
سال اول/ شماره 1/ بهار 1400/ پیاپی 1

DOR: 20.1001.1.27833542.1400.1.1.5.3

POLITICAL EDUCATION IN THE QUR'AN WITH EMPHASIS 
ON THE PRINCIPLE OF RIGHT-CENTEREDNESS

(Received: 13 August 2021 / Accepted: 25 August 2021)

Parsa Hooshmand Motahar1

ABSTRACT
One of the concerns of building a society is political education, which re-
quires a change in vision, behavior and motivation. In fact, it is a victorious 
government that can grow the people on these three levels. Now, if it wants 
to achieve its goal, what axis should it base its first education program on 
and what plan should it have for training people in this field? In this article, 
based on the library method and analytical-descriptive approach, it is con-
cluded that in order to strengthen national cohesion and resistance to foreign 
assaults, it is necessary for the government to focus its efforts on education 
based on rightness and in this regard, calling to the truth and testifying it, 
avoiding falsehoods, not remaining silent in the face of the oppressor, jihad 
as well as emigration should be the characteristics of political education.
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چکیده
یکی از دغدغه های ساخت جامعه، تربیت سیاسی است که الزمه آن تغییر در 
بینش، رفتار و انگیزش است. در حقیقت، حاکمیتی پیروز است که بتواند مردم 
را در این سه سطح به رشد برساند. حال اگر بخواهد به هدف خود برسد، باید 
برنامه اول تربیتی خود را بر چه محوری قرار دهد و چه برنامه ای برای تربیت 
و  کتابخانه ای  روش  اساس  بر  مقاله،  این  در  باشد.  داشته  زمینه  این  در  افراد 
رویکرد تحلیلی- توصیفی این نتیجه حاصل شده است که برای تقویت انسجام 
مقابل هجمه های خارجی الزم است که حاکمیّت، هّمت  ملی و مقاومت در 
خود را بر تربیت حق محور قرار دهد و در این راستا دعوت و شهادت به حق، 
اجتناب از سخن باطل و کذب، عدم سکوت در مقابل ظالم، جهاد و هجرت 

باید شاخصه های تربیت سیاسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تربیت سیاسی، حق محوری، شهادت به حق، جهاد، هجرت
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مقدمه
اهتمام واقع می شود، تربیت  از تشکیل جامعه مورد  از مهم ترین ارکانی که حین و پس 
سیاسی افراد جامعه است. در این راستا، مبانی، روش ها و موانع تربیت سیاسی مسائلی است 
که باید بررسی شوند. ارائه یک تعریف صحیح و روشن از سیاست و به تبع آن، تربیت سیاسی 
به نحوی که مطابق با آیات قرآن کریم و سیره معصومان علیهم السالم باشد، کمک شایانی 
سیاست،  موضوع  نظریّه ها  از  بسیاری  مطابق  آیا  این که  می کند.  اسالمی  حکمرانی  مدل  به 
قدرت است و یا این که خود قدرت تنها سببیّت دارد، بحث مهم دیگری در سیاست است که 

پرداختن به آن وابسته به تعریف صحیح از تربیت سیاسی است.
در مبحث تربیت سیاسی نیز پرداختن به اولویّت ها و روش ها نیز از مباحث مهم است. با 
توجه به معنی تربیت که پروراندن استعدادها است و با توجه به ظرفیت های وجودی انسان، 
پرداختن به تربیت سیاسی وی برای ساخت جامعه اسالمی و به دنبال آن تشکیل تمدن اسالمی 

نیز باید از اولویّت های پرورشی حکومت اسالمی باشد.
در راستای ارائه مقدمات مدل حکمرانی اسالمی و همچنین بررسی اولویت تربیت سیاسی 
با این  به سیاست و تربیت،  این مقاله ضمن بررسی تعاریف مربوط  از منظر قرآن کریم در 
قرآن  منظر  از  تربیت سیاسی  داده شده است که حق محوری چه جایگاهی در  پاسخ  سؤال 

کریم دارد و چه روش هایی برای نهادینه کردن آن در قرآن پیشنهاد شده است؟ 
در این مقاله با جمع آوری کتابخانه ای و روش تحلیلی، ابتدا تمامی آیات سیاسی در قرآن 
تأثیرگذار  تربیت حق محور  آیاتی که در  داشتند و سپس  تربیت  مفهوم  با  ارتباط  کریم که 
هستند، استخراج شدند و پس از آن، با توجه به مفهوم تربیت سیاسی، تحلیل شدند و در هر 
موردی هم که الزم بود از سیره سیاسی امیر مؤمنان علی علیه السالم که در نهج البالغه ذکر 

گردیده است، استفاده شده است.
ابتدا در بخش تعریف، یک تعریف جامع ارائه شده است  برای تشخیص آیات سیاسی 
برای  زیر  معیارهای  تعریف،  اساس  بر  کلی  صورت  ؛به  است  شده  انتخاب  آیات  سپس  و 

استخراج آیات سیاسی در نظر گرفته شده است:
الف- مربوط به تنطیم روابط اجتماعی باشد؛

ب- مربوط به نحوه ارتباط با اهل کتاب باشد؛
ج- مربوط به نحوه ارتباط با کّفار و مشرکان باشد؛
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هـ- در رابطه با جاری ساختن حق در جامعه و مقابله با باطل باشد.
زمینه  این  در  مقاالت  و  پایان نامه ها  کتاب ها،  برخی  به  می توان  تحقیق  پیشینه  مورد  در 
اشاره کرد؛ از جمله تربیت سیاسی در اسالم تألیف سیدمحمد رادمنش که بیشتر به مباحثی 
همچون جهاد، آزادی، تقویت حس نوع دوستی و وطن خواهی با دیدگاهی تربیتی پرداخته، 
اصول  و  منابع  »بررسی  ارشد  پایان نامه کارشناسی  است.  نکرده  ارائه  را  منسجمی  نظام  ولی 
از منظر  از منظر قرآن و روایات«، نوشته یاسر ملکی، مبانی تربیتی را فقط  تربیت اجتماعی 
اعتقادی و عرفانی بررسی می کند که در آن نه نظام خاصی مشاهده می شود و نه روشی ارائه 
گردیده است. پایان نامه کارشناسی ارشد »بررسی و شناخت نظام تربیت اجتماعی در قرآن 
مجید«، نوشته حوا معتمدی برآبادی نیز برخی از مفاهیم تربیتی قرآن را بررسی کرده است که 
شامل مفاهیم کلی مانند صبر، نماز و مانند این ها می شود که پردازش کم و کلی بودن موضوع 
جهت بررسی در همه زمینه های اقتصادی، خانوادگی، سیاسی و فرهنگی، نقطه ضعف این 
تحقیق است. پایان نامه »روش های عملی تربیت سیاسی در سیره نبوی و علوی«، نوشته مهدی 
حاجی باباییان در مقطع کارشناسی ارشد که نظام خاصی ارائه نکرده است و محور تحقیق نیز 
در سیره نبوی و علوی است؛ هرچند برخی از روش هایی که در این رساله ذکر شده است، در 
آنجا نیز بدان ها پرداخته شده است. پایان نامه »الگوی تربیت اخالقی مبتنی بر آموزه های امام 
سجاد    )ع(«، نوشته حسین مهدوی منش در مقطع کارشناسی ارشد که به ذکر مبانی، اهداف و 
روش ها بر اساس آموزه های امام سجاد     )ع( پرداخته است که در این اثر هم حرکت نظام مندی 

مشاهده نمی شود.
تحریر  رشته  به  ذیل  شرح  به  بحث  مورد  موضوع  با  ارتباط  در  نیز  مقاله هایی  همچنین 
داراب  نوشته  قرآن(«  بر  تکیه  )با  دینی  تربیت  روش های  و  »اصول  مقاله  مانند  درآمده اند؛ 
کالیی، اصولی در قرآن را مانند توحید، تعبّد عمل گرایی، اعتدال گرایی و روش های تربیتی 
از  بهره گیری  الگوگیری، موعظه حسنه، روش نظارت مداری،  الگودهی و  از جمله  روش 
در  اجتماعی  تربیت  اصول  و  مبانی  »تبیین  مقاله  معّرفی می کند.  را  و تخویف  تشویق  روش 
نهج البالغه« نوشته سعید بهشتی و محمدعلی افخمی اردکانی به مبنای کرامت، تأثیرگذاری 
بر شرایط و تأثیرپذیری بر شرایط و مبنای حسن بر اساس سخنان گردآوری شده امیر مؤمنان 
علی علیه السالم در نهج البالغه اشاره می نماید. مقاله »مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر«، 
نوشته غالمرضا بهروزی لک و مصطفی دهقانی فیروزآبادی، نحوه رفتار سیاسی در روابط 
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داخلی و خارجی، نحوه برخورد در سیاست های مالی و اقتصادی، شرط عدالت در رهبری و 
حکمرانی، تفکیک ناپذیری دین از سیاست، لزوم مشورت، حق مداری و عدالت گستر بودن 
سیاست های جنگی، فصل الخطاب بودن حرکت رهبر، عزت و آگاهی را بررسی می کند. در 

این مقاله نیز به مبحث حق مداری تنها در جهاد و برخوردهای فرامرزی پرداخته شده است.
در هیچ یک از منابع فوق، ارتباط بین حق و تربیت سیاسی و نگاه نظام مند به این مسئله 
تربیت  در  مسئله  این  به  نظام مند  نگاه  و  تربیتی  ارائه روش  مقاله درصدد  این  نشد که  یافت 

سیاسی است.

1-مفهومشناسی

1-1. تربیت
بر اساس نوع نگرش به انسان و در نظر گرفتن جایگاه وی تعاریفی از تربیت ارائه شده 
است؛ اگر انسان بما هو انسان و بدون جهت گیری خاصی در نظر گرفته شود، تربیت به معنای 
کشف استعدادها است؛ یعنی هر کس در هر زمینه ای که استعداد داشته باشد موفق شده و 
به سمتی حرکت کند که  آموزشی  نظام  است که  این  می رسد. الزمه اش  نتیجه  به  سریع تر 
استعدادها را کشف و شکوفا سازد که به تبع آن رشد و تکامل فرد و جامعه سرعت می یابد، 
در غیر این صورت استعدادها به تدریج تعطیل گشته و سرانجام بی حاصل می ماند )غزالی، 
بی تا، 1: 141 و 201( و اگر انسان را همچون فارابی و بر اساس طرح مدینه فاضله  که هرکس 
اندیشه ای  نقشه جامع مدینه فاضله عمل می کند و  به مقتضای جایگاه ویژه خود در  در آن 
متناسب با جایگاه عملی خویش در این مجموعه دارد تا به برترین کماالت انسانی دست یابد 
در نظر گیریم؛ جهت گیری تعلیم و تربیت به این سمت است که هدایت بر عهده فیلسوف و 
حکیم است و هدف از آموزش دست یابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و کمال نهایی 
در آخرت است؛ همچنین وی معتقد است سعادت واقعی آن است که در حقیقت، شخص 
پس از رسیدن به آن، غایتی دیگر را فرا روی خود نبیند و در جستجوی آن برنیاید )فارابی، 

بی تا: 180(. طبق چنین تعریفی تربیت امری حکیمانه و برای رسیدن به کمال نهایی است.
به گرایش های درونی اش مورد  با توجه  نصیرالدین طوسی  را همانند خواجه  انسان  اگر 
مطالعه قرار دهیم، انسان دارای شئون وجودی گوناگون، توانایی ها، استعدادها و آمادگی های 
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متنّوع است و در درون وی گرایش به خیر و شر و سعادت و شقاوت است و زمینه های صعود 
و سقوط در سرشت او نهاده شده است؛ به همین دلیل، به پرورش نیروها، هدایت گرایش ها 
و شکوفاسازی قوای خود نیازمند است تا برای وی کمال علمی و عملی حاصل گردد و به 
بی تا: 29-30(؛ چنانچه  یازد )خواجه نصیرالدین طوسی،  الهی دست  نهایی و قرب  سعادت 
تربیت را همانندابن  مسکویه هدف محور مطالعه نماییم، هدف نهایی از تربیت انسان، توّجه، 
تشبّه، و تقّرب به حق تعالی است. مقصود از توّجه معرفت انسان درباره مبدأ حقایق جهان است 
که خود مراتبی دارد و باالترین مرتبه آن یقین است و مراد از تشبّه، دوری از زشتی ها، اعم از 
صفات و افعال و اتّصاف به خوبی ها است؛ به گونه ای که انسان خداگونه و خلیفه خدا روی 
زمین گردد. مقصود از تقّرب، ارتقای رتبه وجودی است، به طوری که فیض دایم بر انسان 
نازل شود، انسان از اضطراب و نگرانی رهایی یابد، به اطمینان نایل آید، با پاکان و فرشتگان 

همنشین شود و به بهشت خداوندی وارد گردد )ابن مسکویه، 1413ق: 27، 36 و 60-57(.
استعدادهایی است  انسان دارای  این که  اول  به چشم می خورد؛  نکته  تعاریف دو  تمام  در 
فطری و برای تربیت چیز جدیدی به انسان ارائه نخواهد شد، بلکه همان استعدادهای خدادادی 
کشف و تقویت می گردند و توسط انسان کامل به سمت مطلوب هدایت می شود و دوم اینکه 
در همه تعاریف هدف سعادت و کمال نهایی و انسان کامل شدن در نظر گرفته شده است که 
الزمه آن رشد همه استعدادهای انسان به طور هماهنگ است؛ بنابراین تربیت را این گونه تعریف 
می کنیم: »کشف و رشد عادالنه همه استعدادهای فطری انسان، توسط پیامبر و یا جانشینان وی 
در جهت  هدایت به سوی توحید«. بدین ترتیب، تربیت دارای دو مرحله است: الف- شناسایی و 

کشف استعدادها و ب-پرورش و شکوفایی آن ها به وسیله هادی )انسان کامل(.

1-2. سیاست
و رسیدگی چهارپایان  تربیت  تیمار،  معنای  به  »َسَوَس، ساس«  ریشه  از  لغت  در  سیاست 
)طریحی،  امر  اصالح یک  به  قیام   ،)336  :7 فراهیدی، 1409ق،  685؛   :2 )موسی، 1929م، 
1375، 4: 78؛ ابن سیده، بی تا،  8: 539؛ زبیدی، 1414ق، 8: 322؛ ابن منظور، 1414ق،  6: 108( 

و به عهده گرفتن امور مردم )مطرری، بی تا،  1: 421( است.
نیازهای فطری و رشد استعدادهایش، به  به  بالطبع است و برای پاسخ گویی  انسان مدنی 
زندگی اجتماعی نیاز دارد. امّا اگر به صورت طبیعی رها باشد، بر حسب قدرت و حرص بیشتر 
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در تعّدی به حقوق دیگران مانعی نخواهد یافت و در این بین، باید کسی باشد که به تدبیر امور 
بین افراد و اصالح ارتباطات ایشان بپردازد تا هر یک به رتبه ای که مستحّق است، دست یابد، 
حق هر کسی داده شود و از تصّرف در حقوق دیگران منع گردد. این تدبیر همان سیاست 
است )خواجه نصیرالدین طوسی، بی تا:210(. بنابراین سیاست  یعنی کشور، جامعه و مردم را با 
توجه به اهداف و نیازهای آن ها اداره کردن و به نیازهای آنان رسیدگی نمودن و جامعه را در 
مسیر درست قرار دادن. به همین سبب، به ائمه »ساسة العباد«  خطاب می شود )مؤسسه آینده 

روشن، 1388، 3: 250(. 
سیاست الهی، معرفت حفظ شریعت در بین امّت و احیای سنّت در بین آن ها با استفاده از 
امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و اجرای احکام شریعت، رّد مظالم، از بین بردن 
دشمن و دور کردن  اشرار است )اخوان صفا، بی تا، 1: 273( در مسیری که حفظ نوع و بقای 
ایشان ممکن باشد )ابن خلدون، 1398: 303(. غرض علم سیاست خیر حقیقی و اعلی برای 
انسان است )ارسطو، بی تا، 1: 167( و این خیر حقیقی همان سعادت انسان است )ارسطو، بی تا، 
1: 175؛ غزالی، بی تا: 88(؛ همچنین فارابی می گوید سعادت خیر مطلق است و هر چیزی که 
بنابراین  بی تا: 50(؛  )فارابی،  است  یاری می دهد خیر  را  انسان ها  به سعادت،  راه رسیدن  در 

سعادت را به خیر و خیر را به سعادت تعریف کرده است. 
بقیه  امّا  گرفت؛  صورت  دانشمندان  از  برخی  منظر  از  سیاست  علم  تعریف  این جا  تا 
توحیدی  و  الهی  ایدئولوژی  در  که  بدین سؤال عرضه خواهد شد  پاسخ  قالب  در  تعاریف 
چه ویژگی هایی وجود دارد که در دیگر ایدئولوژی ها و مکاتب نمی توان بدان دست یافت؟

یا  توصیفی  و  هنجاری  مفاهیم  بین  تفاوت گذاری  دشواری  سیاست  علم  نهایی  مسئله 
که  ارزش هایی  می کنند  توصیف  ارزش ها  عنوان  به  اغلب  را  هنجاری  مفاهیم  است.  تبیینی 
اصول اخالقی یا آرمان ها را باز می گویند و آن ها هم بایدها را مطرح می کنند. در این معنا 
برابری، مدارا، و  مانند آزادی، عدالت،  ارزشی دارند؛  بار  از مفاهیم سیاسی  بزرگی  ردیف 
یا  را مطرح  رفتار  از طرز  معیّنی  مفاهیم هنجاری شکل های  یا  ارزش ها  بنابراین  مانند آن ها. 
تجویز می کنند نه این که توصیف گر رویدادها و رخدادها باشند. در نتیجه، گاه دشوار است 
را  آن ها  که  کسانی  ایدئولوژیک  و  فلسفی  اخالقی،  اعتقادات  از  را  سیاسی  ارزش های  که 
مطرح می کنند، جدا و آزاد کرد )Heywood، 2004: 4(. سیاست را به عنوان اعمال قدرت یا 
اقتدار، روند تصمیم گیری جمعی، تخصیص منابع کمیاب، عرصه حیله و فریب یا دست کاری 
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فکری و مانند آن توصیف کرده اند. با این حال، در بیشتر این تعاریف شماری از موضوع ها 
و موارد شاخص ظاهر می شوند. در وهله نخست، سیاست یک فعالیّت است. دوم، سیاست 
سیاست  سوم،  می شود.  پدیدار  مردم  میان  و  مردم  بین  تعامل  از  که  است  اجتماعی  فعالیّتی 
می شود.  زاده  منافع  یا  نیازها  خواست ها،  عقاید،  از  ردیفی  وجود  از  تنّوع،  و  گوناگونی  از 
چهارم، این گوناگونی با تضاد پیوند تنگاتنگ دارند؛ به طوری که سیاست متضّمن بیان عقاید 
متفاوت، رقابت بین هدف های متعارض یا برخورد منافع سازش ناپذیر است. جایی که توافق 
خود به خود یا هماهنگی طبیعی وجود داشته باشد، اثری از سیاست نمی توان یافت. سرانجام، 
سیاست درباره تصمیمات جمعی است که به صورتی برای گروه یا مردم الزام آورند. تضادها 
را از راه همین تصمیم ها حل و رفع می کنند؛ امّا همین جا توافق نظریّه ها به پایان می رسد و 
بین چه کسانی رخ می دهد و کدام  اختالف نظرهای مهمی درباره تضادها و این که کجا و 

.)52 :2004 ،Heywood( تضادها را می توان سیاسی نامید، رخ می دهد
برخی از دانشمندان بر این باورند که اساس سیاست را حکمت و اخالق تشکیل می دهد 
نظریّه  باب سیاست،  نظریّات در  از قدیمی ترین  ابن خلدون، 1398: 303(.  (فارابی، بی تا: 4؛ 
افالطون است. وی معتقد است که حکومت باید در دست حکیم باشد. فلسفه عین سیاست 
باید به تعلیم و تربیت افراد و  است و برای داشتن سیاستی متعالی و رسیدن به مدینه فاضله 
اداره کنندگان آینده آن توجه داشت. آنچه باعث به وجود آمدن شهروندان خوب می شود، 
تعلیم و تربیت و فداکاری در راه مدینه است. محبّت و همکاری، مردم مدینه را به یکدیگر 
پیوند می دهد و جامعه را توانایی و نیرو می بخشد. وی راه جلوگیری از استبداد و خودکامگی 
برای  قانون می داند )کویره، 1360: 12، 13 و 117(.  اساس  بر  احترام و عمل  را  در جامعه 
اجرای کامل همه مفاهیمی که تا این جا ذکر گردید، نیاز به هدف است. این که چرا باید به 
دیگری محبّت نمود؟ چرا در جامعه ایثار الزم است؟ ماکیاول بر این عقیده است که برای 
شهریاریش  برقراری  به  بهتر  که  طریقی  هر  از  می تواند  سیاستمدار  و  حاکم  قدرت،  حفظ 
به  مواقع  از  بسیاری  در  اخالقی  مسائل  رعایت  که  آن جایی  از  و  کند  اقدام  می شود،  منجر 
نفع حاکمیّت و حاکم نیست، استفاده از مفهوم مقابلش )مفاهیم غیراخالقی( مناسب تر است 
)ماکیاولی،1380: 100-110(. بنابراین در سیاست ماکیاولی برخالف سیاست افالطون چه بسا 
ایثار و محبّت در مواردی مذموم باشد؛ چراکه هدف حفظ حکومت است و نه پاس داشت 

خوبی ها.
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ابن خلدون خواستار حکومتی است که با توجه به همه امیال و خواسته های انسانی و صفات 
رذیله و حمیده آن ها به طور نسبی و نه مطلق دارای نظامی معتدل باشد )ابن خلدون، 1398: 

141و142(.
درست است که سیاست رشته ای از امور اجتماعی است که موضوع آن حکومت، اجتماع، 
کیفیت اجرای قدرت سیاسی و نحوه تعیین یا انتخاب فرمانروایان جامعه است )علومی، 1344: 

5(، ولی در مبانی اسالمی بحث درباره کیفیت اجرای قدرت سیاسی است.
منافع  آن،  طریق  از  که  است  فعالیّتی  »سیاست  می گوید:  سیاست  درباره  کریک  برنارد 
متفاوت واحد معیّنی از حکم رانی، با دادن سهمی از قدرت متناسب با اهمیّت آن منافع در 
منظر، پخش  این  در   )21 :2000 ،Crick( می شود.«  است، حاصل  اجتماع  بقای کل  و  رفاه 
گسترده قدرت نکته اصلی سیاست است. کریک با پذیرش ناگزیر بودن درگیری، استدالل 
می کند که وقتی گروه های اجتماعی و شرکت ها، قدرت به دست می آورند راهی جز سازش 
ندارند. آن ها نمی توانند فقط از راه برخورد اقدام کنند. بدین دلیل، او سیاست را این چنین 
توصیف کرده است: »سیاست آن راه حل مسئله نظم است که سازش را می پذیرد و خشونت 
و اعمال زور را نمی پذیرد )Crick، 2000: 30( و این همان چیزی است که در سیاست قرآنی 

َفُيْدِهُنون{ ُتْدِهُن  َلْو  وا  }َودُّ می فرماید:  قرآن  در  خداوند  است.  شده  نفی  علوی  سیره  در  و 
)قلم: 9( ؛آن ها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آن ها )هم( نرمش نشان دهند )نرمشی توأم 
با انحراف از مسیر حق(. ادهان به معنای روغن کاری است که بین دو سطح را نرم می کند. 
با  بدین معنا که در سیاست اسالمی عّده ای تمایل دارند برای این که معارضه و اصطکاکی 
حکومت ها به وجود نیاید، دائماً با سازش کاری برخورد کنند. در سیره علوی نیز امیر مؤمنان 

اْلََطاِمَع«  ِبُع  َلَيتَّ َو  اِرُع  ُيَ َل  َو  اِنُع  َلُيَ َمْن  ِإلَّ  ُسْبَحاَنُه   ِ اللَّ َأْمَر  »َلُيِقمُي  می فرماید:  علیه السالم  علی 
)سیدرضی، بی تا، ح110: 488(؛ فرمان خدا را تنها کسی می تواند اجرا کند که سازش کار 

نباشد، به روش اهل باطل عمل نکند و پیرو فرمان طمع نگردد.
بیسمارک، صدراعظم آلمان گفته بود: »سیاست علم نیست، بلکه هنر است.« هنری که 
بیسمارک در ذهن داشت هنر حکومت کردن بود؛ یعنی اعمال نظارت از درون جامعه از راه 
اتّخاذ و اجرای تصمیم های جمعی )Heywood، 1997: 5(. در این نظر نیز اعمال نظارت از 
درون جامعه اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد، ولی سؤال در این تعریف 
این است که تصمیم های جمعی که اجرای آن به عنوان یک راهبرد مطرح شده است، مبتنی 
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بر چیست؟ آیا امری سلیقه ای و یا دارای اصول است و آن گاه این اصول مبتنی بر چیست؟
بدین ترتیب در تعاریفی که صورت گرفت، دو مسئله به وضوح به چشم می خورد. اول، 
در مبانی ای که خواست مردم و مفاهیم بر آن استوار است، برای همین سیاست عموم مردم 
در شریعت بر عهده امام و نبی گذاشته شده است؛ چراکه ریشه و محتوای سیاست تنها در 

مفهوم دین به درستی بنا نهاده شده است. امام رضا علیه السالم در صفات امام می فرماید: »عامل  
َياَسِة.« )کلینی، 1407ق، 1: 202( و در کالم دیگری نیز امام صادق علیه السالم می فرماید  ِبالسِّ
که امر دین و امّت به نبی واگذار شد تا بندگان را سیاست نماید )کلینی، 1407ق، 1: 266(. 
ابزار پیامبر، قرآن کریم و وحی است و هدفش نیز برقراری توحید است. دوم، در مآل نگری 
آن است که تفاوت سیاست اسالمی با دیگر مکاتب در این دو امر کلیدی است. امیر مؤمنان 

ِ  َلْن ايبَت َع َحَسِك  علی علیه السالم خود به عنوان یک سیاستمدار اسالمی می فرماید: »َواللَّ
ظاِلًا  اْلِقياَمِة  َم  َيْ َرُسوَلُه  َو   َ اْلَق اللَّ ِمْن اْن  اَلَّ  اَحبُّ  دًا،  ُمَصفَّ ىِف اْلْغالِل  اَجرَّ َو  دًا  ُمَسهَّ ْعداِن  السَّ
طاِم ...« )سیدرضی، بی تا، خ 224: 346(؛ به خدا سوگند، اگر  ْلحُ ِلَبْعِض اْلِعباِد َو غاِصبًا ِلَشْ ٍء ِمَن ا
شب را بر روی خارهای سخت سعدان به صبح آورم یا در غل و زنجیرم بسته و بکشند برایم 
محبوب تر از آن است که روز قیامت در حالی به دیدار خدا و پیامبرش بشتابم که به برخی از 

بندگانش ستم کرده و چیزی از حطام دنیا را به ناحق برگرفته باشم. 
این تفاوت دیدگاه اسالمی با نظر امثال ماکیاول در باب سیاست است. به عنوان جمع بندی، 
این تعریف از سیاست در اسالم قابل ارائه است: سیاست فعالیّتی اجتماعی، دارای قدرت تدبیر 
امور مردم در راستای ایجاد عدالت بر اساس ارزش های مطرح شده در کتاب و سنّت است 
که هّمت آن، پیروزی جبهه حق بر باطل و هدف آن، رساندن جامعه به سعادت -که همان 
هدایت و ایصال جامعه به صراط  مستقیم است- است. بنابراین در سیاست اسالمی، خواست 
مردم مبتنی بر توحید و عدالت خواهی و هدف حکومت، سعادت خواهی در صراط مستقیم 

است.

1-3. تربیت سیاسی
تربیت سیاسی  از  نیز  تعاریف مختلفی  تربیت،  و  از سیاست  تعاریف مختلف  به  توجه  با 
ارائه شده است؛ تربیت سیاسی طرحی است که به ایجاد شخصیت عقالنی، منتقد، توانا در 
گفت وگوهای سازنده و توانمند در عملکردهایی که به بهبود هر چه بیشتر وضعیت می انجامد. 
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به این معنا، تقویت بینش انسان به صورتی که اهل نظر بوده، توانایی تحصیل و کسب بینش 
سیاسی را برای خود به ارمغان آورد که هدف از آن، پرداختن به رشد و گسترش روزافزون 
عواطف  و  اعتقادات، جهت گیری ها  ارزش ها،  برگیرنده  در  که  است  دیدگاه هایی  و  بینش 
محلی،  قضایای  سیاسی،  موضع  گیری های  به  نسبت  شخص  به صورتی که  است؛  سیاسی 
دقیق در صحنه های  مشارکت  و  فعالیت  بر  باشد؛ همچنین  مّطلع  و  و جهانی آگاه  منطقه ای 
سیاسی و اجتماعی به طور کلی توانا باشد و نیز از اهداف آن، تقویت بنیه مشارکت سیاسی 
اسالم است؛ به نحوی که بر مشارکت و فعالیت سیاسی را در جامعه با احساس مسئولیت و 
داشتن شوق و عالقه برای ایجاد تغییر و تحول در تمام اشکال و عناوین موجود که به ایجاد 

تغییر و تحّول بهتر بینجامد، قدرت و توانایی داشته باشد )محمدطحان، 1381: 35(.
این چنین  جهان  در  زندگی  برای  شدن  آماده  و  استعداد  پرورش  نگاه  با  دیگر،  تعریف 
است: »تربیت سیاسی، پرورش فضایل، دانش و مهارت های مورد نیاز برای مشارکت سیاسی 
و  است  خود  جامعه  آگاهانه  بازسازی  در  آگاهانه  مشارکت  برای  اشخاص  کردن  آماده  و 
سیاسی،  همبستگی  یک  ایجاد  سیاسی،  رهبران  گزینش  شهروندان،  تربیت  همچون  اموری 
حفظ قدرت سیاسی، اجتماعی کردن افراد برای نظام های سیاسی، نقد نظام سیاسی موجود و 
تربیت شهروندان جهانی از جمله اهدافی است که برای تربیت سیاسی ذکر می شود )الیاس، 

.)180 :1385
در تعریف دیگر، با دیدگاه پرورشی و ارزشی آمده است که تربیت سیاسی یا پرورش 
سیاسی، جریانی است که شخصی از طریق آن جهت گیری سیاسی خود را در جامعه کسب 
می کند و به این ترتیب، ارزش های سیاسی و اجتماعی از یک نسل به نسل بعدی منتقل می شود. 
بنابراین می توان گفت که تربیت سیاسی، جذب و درونی کردن هنجارها و ارزش های نظام 
سیاسی جامعه است )اداره کل امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش، 1379: 22(.

و  زمینه سازی  سیاسی،  تربیت  که  نمود  بیان  این گونه  می توان  تعاریف  جمع بندی  در 
فرصت آفرینی به منظور کسب دانش سیاسی، پرورش بینش، قدرت تحلیل سیاسی، ارتقای 
انگیزش، تقویت توان مشارکت و هم گرایی افراد جامعه در امر اجتماعی سیاسی در یک روند 

تدریجی، مستمر و نظام مند است )رک: مرکز مطالعات تربیت اسالمی، 1379: 463-443(.
برای  فعالیّتی  تنها  سیاسی  تربیت  این که  است،  اهمیت  دارای  نکته  تعاریف چند  این  در 
همراه کردن افراد جامعه با سیاست های سیاست ورزان نیست تا مردم کورکورانه در خدمت 
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دولت ها در بیایند و فقط افراد مطیعی باشند، بلکه در بستری عقالنی صورت می گیرد تا افراد 
ابزارهایی همچون امر به معروف و نهی از  با استفاده از  بتوانند مسائل را نقد و در مواردی 
تعریف سیاست هم ذکر شد  بگیرند. همان طورکه در  را  انحراف دولت مردان  منکر جلوی 
بنای سیاست بر اعتقادات و ارزش هاست و بر همین مبنا، نتیجه تربیت سیاسی، رشد مردم در 
جهت گیری های بینشی به منظور بهبود اوضاع اجتماعی است. حضور در جامعه و آگاهی از 
وضع موجود برای رفع مشکالت و تالش برای تغییر وضع موجود به موقعیّت برتر از نشانه های 
مثمر ثمر بودن تربیت سیاسی است. تربیت افراد برای حضور در زندگی جهانی از آن جهت 
که تأثیرگذار باشند و بتوانند در آینده تمدن بزرگ اسالمی را مدیریت کنند هدف تربیت 

سیاسی است.
از  پذیرد.  صورت  انگیزشی  و  رفتاری  بینشی،  سطح  سه  در  باید  سیاسی  تربیت  بنابراین 
جهت بینشی سطح درک و عقالنیّت مردم پرورش داده می شود، از جهت رفتاری افراد خود 
را مسئول می دانند، در مقابل کوتاهی ها و انحراف سکوت نمی کنند، وضع موجود را به سمت 
کمال تغییر می دهند و در جهت انگیزشی نیز خود را برای تمّدن بزرگ اسالمی در سرتاسر 

عالم آماده می کنند. 
همان طورکه در پیش از این اشاره شد، هّمت سیاست اسالمی، پیروزی جبهه حق بر باطل 
است که الزمه این اتفاق، شناخت حق و تربیت افراد بر اساس حق محوری است که در ادامه 

به شرح آن پرداخته می شود.

2-اصلحقمحوری
رفتاری، حق طلبی است که ریشه آن در سطح  تربیت سیاسی در عرصه  از اصول  یکی 
بینشی به مبنای توحید محوری بازمی گردد؛ چراکه خداوند خود، حّق مطلق است و هر چه 
از سوی او وجود یابد، بر اساس حّق و حقیقت است. بنابراین بدون اعتقاد به توحید، عمل بر 
اساس حق، امری ناممکن است؛ چراکه با حذف منشأ حق، معیاری برای شناخت وجود ندارد.

از مجموع مطالبی که در بیان معنای واژه حّق و مشتقات آن بیان شده است، می توان چند 
عنصر اصلی را به عنوان شاخصه های تشکیل دهنده حوزه معنایی واژه حق بر شمرد. این عناصر 
شامل استواری و استحکام، مطابقت با خارج )مصطفوی، 1430ق، 2: 261(، وجوب، ثبات و 

ظهور )فراهیدی، 1409ق، 3: 6( هستند.
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است.  »باطل«  یعنی  آن  مقابل  واژه  مفهوم  به  توّجه  مستلزم  حّق،  مفهوم  کامل  درک 
قاموس های لغت پس از ذکر تضاد واژه باطل با واژه حق، عناصر و مفاهیمی همچون تلف 
7: 431(، عدم  )فراهیدی، 1409ق،  بودن  غیرواقعی  رفتن، هالکت،  میان  از  نابودی،  شدن، 
ثبات، نااستواری و تزلزل )راغب اصفهانی، 1412ق: 129( را در معادل یابی برای باطل مّدنظر 

قرار داده اند. 
در چندین جای قرآن به این مطلب پرداخته شده است که منظور از حّق مطلق، خداوند 
ْلَحقُّ َو َأنَّ ما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلباِطُل{ )حّج:  َ ُهَو ا باری تعالی است و در آیات }ذِلَك ِبَأنَّ اللَّ
ْلَحُق {)یونس: 32( بدان تذّکر داده شده است؛ همچنین آیاتی اشعار  ُكُ ا ُ َربُّ 62( و }َفذِلُكُم اللَّ
ِ {)قصص: 75( و دعوت به حق هم برای او  ْلَحقَّ لِلَّ دارد که حق برای خدا است: }َفَعِلُموا َأنَّ ا

ْلَحِق{)رعد: 14( و در پایان خداوند فرستاننده و آورنده حق است: }... َبْل  است: }َلُه َدْعَوُة ا
 ُ اللَّ ِإلَّ  ِإلَه  ل  ْم  َلُ ِقيَل  }ِإذا  آیه  همچنین  و   )90-88 َلكاِذُبن  {)مؤمنون:   ْ ُ ِإنَّ َو  ِباْلَحِق  ناُهْ  َأَتْ

وَن...  َبْل جاَء ِباْلَحِق{ )صافات: 35 و 37( به همین موضوع پرداخته است. َيْسَتْكِبُ
تا این جا خداوند و هر آنچه منتسب به خدا و از جانب او است، حق دانسته شد. در ادامه 

ا  خداوند در آیه 119 بقره اشاره به حق بودن پیامبر صلوات اهلل علیه می کند و می فرماید: }ِإنَّ
ا جاَءُهْ ِباْلَحقِّ ِمْن  َأْرَسْلناَك ِباْلَحقِّ بَِشريًا« و نبابر دو آيه »َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُموىس  ِبآياِتنا َو ُسْلطاٍن ُمِبني  َفَلمَّ
ِعْنِدنا{ )غافر: 23و25(، هر آنچه را که پیامبران از معجزه و بینه با خود می آورند نیز حق است. 

نَي  ِبيِّ ُ النَّ کتابی که خداوند بر پیامبر نازل می کند نیز حق است که برخی آیات مانند }َفَبَعَث اللَّ
اِس ِفمَي اْخَتَلُفوا ِفيه{)بقره: 213(  ِريَن َو ُمْنِذِريَن َو َأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبنْيَ النَّ ُمَبشِّ
اشعار  آن  بر   )105 {)نساء:  اللَّ َأراَك  ِبا  اِس  النَّ َبنْيَ  ِلَتْحُكَم  ِباْلَحقِّ  اْلِكتاَب  ِإَلْيَك  َأْنَزْلنا  ا  }ِإنَّ و 

َ ِقيامًا َو ُقُعودًا َو  وَن اللَّ ِذيَن َيْذُكُ دارند و دست آخر، درباره خلقت این گونه آمده است: }الَّ
َفِقنا  ُسْبحاَنَك  باِطاًل  هذا  َخَلْقَت  ما  ا  َرنبَّ ْرِض  اْلَ َو  ماواِت  السَّ َخْلِق  ِف  ُروَن  َفكَّ َيَ َو   ْ

ُجُنوِبِ َع  
ار{)آل عمران: 191( که اگر از جمله »پروردگارا این ها را باطل نیافریده ای« مفهوم  َعذاَب النَّ

مخالف گرفته شود، نتیجه حاصل می گردد که نظام خلقت بر اساس حق است.
بنابراین خداوند و هر آنچه منتسب به خداوند است اعم از رسوالن، کتاب، خلقت و دین، 
حق هستند. بر این اساس، رسول و کتاب مسئولیّت دعوت به حق را دارند و رویکرد مؤمنان 
به حق، تصدیق، پذیرش و تبعیّت از آن است و رویکرد کفار، تکذیب، تمسخر، تحریف و 
روی گردانی از آن است. مؤمنان چون حق را واقعیّتی یگانه و از جانب خدای احد می دانند، 
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وحدت نظر داشته و با وحدت در مقابل باطل ایستادگی می کنند و در مقابل، کفار حق را در 
در  تشتت  برخالف  ولی چون هدفشان  هستند،  تفرقه  اهل  بنابراین  پراکنده می جویند؛  امور 
نظراتشان، یکی است و آن مقابله با حق است، در مقابل جبهه حق متّحد به نظر می آیند که 

این اتّحاد پوچ با ایستادگی و جهاد در مقابل کفر شکننده است. 
بر اساس آیات قرآن کریم و شاخصه هایی که در مورد کتاب، رسول و دین حق از آن 
استخراج گردید در تربیت حق محور بر شش روش و اصل تأکید می شود تا این استعداد در 
افراد رشد نماید؛ در رأس آن دعوت همگانی به سوی حق است؛ ولی این دعوت مؤثر واقع 
نمی گردد، مگر این که شهادت نیز بر اساس حق باشد، حتّی در صورتی که به ضرر شخصی 
از استعمال قول زور اجتناب کنند، عدم  تثبیت گردد و داعی و مؤمنان  تا حق  منجر گردد 
سکوت در مقابل ظلم و جهاد کمک می کند تا موانع دعوت به سوی حق برداشته شود و 
شکنندگی کفار از درون برای اهل حق اثبات گردد و دیگران به ایستادگی در مقابل ظلم 
تشویق و ظالم شناخته شود. در وهله آخر در صورتی که امکان مبارزه با موانع و حذف آن ها 

نباشد جهت حفظ حقیقت و عدم رضایت به باطل، روش هجرت تبیین شده است.

1-2. دعوت به حق
اولین اصل برای شکوفا کردن تربیت حق محور این است که همواره در جامعه نسبت به آن 
داعی وجود داشته باشد. در شریعت الهي، اصل حاکمیّت با کتاب و سنّت است، ولی طریقه و 
شاکله ظاهري آن با توجه به مقتضیّات زمان و مکان بر عقالنیّت استوار است. تنها امتیاز نظام 
دیني بر دیگر نظام ها و حکومت ها در این است که مشروعیّت حاکمیّت در نظام اسالمي از ناحیه 
خدا است و آنچه جامعه اسالمي را سامان مي بخشد و در تمام ابعاد، آن را از تمام لغزش ها حفظ 
مي کند، قانون الهي است که از سرچشمه زالل وحي بر پیامبر صلوات  اهلل  علیه و آله نازل شده 
است. قرآن کریم و سنّت معصومان علیهم السالم دو منبع فیض الهي هستند و سازنده شالوده 
حکومت اسالمي و اصول اولي مستفاد از این دو است، به همین جهت گفته شد رعایت و عمل 

به این قوانین بر همه افراد جامعه الزم است )جوادی آملی،1390: 151(.
شکوفایي  نیست.  توانا  زندگي  تداوم  به  بي هم نوع  که  است  اجتماعي  موجودي  انسان 
استعداد آدمي در پرتو تعامل و تعاون اجتماعي متجلّي است. استمرار حیات در رهبانیّت و 
زندگي به سبک غارنشیني، زیست حیواني است؛ از این رو، حیات اجتماعي براي انسان، الزم 
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و ضروري است و چون انسان ها داراي طبایع و سالیق مختلف و غریزه فزون خواهي هستند، 
ظهور اختالف و بروز منازعات میان ایشان بدیهي است.

بر این پایه، وجود قوانین که معیار حق و باطل باشند، مقوله اي عقالني است؛ زیرا عدم 
ضوابط اجتماعي براي زوال نزاع ها و رفع چالش ها مساوي با اختالل مجتمع انساني است و 
قرآن کریم به همه این موارد تصریح دارد: درباره اجتماعي بودن انسان که به صورت انفرادي 

ا الّناُس ِاّنا َخَلقنـُكم ِمن َذَكٍ و ُاثنى و َجَعلنـُكم ُشعوًبا  َ نمي تواند ادامه حیات دهد، مي فرماید: }يـاَايُّ
و َقباِئَل ِلَتعاَرفوا{)حجرات: 13(. مفاد آیه این است که اگر انسان مي توانست انفرادي زندگي 
کند، نیاز به تکّون قبایل و تشّکل ملت ها نبود. وجود اقوام و ملل براي بازشناسي و نظام مندي 

اجتماع است.
ًة  َعَل الّناَس ُامَّ َك َلجَ }و َلو شاَء َربُّ مي فرماید:  نیز  افراد  میان  اختالف  بودن  درباره ضروري 
اگر خداي  َك و ِلذ لك َخَلَقُهم{)هود: 118 و 119(؛  و ِحَدً و لَيزالوَن ُمخَتِلفني  ِاّل َمن َرِحَم َربُّ
منّان مي خواست و خللي در سنّت الهي ایجاد نمي شد، جلوي همه این اختالفات و نزاع ها را 
مي گرفت و با امّت واحده و ایجاد امنیّت کامل، جوامع بشري را از هر گزندي در امان نگه 
مي داشت؛ ولي این کار از جانب خدا نوعي اجبار و اکراه به شمار مي رود و با تکلیف و کمال 

انسان منافات دارد، از این رو این سنّت ثابت گردید.
بر این اساس، هر اختالفي مذموم نیست، بلکه اختالف نکوهیده اختالف پس از علم است؛ 
یعني طرفین پس از روشن شدن حقایق با هم اختالف و نزاع کنند. پس وجود اختالف در 
مسیر زندگي اجتماعي امري طبیعي است و زمینه اي براي نیل به کمال و سعادت انساني. معیار 
حّل این اختالفات قرآن کریم است، به همین دلیل تمام اهتمام اولیاي دین بر پایه آشنایي 
جامعه با قرآن براي تهذیب نفس و تعلیم آن قرین است )جوادی آملی،1390: 14( و قرآن 

کریم خود از مظاهر و مصادیق حق است.
در همین راستا وظیفه حکومت اسالمی دعوت به حق است و حق مطلق که معیار دعوت 
را درآیه 62 سوره حج حق  اهلل است؛ همان گونه که خداوند خود  فقها است،  ائمه و  انبیا، 
معرفی می کند. پس همان گونه که ذکر شد، چنانچه محور قوانین و عملکردها حق نباشد، این 

مهم به سرانجام نخواهد رسید و به نسبت دوری از حق نزدیکی به باطل حاصل خواهد شد.
وظیفه حاکم اسالمی نیز همین است که دیگر حکومت ها را به سوی حق مطلق دعوت 
نماید، همان گونه که در سیره پیامبر  )ص( ذکر گردید و خداوند نیز در سوره نمل از آیه 24 تا 
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31 به همین مسئله اشاره می فرماید؛ هنگامی که سلیمان متوجه شد که قومی خورشیدپرست اند 
فوراً برای دعوت ایشان به حق اقدام نمود.

حضرت موسی نیز مأموریت یافت تا  فرعون را به حق دعوت نماید. بر اساس سوره والعصر 
توصیه و دعوت به حق وظیفه انسان هایی شمرده شده است که می خواهند از خسران و زیان 

به دور باشند. که چنین کسانی تربیت یافتگان مکتب وحی هستند. 
بنابراین اگر حکومت اسالمی بخواهد با ثبات بماند و در کنار آن پیشرفت نماید باید اصل 
دعوت به حق و قانون گذاری حق مدارانه و اجرای حق محور را در رأس کار خود قرار دهد و 
بداند که همه حق به خداوند و توحید باز می گردد و در مقابل هر آنچه از باطل با آن مخلوط 

شود به شرک بازمی گردد.
همگی  می کند  نازل  کتاب  و  معجزه  و  بینه  از  آنچه  و  خداوند  گردید  ذکر  آنچه  بنابر 
تمام  چنانکه  است  حق  همین  بر  دعوت  محور  حق  تربیتی  روش  در  اول  گام  و  است  حق 
پیامبران و چه بسا برخی از مردم یک قوم در ابتدا مردم را به سوی حق مطلق یعنی خداوند 
فرامی خواندند )طباطبایی، 1417ق ،  8: 285؛ فضل اهلل، 1419ق، 10: 266( و پیغمبران نیز در 
مدت تبلیغ خود در برخورد با اهل باطل دائماً در حال مدیریت جدال بین حق و باطل بودند 

)طوسی، بی تا،  9: 55؛ فخر رازی،1420ق،  21: 476(.
در جامعه و سیاست برای تربیت حق محور یا باید داعی به سوی حق و یا باطل ستیز بود، 
وگرنه کسانی که دل به سکوت خوش می نمایند و در هیچ یک از دو گروه فوق قرار نمی گیرند 

و بعد از مّدتی بازیچه دست خواص و زیرکان منافق صفت قرار می گیرند.

2-2. شهادت به حق
جامعه ای به سمت رشد حرکت می کند که وجدان و درک آن جامعه همواره بیدار باشد 
و خدا و خواست او را بر هر منفعتی ترجیح دهد. خداوند در آیه 135 سوره نسا می فرماید: 

ْقَرِبنَي ِإْن  ِ َو َلْو َع  َأْنُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْلَ اِمنَي ِباْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنا َقوَّ ا الَّ َ }يا َأيُّ
َ اكَن  وى  َأْن َتْعِدُلوا َو ِإْن َتْلُووا و ُتْعِرُضوا َفِإنَّ اللَّ ِبُعوا اْلَ ما َفال َتَّ ُ َأْول  ِبِ ا َأْو َفِقريًا َفاللَّ َيُكْن َغِنيًّ
ِبا َتْعَمُلوَن َخِبريا{؛ نشانه قیام به عدالت و قسط در جامعه این است که مردم آن جامعه به خاطر 
خداوند شهادت به حق دهند و این شهادت هم به نحوی باشد که حتّی اگر به ضرر خودشان و 
یا پدر و مادر و یا خویشاوندانشان هم باشد دست بر ندارند و حتی به سمت افراد غنی به خاطر 
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رسیدن سودی و یا به سمت افراد فقیر به خاطر دلسوزی متمایل نشوند، در غیر این صورت 
ِذيَن  ا الَّ َ روز به روز حق گرایی در جامعه ضعیف تر می گردد. این آیه در معنا متناظر با آیه }يا َأيُّ
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َع  َألَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب  ِرَمنَّ ِ ُشَهداَء ِباْلِقْسِط َو لَیجْ اِمنَي لِلَّ آَمُنوا ُكوُنا َقوَّ

َ َخِبرٌي ِبا َتْعَمُلوَن{)مائده: 8( است. َ ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْقوى  َو اتَّ ِللتَّ
امیر مؤمنان علی علیه السالم بعد از ماجرای حکمیّت این گونه می فرماید: »برترین مردم در 
نظر خدا کسی است که عمل به حق نزد او محبوب تر از باطل باشد، گر چه حق از نفع او 
بکاهد، برایش مشکالتی پیش آورد و باطل برای او منافعی فراهم سازد« )سیدرضی، بی تا، 
نتیجه گرفت که  افراد است و می توان چنین  برترین  از  خ 125: 182( در این خطبه، سخن 
نزد  افراد  برترین  است،  ایشان  تقواترین  با  خداوند  نزد  در  افراد  کرامت ترین  با  همچنان که 
خداوند کسی است که عمل به حق برایش محبوب تر از منفعت حاصل از باطل باشد و این 

خود اشعار بر این مسئله دارد که تربیت حق محور، عامل پرورش فضایل انسانی است.
َهُلوعا...ِإلَّ  ُخِلَق  نْساَن  اْلِ }ِإنَّ  آیات  در  چنانچه  نمازگزاران  واقعی  ویژگی های  از 
به شهادات  قیام  است  )معارج: 19، 22 و33( آمده  ْ قاِئُمون{ 

ِذيَن ُهْ ِبَشهاداِتِ ني ...َو الَّ اْلَُصلِّ
ادا  نکند و هم در مرحله  از زیر آن شانه خالی  یعنی هم در مرحله تحمل  به شمار می رود 
از حضور در دادگاه استنکاف نورزد)طبری، 1412ق،  29: 53؛ ابن عاشور، بی تا، 29: 161( 
و به گفته فخر رازی نظر اکثر مفسرین این است که در حضور حکام آن را به حق ادا کنند 

)فخررازی، 1420ق،  30: 646(.
خداوند در آیه 283 سوره بقره بعد از آن که به بیان احکام قرض می پردازد، یک نکته کلی 

هاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها  و دستور جامع را نیز مطرح می فرماید و آن این است که}لَتْكُتُموا الشَّ
آگاهند  دیگران  از حقوق  )بقره: 283(؛  یعنی کسانی که  ُ ِبا َتْعَمُلوَن َعِلمي{  ُه آِثٌ َقْلُبُه َو اللَّ َفِإنَّ
موظف اند به هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند، بلکه بسیاری معتقدند در 
مورد حقوق مردم بدون دعوت نیز باید ادای شهادت کرد تا حقی از طرفین ضایع نگردد و از 
آن جا که کتمان شهادت و خودداری از اظهار آن، به وسیله دل و روح انجام می شود، آن را 
به عنوان یک گناه قلبی معرفی کرده و می گوید: »کسی که چنین کند قلب او گناهکار است« 
)دخیل، 1422ق: 66( و قلب گناهکار از تزکیه و یا به عبارت دیگر از تربیت روحی به دور 

است چرا که مرکز تأثیر پذیرفتن از آیات الهی و فهم حکمت قلب است. 
بنابراین در شهادت به حق که قسمتی از روش تربیتی حق محور است هم مربوط به بحث 
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عدالت است و هم تقوا که بزرگ ترین کرامت نزد خداوند است و برترین فضیلت است و 
جامعه ای که در آن شهادت به حق نباشد دیگر امیدی به اقامه عدالت و یا مدیریت بر اساس 

کرامت و فضایل انسانی نیست.

3-2. اجتناب از سخن باطل و کذب
به  زور  لغت  در  است.  زور  قول  از  اجتناب  محور  حق  تربیت  مؤلفه های  از  دیگر  یکی 
معنی باطل و کذب است )طریحی، 1375،  3: 319؛ فراهیدی، 1409ق، 7: 380( و قول زور 
و  نگردد  گفتار  در  حقیقت  و  صداقت  رعایت  آن  در  که  است  گفتاری  گونه  هر  معنی  به 
خداوند در آیه 30 سوره حج بعد از پرداختن به تعظیم حرمات در حج این گونه می فرماید: 
از  اجتناب کنید و  پلیدي های بت ها  از  ور{؛  ْوثاِن َو اْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ ْجَس ِمَن اْلَ }َفاْجَتِنُبوا الرِّ
سخن باطل بپرهیزید که امت اسالمی در همان جهت تعظیم حرمت ها از گفتن هرگونه کالم 
باطل و حتی فکر و نوع رفتار باطلی که موجب انحراف است خودداری نمایند تا امّت اسالمی 
ضمن حرکت در مسیر، اتحاد خود را حفظ نماید )ابن عطیه اندلسی، 1422ق، 4: 120؛ ثعلبی 
نیشابوری، 1422ق، 7: 21؛ فضل اهلل، 1419ق،  16: 62(؛ چراکه در تربیت اجتماعی دو نکته 
بین  اتّحاد ممدوح  به  ایمانی رسیدن  دارای اهمیّت است. اول این که هدف میانی در جامعه 
افراد است و دوم این که در این آیه، اجتناب از قول زور در رتبه بعدی اجتناب از بت ها و 
عبادت آن ها ذکر شده است؛ یعنی در مسیر وحدت جامعه پس از دوری از بت ها، مهم ترین 
چیزی که از آن اجتناب می شود، سخنان باطل، حاشیه ساز و انحرافی است که مردم را از حق 
به دور می سازد؛ چنانکه در ماجرای غدیر شاهد بودیم که چگونه با تفاسیر انحرافی از کالم 
پیامبر صلوات اهلل علیه و آله، نه تنها حق را از ائمه سلب کردند، بلکه خود را نیز از حق تربیت 

شدن در ظّل والیت پذیری ائمه علیهم السالم محروم کردند.

4-2. عدم سکوت در مقابل ظلم
عدم سکوت در مقابل ظلم ظالم و افشای آن، یکی دیگر از مؤلفه های تربیت حق محور 
باشد  واقع شده  از موضع خودش  غیر  در  است که چیزی  معنا  بدین  ظلم  می رود.  به شمار 
)ابن منظور، 1414ق،  12: 373؛ ابن فارس، 1404ق، 3: 468( و ظالم کسی است که از حدود 
الهی تجاوز کند )طریحی، 1375، 6: 110(؛ همچنین ظلم به معنی از بین بردن حق و عدم ادای 
به جای آن است چه در مورد خود فرد باشد یا دیگران یا در مورد عدم رعایت حدود الهی و یا 
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در مورد عقال باشد یا غیرعقال و در حقوق ماّدی، معنوی یا روحانی باشد )مصطفوی،1340، 
7: 205(. با توّجه به معانی ذکر شده هر کجا ظلمی اتفاق بیفتد یعنی حقی بر پا نشده است 
از  مقابل ظلم  به جای رخوت و سکوت در  باشد که  تربیت شده  به گونه ای  باید  و جامعه 

روش های مختلف از جمله جهاد و هجرت در مقابل آن بهره ببرد.
وِء ِمَن اْلَقْوِل  ْهَر ِبالسُّ ْلجَ ُ ا بُّ اللَّ در اهمیّت عدم سکوت در قبال ظلم خداوند در آیه }لُیحِ
يعًا َعِلمي{)نساء: 148( می فرماید که دوست ندارد بدی افشا شود، ولی  ُ َسِ ِإلَّ َمْن ُظِل  َو اكَن اللَّ
 ُ در مورد کسی که مظلوم واقع شده است، مانعی نیست درباره ظالم افشاگری نماید »َو کاَن اهللَّ
َسِمیعاً َعلِیماً« و خداوند می داند افشاگری یا به حق است یا باطل؛ بنابراین مظلوم می تواند ظالم 
را رسوا کند )طبرسی،1372، 3: 202؛ قرشی، 1377، 2: 478؛ مراغی، بی تا، 6 : 4(. برخی از 
مفّسران مطلب را توسعه داده و ذکر کرده اند که حتّی مظلوم می تواند به ظالم ناسزا گفته، 
تهرانی،  253؛ صادقی   :11 )فخررازی،1420ق،  سازد  آشکار  را  او  بدی های  و  بزند  تهمت 
1365،  7: 408؛ آلوسی، 1415ق، 3: 177(. در چنین صورتی آیا جایز است شخصی مسلمان 
چه در جامعه اسالمی و چه در جامعه غیراسالمی اقدام به فحاشی و تهمت و بهتان کند؟ با 
بررسی آیاتی که در آن ها واژه سوء به کار رفته است مانند آیات 24 سوره یوسف و  169 
سوره بقره و همنشینی آن با واژه »فحشا« بدین نتیجه می رسیم که سوء در مقابل فحشا استعمال 
325؛  1414ق،  6:  )ابن منظور،  است  بیّن  قبیح  عمل  معنی  به  فحشا  که  آن جا  آن  از  و  شده 
طریحی، 1375،  4: 148( بنابراین »سوء« یا عام است که فحشا، ذکر خاص بعد از عام بوده و 
یا این که در معنا مکمل یکدیگر هستند. در حالت اول، سوء به معنای هر عملی است که ذاتاً 
خوب نیست )مصطفوی،1430، 9: 35( و آن گاه فحشا می شود عمل بدی که ظاهر است و اگر 
تکمیل کننده باشد، با توجه به کاربرد سوء در آیات 121 سوره طه و 20 و 27 سوره اعراف 
سوء به معنی هر بدی پنهانی می شود و فحشا به معنی هر بدی آشکار است. از سوی دیگر، 
خداوند درباره مشرکان به  عنوان دشمن می فرماید که اگر ایشان به شما دست پیدا کنند زبان 
به بدگویی و ناسزا نسبت به شما می گشایند )طوسی، بی تا،  9: 578؛ قرطبی، 1364،  18: 55؛ 

طباطبایی، 1417ق،  19: 228(.
اگر بنا بر بعضی تفاسیر، رفتار مردم یک امّت در مقابل ظالم دقیقه تکرار رفتار دشمن با 
مسلمان باشد آیا دیگر می توان آن جامعه را اسالمی خواند؟ آیا می توان امیدوار به وحدت، 
به عنوان ظالم( روزی مورد  ایمانی بود؟ آیا کسی که )حتّی  هم یاری و همکاری در جامعه 
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و  وحدت  به  نیاز  جامعه  که  حساس  مواقع  در  است،  شده  واقع  آبروریزی  و  تهمت  بهتان، 
همدلی دارد، می تواند حضور مثبتی داشته باشد؛ در صورتی که خداوند دستور فرموده است 
ْثِ َو اْلُعْدوان{ )مائده: 2(؛ و در هر کار خیر  ْقوى  َو لَتعاَوُنا َعَ اْلِ که }َو َتعاَوُنا َعَ اْلِبِّ َو التَّ
و تقوا یکدیگر را یاری دهید و بر گناه و تجاوز همکاری نکنید؛ همچنین در آیه 149 سوره 
نسا و 40 سوره شوری تکلیف را با پیشنهاد عفو و یا حداکثر پاسخ بدی به مثل همان بدی 
مشخص نموده است. بنابراین در تفسیر الجهر بالسوء باید گفته شود که منظور صرفاً گفتن 
همان ظلمی است که به فرد شده است و نه اینکه مجاز به فریاد زدن همه بدی های یک فرد 
در اجتماع باشد )طبرسی، 1372،  3: 202؛ مراغی، بی تا، 6: 4 و 5(که این عمل مصداق نهی 
از منکر و حفظ افراد از انحراف است که به واسطه مانع شدن افراد از گناه به تدریج در نفوس 

افراد تأثیر می گذارد و مانع از اشاعه ظلم در جامعه می شود.

5-2. جهاد
جهاد و داشتن روحیّه جهادی، یکی از ارکان مؤثّر در تربیت روحیه اجتماعی و عملی 
در راستای حکم فرما کردن حق بر روی زمین است. جهاد از ریشه َجهد )به فتح ج( به معنی 
خستگی و سختی و یا از کلمه ُجهد) به ضم ج( به معنی استقامت و صبر مشتق شده است و 
مراد از جهاد در کتب فقهی، جنگیدن برای حمایت از دین، اعتالی اسالم و اقامه شعائر ایمان 
است )حسینی عاملی، بی تا، 1: 469؛ تبریزی، 1426ق: 369، مازندرانی، 1428ق، 112و 470؛ 
حسینی روحانی قمی، 1412ق، 9: 13(. هرگاه جهاد را از ریشه ُجهد بدانیم در آن صورت، 
مجاهد به کسی می گویند که هر آنچه از قدرت، توان و نیرو به کف دارد تا آخرین حّد وسع 
و امکاناتش، در راه هدف خود به کار می گیرد و اگر جهاد از ریشه َجهد در نظر گیریم، 
در رابطه با آن مجاهد کسی است که با طیب خاطر در فراخنای دشواری ها و مشکالت گام 
بگذارد، برای رسیدن به اهداف خود در سنگالخ هستی پیش تازد و سرافرازی خود را در 

عرصه پیکارها جست وجو کند )ابن منظور، 1414ق،  3: 133؛ نوری، 1375: 19و20(.

2-5-1. آثار تربیتی جهاد در مسیر حق محوری
جهاد برای مؤمنان و مجاهدان دارای آثار تربیتی بسیار مهمی است که به برخی از آن ها 

که در جهت تبیین و تثبیت حق محوری است، می پردازیم.
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2-5-1-1. جهاد و عذاب استیصال )برداشتن مانع حق به دست مؤمنان(
هنگامی که قومی کاماًل در فساد غوطه ور شود، سنّت الهی بر این است که عذاب خداوند 
بر آن قوم نازل گردد و آن را از صفحه روزگار محو گرداند. این نوع عذاب، عذاب استیصال 
است. یکی از انواع آن، این است که خداوند چنین قومی را به دست صالحان و مؤمنان از 
میان بردارد. توضیح این که گاهی ممکن است مردم با داشتن قدرت اختیار و اراده در مسیر 
شرک، کفر، فساد، ظلم و طغیان گام بردارند و موجبات آزار و اذیت مؤمنان را فراهم و مسیر 
حق را سّد کنند. در چنین وضعی، اراده خداوند بر نابودی آن ها قرار می گیرد. خداوند در 
ْرض{)فتح: 4 و7(. آری، صاعقه، صیحه، باد،  ماواِت َو اْلَ ِ ُجُنوُد السَّ این باره می فرماید: }َو لِلَّ
باران، سیل و طوفان همگی سپاهیان خداوند و در اختیار و به فرمان او هستند، ولی قِسم دیگر 
سپاه خداوند، گروه های مجاهد هستند. این دقیقاً مطلبی است که در آیات ذیل خداوند به 
ِزِه{)توبه: 14(؛ با آن ها پیکار کنید  ُ ِبَأْيِديُكْ َو ُیخْ ُ اللَّ ْبُ آن تصریح نموده است: }قاِتُلوُهْ ُيَعذِّ

ُص  که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند و آن ها را رسوا می سازد. }َو نَحُن َنرَتبَّ
ْن ِعنِدِ َأْو ِبَأْيِديَنا{)توبه: 52(؛ ما انتظار داریم که خداوند، عذابی  ُ ِبَعَذاٍب مِّ يَبكُم  اللَّ ِبُكْ َأن ُيِ
از سوی خودش )در آن جهان( به شما برساند یا )در این جهان( به دست ما )مجازات شوید( 
)طباطبایی، 1417ق،  9: 160؛ مدرسی، 1419ق، 4: 130؛ ابن عاشور، بی تا،  10: 119؛ صابونی، 

1421ق،  1: 503(.

2-5-1-2. ترویج اسالم و مسلمانان )گسترش حق و حق طلبی(
ایثارها و  به سبب کوشش ها،  ایثارگر  این است که مؤمنان مجاهد و  نتیجه دیگر جنگ 
فداکاری هایی که از خود نشان می دهند، شهرت پیدا می کنند و مردم دنیا نسبت به آنان و 
دین، آیین، اهداف و عقاید ایشان حساسیّت و شناخت بیشتری پیدا می کنند. این امر به نوبه 
خود سبب می شود تا مردم دنیا انگیزه های انسانی و الهی مؤمنان را برای اداره و شرکت در 
جنگ و پرداخت هزینه ها و تحّمل خسارت های آن مورد توّجه قرار دهند و این خود روح 
اسالم خواهی و خداپرستی را در مردم دنیا برمی انگیزد؛ یعنی آن مؤمنانی که مورد تاخت و تاز 
قرار گرفته اند، در بین مردم دنیا موقعیّتی ممتاز می یابند و وسیله تبلیغ دین حق فراهم می شود 
)مصباح یزدی، 1383، 66-70(. بنابراین جهاد هم دفاع از حق است، هم موجب گسترش حق 

است و هم باعث استواری طرفداران جبهه حق می شود.
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26-2. هجرت
تربیت حق محور در قرآن کریم  اثبات حقیقت و در مسیر  برای  از روش هایی که  یکی 
به آن پرداخته شده است، مبحث هجرت است که در آیاتی چند بدین مسئله اشاره و مورد 
تشویق قرار گرفته است که در این مجال آیاتی که از منظر حق محوری و دفاع از حق در 

مسئله هجرت مطرح شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند.
هجرت در لغت به معنای ترک کردن چیزی با وجود ارتباط با آن و روی گردانی از آن 
است )فراهیدی، 1409ق،  3: 386؛ ابن منظور، 1414ق، 5: 251(. هجرت از مکانی به مکان 
دیگر با رویکرد الهی نشان از عدم تعلق و وابستگی به ماّدیات و ابراز محبّت نسبت به خداوند 

و خواسته های حضرت حق است که تنها از افراد تربیت شده در مکتب الهی سر می زند.
در آیات پایانی سوره انفال سخن از مسئله هجرت و والیت مؤمنان بر یکدیگر به واسطه 
ترک ارتباط با کفار است و این ترک ارتباط، با هجرت است که صورت می گیرد )رک: 

جاَهُدوا  َو  هاَجُروا  َو  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ }ِإنَّ   )141  :9 1417ق،   طباطبایی،  233؛  1415ق:  آلوسی، 
آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َو  َبْعٍض  َأْوِلياُء  َبْعُضُهْم  ُأولِئَك  ُروا  َنَ َو  آَوْوا  ِذيَن  الَّ َو   ِ اللَّ َسِبيِل  ِف  َأْنُفِسِهْم  َو  ْم  ِبَأْمواِلِ
ْ ِمْن َشْي ٍء َحتَّ ُياِجُروا...{)انفال: 72(؛ بنابراین در این آیه، 

َو مَلْ ُياِجُروا ما َلُكْم ِمْن َولَيِتِ
کفار به عنوان نماد باطل و قطع ارتباط با ایشان موجب پیوستن به حق است و خداوند در ادامه 
می فرماید که مؤمنان واقعی کسانی هستند که ایمان آوردند، هجرت کردند، در راه خدا جهاد 
نمودند و آن ها که پناه دادند و یاری کردند که خود نشان دهنده این است که هجرت تمام 
کار نیست، بلکه هجرت مقّدمه ای برای جهاد و مبارزه در مسیر حق طلبی است. همچنان که 

ِمْن  َك  َربَّ ِإنَّ  وا  َصَبُ َو  جاَهُدوا  ُثَّ  ُفِتُنوا  ما  َبْعِد  ِمْن  هاَجُروا  ِذيَن  ِلَّ َك  َربَّ ِإنَّ  }ُثَّ  آیه  در  خداوند 
بسیار زیاد و اذیت  از شکنجه های  بعد  َبْعِدها َلَغُفوٌر َرِحمي {)نحل: 110( می فرماید کسانی که 
کفار هجرت کردند، سپس جهاد نمودند و صبر کردند، خداوند نیز به واسطه حرف هایی که 
باب میل کّفار، علیه اسالم و در حال تقیّه زدند، از آن ها می گذرد و با غفران و رحمتش با 

ایشان برخورد می نماید )ابن عاشور، بی تا، 13: 241؛ ابن کثیر، 1419ق، 4: 521(.
ندهد،  انجام  را  آن  کسی  اگر  که  فضیلت  با  است  امری  یا  است،  ضروری  هجرت  آیا 
معصیتی مرتکب نشده است، ولی فضایل بسیار زیادی را از دست داده است؟ بر اساس آیه 
97 سوره نسا، چنانچه کسانی که مورد ظلم قرار می گیرند و در محیط خفقان باطل اجازه انجام 
مناسک عبادی خود را نمی یابند و حتّی ممکن است به خاطر فشارها دست از حق بردارند، 
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بر ایشان ضروری است که از محیط باطل به سوی حق هجرت کنند و هیچ گونه عذری مانند 
استضعاف نیز از ایشان پذیرفته نمی شود؛ چراکه استضعاف این مستضعفان به طور مطلق نبوده، 
با کوچ  و می توانستند  به آن دچار کردند  را  است که خودشان خود  بوده  استضعافی  بلکه 
کردن از سرزمین شرک به سرزمین دیگر، خود را از آن برهانند؛ بنابراین فرشتگان اّدعای 
فراخ تر  »زمین خدا  و می گویند:  تکذیب می کنند  را  بودیم«  مستضعف  »ما  آنان که گفتند: 
از آن بود که شما خود را در چنان شرایط قرار دهید. شما می توانستید از حومه استضعاف 
درآیید و به جای دیگر کوچ کنید. پس شما در حقیقت مستضعف نبودید؛ چون می توانستید 
از آن حومه خارج شوید، بنابراین این وضع را خود برای خود و به سوء اختیار خود پدید 
آوردید« )حوی، 1424ق، 2: 1159؛ صابونی، 1421ق، 1: 276؛ شوکانی، 1414ق، 1: 582(. 
امیر مؤمنان علی علیه السالم می فرماید که نام مستضعف بر کسی که حّجت برایش اقامه شده، 
گوشش آن را شنیده و قلبش آن را حفظ کرده است، صدق نمی کند. حضرت در این خطبه 
می فرماید: »هجرت بر حّد نخست خود باقی است« )سید رضی، بی تا، خ 189: 279(؛ یعنی در 
این زمان هر کس برای احیای دین خدا و شناخت معارف حّقه اسالم حرکت کند و به امام و 
رهبر توحیدی خود بپیوندد، مهاجر حساب می شود؛ زیرا او نیز ترک باطل کرده و به جانب 
حّق شتافته است و این مطلب به دو دلیل اثبات می شود. یکی دلیل نقلی و دیگری دلیل عقلی. 

ْرِض ُمراَغمًا  ْد ِف اْلَ ِ َیجِ دلیل نقلی خود، دو راه دارد: اول آیه قرآن }َو َمْن ُياِجْر ِف َسِبيِل اللَّ
َكِثريًا َو َسَعًة{)نساء: 99(. در این قسمت از آیه، خداوند هر کس که وطن و زندگانی خود را 
برای به دست آوردن دین خدا و اطاعت فرمان او ترک کند را مهاجر خوانده است و چون 
واژه »َمن« داللت بر عمومیّت دارد و همه کس را شامل می شود، بنابراین تمام کسانی که در 

راه دین خدا مسافرت می کنند، مهاجر خواهند بود. 
دلیل نقلی دیگر، سخن پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه است که می فرماید: »مهاجر کسی است 
که از آنچه خدا بر او حرام کرده است، دوری کند.« )طریحی، 1375،  3: 516( و این واضح 
است که هر کس از گناه و مخالفت با پیشوایان دین دست بردارد و به اطاعت و پیروی آنان 

رو آورد، از حرام خدا هجرت کرده و مهاجر به حساب می آید. 
امّا دلیل عقلی آن است که همچنان که هر کس وطن خود را برای رسیدن به حضور پیامبر 
از  او  به حضور جانشین  تا  ترک کند، مهاجر است. کسی هم که وطن خود را ترک کند 
خانواده طاهر و مطّهرش برسد نیز مهاجر خواهد بود؛ زیرا مطلوب و هدف در هر دو مورد 
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یکی است و آن سفر در راه خدا و طلب دین او است، خواه به سوی پیامبر باشد یا جانشینان 
او؛ زیرا میان آن حضرت و امامان معصوم  )ع( جز مقام نبّوت و امامت، تفاوتی نیست و این هم 
دلیل بر این نمی شود که هجرت مورد نظر منحصر به رفتن حضور پیامبر باشد. حال اگر اشکال 
از فتح مّکه  »بعد  پیامبر اکرم تطبیق نمی کند که فرموده است:  با سخن  این مطلب  شود که 
هجرتی نیست« )کلینی، 1407ق، 5: 443( تا آن جا که عمویش عباس از آن حضرت خواهش 
کرد که نعیم بن مسعود اشجعی را از این عموم نفی و استثنا کند و پیامبر هم به وی اجازه 
خروج داد، در پاسخ می گوییم که برای جمع بین دو دلیل )سخن امام و قول پیامبر صلوات 
اهلل علیه( نفی حکم هجرت در سخن پیامبر را بر هجرت از مّکه حمل می کنیم و سلب این 
مورد خاص دلیل بر سلب تمام موارد نخواهد بود و در نتیجه، این فرمایش امام علیه السالم که 
یاد از هجرت می کند، می خواهد مردم را به این امر متوّجه کند که برای کسب معارف دین 
و عمل به آن بکوشند و به این منظور از دریای معنویت او و خاندان معصومش کسب فیض 
به  درجات و ثواب  این دلیل که فضیلت مهاجرت در راه خدا نصیبشان می شود و  به  کنند، 

هجرت کنندگان صدر اسالم خواهند رسید )بحرانی، 1362: 193 و 194(. 
فرموده  نازل  پیامبران  توسط  را  است که خداوند آن  دین که حّقی  برای حفظ  بنابراین 
است، هجرت ضروری است و خود هجرت هدف نیست، بلکه تنها دور زدن، مانع برای مّدت 

موقّتی است تا مقّدمات ازاله باطل، جهاد و سرکوب کردن دشمنان خداوند فراهم گردد.

نتیجهگیری
در تربیت سیاسی مسئله اصلی، پرورش بینش و بصیرت جامعه در بستر عقالنیّت است که 
به منظور بهبود اوضاع اجتماعی بوده و نشانه تربیت سیاسی صحیح است. حضور در جامعه 
به سمت  موجود  وضع  تغییر  برای  تالش  و  مشکالت  رفع  برای  موجود  وضع  از  آگاهی  و 
است  باطل  بر  جبهه حق  پیروزی  اسالمی،  سیاست  هّمت  راستا،  همین  در  است.  مطلوب تر 
که الزمه این اتفاق شناخت حق و تربیت افراد بر اساس حق محوری است. به منظور تربیت 
صحیح سیاسی باید حق محوری گفتمان غالب جامعه گردد و بر اساس آن برنامه ریزی گردد. 
از جهت روشی برای این که تک تک افراد جامعه خود را ملزم به اجرای حق بدانند الزم است 
باشند و حق را  به سوی حق  مسئوالن و مدیران جامعه اسالمی در گفتار و اعمالشان داعی 

محور برخوردهای خود قرار دهند و ضوابط را بر روابط ترجیح دهند. 
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شهادت به حق در مواضعی که الزم است باید در جامعه نهادینه گردد. تشویق به این کار 
و تأمین جانی شاهد می تواند به این روند کمک کند، البتّه مراد از شهادت به حق، تنها ادای 
آن در دادگاه نیست، بلکه شهادت به نفع حق در هر موضعی موجب گسترش آن می شود. 
عدم استفاده از دروغ در رسانه، مطبوعات و سخنرانی ها و اجتناب از آن روش دیگر برای جا 
انداختن حق در جامعه است. در کنار آن دادن حق اعتراض و مشخص کردن نحوه اعتراض 
در قانون به صورت سریع در مقابل فعل ظالمان در جامعه هم باعث رضایت جمعی و هم مانع 

گسترش ظلم و به تبع آن گسترش حق می شود.
یا در  و  مانع حقیقت  برداشتن  پایه جهاد و هجرت در  اجتماع دو  نهایت، در عرصه  در 
صورتی که قدرت کافی برای برداشتن مانع نباشد با هجرت آن را دور بزنیم تا مقّدمات حذف 

آن فراهم شود، در قرآن کریم تأکید شده است.
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