نگرشــی توحیدمحــور کــه در آن هــدف از حیــات انســان، پیمــودن راه کــال اســت، بــه موضــوع  اگــر ب
تربیــت سیاســی بنگریــم، در ایــن صــورت تربیــت سیاســی، جریانــی هدفمنــد اســت کــه هــدف آن هدایــت 
ــت، توحیدمحــور باشــد و  ــن تربی ــه رشط آنکــه ای ــوی و اخــروی مــردم اســت ب ــح دنی ــرای مصال جامعــه ب
معیارهــای هدایــت به ســوی کــال در زندگــی انســان )اجتاعــی و فــردی( را از کام خــدا )قــرآن( برگرفتــه 
باشــد. انحرافــات اعتقــادی، مهم تریــن موانــع تربیــت سیاســی در عــر حــارض اســت کــه کافــران و منافقــان، 
غفلــت از شــیطان، نفــاق و دورویــی و تکذیــب آیــات الهــی از مهم تریــن مصادیــق آن هســتند و از دیــدگاه 
قــرآن و روایــات، بــا راه حل هایــی ماننــد اعــراض، توجــه همیشــگی بــه رحمــت الهــی، پنــاه بــردن بــه خداونــد 

ــع را برطــرف کــرد. ــه موان ــوان این گون ــی می ت از رّش وسوســه های شــیطان و صداقــت دین
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