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 چكيده 

ساالری دینی، تعیین  ته به نوع رویکرد دولت، از دیکتاتوری تا دموکراتیک و مردمای بس در هر جامعه

کند و خروجی آن  پذیری تا تربیت و پرورش امتداد پیدا می اهداف تربیت سیاسی، در طیفی از جامعه

های جامعه و منفعل در برابر اصالح و بهبود یا  متناسب با رویکرد مختار، افرادی مطیع ارزش

های جامعه باشند. در حکومت اسالمی که  دهندۀ ارزش توانند توسعه ایی رشدیافته هستند که میه انسان

های  دهد، تربیت سیاسی بر مؤلفه ها را طبق دستور الهی در سرلوحۀ اهدافش قرار می هدایت انسان

این متفاوتی از انواع حکومت تأکید دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی در پی یافتن 

ها از منظر سید محمدباقر صدر است. نمونۀ آماری، تعدادی از آثار دست اول شهید صدر است  مؤلفه

های  که اندیشۀ سیاسی او در موضوعات مرتبط با ساخت تمدن اسالمی را دربرگرفته است. یافته

ست: هدف، ارائه ا های تربیت سیاسی از منظر صدر در پنج دستۀ کلی قابل دهد مؤلفه پژوهش نشان می

ها نیز شامل چندین زیرمقولۀ  ها. هرکدام از این مؤلفه ها و مراقبتی سازها، همراهان، آموختنی زمینه

 مرتبط است.

 تحلیل محتوا، تربیت سیاسی، سید محمدباقر صدر. های کليدی: واژه
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 بيان مسئله

ین مفهوم از منابعی های ا تحقق تربیت سیاسی با رویکرد اسالمی، در آغاز نیازمند استخراج مؤلفه

صورت جامع پردازش کرده  است که اندیشۀ سیاسی اسالم و اهداف آن در سیر تحقق انسان را به

باشند. در میان اندیشمندان اسالمی، محمدباقر صدر، فیلسوفی فقیه است که با دغدغۀ برپایی 

هادت رسیده حکومت اسالمی و خروج مسلمانان از چنگال استعمار زیسته و در همین راه به ش

های نظری  است. در کارنامۀ علمی و پژوهشی او آثاری دربارۀ اقتصاد اسالمی، فلسفه و بنیان

وگو دربارۀ  اسالم در تقابل با سایر مکاتب فکری که بر جوامع مردمی حاکم شدند، بحث و گفت

همچنین های الهی، و مواردی دیگر وجود دارد، اما حجم مطالعات، آثار و  نظریۀ تاریخ و سنت

پرداز  عنوان نظریه اش، او را به اقدامات او در عرصۀ جامعه و همچنین اندیشه و عمل سیاسی

 سیاسی شهرت بخشیده است.

های مرتبط با آن ندارد، آثارش  اگرچه صدر مطالعه و اثر مستقلی دربارۀ تربیت و حوزه

ها، این پژوهش بر  ساحتهای تربیتی است که از میان انواع  بستری مناسب برای استخراج مؤلفه

دهی به  اندیشۀ سیاسی او متمرکز شده است؛ زیرا او در آثارش سیاست را در خدمت به شکل

کنیم.  اندازهایی است که ما برای تأسیس مدارس مطرح می جامعه گرفته و از این نظر مشابه چشم

ز اثرگذار است و های اجتماعی نی عالوه توجه به تربیت سیاسی، در بازتعریف روابط و نقش به

های  سیاسی، از جنبه-فروکاستن از اهتمام به آن عالوه بر ایجاد تزلزل در مناسبات اجتماعی

گذارد و ممکن است مشکالتی از جمله نبود  دیگری هم بر آیندۀ امت و جامعۀ اسالمی تأثیر می

ا توجه به وجود آورد که ب امت را به-ملت و انحراف رابطۀ امام-احساس همبستگی میان دولت

های آن در جامعۀ فعلی ما و در کشورهای دیگر، زنگ خطری برای توجه به این حوزه به  نشانه

های ظاهری  صدا درآمده است. عالوه بر این دالیل، روشن است که بینش سیاسی اسالم به بخش

شود و این بینش عمیق باید در معنای زندگی، هستی، اجتماع،  زندگی اجتماعی منحصر نمی

(. بر این اساس، از ظاهر نامناسب زندگی 1393است، اقتصاد و اخالق حاکم باشد )صدر، سی

توان به بحرانی در معنای هستی و زندگی در محتوای زندگی مردم پی برد و برای  اجتماعی می

دورترنشدن از اهداف تشکیل حکومت اسالمی الزم است تا دوباره به چرایی تأسیس مدارس 

 مدرسه را با توجه به معیارهای ساخت جامعه و تمدن اسالمی مرور کنیم.برگردیم و کارکرد 
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دهنده شامل افراد  سید محمدباقر صدر برای توسعۀ جامعه، محتوای درونی اعضای تشکیل

، ذیل موضوع مشکالت مکتب اسالمجامعه را مدنظر قرار داده است؛ برای مثال در کتاب 

ها معرفی  نمای آن ساختۀ دست بشر را آینۀ تمام های اجتماعی اجتماعی انسان معاصر، نظام

های مؤسس از قدرت اراده و ثبات کافی برخوردار نباشند، قادر به ادارۀ  کند که اگر گروه می

ها در  هایی از ضعف دولت ها را پرورش دهد و به مثال نظامی توانمند نیستند که ارادۀ جمعی آن

توانند به  ها چگونه می د برای این تفکر که انسانای باش کند تا مقدمه جوامع غربی اشاره می

 (.1393زندگی اجتماعی آرمانی و نظام سیاسی افضل دست یابند )صدر، 

 ادبيات پژوهش

ها،  لحاظ نظری سه دستۀ کالن در باب تربیت سیاسی وجود دارد که وجه اشتراک همگی آنبه

، مکتب 1کاری سه دسته شامل محافظهمقابله با شیوۀ اقتدارگرایانه در تربیت سیاسی است. این 

و نظریۀ دموکراتیک هستند. هدف در دستۀ اول حفظ وضع موجود است تا از طریق  2انتقادی

های بعد منتقل و افراد، حامی و مرید رهبران  های اجتماعی کهن به نسل تربیت سیاسی، سنت

(. 1379زاده،  هستند )صادقپردازان دستۀ اول  از جمله نظریه 5و پارسونز 4، دورکیم3شوند. لوتر

بر آن است تا افراد منتقد و خالق برای  6در گروه دوم تالش افرادی مانند مونتسکیو

سازی افراد نسبت به  کردن جامعه تربیت شوند و آرمان اصلی در این مکتب، آگاه دگرگون

دنبال  ه، بهگرفته شد 7های دیویی های موجود است. دستۀ سوم هم که بیشتر، از اندیشه نابرابری

های ترغیبی به مشارکت فعاالنه در سیاست  تربیت شهروندان مستقل و نقاد است که با شیوه

 (.1387پردازند )رنجبر،  می

تناسب خاستگاه عقیده و دانش، تعاریف مختلفی از  نظران و متفکران به هرکدام از صاحب

در میان  سازد. روشن میاند که بخشی از این مفهوم را در ذهن  تربیت سیاسی ارائه کرده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Conservative theory 

2. Critical school 
3. Luther 
4. Durkheim 
5. Parsons 
6. Montesquieu 

7  . John Dewey 
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ای  هدف دانسته و عده ای تربیت و سیاست را مترادف و هم نظرات و تعاریف مختلف، عده

دیگر از نظر معنایی و هدف، میان این دو مفهوم فاصله انداخته و تربیت سیاسی را با عبارات 

 اند. دیگری تبیین کرده

 پذیری سیاسی درنظر گرفته است: ه( تربیت سیاسی را مترادف با جامع54: 1387نیا ) عیسی

ها تا  شوند و درک آن ای معین با نظام سیاسی آشنا می وسیلۀ آن، افراد در جامعه فرایندی که به»

 «گردد. های سیاسی تعیین می هایشان نسبت به پدیده توجهی از سیاست و واکنش اندازۀ قابل

ها، که امری در خارج  درون انسان( زمینۀ تربیت سیاسی را نه بالقوه در 125: 1387پورفرد )

منظور شکوفایی و پرورش استعدادها و رفتارهای  فرایند دگرسازی شهروندان به»داند و آن را  می

 کند. معرفی می« سیاسی آنان در نظام سیاسی

پرورش فضایل، »نویسد:  ( نیز در تعریف خود از تربیت سیاسی می180: 1385) 1جان الیاس

کردن اشخاص برای مشارکت  رد نیاز برای مشارکت سیاسی و آمادههای مو دانش و مهارت

تربیت »ترین اهداف برای تربیت سیاسی را  او مهم«. آگاهانه در بازسازی آگاهانه جامعۀ خود

کردن افراد،  شهروندان، گزینش رهبران سیاسی، ایجاد همبستگی سیاسی، حفظ قدرت، اجتماعی

 ذکر کرده است.« دان جهانینقد نظام سیاسی موجود و تربیت شهرون

وسیلۀ آن  افراد به»کند که  ( تربیت سیاسی را به شکل فرایندی تعریف می102: 1393) 2راش

توجهی ادراکشان از سیاست و  شوند و تا اندازۀ قابل ای معین با نظام سیاسی آشنا می در جامعه

 «شود. های سیاسی تعیین می هایش نسبت به پدیده دانش

تربیت سیاسی را فراگردی معرفی  4و ماسیالس 3( نیز به نقل از کازمیاس1381بند ) عالقه

پردازند. همچنین  شان در جامعه می گیری وسیلۀ آن به کسب جهت کند که اشخاص به می

های  کند که ارزش ( مجدداً از قول ماسیالس این مفهوم را فراگردی معرفی می1387پور ) شارع

 کند. منتقل می اجتماعی و سیاسی را به نسل بعد

تربیت »اند:  ( هم سعی بر ارائۀ تعریفی جامع داشته8: 1393جراحی دربان، بابازاده، و رودمقدس )

ها و  ها، نگرش شناس و رشد دانش سیاسی یعنی تالش در راه تربیت شهروندانی مسئول و وظیفه

 «و جهانی. های او برای حضور فعال همراه با اندیشه نقادانه در عرصۀ سیاسی ملی مهارت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. John L. Elias 
2. Michael Rush 
3. M. Kazamias 
4. B. G. Massialas 



 

 

 

 

 87هاي تربیت سیاسي در انديشة سیدمحمدباقر صدر    مؤلفه

  

 

دهی زندگی انسان، در نظرگاه برخی از متفکران  دین با ارائۀ طرحی جامع برای سامان

که این دو  طوری اسالمی چنان جلوه کرده که تربیت را با مفهوم سیاست درهم آمیخته است؛ به

یر پذ تنها الزم و ملزوم یکدیگر هستند، بلکه تعریف یکی از آن دو بدون دیگری امکان مفهوم نه

ای برای  نیست. طبق نظر این جمع، نظام دینی ارتباطی محکم با سیاست دارد و سیاست وسیله

توان در  ساختن دین است. اتحاد میان دین و سیاست را طبق اشارۀ قرآن کریم می محقق

هایی از تاریخ زندگی پیامبران هم مشاهده کرد. متفکران معتقد به اتحاد میان سیاست و  نمونه

ترین هدف رسالت رسل را تأسیس نظام سیاسی برپایۀ دستور خداوند معرفی  همدیانت، م

شود )رایجی پارسایی،  کنند که در این نظام، روابط اجتماعی بشر با قانون الهی تنظیم می می

 (.1393نوملی و کاردل،  فغان

وزه که گویی هردو به یک ح طوری محمد غزالی معنای سیاست را با تربیت گره زده است؛ به

داند تا به سعادت  کنندۀ مردم در سیر از دنیا به آخرت می اشاره دارند. او سیاست را هدایت

کند  شدن روح انسانیت و معنویت توصیف می شدن دین به سیاست را مانند دمیده برسند و اضافه

شود که هدفش سعادت آدمی  که در پی آن، هر نوع عمل سیاسی به فعلی اخالقی تبدیل می

استصالح در مسیر »گرا است که سیاست را  (. غزالی متفکری غایت1388طارزاده، است )ع

بخشیدن استعدادهایش،  داند که انسان در این مسیر با تحقق ( می107: 1378)قادری « سعادت

(. در این بیان، سیاست از عرصۀ 1378سازد )قادری:  خود را شایستۀ اقامت در جوار خداوند می

رود و هدایت آدمیان به سرمنزل حقیقی را هدف قرار داده است  فراتر میداری و قدرت  حکومت

 گیرد. روشنی، در راستای دیگر سازوکارهای هدایت از جمله بعثت انبیا قرار می و به

ترین فرد معاصر در این دسته، مؤسس انقالب اسالمی ایران )موسوی خمینی،  شاخص

سیاست این »آن را ممزوج با تربیت بیان کرده: ( نیز در تعریفی از سیاست، مرزهای 430: 1378

است که جامعه را هدایت کند، در راه ببرد، تمام مصالح جامعه را درنظر بگیرد و تمام ابعاد 

« طرف چیزی که به صالحشان است. ها را هدایت کند به انسان و جامعه را مورد نظر بگیرد و این

ت و سیاست در جامعۀ اسالمی با هدف دین گذار انقالب اسالمی ایران، حکوم درنظر بنیان

سازی مطابقت کامل و برای مشروعیت و فعلیت خود به مردم احتیاج دارد؛ مردمی  معنای انسان به

که از طریق تربیت برای مشارکت در امور جامعه آماده شده و نسبت به آن احساس مسئولیت 
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نقالب، تربیت سیاسی گرایش (. درمجموع، بیانات مؤسس فقید ا1387نیا،  کنند )عیسی می

های  های الهی است که میزان رشد در این مسیر از طریق مؤلفه سمت ارزش آگاهانه و آزادانه به

فر و خنکدار  شناسایی است )سلحشوری، یدالهی آزادی، خودشناسی، استقالل و عدالت قابل

 (.1391طارسی، 

قرآن کریم برگرفته شده و به خاستگاه تربیت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران از معارف 

های تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم  همین خاطر استخراج مبانی، اصول و برخی دیگر از مؤلفه

( ضمن تأکید بر اهمیت 1387مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. موسوی الیگودرزی )

کند:  خود را ارائه میتربیت سیاسی در توسعه و پیشرفت جامعه، با نظر به همین مبانی، تعریف 

سازی برای شکوفایی استعدادهای  های قرآن، زمینه هدف از تربیت سیاسی براساس آموزه»

های دینی و فطری و کسب  مدیریت و سیاسی فرد همراه با رشد آگاهی، پرورش ارزش

)موسوی « های مختلف اجتماعی و سیاسی است های الزم برای حضور فعال در عرصه مهارت

 (.94: 1387، الیگودرزی

های  تربیت سیاسی برگرفته از اسالم تعاریف متفاوتی در مقایسه با معنای رایج آن در نظام

فکری دیگر دارد. معیارهای تعریف در ادبیات اسالم، مطابق با مبنای دین هماهنگ شده و نمایی 

ضلی دهکردی کند؛ برای مثال، داودی و فا طور مستقیم یا غیرمستقیم بازتاب می از اصول را به

دانند که توحید و صفات الهی را در همۀ رفتارها و اقدامات  هایی می ( آن را تربیت انسان1394)

 گذارند. اجتماعی و سیاسی به نمایش می

کنند که به شناخت وظایف دینی خود اقدام  برخی هم آن را تربیت شهروندانی معرفی می

وسیلۀ تربیت سیاسی قصد دارد کارگزارانی  م بهها پایبند هستند. درواقع اسال کنند و به آن می

های اسالم به مهارت تدبیر جامعه دست یابند و آن را اجرا کنند  تربیت کند که براساس آموزه

 (.1392)مسعودیان و بهشتی، 

( با درنظرگرفتن آغوشی وسیع برای تربیت سیاسی از منظر اسالم، 1395افتخاری و مهجور )

دانند که  اد زیادی از مفاهیم اجتماعی و سیاسی و دارای معنایی کلی میآن را در ارتباط با ابع

گیری مذهبی و الهی، آزادی، آگاهی و اراده افراد را نیز درنظر دارد؛ زیرا قرآن  عالوه بر جهت

 کند. کریم پیروی کورکورانه از مسائل را نفی می
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داند که در بخش اول  می ( دیدگاه اسالم در تربیت سیاسی را دارای دو بخش1384مرزوقی )

گیرد تا دلبستگی و وابستگی در سه بعد  های سیاسی و مذهبی صورت می تأکید بر انتقال ارزش

فکری، نگرشی و عملی در فرد ایجاد شود. در فرایند ایجاد وابستگی، آگاهی و آزادی افراد مورد 

طور صحیحی  به های نظام سیاسی جامعه های جدید با ارزش توجه است از آن جهت که نسل

اجتماعی -آشنا شوند. در بخش دوم تأکید بر ایجاد آمادگی و قابلیت برای اصالحات سیاسی

 است تا مسئولیت متقابل افراد در مقابل نظام سیاسی برای متربیان روشن شود.

های آزاده و بااراده است که عالوه بر  هدف تربیت سیاسی در اسالم، پرورش معنوی انسان

ها  دهی زندگی و اموری دنیوی را هم مد نظر دارند. آن مصالح اخروی، سازماندرنظرگرفتن 

کنند؛ چرا که  همچنین فرهنگ و اخالق را عوامل مؤثر و بنیادین در تربیت سیاسی اظهار می

 دانند. مندی جامعه می جانبه از منظر اسالم را در گرو اخالق توسعۀ همه

آموزان و پرورش  ستعدادهای سیاسی دانش( شکوفاسازی ا1398جعفری هرندی و نجفی )

های دینی آنان را مدنظر قرار داده و تربیت سیاسی را ابزاری برای رسیدن به این هدف  ارزش

 ها مسئولیت خود در برابر خدا و مردم را دریابند. دانند تا از طریق آن، انسان می

عنوان هدف نزول  به« ساخت انسان»و « هدایت»در تعاریف تربیت سیاسی از منظر دینی، 

دین مدنظر بوده است. متفکران اسالمی تربیت را دربرگیرندۀ ابعاد انسان و جامعه و همچنین 

 عهده دارد. شناسی دینی به دانند که هدایت انسان را در چارچوب نظام معرفت مصالح جامعه می

ه همچنین اتحاد میان تربیت و سیاست، با یکی از ابعاد تربیت اجتماعی از جمل

رسد اشاره به درنظرگرفتن  نظر میپذیری در مسائل جامعه همبستگی مثبتی دارد. به مسئولیت

مصالح جامعه در بعضی از تعاریف، معادل توسعه و پیشرفت کشور است که در برخی دیگر به

های  های رشد فردی در کنار معیارهایی از کسب مهارت کار رفته است که در این مسیر شاخص

هایی مانند آگاهی و  آفرینی در سطح اجتماعی دیده شده است؛ برای مثال، مؤلفه قشمشارکت و ن

اند، اما  پذیری در قبال خداوند و مردم قرار گرفته استقالل، در کنار عدالت، مشارکت و مسئولیت

ترین  اساسی-ترین وجه تمایز تربیت سیاسی در اسالم با سایر مکاتب فکری، سایۀ توحید  مهم

صورت  ها است که در تعاریف متفکران مسلمان با تصریح یا به ر سر همۀ مؤلفهب -اصل آن
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پذیری در قبال خداوند و جامعۀ اسالمی، رشد آگاهی و  شود. اشاره به مسئولیت ضمنی دیده می

 خودشناسی و... همگی برمبنای تربیت اعتقادی هستند.

گویی و ابهام در بیان  شده، کلی شده در بخش مذکور وارد ترین نقدی که به تعاریف ارائه مهم

هایی  های اجرایی و شاخص مقصود است. در این تعاریف، مفاهیم غالباً بدون درنظرگرفتن جنبه

( و 1394اند که نمونۀ آن در تعریف داودی و فاضلی دهکردی ) برای ارزیابی مطرح شده

قدامات اجتماعی و نمایش توحید در رفتارها و ا»شود.  ( دیده می1392مسعودیان و بهشتی )

باید در مرحلۀ اول، شرایط و نحوۀ حضور توحید را بررسی کند و بعد از آن، به شکل « سیاسی

اقدام به »ای اجرایی بیان شود. بیان  صورت برنامه پیوست به مقبول و عملیاتی یا حداقل قابل

سیاسی برانگیزتری در تعریف تربیت  هم به شکل حساسیت« شناخت و عمل به وظایف دینی

طلبانۀ میان دین و  های جدایی شود؛ چرا که این عبارت بستر مناسبی برای برداشت ظاهر می

عالوه در  اند. به کند که نویسندگان موضع خود را در مقابل آن مشخص نکرده سیاست ایجاد می

سیاق این تعریف، تربیت سیاسی صرفاً متعلق به قشر کارگزاران نظام معرفی شده است که فارغ 

کنند که  از جداکردن بدنۀ مردم از حاکمیت، نویسندگان انتظاری از تربیت سیاسی را مطالبه می

که تدبیر جامعه و اقدام به امور اجرایی براساس  اند؛ درحالی در تعریف خود به آن اشاره نکرده

ها  نظام سیاسی اسالم، بحث مفصلی است که صرفاً به شناخت وظایف دینی و پایبندی به آن

 شود. دود نمیمح

که در تعدادی از  چنان-های الهی  سمت ارزش آگاهی و آزادی، افراد در ایجاد گرایش به

مورد توجه بعضی از اندیشمندان مسلمان در تربیت سیاسی واقع شده است  -تعاریف اشاره شد

(، از اشارات مؤسس انقالب 1391فر و خنکدار طارسی ) که در بیان سلحشوری، یدالهی و چنان

گیرند که رویکرد  سالمی دربارۀ تربیت سیاسی گفته شد، این دو مفهوم در کنار استقالل قرار میا

ها ناگزیر به  کند و درنهایت، مؤلفه های فردی و اجتماعی تقویت می توحیدمدارانه را در جنبه

های سیاسی هم اثرگذار و هم  شود که بر جنبه وصل می« عدالت»هایی اجتماعی نظیر  جنبه

 ذیر است.اثرپ

اصلی معتبر و پذیرفته است که در تعریف موسوی « سازی زمینه»های تربیت،  در همۀ ساحت

دادن آن به شکوفایی استعدادهای مدیریتی و سیاسی فرد، به  ( با اختصاص1387الیگودرزی )
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( عالوه بر 1384شود و او در اشتراک نظر با مرزوقی ) سیاسی متصل می-ساحت تربیت اجتماعی

سازی مشارکت فعال در جامعه  افزایی برای تحقق زمینه های فطری، مهارت گاهی و ارزشرشد آ

های سیاسی را  ( آگاهی و آزادی افراد در انتقال ارزش1384دهد. البته مرزوقی ) را مدنظر قرار می

 کند تا به وابستگی منجر شود. در همراهی با ایجاد دلبستگی توصیف می

تربیت سیاسی الزم است که معطوف به جنبۀ رسمی تربیت و  رسد تعریفی برای نظر می به

 -ها احتماالً در سطح مهارت-شدن قیودی تواند با اضافه ارتباط مردم با حاکمیت باشد؛ اگرچه می

به تربیت کارگزاران هم تبدیل شود. از ارکان این تعریف، پرورش حساسیت متربیان به اجتماع 

ها با توجه  انگیزۀ ایجاد وحدت جهانی و پیوند میان ملت -فقط جهان اسالم نه-داخلی و جهان 

ها و  فرهنگسازی برای حکومت صلح جهانی در عین حفظ خرده به تفاوت اقوام و زمینه

نگری، امیدواری و  های قومی که مانعی در راه حقیقت نیستند، عقالنیت و آینده تفاوت

شده، تربیت سیاسی چنین تعریف  تهگذاری برای آینده مدنظر است. مطابق معیارهای گف هدف

آموزان در بستری از حق آزادی و انتخاب، در شناخت والیت  شود: پرورش آگاهی دانش می

پذیری  های الهی در تحقق اهداف حاکمیت را بازشناسند و مسئولیت خداوند و امتداد آن تا مالک

ساز ظهور حکومت جهانی و  آفرینی و نظارت در نظام اسالمی تمرین کنند و زمینه را برای نقش

 ها شوند. طلبانه ملت وحدت صلح

 روش پژوهش

ای و از حیث رویکرد با توجه به ماهیت موضوع و نوع مخاطبان آن، کیفی است؛  این پژوهش توسعه

از آن جهت که مطالعات در حوزۀ تربیت سیاسی نیاز به محتواسازی بیشتری دارد و از طرفی ارتباط 

 کند. اخت جامعه، اهمیت محتواسازی در این بخش را ایجاب میاین ساحت تربیتی با س

اولی است که  ها، تحلیل محتوای کیفی و جامعۀ تحقیق، منابع دست روش استخراج مؤلفه

هایی  گیری هدفمند با مالک صدر در بیان اندیشۀ خود تألیف کرده است. سپس با روش نمونه

زمینۀ موضوعات مرتبط با سیاست و ارتباط با  مانند جامعیت در بیان بنیان اندیشه، دارابودن

موضوعاتی مانند ساخت بنای تمدنی جامعۀ اسالمی براساس آیات و روایات، درنهایت برای 
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(، مکتب 1393(، اسالم راهبر زندگی )1394بیت ) (، امامان اهل1397ها ) کدگذاری از بارقه

 ( استفاده شد.1399ن کریم )های تاریخی در قرآ ( و سنت1393(، رسالت ما )1393اسالم )

های اجتماعی و فلسفۀ تاریخ  همچنین در روند مطالعه، از کتب دست اول دیگری مانند سنت

دومی مانند جامعۀ ما در  ( و منابع دست1348( و مقدمۀ کتاب اقتصاد ما )1369در مکتب قرآن )

سیدمحمدباقر  (، نظریۀ سیاسی شهید1399اندیشه و آثار شهید سید محمدباقر صدر )حکیم 

های تحلیلی دیگری که دربارۀ اندیشه سیاسی صدر  ( و مقاالت و کتاب1395صدر )حمدانی 

 نوشته شده هم بهره مناسب برداشته شده است.

بندی کدهای محوری استفاده  یابی و طبقه کد استخراج شد که در روند مقوله 148درنهایت 

 شود. مشاهده می 1کدهای اولیه در جدول  1ای از جدول  شد. نمونه

 اول صدر شده از منابع دست ای از کدهای باز استخراج . نمونه1جدول 

1مالحظات مرجع سند کد متن ردیف
 

1 

 فرایند تغییر در جامعه دو جنبه دارد:
ها  . محتوا و مضمون شامل احکام، روش1

سوی  و تشریعاتی که این فرایند تغییر به
 خواند )...(. ها فرامی آن

ز فرایند تغییر، یعنی بعد محتوا و این بعد ا
مضمون یا همان بعد قوانین، احکام و 

ها، بعدی ربانی است، ولی بعد  شیوه
دیگری نیز در این فرایند تغییری وجود 
دارد که پیامبر اکرم )ص( و یاران پاکش 

 به آن پرداختند.
)...( بنابراین اقداماتی که از سوی قرآن 

تغییرات  مجید و پیامبر اکرم در راستای
اجتماعی انجام شد، دو جنبه دارد: از لحاظ 

ارتباط با دین، وحی الهی و منابع آن، 
تاریخی است، ولی از  اقدامی ربانی و فوق

رابطۀ طولی میان 
ابعاد الهی و 
بشری فرایند 

 تغییر
پیروزی یا 

شکست در گرو 
فراهم کردن 
 شرایط مادی

تغییر؛ فرایندی از 
پایین به باال و 
تحت حاکمیت 

 خداوند
تفویض بعد 
بشری فرایند 

به رسول  تغییر

های  سنت
تاریخی در 

-قرآن کریم
-فصل سوم

 50صفحه 
 53تا 

مناسب برای بخشی 
است که صدر از 
رخوت مسلمانان 

گوید و آن را  سخن می
عاملی برای 

ماندگی جوامع  عقب
 کند. دیندار بیان می
وکل اعتقاد، ایمان و ت

به خداوند نباید 
مسلمان را از کار 

بیندازد و او را به امید 
خدا بنشاند، بلکه باید 
در او حرکتی ایجاد 
کند بسیار بیشتر از 

سایرین؛ چرا که او با 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
های محقق را در هنگام مواجهه با کدها، روند تفکر برای ایجاد ارتباط بین منابع و  . این ستون بخشی از یادداشت1

 دهد. رسیدن به کدهای مراحل بعدی نشان می
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1مالحظات مرجع سند کد متن ردیف
 

این جهت که در صحنۀ تاریخ اتفاق افتاده 
ای  و تالشی بشری بوده که در تقابل با عده

های بشری قرار گرفته،  دیگر از تالش
رود و مشمول  یشمار م عملی تاریخی به

شود که از  های تاریخی و قوانینی می سنت
های  سوی خداوند متعال برای تنظیم پدیده

هستی در صحنۀ تاریخ وضع شده است. 
به همین دلیل وقتی قرآن مجید از این 

گوید، از  جنبۀ دوم فرایند تغییر سخن می
کند بلکه از  رسالت آسمانی بحث نمی

ها  از آن کند و ها بحث می مردم و انسان
های انسانی سخن  عنوان گروهی از گروه به

ها  گوید که تحت حاکمیت همان سنت می
برند که بر همه  و قوانینی به سر می

 حاکمیت دارد.

قرآن مجید آنجا که از شکست مسلمانان 
در جنگ احد پس از پیروزی قاطع در 

فرماید؟  گوید، چه می جنگ بدر سخن می
پس از گوید رسالت آسمانی  آیا می

پیروزی در مرحلۀ پیشین شکست خورد؟ 
گوید؛ زیرا رسالت  نه. چنین سخن نمی

آسمانی فراتر از معیارهای پیروزی و 
شکست به معنای مادی آن است. رسالت 

گاه شکست  آسمانی شکست نخورد و هیچ
ها هستند که  نخواهد خورد، بلکه این انسان

هایی  خورند حتی اگر انسان شکست می
ها  سالت آسمانی در وجود آنباشند که ر

های تاریخ بر  مجسم شده است؛ زیرا سنت
 این انسان حاکمیت دارند.

 خدا )ص(
اتصال ساحت 
مادی و معنوی 

)بشری و و فوق 
بشری( در فرایند 

 تغییر

ارادۀ خود رسالتش در 
برابر خدا را گردن 

 گرفته است.
نگرش صدر درباره 

هماتصال و در طول
بودن ابعاد مادی و 

او به معنوی و اشاره 
هایی از نظر  بخش

مالصدرا، اینجا هم 
 بروز دارد.

2 

 های ایدۀ تکامل نشانه
توانیم سه محور اصلی را  در اینجا می

ها تکامل  برشماریم که انسان براساس آن
یابد؛ البته عامل تکامل نبوت با دو  می

زمینه  پیش-
تربیت سیاسی به 

شیوۀ دینی: 
آگاهی »

امامان 
بیت؛  اهل

مرزبانان 
حریم 

پذیرش دعوت، هدف 
پذیری مسئولیت

اخالقی بوده که از 
ها بین  ترین تفاوت مهم
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1مالحظات مرجع سند کد متن ردیف
 

یابد و با محور  محور از این سه پیوند می
 ند از:ا سوم ارتباطی ندارد. این سه عبارت

 محور آگاهی یکتاپرستی؛ -
پذیری اخالقی برای  محور مسئولیت -

 گرفتن بار دعوت؛ دوش به
 محور چیرگی بر هستی و طبیعت؛ -

 «یکتاپرستی
از اصول تربیت -

سیاسی به شیوه 
دینی: 

پذیری  مسئولیت
اخالقی در 

 پذیرش دعوت
 ارتباط مستقیم-

میان تکامل انسان 
و چیرگی بر 

 هستی و طبیعت

 -اسالم
تجدید و 
تغییر در 

 -نبوت
بیست و 
هفتم ماه 

رجب سال 
1388 
 -قمری
 108صفحۀه 

اخالق سکوالر و 
اخالق اسالمی است؛ 

پذیری تمسئولی
اخالقی در جهت هم
کنشی با نبوت در 

دعوت به پروردگار و 
دین است، نه صرفاً 
یک دسته رفتارهای 

 اخالقی.
 

3 

اش از اسالم  در کشوری که نظام اقتصادی
کند، فقر کجا خواهد بود؟  پیروی می

کند که  اسالمی که به حکومت تکلیف می
با ابزارهای مختلف، فقر و نیازمندی را 

ند: ابزارهایی از قبیل تکالیف مالی نابود ک
ثروتمندان، تعیین حدومرزهای مشخص 

های کسب درآمد، ایجاد حق عام  برای راه
های مختلف کشور اسالمی و  در ثروت

اندوزی بدون ادای صحیح  تحریم مال
 واجبات اسالمی نسبت به مال.

)...( فساد خالقی در زندگی اجتماعی مبتنی 
می چه جایگاهی بر اخالق و تعالیم اسال

ای که  خواهد داشت؟ تعالیم حکیمانه
پرورد و  انسانیت کامل را در انسان می

درنتیجه انسان به عضو اجتماعی صالحی 
شود که نسبت به همۀ افراد امت  بدل می

 احساس همبستگی حقیقی دارد.
)...( تبعیض و اختالف طبقاتی در نظام 

اسالمی چه جایی دارد؟ اسالمی که اعالم 
اند و  ها از یک ریشه کند همۀ انسان می
کس جز براساس تقوا و اخالص بر  هیچ

 دیگری برتری ندارد.

متعلقات مؤلفه -
عدالت »

در « اجتماعی
تربیت سیاسی: 
مبارزه با فقر، 

فساد اخالقی و 
 تبعیض طبقاتی

اصول حاکم بر -
نظام اسالمی؛ 

معیارهایی برای 
 نظارت

 -ها بارقه
فصل 

سیاست و 
اجتماع؛ 

های  نیهبیا
جماعه »

 -«العلما
 8بیانیه دوم، 

الثانی جمادی
ق. در  1378

نجف اشرف 
صفحۀ –
 299و  298

در تربیت سیاسی باید 
فهم دقیقی از مفاهیم 
اسالمی مثل مبارزه با 
فقر، مبارزه با فساد و 
اختالف طبقاتی ایجاد 

 که: طوری بشود به
. متربی فرق نظامش 1

 را با سایرین بداند.
انحراف . به وقت 2

حکومت، اصالح آن 
 را مطالبه کند.
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 های پژوهش یافته

ها ادامه پیدا  بندی تا رسیدن به کدهای محوری و سپس تا مقوله بعد از مرحلۀ کدگذاری باز، طبقه

دست آمد که شرح مختصری از هرکدام  های تربیت سیاسی در پنج دسته به کرد و درنهایت مؤلفه

 ه شده و درنهایت تصویر کلی ارائه شده است.ارائ 1هایش در نمودار  با طبقه

 
 های تربيت سياسی؛ هدف . دستۀ اول مؤلفه1نمودار 

 مؤلفۀ اول تربيت سياسی: هدف

ها و همچنین  و بیان ویژگی« عرصۀ تاریخ»صدر با توضیح سیر زندگی اجتماعی بشر در موضوع 

های مردم را  ف میان گروه، وحدت بعد از دورۀ تشتت و اختال1«عرصۀ طبیعی»هایش با  تفاوت

بنابراین ایمان به خداوند یکتا و طرد تمامی انواع »داند:  ها می هدف نزول انبیا و برنامۀ تربیت آن

های فطرت انسانی است و هرگونه  شرک و طاغوت و وحدت هدف و مصلحت و مسیر، نشانه

نی قلمداد شرک و ستمگری و هرگونه اختالف و تفرقه، انحراف از فطرت و سرشت انسا

 کند: (. او در ادامه منبع آن را مشخص می172: 1393)صدر، « شود می

تواند از داخل جماعتی که به انحراف رفته و وحدتش از هم پاشیده شده  این تربیت نمی

آغاز شود، بلکه بایستی تربیت و هدایتی در کار باشد که مردم آن را دریافت کنند و این تربیت 

حی حاکم بر جامعه به قلوب مردم راه یابد. اینجا است که نقش وحی و از خارج از شرایط رو

 (.177: 1393آید )صدر،  نبوت به میان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
زاده. قم: کتاب  . نظریۀ سیاسی شهید سید محمدباقر صدر. ترجمۀ اسماء خواجه1395ر.ک به: حمدانی، طالب.  1

 های تاریخی در قرآن کریم. ترجمۀ سید جالل میرآقایی. قم: دارالصدر. . سنت1399فردا/ صدر، سید محمدباقر. 
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کند و حب ذات که  در نظر او، دین است که بین معیارهای اخالقی که برای انسان وضع می

ی حب یعن-دین بین معیار فطری کار و زندگی »کند:  در فطرت نهفته است، پیوند برقرار می

کند تا به این  و معیاری که در عرصۀ کار و زندگی باید پیاده شود، وحدت برقرار می -ذات

 (.335: 1393)صدر، « وسیله، سعادت، رفاه و عدالت در جامعه تضمین شود

های  ها و تفرق عنوان عامل وحدت در میان تفاوت استدالل صدر برای قراردادن دین به

 از آن سخن گفته است:« بارقه»ه در وی است ک« ماهیت فکری»بشری، 

بینی خاصی که وحدت  وحدت فکری عبارت است از باور گروهی از مردم به جهان

ای  کنند. این وحدت برخالف وحدت عاطفی، آن وحدت طبیعی شان را برپایۀ آن بنا می سیاسی

شکل است که شایستگی آن را دارد که حکومت، یعنی تجسم کیان سیاسی متحد، بر پایۀ آن 

بگیرد؛ زیرا وحدت عاطفی در ذات خود به موضع سیاسی امت و دیدگاه علمی آن نسبت به 

تواند حکومت و نظامی را برای امت ایجاد کند؛ زیرا فقط  زندگی ارتباطی ندارد و درنتیجه نمی

رو فکر و اندیشه بنیان طبیعی حکومت است  تواند حکم و نظام بیافریند. از این فکر است که می

تواند علت علمی ایجاد وحدت سیاسی باشد که  حدت فکری نیز تنها وحدتی است که میو و

 (.271: 1397شود )صدر،  در حکومت متجلی می

او با بیان رابطۀ طولی میان وحدت سیاسی و وحدت عمومی جامعه و همچنین رابطۀ عرضی 

سیاسی را های مختلف وحدت در امت، مدعای ما برای خروجی و هدف تربیت  میان الیه

 کند: تکمیل می

حکومت واالترین مظهر وحدت سیاسی است که بین گروهی از مردم وجود دارد. به همین 

دلیل باید وحدت، آن بازتاب وحدت عمومی موجود در میان مردم باشد. وحدت عمومی میان 

و گاه وحدت فکری است  1یابد، گاه وحدت عاطفی مردم که در وحدت سیاسی بازتاب می

 (.271: 1397)صدر، 

های تاریخی و عرصۀ تاریخ، از نقش انسان و خداوند در  صدر همچنین در مبحث سنت

گوید تا رابطۀ میان انسان و خدا را در این فرایند، روشن و همچنین  پیشبرد اهداف خلقت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
یی مشترک یا دلیل داشتن اقلیم جغرافیا وحدت عاطفی احساس مشترکی است که در میان گروهی از مردم به 1.

 وجود دارد. قومیت زبانی یا نژادی یا تاریخی معینی
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های تاریخی  مندی سنت عوامل و فرایندهای دستیابی به هدف را مشخص سازد. او دربارۀ قاعده

ایند ربوبی آن در عین وابستگی به ارادۀ انسان سخن گفته که رابطۀ طولی میان انسان و خدا و فر

ای برای بیان اصل استخالف و  ( و زمینه85-77: 1399دهد )صدر،  در نظر او را نشان می

 (.150: 1393؛ صدر، 91: 1399تفویض خالفت الهی به انسان است )صدر، 

طول زمان و گذر تاریخ، با استناد به آیات قرآن، مجدداً از صدر دربارۀ تغییرات اجتماعی در 

ها  رابطۀ طولی میان ابعاد الهی و بشری و وابستگی تغییرات اجتماعی به دگرگونی درونی انسان

( و توجه و رسیدگی 67: 1399عنوان اولین الیۀ تأثیرگذار در اجتماع سخن گفته است )صدر،  به

کند  ست را که عوامل دستیابی به هدف هستند، خاطرنشان میبه عوامل مادی در پیروزی یا شک

 (.53-50: 1399)صدر، 

در فرایند دستیابی به هدف، رابطۀ طولی میان ابعاد خودسازی و تغییر مابأنفس با تربیت امت 

و ساخت اجتماع، مدنظر صدر است و او با توجه به این رابطه، جهاد اصغر و اکبر را در پیوندی 

ای برای  (. صدر تربیت را زمینه136: 1399کند )صدر،  کدیگر توصیف میمحتوایی با ی

: 1394شود )صدر،  داند که از سطح حس آغاز می های درونی انسان می رسیدن قابلیت فعلیت به

 (.167: 1394انجامد )صدر،  ( و به ایفای نقش مردم در برابر حکومت اسالمی می86

توان از تمایز  ، تحقق عدالت است که اهمیتش را میمؤلفۀ دیگر در فرایند دستیابی به هدف

(. 157: 1393آن از سایر صفات الهی و قرارگرفتنش در اصول دین اسالم دریافت )صدر، 

( و 35: 1393ساز اتصال روح جامعه با اسالم است )صدر،  عدالت اجتماعی در نظر صدر زمینه

: 1397عهده دارد )صدر،  طبقاتی را بهسه مسئولیت مهم مبارزه با فقر، فساد اخالقی و تبعیض 

 (.335: 1393های فطری و اجتماعی وحدت ایجاد کند )صدر،  ( تا میان جنبه298-299
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 سازها های تربيت سياسی؛ زمينه . دستۀ دوم مؤلفه2نمودار 

 سازها مؤلفۀ دوم تربيت سياسی: زمينه

های  را در جایگاه نخست مؤلفه های صدر، آن اولویت و اهمیت تربیت اعتقادی در تحلیل نوشته

دهد. این مؤلفه به رابطۀ طولی میان انسان و خدا و نوع ارتباط حاکم میان  سازها قرار می زمینه

بخشد و همچنین تربیت سیاسی را در سیری محتوایی به استحکام امت پیوند  ها معنا می آن

ر، طرف چهارمی هم قائل است های دیگ زند. صدر برای روابط میان انسان با طبیعت و انسان می

گانۀ قبلی تسلط دارد و براساس قاعدۀ جانشینی انسان توسط خداوند، توحید را  که بر روابط سه

(. او اصول دین را بهترین راهنمای 124: 1399کند )صدر،  به مبانی اجتماعی وارد می

زمینۀ تربیت سیاسی  را پیش« آگاهی یکتاپرستی»( و 182-180: 1399ریزی تربیتی )صدر،  برنامه

( تا به اعتقاد در وجود شخص منجر شود که 108: 1394داند )صدر،  براساس منطق توحیدی می

ترین عواطف در قلب انسان مسلمان به خداوند،  پیوندی میان اندیشه و عاطفه و سرچشمۀ عمیق

 (:446-445: 1393رسول وی و رسالتش است )صدر، 

است که رسول خدا به ما آموخته است و آفرینندۀ جهان،  منظور از اعتقاد، مجموعه مفاهیمی

گذشته و آیندۀ آفرینش، نقش انسان در زندگی و مسئولیت او در برابر خداوند را به ما 
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ها  نامند که معلوماتی یقینی هستند که دل انسان شناساند. این مفاهیم را از آن جهت عقیده می می

 (.263: 1397در، ها عقد بسته و گره خورده است )ص با آن

مندی آن و نقش ربوبی خداوند در عین  درک درست از فرایند پیشروی تاریخ، قاعده

ساز تربیت سیاسی است. فهم رابطۀ طولی خداوند با انسان و  تأثیرپذیری از ارادۀ انسان هم زمینه

صدر، گیرد ) های الهی، از نقش بسترسازی ادراک تاریخی سرچشمه می تسلط ارادۀ الهی بر سنت

های  ( و در تحلیل صدر از قرآن کریم، به درک رابطۀ سببیت میان تغییر در الیه68-85: 1399

 (.134: 1399انجامد )صدر،  آفرینی در تاریخ می درونی انسان تا تغییر اجتماع و نقش

کردن شرایط مادی  های دنیا را در گرو فراهم صدر پیروزی یا شکست انسان در قالب سنت

رسد ناظر به این موضوع است که او زمینۀ ارتباط با  نظر می (. به53-50: 1399ر، داند )صد می

تری  شکل گسترده نداشتن مسلمانان به محصوالت علم دینی را به علم تجربی دنیا و محدود نگه

ها،  ها را از فرهنگ آن شود آن گیرد و در ارتباط مسلمانان با آنچه غرب نامیده می درنظر می

وسیلۀ علم و فناوری  کند؛ نه از تمدن که تحول زندگی به اه مردم به زندگی، نهی میمعنای نگ به

 (.308-307: 1397روز است )صدر، 

و عقیده به حق است که از تعمیق پیوند اندیشه با « آگاهی»ساز بعدی در نظر صدر  زمینه

نیز جلوگیری عالوه از انحراف تجربۀ اسالمی  ( و به210: 1397آید )صدر،  عاطفه پدید می

(. آگاهی غیر از نیروی هیجانی و برافروختگی عاطفی است و نیرویی 203: 1394کند )صدر،  می

( 168: 1394انگیزد )صدر،  برگرفته از فهم سازنده است که حقیقت اسالم را در جان امت برمی

بۀ اسالمی کند که در کنار رهبری حکیمانه عامل پیروزی تجر سازی می و اندیشۀ سازنده را زمینه

 (.30: 1393است )صدر، 

های علمی و  است؛ مفهومی پرچالش که در حوزه« آزادی»سازها  مؤلفۀ دیگر از دستۀ زمینه

معنای رهاشدن انسان، بلکه نوع  مکاتب مختلف معنایی ویژه دارد. در نظر صدر، آزادی نه به

ه در این مسیر از دست خودش است ک ای از هدایت و واسپاری مسئولیت سرنوشت او به ویژه

(. او در بیان ارتباط آزادی ذاتی 154: 1393شود )صدر،  هدایت و تربیت الهی نیز برخوردار می

داند که در این راه،  ها را حامل امانت الهی و حق حاکمیت می انسان با سیاست، همۀ انسان

(، اما 35: 1393، آزادی بیان و فعالیت سیاسی را مانند حق انجام شعائر دینی دارا هستند )صدر
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ها را نه در حق  های غربی، یک درجه از نظر خود کوتاه آمده و انسان در برخورد با دموکراسی

حاکمیت، که تنها در تحمل بار امانت مساوی دانسته و با رد نظریۀ حکومت اقلیت بر اکثریت، 

در برابر  گذاری های آن و قانون برای هیچ فردی حق هدایت زندگی اجتماعی و وضع برنامه

 (.365-363: 1393خداوند قائل نیست )صدر، 

 
 های تربيت سياسی؛ همراهان . دستۀ سوم مؤلفه3نمودار 

 مؤلفۀ سوم تربيت سياسی؛ همراهان

های حیات درون  بخش تمام الیه ترین همراه تربیت سیاسی از نظر صدر، الگو است که جان مهم

( و چون بعد 91: 1399ات اجتماعی است )صدر، انسان تا جامعه و همچنین نیروی محرکۀ تغییر

بر داشتن جامع  (، باید عالوه53-50: 1399ها تفویض شده )صدر،  بشری فرایند تغییر به آن

ها را هدایت کند )صدر،  صفات الهی، عینی و از جنس بشر باشد تا تربیت در همۀ ساحت

1399 :164:) 

مونی که ارسطو و افالطون پیرامون آن طور عقلی درک کنیم، مض توانیم به مضمونی که می

اند.  های عقلی برپایۀ امکان دریافت امر نامتناهی از منبع نامتناهی گرد آورده صدها کتاب برهان

این مضمون نزد بشریت امری محسوس گشت )...( و در میان مردم، در دل مردم و همپای تاریخ 

ها  ها شود و بشر را براساس آن ا و آرمانه زندگی کرد تا تعبیری توانا و همیشگی برای آن ارزش

 (.91: 1394پرورش دهد )صدر، 

کند. درمجموع این دو نظریه،  صدر نظریۀ شهادت را در اتصال با اصل استخالف بیان می

هدایت و تربیت الزمۀ جانشینی انسان بر زمین معرفی شده و برعهدۀ خداوند است. رسوالن 
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: 1393آرمانی و تجلی عینی خط شهادت هستند )صدر، الهی هم در این خط متصل، الگوهای 

(. فرایند تربیت در نظر صدر هم براساس طبیعت الیتغیر تکوینی انسان چیده شده که حس 155

و عقل را در شروع فرایند تأثیرپذیری انسان، مالزم یکدیگر قرار داده است. حس زمینۀ مشترک 

ان مفاهیم عقلی و نفوذ اندیشۀ بندگی از آن میان انسان و الگوی آرمانی است که او برای بی

(. ضرورت وجود 93-84: 1394آورد )صدر،  ها را به سطح حس فرومی کند و گاه آن استفاده می

گذارد )صدر،  عهدۀ الگو می رهبر در تربیت و ارتقای سطح امت، مسئولیت پرورش مردم را به

جامعه، طبق اصول زندگی دینی ( تا امت را برای درک ضرورت نقش خود در 131-153: 1394

بپروراند. یکی از ثمرات این شیوۀ تربیتی، ایفای نقش نظارتی مردم بر حکومت است که سالمت 

 (.167: 1394کند )صدر،  سرشت جامعه را ضمانت می

اما خداوند همراهی به نام وجدان را نیز در درون انسان قرار داده که از نظر صدر، وابسته به 

ای درونی برای  ( و حلقۀ اتصال شرایط عینی به هدایت الهی و زمینه539: 1394منطق )صدر، 

(. او در توضیح بیشتر وجدان، عملکرد امام حسین 86-83: 1394پذیری است )صدر،  مسئولیت

قدری محکم بود که حتی  زند که نخست آنکه منطق عمل او به )ع( در واقعۀ عاشورا را مثال می

زدگی و انجام حرکات بدون توجیه منطقی  شده نیز نقدی به شتاب یتهو در اذهان مسلمانان بی

وجود نداشت و دوم اینکه شرایط عاطفی موجود را گرد آورد تا از هردو بعد ادراکی و احساسی 

 (.369: 1394رفته استفاده کند )صدر،  های خواب برای اثرگذاری بر وجدان

 
 ها آموختنی های تربيت سياسی؛ . دستۀ چهارم مؤلفه4نمودار 

 ها مؤلفۀ چهارم تربيت سياسی؛ آموختنی

دنبال نفوذ مسئلۀ زندگی انسان در راه  بخش در نظر صدر، به های آگاهی در بخش اول مؤلفه

 رسالت الهی هستیم:
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کنیم. کسی که توانست ثابت کند  ما حضرت محمد )ص( را در مقام مردی واال حس می

وند بپیوندد، پایانی بر توان نیست و انسانی هست انسانی هست که چون توانش به توان خدا

که چون پیوسته در راستای رسالت خداوند متعال ره بسپارد، پایانی بر نفَسش نیست )صدر، 

1394 :91.) 

شود، بلکه با معنا و هدف  رسالت الهی همگانی است و در قالب احکام دین خالصه نمی

ن اهداف و مقاصد براساس هویت معنوی افراد، ( تا با تعیی35: 1397احکام مرتبط است )صدر، 

گیری، مبنایی شایسته در تربیت امت باشد و اتکای به آن  ارائۀ الگوی عالی و ترسیم مسیر جهت

 (.429: 1393به ایجاد نهضت بینجامد )صدر، 

سازی فکری و اجتماعی است و به مرزهای  از نظر صدر، رسالت اسالم توانمندی نظام

(. رویکرد تربیت سیاسی این حکومت در برابر 272-264، 1397ست )صدر فیزیکی محدود نی

ای برای  تواند هدیه امت خود و سایرین، برپایی و اجرای فرهنگ اسالمی رسالتی است که می

(. چنین حکومتی نام اسالمی 306: 1397کنندۀ تناقضات اجتماعی باشد )صدر،  بشریت و حل

شدۀ  شیوۀ توصیه ، بلکه از اجرای عملکردها و فرایندها بهخود را نه منحصراً از مسلمانی حاکم

 (.268: 1397گیرد )صدر،  دین برمی

، هوشیاری دربارۀ دشمن است که به عقیدۀ صدر، «ها آموختنی»آخرین دسته از سری 

ای مستقیم میان ضعف نیروهای شناختی و عقیدتی امت در برابر  ای از ارتباط و رابطه شبکه

( و این رابطه به جایی ختم 202: 1394تأثیرپذیری از دشمن وجود دارد )صدر، اسالم با میزان 

های غیردینی را دلیل فروپاشی درونی امت  پذیری از فرهنگ شود که او وادادگی و هویت می

های غیردینی، به  (. او در بررسی تاریخ تأثیرپذیری مسلمانان از فرهنگ37: 1397داند )صدر،  می

کند که  سلمانان از سیاست اشاره و آن را به دوران استعمار مرتبط میریشۀ ذهنیت منفی م

که  طوری سیاست را در اذهان مسلمانان گرفتار، با مکر و حیله و دروغ معادل کرده است؛ به

بسیاری از مسلمانان تصوری از سیاست جز نفاق، تجاوز به حقوق دیگران و هتک حرمت و 

فهمی برای کیان مسلمانان خطرناک است )صدر،  ن کجنظر صدر ای کرامت امت ندارند و به

(. در تربیت سیاسی اسالمی اندیشۀ سازندۀ امت در کنار رهبری حکیمانه قرار 319: 1397
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گیرد و اثر همراهی این دو مؤلفه، شکست طواغیت، تحقق پیروزی، حفظ کرامت و آزادی  می

 (.30: 1393، ها و امکان مشارکت در ساخت کشور اسالمی است )صدر انسان

 

 
 ها های تربيت سياسی؛ مراقبتی . دستۀ پنجم مؤلفه5نمودار 

 ها مؤلفۀ پنجم تربيت سياسی؛ مراقبتی

صورت مستتر دربارۀ تربیت سیاسی در آثارش پرداخته، عناصر  شبکۀ مفاهیمی که صدر به

اسالمی گره مراقبتی را هم در خود جا داده که اهداف تربیت سیاسی را با ماندگاری بر حکومت 

های  ساز اشاره شد، ماندگاری بر هدف، به زمینه های زمینه طور که در مؤلفه زده است. همان

مهمی از جمله آگاهی، تربیت اعتقادی، حفظ روح حقیقی حاکم بر تجربۀ اسالمی و کرامت امت 

 (.430: 1393؛ صدر، 202: 1394ها شود )صدر،  وابسته است تا مانع از شکست اراده

عقیدۀ صدر برگرفته از اصل استخالف و  گیرد که به پذیری قرار می ار اراده، مسئولیتدر کن

( است و بعد از آن، با اتصال طبیعی به 123: 1399نگرش توحیدی به روابط اجتماعی )صدر، 

( و او 95: 1394طلبد )صدر،  کنشی و شباهت حداکثری در عمل به الگو را می اصل شهادت، هم

کند )صدر،  پذیری در پذیرش خالفت الهی بیان می تربیت سیاسی را مسئولیتمالک عینی تحقق 

1394 :202.) 

شود که اول، مسئولیت مردم بر حکومت  پذیری به دو بخش تقسیم می دامنۀ مسئولیت

ترین نقش مردم در حکومت اسالمی، نظارت بر نظام اسالمی است که ضامن  است. ضروری

فراگیر امت طبق اصول زندگی دینی توسط حکومت سالمت سرشت جامعه است و پرورش 

(؛ زیرا امت باید بر همسویی حاکم با رسالت نظارت داشته 167: 1394کند )صدر،  را الزم می
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های  ( و میان دیدگاه37: 1393؛ صدر، 270: 1397؛ صدر، 222-221: 1394باشد )صدر، 

تری از نیازهای  صادقانه موجود در حکومت آن را که بیشتر نمایانگر اسالم است و تعبیر

(. صدر رویکرد توحیدی خود را در مقایسۀ 444: 1394رسالت و امت دارد برگزیند )صدر، 

دهد و مطابق  های اجرایی نظام اسالمی و سایرین هم نشان می های مردمی در دستگاه مشارکت

ئولیت اصل استخالف، مردم را در نظام الهی سرپرست و صاحب حق معرفی کرده و انجام مس

به شریعت را اصل قرار « مشارکت مردم در حاکمیت»در قبال خداوند و وابستگی مبنایی 

 (.32: 1393دهد )صدر،  می

دوم، مسئولیت حکومت بر مردم است که او در درجۀ اول، تربیت اعتقادی را وظیفۀ 

: 1397کند )صدر،  زمینۀ رفتار و عمل مطابق احکام اسالم معرفی می مرجعیت اسالم و پیش

(. وظیفۀ حکومت به حفظ روح حقیقی حاکم بر تجربۀ اسالمی در میان امت و حفظ 474

(، اما اجرای عدالت اجتماعی نقش 202: 1394شود )صدر،  کرامت امت گسترده می

تری در تربیت سیاسی و همچنین در بقای حاکمیت دارد که مبارزه با فقر، فساد  کننده تعیین

کند  شود و نظارت مردمی را هم در حسن اجرا طلب می شامل میاخالقی و تبعیض طبقاتی را 

 (.299-298: 1397)صدر، 
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 های تربيت سياسی در نظر صدر . نمای کلی مؤلفه6نمودار 
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 گيری بحث و نتيجه

ای است که از جهت اولویت و اهمیت جایگاه اول  هدف در تربیت سیاسی از منظر صدر، مؤلفه

را پدید « رابطۀ طولی میان انسان و خدا»ی حاکم بر عالم، عنوان های تاریخ را دارد. نقش سنت

آورد تا ابعاد حرکت تاریخ، ارادۀ مسلط خداوند بر عالم و بعد مادی آن، ارادۀ انسان را معرفی 

های بیرونی تغییر در جامعه را شرح  ها از سطح درون انسان تا الیه کند و رابطۀ آن در دگرگونی

گیرد. عامل انگیزه در تغییر و رشد اجتماعی،  د ارادۀ خداوند قرار میدهد که همگی در امتدا

را « ابعاد وجودی انسان شامل اندیشه و عاطفه»( که 122: 1397است )صدر، « آرمان متعالی»

 (.84: 1394کند )صدر،  هماهنگ می

ان نیاز پذیرش برنامۀ الهی در تربیت، بی شود، پیش طبق سیری که از متون صدر برداشت می

ضرورت »رابطه و نحوۀ برقراری نسبت میان انسان و خدا است که دالیل آن در کدهای ذیل 

عاملیت امت در »با تأکید بر « عوامل دستیابی»قرار گرفته است. کدهای « برنامۀ الهی در تربیت

بندی شده است؛ زیرا نقش ارادۀ بشری در نحوه و زمان دستیابی به هدف  طبقه« آیندۀ تاریخ

« تحقق عدالت»و « تربیت امت»با دو دستۀ « فرایند دستیابی»کننده است و در آخر،  تعیین

مشخص شده که عامل و فاعل در هردو انسان است که با پیروی یا عدم پیروی از برنامۀ الهی در 

عدالت نتیجۀ هماهنگی میان »کند. طبق بیان کدها  آفرینی می نحوۀ دستیابی به هدف نقش

عدالت اجتماعی در طول عدالت »( و 335: 1393است )صدر، « اجتماعیهای فطری و  جنبه

خواهد شد « ساز همراهی جامعه با روح اسالم زمینه»( و 53: 1393گیرد )صدر،  قرار می« الهی

 (.35: 1393)صدر، 

است. نگاه گذرا « تربیت اعتقادی»سازها هستند با شش طبقه که اولین عامل  مؤلفۀ دوم، زمینه

کند. تربیت اعتقادی، تمایز  یز جایگاه و اهمیت این موضوع درنظر صدر را روشن میبه منابع ن

کنندۀ توحید به بدنۀ نظام فکر و  ها در مکاتب دیگر، مسلط تربیت اسالمی است با سایر مدل

داشتن اصول، فروع، احکام و باورهای دین  باورهای مسلمان و حلقۀ اتصال برای کنار هم نگه

( است و با 123: 1399ادی به دنبال اتصال زندگی مادی دنیا به خدا )صدر، است. تربیت اعتق

(. طبق روابط 36: 1393کند )صدر،  بخشیدن به مسلمانان، پایگاه فکری در امت ایجاد می هویت

میان کدها تربیت معطوف به التزام عملی که نتیجۀ تربیت در هر تعریفی است، در بیان صدر با 
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مرتبط شده و تربیت اعتقادی، خود با سه بعد شناختی، « آگاهی امت»و « تربیت اعتقادی»

پشتیبانی از »و « ایمان به امام»، «درک اهداف نبوت»شهودی و عملی گره خورده است که به 

 (.131: 1394شود )صدر،  ختم می« دستاوردها

ر به دلیل توصیۀ صد است. به« رویکرد نسبت به علم تجربی»سازها  دومین عامل در زمینه

( و نیز توجه به 307: 1397تعامل علمی با جهان و جداکردن مرزهای علم از فرهنگ )صدر، 

سیرۀ او که آغوش بازی برای ارتباط، مطالعه، مواجهه، نقد و پذیرش علم روز داشت )برادران، 

رسد برای تعامل  نظر می سازها باز کرد. هرچند به ( این مؤلفه جای خود را در زمینه1399

های مخرب و بهتر از علم وجود ندارد و چه بهتر  فرض ای بدون پیش اسالم با دنیا بهانه جهان

نگاه « وحدت»که جایگاه این مؤلفه را در پیشرفت بومی و عالوه بر آن در ارتباط با هدف 

سازی حکومت صلح جهانی، دوستی و برادری با دنیا پیش  کنیم و این موضوع را در زمینه

 چشم داشته باشیم.

است که بر اهمیت فهم، مطالعۀ انتقادی و « ادراک تاریخی»سازها  سومین عامل در زمینه

هایش در ایجاد باورها و رویکرد مناسب به زندگی و حوادث آن  گیری از تاریخ و سنت بهره

کند و  ای است که ارادۀ الهی در هدف را به ارادۀ بشری متصل می تکیه دارد. این عامل حلقه

از مبانی تربیت حذف شود، جای خالی بزرگی در فهم پازل فرایندهای ارادی و چنانچه اگر 

های تاریخی دو نیروی فکر و ارادۀ  شود؛ زیرا در کنش ساز برای رسیدن به هدف ایجاد می زمینه

(. همچنین 134: 1399سازند )صدر،  انسان در نقش فاعل ظاهر شده و روبنای اجتماعی را می

توان میان ادراک تاریخی و تربیت  گ میان ابعاد اجتماعی با سیاسی، میعلت ارتباط تنگاتن به

های  سیاسی ارتباط محکمی را نتیجه گرفت. غیر از این، ادراک تاریخی با فهم صحیح از سنت

دار انسان از مفهوم استخالف و مسئولیت  ساز فهم ریشه الهی حاکم بر زندگی رابطه دارد، زمینه

( و انسان را در کشف ابعاد وجودی خود و چگونگی 91: 1399صدر، او در خالفت الهی است )

 (.84: 1394کند )صدر،  ها برای انجام رسالت الهی راهنمایی می هماهنگی آن

 :1394سازها آگاهی است که بر محور یکتاپرستی بنا شده )صدر،  چهارمین عامل در زمینه

نفک از هیجانات برآمده از عاطفه (. آگاهی، م462: 1393( و سازندۀ ایمان است )صدر، 108

(. 168: 1394)صدر، « انگیزد فهم سازنده و ایجابی است که اسالم در جان امت برمی»است و 
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( و در ارتباطش با سایر 203: 1394عهدۀ الگو است )صدر،  مسئولیت اجرای این مؤلفه به

حیات حکومت است  ها و در طول آن، عامل توان گفت که عامل ماندگاری اراده ها می مؤلفه

 (.202: 1394)صدر، 

است که چندین بار در منابع مختلف « پیوند اندیشه با عاطفه»سازها  پنجمین عامل در زمینه

دهد او تا چه اندازه بر هماهنگی ابعاد وجودی انسان  صدر بر آن تأکید شده و نشان می

سان براساس اندیشه دنبال آن بود تا احساس و عواطف در ان حساسیت داشته است. صدر به

بنای اندیشۀ  ای که نتیجۀ تربیت اعتقادی است، سنگ ( و عقیده443: 1393شکوفا شوند )صدر، 

های الگوسازی مؤثر، این مسئولیت را در درجۀ اول  (. او در بیان راه445: 1393او باشد )صدر، 

سمت رسالتش  بهداند که هماهنگی این دو ویژگی وجودی در راه هدایت انسان  متوجه الگو می

های اثرگذاری الگو،  ها، از جمله راه (. همۀ فرایندها و روش95: 1394کار بگیرد )صدر،  را به

التزام حس و »های وجودی انسان همسو باشد. به همین خاطر  زمانی مؤثر است که با ویژگی

نسان حفظ هم وجود دارد تا یکپارچگی نظر صدر دربارۀ ا« های اثرگذاری الگو زمینه»در « عقل

اش از هماهنگی ابعاد وجودی فرد تا  شود و درنهایت به وحدتی چندالیه برسد که دنباله

 شود. رفتن مشکالت و تناقضات زندگی بشر کشیده می ازبین

نهفته « مسئولیت»سازها آزادی است که از نظر صدر، این مفهوم در  آخرین عامل در زمینه

: 1393معنا است )صدر،  یض مسئولیت به انسان بیشده و بدون درنظرگرفتن آن، هرگونه تفو

)صدر، « دهد انسان مواضع ایجابی و اثباتی دارد که آزادی او را نشان می»(. هرچند که 153

معنای رهاشدن و تنهایی انسان نیست، بلکه خداوند برخالف درنظرگرفتن  (، آزادی به85: 1399

عهده  دایتی ویژه طراحی کرد و تربیت او را بهناپذیر، برای این موجود ه های ثابت و تخلف شیوه

(. صدر 154: 1393گرفت تا انسان در عین داشتن اختیار، سرنوشت خود را شکل دهد )صدر، 

هایی  مانند تعاریف رایج در بین اندیشمندان اسالمی، آزادی را رهاشدن انسان از قید عبودیت

( و پشتوانۀ رهایی درونی او 346: 1393، کنند )صدر داند که او را از پیوند با خدا دور می می

ای آزاد را بنا  ای طولی جامعه ( که در رابطه358: 1399( توحید است )صدر، 356: 1399)صدر، 

 (.359: 1399کند )صدر،  می



 

 

 

 

 109هاي تربیت سیاسي در انديشة سیدمحمدباقر صدر    مؤلفه

  

 

نامیده شد، از آن جهت که هر دو بعد آن بر انسان اثرگذارند و انسان « همراهان»مؤلفۀ سوم 

برد. شاید بهترین تعریف برای بیان ارتباط ابعاد بیرونی  انفعال به سر میها در نوعی از  درمورد آن

و درونی در مؤلفۀ همراهی این است که وجدان انعکاس صدای رسای خداوند است )جعفری، 

کند. وجدان همچنین از حجت بیرونی تأثیر  ( و نقش حجت درون انسان را ایفا می1398

( 539: 1394سپس در ارتباط با قوای منطقی )صدر، ( و 459و  369: 1394پذیرد )صدر،  می

 (.86: 1394ای درونی برای پذیرش مسئولیت است )صدر،  زمینه

چه از طرف مردم در مقابل « نظارت»است. مباحث مربوط به « مراقبت»مؤلفۀ چهارم 

حاکمیت و چه حالت عکس آن ذیل مسئولیت دوطرفۀ مردم و حکومت آورده شده است؛ از آن 

حکومت، فعاالنه بر جایی بیرون از خود اعمال -نظارت نوعی مراقبت است که فرد جهت که

ای بدیهی، ناظر باید از بیرون انتخاب شود تا عمل و نظرش مؤثر باشد.  کند و طبق قاعده می

هم که ابعاد درونی مراقبت هستند فعال است و نوع و « پذیری مسئولیت»و « اراده»انسان در 

های ادراکی  مایه ها اثر مستقیم دارد. اراده از درون ایجاد و رشد این مؤلفه میزان خواست او در

(. این عامل با 134: 1399کشاند )صدر،  سمت هدف می انسان و نیرویی است که انسان را به

عوامل قبلی از طرق مختلفی مرتبط است: با ادراک تاریخی از آن جهت که اراده محور سلسله 

(، با تربیت اعتقادی از آن جهت که توسط آن 84: 1399ی است )صدر، حوادث و قضایای تاریخ

(، متغیر وابسته در فرایند تغییر است و نقطۀ اثری است که 182: 1394شود )صدر،  تقویت می

(. اراده تحت تأثیر آزادی است و گرفتاری یا رهایی 202: 1394الگو بر آن تمرکز دارد )صدر، 

کند )صدر،  و غریزی، جهت متفاوتی را برای فعالیتش معین میانسان در برابر قیود شهوانی 

(. عامل مالکیت انسان بر اراده نیز طبق بیان صدر، میزان آزادی و سازندگی درونی او 356: 1393

کنشی فرد با الگو است  هم در گرو میزان هم« پذیری مسئولیت(. »359: 1393است )صدر، 

های مشترک  (. زمینه202: 1394گیرد )صدر،  ریشه می گونه در انسان ( و این95: 1394)صدر، 

شود: طبق تحلیل  نمایان می« پذیری مسئولیت»میان تربیت سیاسی با تربیت اخالقی در عامل 

پذیری اثر مستقیم دارد و این دو  صدر از داستان خلق آدم و حوا، رشد اخالقی بر رشد مسئولیت

 (.170: 1393رسانند )صدر،  میبا یکدیگر انسان را در انجام رسالتش یاری 
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همگی قوای درونی انسان و « وجدان»و « مسئولیت»، «اراده»های  رغم اینکه مؤلفه علی

ها از آن جهت  بندی جدا قرار گرفتند. وجه جدایی این مؤلفه های نهان او هستند، در دسته حجت

شوند، اما  ساخته میمرور و در اثر تربیت و تجربه  های درونی به درنظر گرفته شد که مراقب

 آماده است. وجدان حاضر و ازپیش

است که مسئولیتی شناختی را برعهده دارد و سیر « آموختنی»پنجمین و آخرین مؤلفه 

تاریخی برای آموزش قاعدۀ استخالف و شهادت را به یادگیرنده عرضه -نقلی-استدالل عقلی

های برپایی حکومت  آمد، ضرورتکند. در کنار آن و مطابق تدوینی که در ادبیات پژوهش  می

گنجد که  ها نیز در این بخش می اسالمی و همچنین بررسی تطبیقی این حکومت با انواع مدل

 عالوه بر ادبیات صدر، در اسناد تربیتی قدیم و جدید هم مورد توجه بوده و هستند.

تربیت و  پشتی از تحقیقات در زمینۀ های تربیت سیاسی از آن جهت که در دامنۀ کم مؤلفه

تربیت سیاسی از منظر صدر شکل گرفته، امکان مقایسۀ زیادی را نداشت. نتایج پژوهش حاضر 

( همسو است که برداشتی از تربیت سیاسی در نظر صدر داشته است. مطالعۀ 1387با پورفرد )

بینی توحیدی در نظام تعلیم و تربیت  ( هم از جهتی که به تسلط جهان1393سرلک و موسوی )

های عقل،  اند و به مؤلفه سازی تربیتی را دیده اند، نقش قاعدۀ استخالف در نظام می پرداختهاسال

اند با پژوهش حاضر همسو است. پژوهش جراحی دربان،  فکر، اراده و اختیار توجه داشته

صورت پراکنده  ( هم که تربیت سیاسی در قرآن را هدف قرار داده، به1393بابازاده و رودمقدس )

راستا  بندی به نتایجی دست یافته که در برخی مبانی با تحقیق حاضر هم ساختار و طبقه و بدون

اللهی و آزادی توأم با مسئولیت برای انسان را در تربیت  است. این پژوهشگران مبنای خالفت

ترین مشابهت با این پژوهش را  دانند و به نقش الگو اشاره دارند، اما نزدیک سیاسی اساسی می

رغم اینکه  اند. علی بیان کرده« وحدت امت واحده»توان پیدا کرد که  تربیت سیاسی می در هدف

زند، از آنجا که پژوهشگران این  ظاهر این عبارت به محدودۀ وسیع وحدت در نظر صدر حد می

معنایی این دو مفهوم هم  توان به هم اند، می بیان کرده« برابری خلقت»هدف را برمبنای اصل 

 (.1393د )جراحی دربان، بابازاده و رودمقدس، امیدوار بو
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 منابع

 ( بررسی رویکردهای تربیت سیاسی در دورۀ1389احمدی، سه ر کاو .)  .نامۀ کارشناسی پایانابتدایی

 . دانشگاه کردستان.ارشد

 ( نقش مدارس در تربیت شهروند فعال. 1395افتخاری، اصغر و مهجور، حمید .) دستاوردهای نوین

 .104-92(، 24)3، ت علوم انسانیدر مطالعا

 ( 1385الیاس، جان .)ترجمۀ عبدالرضا ضرابی. چاپ دوم. قم: مؤسسۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت .

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ( 1399برادران حقیر، مریم .)قم: دارالصدر.نا . 

 ( تربیت سیاسی از منظر شهیدان مطهری، صدر و بهشتی1387پورفرد، مسعود .) .،(، 5)2 راه تربیت

123-154. 

 ( 1398جعفری، محمدتقی .)تهران: مؤسسۀ تدوین و نشر آثار عالمه جعفری.وجدان . 

 ( تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب1398جعفری هرندی، رضا و نجفی، حسن .)  های

 .184-159(، 52)14 مطالعات برنامۀ درسی،درسی دورۀ دوم متوسطۀ نظری ایران. 

 های  (. مبانی، اصول و روش1393ربان، مهدی، مجید بابازاده، و رودمقدس، رمضانعلی )جراحی د

 .112-95(، 31)11، بصیرت و تربیت اسالمیتربیت سیاسی در اسالم از منظر قرآن. 

 ( 1399حکیم، سیدمنذر .)ترجمۀ مسعود جامعۀ ما در اندیشه و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر .

 فکری. تهران: سروش.

 زاده. قم:  . ترجمۀ اسماء خواجهنظریۀ سیاسی شهید سید محمدباقر صدر(. 1395ی، طالب )حمدان

 کتاب فردا.

 ( بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن با تأکید 1394داودی، محمد، و فاضلی دهکردی، مهدی .)

 .40-19(، 2)1 های تربیتی در قرآن و حدیث، آموزهبر مبانی و اصول تربیتی. 

 ( 1393راش، مایکل .)چاپ دوازدهم. ترجمۀ شناسی سیاسی ای بر جامعه جامعه و سیاست: مقدمه .

 منوچهر صبوری. تهران: سمت.

 ( ارتباط بین دین و سیاست در 1393رایجی پارسایی، نرگس، فغان نوملی، فاطمه و کاردل، آتنا .)

 .110-79(، 30)11، بصیرت و تربیت اسالمیالبالغه و کارکردهای آن.  نهج

 ،راه های مختلف.  های سیاسی و نظریه (. تربیت سیاسی در چارچوب نظام1387مقصود ) رنجبر

 .176-155(، 5)2 تربیت،
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 ( فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی از منظر شهید سید 1393سرلک، علی، و موسوی، سید مهدی .)

 .208-195(، 2)59 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی،محمدباقر صدر. 

 ،های  (. مبانی و مؤلفه1391فر، محمدجواد و خنکدار طارسی، معصومه ) یدالهی سلحشوری، احمد

 .126-111(، 5)2 پژوهشنامۀ انقالب اسالمی،تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی )ره(. 

 تهران: سمت.شناسی آموزش و پرورش جامعه(. 1387پور، محمود ) شارع . 

 ولیت تربیتی دولت اسالمی در دوران معاصر (. جستاری در حدود مسئ1379زاده، علیرضا ) صادق

 .58-27، 4 تربیت اسالمی،براساس کالم و سیره امام علی )ع(. 

 ( 1369صدر، سید محمدباقر .)ترجمۀ حسین های اجتماعی و فلسفۀ تاریخ در مکتب قرآن سنت .

 منوچهری. تهران: رجاء.

 ( 1348ـــــــــــــــــــ .)وی. تهران: اسالمی.. ترجمۀ محمدکاظم موساقتصاد ما 

 ( 1393ـــــــــــــــــــ .)ترجمۀ سیدمهدی زندیه. قم: دارالصدر.مکتب اسالم . 

 ( 1393ـــــــــــــــــــ .)ترجمۀ سید مهدی زندیه. قم: دارالصدر.اسالم راهبر زندگی . 

 ( 1393ـــــــــــــــــــ .)ترجمۀ سید مهدی زندیه. قم: دارالصدر.رسالت ما . 

 ترجمۀ رضا ناظمیان و امامان اهل بیت )ع( مرزبانان حریم اسالم(. 1394ــــــــــــــ )ـــــ .

 حسام حاج مؤمن. قم: دارالصدر.

 ( 1397ـــــــــــــــــــ .)ترجمۀ سید امید مؤذنی. قم: دارالصدر.ها بارقه . 

 ( 1399ـــــــــــــــــــ .)ل میرآقایی. قم: . ترجمۀ سید جالهای تاریخی در قرآن کریم سنت

 دارالصدر.

 ( دین سیاسی یا سیاست دینی از نگاه امام محمد غزالی. 1388عطارزاده، مجتبی .) تحقیقات سیاسی

 .78-57، 2، المللی و بین

 تهران: روان.شناسی آموزش و پرورش جامعه(. 1381بند، علی ) عالقه . 

 70-53(، 5)2 راه تربیت،ره(. (. تربیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی )1387نیا، رضا ) عیسی. 

 ( 1378قادری، حاتم .)تهران: سمت.اندیشۀ سیاسی در اسالم و ایران . 

 دوفصلنامۀ (. تربیت مدنی از دیدگاه اسالم: رویکردی به پرورش سیاسی. 1384اهلل ) مرزوقی، رحمت

 .108-93(، 1)1 تربیت اسالمی،

 ( بررسی اهدا1392مسعودیان، پریسا و بهشتی، سعید .)های تربیت سیاسی بر  ف و اصول و روش

 .26-7(، 17)20 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی،البالغه.  مبنای نهج
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 ( درآمدی بر تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم. 1387موسوی الیگودرزی، سید مهدی .) راه

 . 95-71(، 5)2 تربیت،

 یزدهم. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار . جلد سصحیفۀ نور(. 1378اهلل ) موسوی خمینی، سید روح

 امام خمینی )ره(.


