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Abstract 

The purpose of the present study is to review foundations and principles of 

political education in the ideology of Āyatollāh Shahid Beheshti. The method of 

study is descriptive analysis and the results showed that although in the educational 

strategy of Āyatollāh Shahid Beheshti, education of human society is considered an 

arduous category, people are always in need of education to acquire the components 

of political education and deal with their ruling political system appropriately. In this 

regard, the outstanding and genuine position belongs to fundamental models, not the 

formal ones. In other words, Shahid Beheshti believes that human education gets 

elaboration and improvement by the gradual process of education so the formal 

perceptions of education are unable to train Islamic pupils. Accepting such a model 

of political education relies on special foundations and principles that their patterns 

can be achieved in social-political theories of Shahid Beheshti. In the structure of 

political education proposed by him, a human is a being who has right and duty and 

his ultimate goal is to achieve faithful life in this world and prosperity in the other 

world. In this approach, regarding the inward and outward aspects of a human, 

Islamic political education, contrary to the western models, affects 3 fields of insight, 

attitude, and political skills of the citizens in Islamic society. 
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 چکیده

است.  اهلل شهید بهشتی مبانی و اصول تربیت سیاسی در اندیشه آیتهدف پژوهش حاضر بررسی 

اهلل بهشتی،  تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گرچه در راهبرد تربیتی آیت -روش پژوهش توصیفی

شود، با این حال انسان همواره نیازمند تربیت و  ب محسوب میای صع تربیت انسان و جامعه، مقوله

باشد. در این منظر،  های تربیت سیاسی در مواجهه مطلوب با نظام سیاسی حاکم می اکتساب مولفه

ساز. به عبارت دیگر، شهید بهشتی معتقد  جایگاه اولی و اصیل از آنِ الگوهای بسترساز است، نه قالب

یابد و ادراکات قالبی از تربیت، ناتوان  ا فرایند آموزش تدریجی، نضج و تعالی میاست تربیت انسان توأم ب

از پرورش متربیان اسالمی است. پذیرش چنین الگویی از تربیت سیاسی، مبتنی بر مبانی و اصول خاصی 

سیاسی شهید بهشتی دست یافت. در سازه  -های آن در نظریات اجتماعی توان به انگاره باشد که می می

تربیت سیاسی شهید بهشتی، انسان، موجودی محق و مکلف، به شمار رفته که غایت وی، وصول به 

باشد. در این رویکرد، تربیت سیاسی اسالمی برخالف الگوهای  حیات ایمانی در دنیا و سعادت اخروی می

شهروندان های سیاسی  غربی، با نظر به ابعاد درونی و بیرونی انسان، سه حوزه بینش، نگرش و مهارت

 دهد. الشعاع قرار می جامعه اسالمی را تحت
 

سید محمدحسین بهشتی، تربیت سیاسی، اخالق، عقالنیت، آگاهی، توحید، تزکیه،  ها: کلیدواژه

 آزادی، عدالت.
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 قدمهم. 1

ها را به عهده  سازی ارزش نهادینه تکّفلیندی طوالنی است که آآموزشی و فر مفهومیتربیت سیاسی 
گاهی رهگذر آن، و ازدارد  در منظومه  شود. میاز هنجارهای جامعه خویش، حادث مختلف،  طبقات آ

، که این خوانش، ضمن بازنگری در مفهوم است نه قدرت هدایتسیاست،  موضوعفکری اسالم، 
مداری، تکوین زیست شایسته جامعه  تربیت سیاسی و همنشینی آن با مفاهیمی نظیر معنویت و اخالق

نظر از ماهیت مذهبی جوامع، در  دد. مطالعات متعدد علمی، گویای آن است که صرفگر را موجب می
شده و اصواًل  طول تاریخ، ضرورت و اهمیت تربیت سیاسی همواره در جوامع مختلف احساس می

(. 001، ص7067مطلوب برشمرد )ارسطو،   ها را در گرو اجرای تربیت توان رمز ماندگاری حکومت می
رت و اهمیت آن در دوران معاصر با وجود تغییرات اساسی در زیست اجتماعی با این حال، ضرو

گاه ها و احتیاج نظام انسان تر مورد تبیین نظری قرار گرفته است )نیلی و  ، کم های سیاسی، به شهروندی آ
 (. 00، ص7030 همکاران،

مچنین دگردیسی در جامعه کنونی ایران، ایضاح مفهوم تربیت سیاسی، به دلیل تکثر قومیتی و ه
، 0303های اجتماعی از جمله طبقه متوسط و جوانان و طرح الگوهای غربی تربیت همچون سند  الیه

تحقق سیاست اندیشی مطلوب را در گرو تبیین صحیح  توان بیش از پیش احساس شده، به طوری که می
الله بهشتی  رگاه آیتهای تربیت سیاسی در نظ تربیت سیاسی محسوب نمود. در این میان، بررسی مولفه

پردازی معاریف اجتماعی انقالب اسالمی که دوران گذار از رژیم  به عنوان یکی از پیشگامان تئوری
رسد. شهید بهشتی ضمن آشنایی  شاهنشاهی به نظام جمهوری اسالمی را تجربه نموده، مهم به نظر می

تحصیل در سطوح عالی و درک الگوهای فرهنگ سیاسی و تربیت سیاسی عصر پهلوی دوم، ضمن 
کادمیک، اهتمام بلیغی در تغییر و نضج ابعاد تربیت سیاسی اسالمی در نظام نوپای ایران  حوزه و دانش آ

 داشت. 
 ها را ندارد )بهشتی، ت انسانیترب تیاسالم، صالح به جز یمکتب چیه الله بهشتی معتقد است که آیت

شناختی،  های هستی (، لذا، بازتعریف مفهوم تربیت سیاسی را برخاسته از رهیافت00، ص7030
در  شمرد. های فطرت در ساحت تربیت سیاسی مطلوب برمی شناختی اسالمی و تسّری داللت انسان

عناصری نظیر شوند و  از مبانی تربیت سیاسی محسوب می و تخّلق به آداب الهی، ، توحیداین دیدگاه
و زمامداران  ناتربیت سیاسی شهروند به عنوان اصول فرایند، طلبی و عدالت آزادیپذیری،  سئولیتم

  .شود تبیین می نظام اسالمی،
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 پیشینه تحقیق. 2

ت گرفته و هر یک جوانب ی صورسیاس تربیتخارجی مختلفی حول مفهوم  وداخلی  های پژوهش
 اند.  خاصی از این موضوع را تبیین نموده

 های روش و اصول ،یمبان استخراج(، با عنوان 3131همکاران ) و دربانی جراح از جمله: پژوهش
 سیاسی تربیت(، تشابهات و تمایزات مفهوم 3131) جعفرآبادی کالته جاویدی؛ قرآن در یسیاس تربیت

 یسیاس -یمدن پرورش(، بازبینی وجوه مختلف 3131) مرزوقی؛ خمینی الله آیت و الک جاندیدگاه  از
 تربیت حوزه در فردی زندگی بک(، بررسی س3131) بهشتی و تبار میرزایی؛ اسالمهای  منظر آموزه از

تربیت سیاسی از دیدگاه شهید مطهری؛  ی(، مطالعه الگو3131؛ افتخاری )البالغه نهجاساس بر سیاسی
فر و  ؛ همتیسیاست موضوعدر  خمینی الله آیتنهایی  نظر(، بررسی 3133همکاران ) و سلحشوری

شناسی متفکران  (، بررسی اندیشه امام خمینی، و طرح الگوی عمومی اندیشه3131شعبانی ورکی )
(، تبیین فرایند تربیت سیاسی کارگزاران نظام جمهوری اسالمی؛ 3133مسلمان؛ غالمرضا مهربان )

 (، بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی در شیعه.3133ران )ترابی و همکا
الله دکتر شهید بهشتی  های تعلیم و تربیت دینی از نگاه آیت همچنین مقاالت همایش آسیب

های تربیتی شهید بهشتی )سید کاظم اکرمی(، جایگاه و نقش تربیتی  (، نظیر نوآوریالف3131)
های فکری و روشی شهید بهشتی در کتب دینی  ، مولفهخانواده از منظر شهید بهشتی )محسن ایمانی(

الله دکتر شهید بهشتی )سید  های تعلیم و تربیت دینی از نگاه آیت )حسنعلی بختیار اصفهانی(، آسیب
 محمد دلبری(.

الله بهشتی و همچنین موضوع  های نسبتًا متعددی پیرامون مفهوم اندیشه تربیتی آیت پژوهش گرچه
الله  شده است، اما تاکنون تبیین تربیت سیاسی و مبانی و اصول آن از منظر آیتانجام  سیاسی تربیت

بهشتی مورد مطالعه علمی قرار نگرفته است. بر این اساس، در پژوهش حاضر ضمن تبیین دیدگاه 
الله بهشتی بررسی و در ادامه اصول  شناختی و مفهوم فطرت، مبانی تربیت سیاسی در اندیشه آیت انسان

 این مفهوم ارائه شده است.  چندگانه

 های مفهومی بررسی. 3

و  بیتهذ در تقریری دیگر، افاده معنای و فزونی تعبیر شده، گرچهپرورش اغلب مترادف با  ،بیتتر
نماید. نکته قابل تأمل اینکه، با لحاظ عدم کاربرد  اخالقی از انسان می ناپسند اتیخصوص زدودن

 جادیا انسانی تربیت، متضمن بسترسازی تغییر آزادانه و انحصاری تربیت برای انسان، استعمال
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(. در 31، ص3131زاده،  باشد )جمالی متوازن و معنوی انسان می رشد و در نهایت مطلوب های کنش
به عنصر نظم و هدفمندی، تربیت را به معنای فراهم آوردن  با بذل توجه 1فیلیپ اسمیت،نگاهی دیگر، 

تعریف  مطلوب، اهداف جهت نیل بهدر و ای سنجیده  برنامه سانسان براساهای به فعلیت رساندن  زمینه
های راهبردی در اسالم و  الله بهشتی، تربیت را یکی از مقوله (. آیت13، ص3131 کند )اسمیت، می

داند. در این نگرش، با تمرکز به ایده  غایت روایات و احکام اسالمی را ناظر به تحقق این مفهوم می
و فرض تقسیم آزادی به دو ُبعد درونی و بیرونی، آزادی درونی به معنای رهایی از بند هواهای انسان آزاد 

های  پرستی و آزادی بیرونی، ناظر به رهایی از تسّلط انسان نفسانی و رذایل اخالقی نظیر ثروت و قدرت
 (. 33، صالف3131باشد )بهشتی،  دیگر می

های اجتماعی توجه دارد.  های سیاسی پدیده نبهسیاست، دانشی است که به مطالعه و تحلیل ج
رو، تعاریف مختلفی از سیاست  از این دانسته و 3و برخی دیگر، حکومت 2برخی، مرکز ثقل آن را دولت

ارائه شده است. برخی آن را هنر استفاده از امکانات نامیده و برخی دیگر آن را مبارزه برای قدرت، 
(. در نظام دانائی اسالم، سیاست، دانش تدبیر جامعه در 10، ص3133اند )عالم،  تعریف نموده

محور داشته و در تفاوت و  شود. لذا، سیاست خصلتی هدایت گری شهروندان محسوب می هدایت
، 3133زایی،  مثابه ابزار است، نه غایت سیاست )لک های مغرب زمین، قدرت به تفاضل از تئوری

هشتی، سیاست را در پیوند دوسویه با دین تعریف نموده و الله ب (. در امتداد چنین نگرشی، آیت31ص
، الف3131نماید )بهشتی،  تحلیل نمی است،یعبادت را جدای از س و مثابه عبادت را به سیاست اندیشی

 (. 13ص
شود که مبتنی بر  گویا است که از ترکیب سیاست و تربیت، دانشواژه تربیت سیاسی تولید می

در تالش  ( و اصواًل به معنای11، ص3133 دهکردی، فاضلی )داودی و پذیری نوع انسان است تعلیم
ها و  ها، نگرش مستلزم رشد دانشتحقق آن،  شناس است که جهت تربیت شهروندانی مسئول و وظیفه

با این تقریر، آموزش به عنوان  (.33، ص3131 ،همکاران)جراحی دربان و باشد  آنان میهای  مهارت
نماید. در چنین آموزشی،  بدل می شهروندان یپذیر سیاست را گذرگاه سیاسی اصلی، تربیت محور

افکنی بر سه ساحت بینش، نگرش و رفتار سیاسی، اشتیاق شهروندان به مشارکت  تربیت سیاسی با سایه
                                                           

1. Philip Smith 
2. State 
3. Government 
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 نماید.  سیاسی و ایجاد چسبندگی و تعهدی پایدار به هنجارهای جامعه را ممکن می
تربیت سیاسی در جوامع اسالمی، مستلزم و مبتنی بر التفات به ناگفته هویداست که تبلور و ظهور 

انگاره متفکران مسلمان، مورد توجه بوده  های دینی است، چنانکه این مسأله همواره به عنوان پیش آموزه
است. به طور مثال، غزالی کارکرد تربیت سیاسی را آماده ساختن مردم برای حیات دنیوی مطلوب و 

(. بر این اساس، تربیت سیاسی در بینش 331، ص3110کند )قادری،  معرفی میقدمی در راه آخرت 
شناسی اسالمی بوده و این دانشواژه، ضمن تمایز و  و انسان برساخته الهیات دینی الله بهشتی، فکری آیت

اخروی پنداشته سعادت تفاضل از مفاهیم هژمونیک سپهر سیاست، متضمن زیست شایسته دنیوی و 
معرفت ی بر مفاهیمی چون بهشتالله  آیت فرضیه، تألیفات و تصریحات متعددت این داللشود.  می

  .محوری است معنویت و تزکیه دینی،
شود که در این مجال، بررسی مفاهیم نزدیک به تربیت سیاسی، برای فهم بهتر مسأله  خاطر نشان می

پذیری با تربیت  وم جامعهرسد. به طور مثال پیرامون ارتباط مفه پژوهش حاضر ضروری به نظر می
افراد محسوب شده، گرچه افتراق آنها به این  پذیری هتوان گفت، اصواًل تربیت، مقدمه جامع سیاسی می

که غایت  سیاسی، صرفًا ناظر به نهادینه شدن هنجارهای سیاسی است، در حالی یپذیر است که جامعه
باشد. اخالق سیاسی، دیگر مفهوم  می بینش و نگرش سیاسی شهروندان جامعه یتربیت سیاسی، ارتقا

های سطحی مترادف یکدیگر به شمار  به ظاهر مرتبط با تربیت سیاسی است، این دو گرچه در تحلیل
آیند، اما دانش اخالق، معطوف به تزکیه ُخلقیات درونی طبقه کارگزاران نظام سیاسی است، در حالی  می

مترّبیان، جایگاه اصلی را دارد )افتخاری و  های که، در رویکردهای تربیت سیاسی، بررسی کنش
 (. 33، ص3131مهجور، 

 نظری پژوهش. بنیان 4

شناختی  رو، در گام نخست پردازشی به الهیات دینی شهید بهشتی و سپس نگرش انسان نوشتار پیش
وی از جمله مسأله فطرت ایشان دارد. بهشتی همانند دیگر متفکران و مصلحان اسالمی، در راستای 

سداشت پارادیم اسالمی، منظومه فکری خویش را بر الهیات دینی تأسیس و در این باره تصریح پا
اسالم یک نظام وسیع عقیده و عمل است. شناختن هر جزِء کوچک از یک نظام وقتی نماید که:  می

گاه باشیم و « بینی جهان»ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطالح معروف بر  آن آ
برای شناخت این جزء از آن دیدگاه کلی و در چارچوب وسیع کل، دست به کار تحقیق شویم و در این 

 نا، یب) با اجزای دیگر این نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم ءتحقیق به مناسبات این جز
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نظام (. در این رهیافت، در وهله اول، مسأله حاکمیت و تدبیر الهی و هدفمندی 33، صالف3130
 (. بهشتی در امتداد این نگرش، ضمن11الف، ص3130ریزی شده است )بهشتی،  هستی طرح

سوره کهف، انسان را با چهار خصلت اساسی از دیگر  13اشاره به آیات قرآن کریم از جمله آیه 
گاهی فطری و خودسازی آزادانه داند: شدنی مستمر، پویشی انتخاب موجودات متمایز می  گر، آ

 سود و زیان محاسبه هرگونه از نظر (. در این دیدگاه، انسان صرف10، ص1، ج3130نا،  محیط )بی
 سازگاری آن رفتار با کرامت ذاتی و در نهایت راهیابی به یدرپ همواره در رفتارهای خود یا دیگران،

 شناختی، اصواًل در تقابل . چنین تبیین انسان(111الف، ص3131بهشتی، ) مقام قرب الهی است
 در جدایی انسان ستی،یهای اومان شناختی غرب است و بهشتی تالش رهیافت های انسان نگرشبا 

 ،همان)دهد  از عبودیت خداوند متعال و تحمیل اسارتی زمینی را مورد نقد و نکوهش قرار می
 (.313ص

و ابتنای فطرت شناسی اسالمی بهشتی، واکاوی مفهوم  بدیهی است که پیامد رویکرد انسان
 و أخذ شدهفطرت از ریشه َفَطَر باشد. مفهوم  اجتماعی به این مفهوم می -مختلف فرهنگی مطالعات

، 30ق، ج3331 )طباطبایی،نماید  را افاده میجاد از عدم محض یضمن تفاوت با مفهوم َخلق، ا
ها است،  در نظرگاه متفکران شیعه، هدایت الهی برساخته فطرت و سرشت خداجوی انسان(. 133ص

الله مطهری در تبیین فطرت  برشمرد. آیتشناسی  انسان طالعاتگوهر مبنا و  توان آن را سنگ چنانکه می
انسان به . لذا، آنها یوجوداصل ، نه در باشد می ظهور استعدادهاها تابع  نسانا اتمعتقد است که تمایز

ء انبیادر این میان،  با حرکتی استکمالی به سمت انسانیت در صیرورت است وحسب فطرت خودش، 
 (.13، ص3111مطهری، )باشند  طریق صحیح میاز ها  انسانعدم خروج  دار الهی عهده

 پذیری آن است عین حجاب در تفطر لعدم تبد نکته قابل ذکر، اعتقاد به در این میان، نخستین
یراکتسابی و غ ، اگرچه در ابتدا فعلیت اندکی داشته وتبنابراین، فطر(. 11، ص3131)جوادی آملی، 

، 3130باشد )مصباح یزدی،  میاز تعلیم است، اما در تقویت یا جهت دادن، نیازمند آموزش  نیاز بی
 ت، فطرتتری میان دین و فطر آملی، در شرحی تفصیلی، با برقراری نسبت مهم(. عالمه جوادی 11ص

ندی همه ابناء بشر م نویسد: به دلیل بهره میها با زبان دین برشمرده و  عامل و ابزار مفاهمه ذاتی انسان را
کند و آنها را بدون احتیاج به هیچ  از فطرت و تجّلی فطرت در زبان دینی، با همگان ارتباط برقرار می

در تقسیم  تکته دوم، جایگاه فطر(. ن101، ص3131 خواند )جوادی آملی، قراردادی، به گفتگو فرامی
های فطری  ویژگی ستوان براسا تی میعبار ها است، به یراصیل ساختار تربیتی انسانغ ابعاد اصیل و
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بخش پایدار و  ،یراصیل تقسیم کرد. بخش اصیلغ انسانی را به دو بخش اصیل و مشترک، ساختار هر
)قانع و همکاران،  عد طبیعی انسان استناظر به بُ  الً یراصیل اصوغشامل عناصر فطری است، اما بخش 

 (. 31، ص3131
گرچه  ،در تربیت است. توضیح بیشتر اینکه تفطرهای  اللتپیامد دو مسئله مذکور، پذیرش د

د گونه خواهد ش ساز هدایت بوده و در مواجهه با تربیت، ملکه اما زمینه ،اردسیالّیت دابتدا حالت  تفطر
ربی تربیت که قائل به زمانمندی غهای  ف دیدگاهالبنابراین، برخ(. 131، ص3131، حدادنیا )مرزوقی و

، 3111)مطهری،  های فطری ثابت است تکامل انسانیت، اعتقاد به معیار و ارزشه الزمتربیت هستند، 
 . ، مبنا، سرمایه، راهنمای عمل و مقصد تربیت استتدر واقع فطر ( و331ص

سنگ تفسیری خویش، ضمن اشاره به رابطه متقابل فطرت  در اثر گران طباطبائیمحمدحسین المه ع
دالت بشریت دانسته و پیرامون رابطه ملکه ع فطریهای  را از ویژگی طلبی انسان آزادی و آزادی و عدالت،

 دو و دانی و عالی وهیش دو انیم اعتدال از است عبارت که عدالت :نماید اینچنین تقریر می ،و فطرت
جوهری  و اساسی جزء که چرا، دارد انسانی جوامع در میعظ و قییحق ارزشی ط،یتفر و جانب افراط

 . (101، ص30ق، ج3331طباطبائی، ) دهد می لیتشک معتدل و متوسط طبقه را انسانی جامعه
، حق و باطلشناسی، در آثار خویش از جمله  در امتداد این تقاریر، شهید بهشتی از دریچه انسان

« نفخت فیه من روحی»برداری نموده است. در دیدگاه ایشان، با استناد به آیه  دانشواژه فطرت را پرده
ها به خداوند متعال است  فطرت، نشانه دمیده شدن روح الهی و نزدیکی انسان (، وجود11، )ص

 عتیطب آن بر که است یعموم یعتیطب و تیماه یدارا (. بنابراین، انسان313الف، ص3130)بهشتی، 
 هماهنگی تکاملی روند آن با آن فطری های تیهدا و ها برداشت که است شد و فطرت سالم آن زاده

مثابه روند تکاملی بشر با عالم  بهشتی در ادامه با بررسی مفهومی حق و تعریف آن بهباشد.  داشته
انسان  فطرت برای و انسان فطرت با که است آن گوید: حق طبیعت، پیرامون ترابط حق و فطرت می

باشد  رفتنییپذ انسان متعارف، فطرت برای که است حق متعارف انسان برای ارییمع. باشد رفتنییپذ
پذیری  دوستی و تسلیم ت، حقیگرائی بهترین شعار اسالم است و کمال انسان (. لذا، حق11)همان، ص
 توان ادعا نمود که (. در نتیجه می10باشد )همان، ص با احتمال ضرر به منافع شخصی می در برابر حق

ست، ین خدا هب منحصر به معتقدان ها وجود داشته، لذا وصول به تکامل، ت در نهاد تمامی انسانفطر
(. بدیهی است که اعتقاد به 33، صتری نائل خواهند شد )همان گرچه مومنان معتقد، به درک کامل

پوشی از تربیت و توجه به ابعاد اکتسابی  مندی انسان از فطرت و آشنایی با حق، به معنای چشم بهره
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گاه های فطری و به تعبیر بهشتی سائقه انسان نیست، زیرا که ویژگی  و کشش ها، صرفًا موجد یها و آ
توان فطرت را  شدن مسیر انسانیت نیست. بر این اساس می ساخته شیپ به معنای از ل انسان بوده ویتما
های مختلف تربیت نامید، گرچه در تداوم حیات انسانی، به نظارت و  مثابه سنگ زیرین گونه  به

 (.331ص الف،3131های بیرونی نیازمند است )بهشتی و همکاران،  هدایت

 بهشتیاهلل  انی تربیت سیاسی از دیدگاه آیتمب .5

مبانی  .علمی قابل تقسیم است ، مبانی تعلیم و تربیت به سه گونه فلسفی، دینی والندر تحلیل ک
مربوط به طبیعت  تدینی از مطالعا -و مبانی فلسفی بودههای زیستی و روانی تربیت  علمی ناظر به جنبه

 کند اشاره می... شناسی و شناسی، انسان هستی التتربیت استنتاج شده و به مقو تایاغ و آدم و اهداف
 ،دینی -با توجه به مبانی فلسفیحاضر، پژوهش (. الزم به ذکر است که 11، ص3111)شکوهی، 

هستی، موقعیت انسان در جهان، ل فهوم مبانی درباره اصوشود م . خاطر نشان میسامان یافته است
(، چنانچه قّوت و ضعف هر 11د )همان، صکن های او بحث می ی و تواناییوضعیت مطلوب زندگ

دینی و فلسفی دانست، زیرا ت می را الهیاالتربیت اس خاستگاهتوان  و می بودهبه مبانی مکتب تربیتی 
شعور، بدون اقناع عقلی در این مباحث، امکان شناخت و کمال در مسیر  انسان به عنوان متربی ذی

 (. 11، ص3133 )ملکی، یاسی را نخواهد داشتاهداف تربیت س

 توحید محوری .5-1

ء الهی توحیدگرایی با اعتقاد به وجود خدای یگانه در همه مراتب خالقیت، انبیا اویدعسرلوحه 
بهشتی با تکیه به حضور چنین ابتنایی در منظومه فکری خویش، . مالکیت، والیت و ربوبّیت بوده است

مبدأ و  به مانی، ایمانیکند. وی در تبیین الزامات زیست ا تجزیه و تحلیل میمسائل مختلف اجتماعی را 
های اساسی سعادت جوامع دانسته، لذا، قائل به انتزاعی بودن مفهوم توحید نیست. در این  معاد را مولفه

التفات شارع  های اجتماعی به عنوان امری راهبردی، منظر، ضمن تبیین عدم تساوی جایگاه محیط
 جامعه تا بسازد را خود فردی هر که شعار نیبه محیط اجتماعی مطلوب، قابل درک بوده و امقدس 

 ست.ین اسالمی تمام است، اسالمی مهین شعاری شود، ساخته

گرا، تقوا و  یاشاره به تمایز جوامع خداپرست از جوامع ماد بر این اساس بهشتی ضمن
کند )بهشتی،  ی به فرایند تربیت سیاسی قلمداد میده های برتر و جهت گرایی را به عنوان ارزش لتیفض

توان ادعا نمود که تصریح بهشتی ناظر به ضرورت تبیین خصائل  (. در این راستا می13ب، ص3131
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چنانچه در این جوامع با اتخاذ رهیافت اجتماعی  جامعه توحیدی و تمایز آن از جوامع لیبرالیستی است،
مثابه بستری مهم در تقویت  طرفانه به اصالح اجتماع، جامعه به یبه توحید، ضمن نفی و رّد رویکرد ب

وند خدابه  عشق های متعدد شرک محسوب شده که از رهگذر آن فضایل نیک و زدودن هواپرستی و گونه
 شود. متعال در ساحات مختلف زیست مومنین، متجلی می

 محوری تزکیه. 5-2

ّییَن َرسواًل ِمنُهم »ی نظیر  مختلفآیات و در  بودهتزکیه به معنای رشد اخالقی  مِّ
ُ
ذی َبَعَث ِفی األ ُهَو الَّ

ِإن کانوا ِمن َقبُل َلفی َضالٍل ُمبیٍن  ُمُهُم الِکتاَب َوالِحکَمَة َو ُیَعلِّ ُیَزّکیِهم َو ( 1)جمعه، « َیتلو َعَلیِهم آیاِتِه َو
م در برخی آیات یا پیشی یتعل رب هیمورد تاکید قرآن قرار گرفته است. شهید بهشتی، با پذیرش تقّدم تزک

ترین عامل خداگونگی انسان تلقی  ه، پیرامون ارتباط تربیت با تزکیه، تزکیه را مهمیتزک بر میگرفتن تعل
نماید. وی در تبیین این مسأله، تزکیه توأم با انتخاب را اولین ُبعد و آراستگی به خصائل متعالی را به  می

 به عنوان غایت ،«اکبر الّلهِ  رضوان ِمن»رشمرده که اّتصاف آزادانه به عنوان ُبعد دوم خداگونگی انسان ب
 (. 13الف، ص3130شود )بهشتی،   معرفی می انسان مسلمان تیترب

گردد که جایگاه تزکیه چنان است که ایمان، آغازگر زندگی انسانی انسان است و  خاطر نشان می
و  اجتماعی طیبا پذیرش تأثیرات متقابل مح بهشتی به اقتفای رویکردهای اجتماعی مصلحانه خویش،

های انقالبی، با معرفی تزکیه و  انسان، ضمن اشاره به دشواری آدم سازی و جامعه سازی حتی در نهضت
خودسازی درونی انسان، به عنوان گام اصلی حیات ایمانی در اجتماع، رسالت انقالب اسالمی را تهیه 

(. الزم 10، صالف3131کند )بهشتی،  ه همگانی معرفی میهای الزم در جهت تزکی امکانات و فرصت
بوده و وی در پاسخ  گرید های شیگرا رشد نهیهای اخالقی، زم به ذکر است که در نگاه بهشتی، ریاضت

 کار چه خوانند، نمی ولی نماز ،رندیگ می هم حقوق و کنند می کار حزب در که کسانی سوال: بابه 
 نید اینبا د،کنن قیتحق تا دیکن معرفی تدارکات و خدمات واحد به فوراً : کند اینچنین تصریح می م؟یکن

 ،بهشتی) باشد متعهد هاینجای مسلما دیبا نجایا ت،سین نجایا در شانیجا هایناد، باشن نجایا افراد
 (.103ج، ص3130

 مداری اخالق .5-3

جایگاهی ندارد و تمامی بدیهی است که در مجموع نظریات شهید بهشتی، ایده اخالق منهای دین، 
گرایی یکی از  . اخالق(11ب، ص3130کنند )بهشتی،  های اخالقی، در پرتو توحید معنا پیدا می ارزش
شناسی مذهبی بهشتی در فرایند تربیت سیاسی جامعه به شمار رفته و در واقع  های اساسی جامعه مولفه
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زا به ایمان و تکوین جامعه  عوامل آسیبشناسایی و زدودن  های مصلحانه وی، ترین دغدغه یکی از مهم
ی به متعالاخالقی  یها ارزشمسلکی است. بهشتی در تفسیری امروزین، ضمن تصریح به حاکمیت 

عنوان غایت اعالی انقالب اسالمی، اهتمام نظام سیاسی به ارتقای معیشت شهروندان را یکی از عوامل 
های سیاسی بهشتی گویای آن است که  کنش داند. بررسی اندیشه و های اخالقی می ترویج آموزه

تاکیدات متعدد وی به تخّلق به آداب انسانی منحصر به شهروندان جامعه اسالمی نیست و 
شود. بر این اساس  های تربیتی محسوب می مداری در مواجهه با مخالفان نظام سیاسی از بایسته اخالق

پیروزی انقالب اسالمی، اشارات صریح و  امنیتی در دوران نخستین -وی با وجود التهابات سیاسی
 ولی م،یکن یم انتقاد اً یقو سمیمارکس از اآلن که حالی نیع در ما اند: متعددی به این مسأله ابراز داشته

 از که وقتی حتی. ماست فهیوظ نیا. میکن یم تیرعا را اسالمی ادب انیآقا نیا با برخورد در دینیب یم
 نیا. ماست اخالق نیا. ماست فهیوظ نیا. میکن یم تیرعا را ادب میبر یم اسم ستیمارکس های چهره

 از هم آنها مبادا د،یینگو ناسزا ،کنند یم شیاین آنها که کتای خدای جز انییخدا به. ماست اسالمی تیترب
گاهی روی . در این میان، نگاه غیر متحّجرانه (311، ص3133نا،  )بی ندیگو ناسزا خدا به ورزی نهیک و ناآ

های اجتماعی  گرایانه شهید بهشتی، به عنوان عنصری مهم در چگونگی فعالیت در عین حال آرمانو 
 داریم انتظار گرانید ای من دیکن فکر اگر میبگو را نیکنند: ا قابل توجه است که در این باره تصریح می

 ای و ابوذرها ها، سلمان، یتکامل مرحله نیا در هیاتحاد نیمسئول و واحدها نیمسئول ه،یاتحاد یاعضا که
 م،یکن فکر مطلق خواهم یمن نم مورد نیا م ... دریندار یانتظار نیچن ما ر،یباشند، خ )ع(یعل

 کنند، ینم خطا پا از دست وقت چیه و بندندیپا اسالم صددرصد به که ییآنها مییبگو میخواه ینم

 مطرح یزیچ نیاست، چن مدنظر شوند، ینم مرتکب را یگناه چیه و شود ینم فوت از آنها یواجب چیه

 همه عمل و مانیا ازیامت ما، یۀاتحاد و داخل سازمان در که است نیا باشد می مطرح ست، آنچهین

 (.331، ص3131باشد )بهشتی،  مورد توجه و مهم ها، سمت یاشخاص برا نییتع در جانبه،

 بهشتیاهلل  اصول تربیت سیاسی در دیدگاه آیت. 6

 آگاهیو  تعقالنیّ. 6-1

آشنایی شهروندان با اصول تربیت سیاسی نیست، بلکه  بل، ابزار مناسها، تعّق  طبق برخی دیدگاه
ترین روش آموزش اصول تربیت سیاسی است، زیرا تاریخ،  های تاریخی، مطلوب آموزش مبتنی بر گزاره

بیانگر  تیبهشالله  تربیتی آیت نظریاتبررسی (. 31، ص3131)هابز،  شرح طبیعت و سرشت بشر است
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 .است یعدم تأیید چنین نگرش
مراد از آن، گاهی رود.  کار می متعددی به تعابیر است که با ی ادراک انسان عقل به معنای قوهاصوال 

الهی، افاده معنا منابع استنباط احکام  در موضع دیگر، به عنوان یکی ازو بوده  تفّکرقواعد  عقل فلسفی و
گاهی جعلی کند. شهید بهشتی با نظر به  می گاهی اصیلی و آ الهیات دینی خویش، با ذکر دو قسم آ
گاه می گاه عنیی لیهای اص یگوید: آ ائمه  و خدا)ص( رسول قطعی سّنت و خدا کتاب از که ییها یآ

گاه نه باشد، شده گرفته هدی  ای ث؛یحد وّضاعان و ثیجاعالن حد های بافته به باشد مستند که ییها یآ
 شانیبرا تیوال و عیتش و شده زندگی دّکان شانیبرا نیا دی که کسانی منحرف التیتما به باشد مستند

 و اسباب شوند اغفال اول گروه مثل بودن، سطحی علت به ای شده؛ گرانید و اغفال طلبی جاه لهیوس
گاه دهیبه د نهایا نیید التیتما به میتوان نمی هرگز ما. گردند گرانید دست  مستند و لیاص های یآ

 (.331، صالف3131م )بهشتی، یبنگر عییش و اسالمی

 ترین سند بشریت، مبتنی بر عقل و علم بوده و در نگرش دینی بهشتی، قرآن به عنوان بزرگ
 نیست و به دلیل جهانی بودن دعوت آن و اتخاذ تعبدی جزمِی  های صرفًا برساخته آموزه دین اسالم

. (13الف، ص3130بهشتی، )شناخت  بعاصل سماحت، در گام نخست، تاکید بر شناخت دارد، نه من
گاهی برخاسته از عقالنیت صحیح، عاملی تأثیرگذار در تربیت سیاسی مطلوب  بر این اساس، آ

مندی انسان از عمل خداگونه در نظام طبیعت  است، چنانکه موجبات تحقق انسانّیت اصیل و بهره
 گردد. می

گاهی در تربیت  شناسی  توان به گونه محور، می سیاسی فطرتدر شرح مبسوط جایگاه عقالنیت و آ
، ناظر به یاتفاق ۀبهشتی از دو جامعه اتفاقی و ارادی اشاره نمود: در این تقسیم بدیع، مفهوم جامع

است که  یا ، جامعهیاراد ۀباشد، در حالی که جامع دورهمی افراد متعدد بدون اراده و قصد پیشین می
بهشتی و همکاران، )اند  و اقدام به تشکیل جامعه نموده کرده ادیپ را گریکدی یقبل قصد با آن یاعضا

همچنین این مفهوم توجه نظری شهید بهشتی را در مسأله اصالت فرد و جامعه،  (.133الف، ص3131
جامعه، با  و فرد متقابل نقش به به خود جلب نموده و وی ضمن نفی اصالت فرد یا جامعه، ضمن اعتقاد

گاهپذیرش فرد به عنوان مبد های اجتماعی  تر را در ایجاد حرکت أ تاثیر، جایگاه خواص و شهروندان آ
الله  توان ادعا نمود که تربیت سیاسی مطلوب در نظرگاه آیت نماید. بر این اساس می وار، ترسیم می توده

گاهی عینی است، و نه صرفًا انتزاعی، چنانکه شناخت دقیق و عینی  بهشتی، دربردارنده عقالنیت و آ
رود )بهشتی،  معاصر و احوال مردمان خویش، عنصری بنیادین به شمار می یایبر سیاسی از دنره
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 (. 331ب، ص3131
گاهیدر اندیشه سیاسی بهشتی، عقالنیت بینشی و  های  تصمیممردم از فرایندها و های  توده آ

رو  د. از اینشو های افزایش اعتماد به نظام سیاسی و سرمایه اجتماعی محسوب می مولفهز حکومت، ا
 داران زمام و مردم میان رشدیافته های جامعه در که ای کند: رابطه جامعه رشد یافته را اینچنین توصیف می

 در رابطه این اما کند ... می انتقاد دار زمام از که است ای رابطه است؟ ای رابطه چگونه است، شان سیاسی
 نه دارند، را او از بازخواست حّق  نه. پرستند می را او که است بتی دار زمام چیست؟ رشدنیافته های جامعه

 کنند، می زندگی آن در که کسانی همه با جامعه این روابط دارد، رشد ای جامعه اگر را ... او محاکمه حّق 
 (.111، ص3133 متقابل )بهشتی، حدود و حقوق اساس بر انسانی است روابطی

 آزادی. 6-2

آید و قرآن کریم در آیه سوم  به حساب می نسانو از امور فطری ای ذاتی ت و آزادی، حقمقوله حریّ 
یعنی خداوند متعال براساس  (،1)انسان،« انا هدیناه السبیل اما کافرا اما کفورا»فرماید:  سوره انسان می

تواند با قوای ادراکی،  آزاد گذاشته و او می ءاصل کرامت، انسان را در برابر پذیرش دعاوی حکیمانه انبیا
در دیدگاه تربیتی شهید بهشتی، آزادی خصلت ذاتی انسان بوده و در  اش را گزینش کند. سیر زندگیم

 نیا اسالم گوید: کوشش واقع انسان محکوم به آزادی است و در تشریح جایگاه آزادی در اسالم می
 از آزاد تسّلط خشم؛ از آزاد هوس؛ و هوا بند از آزاد ز؛یچ همه از آزاد کند؛ تیترب آزاد که انساِن  است

 آزادانه همواره را شتنیخو راه تا آزاد؛ گران؛ آزادِ ید تسّلط از آزاد ثروت؛ و قدرت و طلبی جاه به شیگرا
 در همه د،یابی می اسالمی احکام و اتیروا در تیترب و نیتمر و ریو تعز حد هرچه شما. کند انتخاب

توان از حاکمیت مطلق  گرچه میمعتقد است . وی (33، صالف3131است )بهشتی،  ن جهتیا
 مندی از نعمت آزادی، توان گر، سخن گفت، اما انسان به دلیل بهرهید موجودات بر عتیطب نیقوان

شناسایی قوانین طبیعت و مهار کردن و عدم محکوم شدن در برابر آن را دارد. در این نگرش، مشّیت و 
رو  گری انبیاء و اولیاء الهی است، از این یتهدا اراده الهی بر عدم آسیب آزادی انسان با وجود نقش

باشد  می آزادی ضد زدودن عوامل اسالم، در جهت اجتماعی و اسییس تدابیر از ارییکارویژه بس
های بیرونی )مدنی( در اندیشه  (. در امتداد چنین خوانشی، بداهت آزادی31، صالف3131)بهشتی، 

ها و مفاهیم عقیدتی  تربیتی بهشتی، غیر قابل خدشه است، چنانکه سخن از غیرقابل تحمیل بودن آموزه
پندارد. تحقق واقعی آزادی اسالمی، یکی از مطالبات مهم  ای غیر اجباری می گفته و ایمان را مقوله

های ناب  تی است و وی خطاب به طبقه روحانیت انقالب اسالمی به عنوان پیشتازان ترویج آموزهبهش
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به طالب و فضالی حوزه هم یک پیشنهاد دارم و آن پیشنهاد این است که به مردم ایران گوید:  اسالم می
گاهانه و آزادانه خود را بر مبنای معیارهای اسالمی بسازند و این خ ودسازی را بر مردم فرصت بدهید تا آ

گاهی بدهید ،ما تحمیل نکنید. به مردم ما کمک کنید ولی بر مردم  ،زمینه رشد اسالمی را فراهم کنید ،آ
های سیاسی  . همچنین درباره پاسداشت آزادی(111ب، ص3131، )بهشتی هیچ چیز را تحمیل نکنید

نظیر وجود  یسالمی، با طرح عناویناجتماعی، معتقد به عدم سلب آزادی انتقاد از کارگزاران جامعه ا -
(. ناگفته هویداست که اعتقاد به حق 311، ص3131و عناد دشمنان است )بهشتی،  العاده فوق طیشرا

آزادی انتقاد از کارگزاران نظام سیاسی، مرادف به هرج و مرج و آنارشیسم سیاسی نیست، لذا، وی در 
 کند: أله اشاره میقانونی آزادی، به دو مس تبیینی جامع از تحدیدهای

 فرد در صورت آسیب آزادی دیگری، كی وقوع توقف آزادی (الف
 شود. های اجتماعی می اجتماعی و گرایش شهروندان به بزه طیموجب فساد مح که ییها یآزاد (ب

قابل اذعان است که بهشتی به صراحت، تقریر جامع خویش از آزادی را با عنایت به اضالع مختلف 
 مسائل از حراست یپا اگردارد:  تحقق تربیت سیاسی مطلوب افاده نموده و ابراز می آن و در راستای

 پیدا باشند، سوراخی هر در را انقالب دشمنان ما باشد، میان در اسالمی انقالب کیان و اجتماعی

 در پاکدامنی و تعّف  است، محترم مرور و عبور نظم که طور همان. رسانیم می کیفرشان به و کنیم می

احزاب ... (3، ص1/3/3111 ،اسالمی یجمهور روزنامه) است تر محترم آن از هزاربار اسالمی جامعه
گذارد و  تواند آزاد بگذارد و اسالم هم آزاد نمی گر را انقالب اسالمی ایران هرگز نمی های توطئه و جمعیت

این نوع آزادی را ارزش داند و  بلکه از عوامل ضد رشد می ،داند نه تنها اینها را کمک به رشد نمی
 .(333، صب3130داند )بهشتی،  نمی

های اسالمی شهید بهشتی را متفاوت از دو مکتب  توان آزادی مطلوب در انگاره در نتیجه می
 چون نه اسالمی گوید: جامعه م خواند. چنانچه خود، این تمایز را متذکر شده و میسلیبرالیسم و مارکسی

 چون نه و نگهدارند آهنین دیوارهای پشت را ها انسان که است رکسیسمما اردوگاه دربسته های جامعه
، 3133باشد )بهشتی،  افکار و آراء ضابطه بی عرضه مکاره بازار که است غربی لیبرال های جامعه

 (.301ص

 مشارکت. 6-3

 عمران، آل)« االمر فی هم شاور» چون آیاتی در که است اسالمی مهم مفاهیم از یکی مشارکت
های  دهی به بینش و نگرش توان آن را یکی از ابزارهای جهت و می گرفته قرار اشاره مورد ،(313
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الله بهشتی، جمهوریت و مشارکت فعال  در ساحت نواندیشی سیاسی آیت. شهروندان جامعه برشمرد
اجتماعی، مأخوذ و مبتنی بر نصوص و مبانی دینی است و وی در  -های مختلف سیاسی مردم در عرصه

ه سیاسی خویش و تصریح به نقش مردم در ساختار قدرت، ضمن اجتناب از الگوهای دولت فلسف
گاهانه و حداکثری اّمت در تصمیم های کالن انقالب اسالمی  سازی لیبرال، معتقد به مشارکت آ

باشد. بهشتی در تبیین این مسأله، در سلسله مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی  می
کننده  ی عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد یا یک گروه ادارهآراگوید:  می

ای نباید خود را بر  یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه ،به آن توجه شود روشی است که باید کامالً  ،است
م برخوردار مردم تحمیل کند و به عالوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد از همکاری آنها ه

 .(113ص ،3، ج3113 ،نا بینیست )
ساالرانه شهید بهشتی، از وجوه تمایز اندیشه تربیتی وی  توان مدعی شد که بینش مردم رو می از این

از برخی متفکران معاصر است. بهشتی در تئوری نظام اّمت و امامت با تاکید بر رابطه دوسویه و متقابل 
ستبدادی حکمرانی فاصله گرفته و با اعتقاد به مردود بودن اعطاء اّمت و امام جامعه، از نظریات ا

گوید  اسالمی سخن می امتیازات ویژه به کارگزاران نظام اسالمی، از عدم جدایی این طبقه از اّمت
 (. 131ب، ص3131)بهشتی، 

در ساالرانه شهید بهشتی که قائل به عاملّیت حداکثری جمهور  شود که تئوری مردم نشان میخاطر 
تربیت سیاسی شهروندان جامعه است، در حد حرف باقی  سرنوشت سیاسی خویش و در راستای بهبود

دگی زمامدار اسالمی توسط اکثریت مردم را طبق قانون اساسی موجب شد که ایده ینماند و الزام برگز
وی در انتخاب رهبری سیاسی، تأسیس مکانیسم انتخاب چند درجه سیستماتیک است )بهشتی، 

یعنی آنهایی  ،: فرد یا گروهیمعتقد است بهترین نوع رهبری(. بنابراین، وی درباره 133ب، ص3131
یعنی همان چیزی که  ،بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم باشند ،س مخروط جامعه قرار دارندأکه در ر

 ب استتکیه کردند و همان چیزی که رمز پیروزی انقال آن امام خمینی در این انقالب مکرر روی
 .(3333ص، 1، ج3113نا،  بی)

 البته دیدگاه حداکثری شهید بهشتی به مسأله جمهوریت و مشارکت سیاسی، مترادف با اتکای
 عمل رهبر اسالمی براساس تمایالت اکثریت نیست، زیرا که در منظومه تربیتی اسالم، رهبر سیاسی،

 اکثریت و نه تمایالت آن را مدنظر بایست همواره مصالح دار تربیت است و می در درجه اول عهده
 داشته باشد.
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 عدالت. 6-4

 و اصوالنظام عادالنه از طریق اجرای احکام دین بوده ء الهی، اقامه انبیاغایت اجتماعی بعثت 
جامعه  شهروندانزمامداران و رفتارهای  ء عام، مستمر و همگانیابتنا محوریت و بسط عدالت،از مراد 

های شیعی  شناختی خویش، اهتمام خاص جنبش له بهشتی در تحلیل جامعهال بدین مفهوم است. آیت
 داند که درپی تثبیت حکومت خود از به مسأله عدالت را واکنشی به تئوری جبرگرایی حاکمانی می

(. شهید بهشتی در 311الف، ص3131اند )بهشتی و همکاران،  طریق حتمّیت سرنوشت جوامع بوده
من واکاوی وجوه مختلف عدالت نظیر ُبعد انسانی، حقوقی، اجتماعی ایضاح مبسوط مسأله عدالت، ض

ای که مراد از آن را اجتناب از افراط  و حقوقی، اولویت نخست را در مفهوم اخالقی عدل دانسته، به گونه
کند  گناه تعریف می برابر ها افاده نموده و عدالت ظاهری را توقف در و تفریط در گرایشات انسان

شناسی تربیت سیاسی شهید بهشتی در  توان به آسیب (. در اینباره می313ب، ص3131)بهشتی، 
کند:  فرایندهای مدیریتی و کنشگری اجتماعی اشاره نمود چنانکه عدالت را راهکار اساسی یاد می

 و عادالنه یزندگ که ندازدیب خطر به را ها و ضابطه ها صداقت نتواند هرگز ها رابطه و ها رفاقت دیبگذار
 تیبراساس حاکم تنها و تنها ما ۀجامع در یمعنو و یاسیس و یاقتصاد و یو اخالق یاجتماع عدالت
، 3133ها )بهشتی،  یستیو رودربا ها رفاقت براساس نه و دیآ یم وجود به ها صداقت و ها ضابطه

 (.111ص

 پذیری مسئولیت .6-5

شده ظام اجتماعی معرفی قبال نمسئول در الطبع و  مدنیوجودی مانسان ، های اسالم آموزهبراساس 
باشد. بررسی آراء نظری و  انسان عاقل و مختار میفردی و اجتماعی احت در دو سآن  که تاثیر است
دهنده مطالبه مسأله عدم  های اجتماعی شهید بهشتی در دوران اولیه انقالب اسالمی، نشان کنش

باشد )بهشتی،  ت جامعه پیرامونی خویش میطرفی انسان مسلمان نسبت به تحوال تفاوتی و بی بی
 و شان بینی جهان کسانی اگرگوید:  های عزلت گزین، می ( و در مقام نفی برخی دیدگاه13، ص3131
 بیاورید، تشریف لطفاً  بگوئید، اینها به نکنیم، دعوا ها دیدگاه سر آقا که است این شان اجتماعی بینش
(. وی معتقد  131ص ،ب3130نا،  بی) است کل صلح یجا آنجا نیائید، هم مسجد تو خانقاه، برویم

گاه  فیحقوق و وظا اّمت اسالم، به یعموم یاست خاستگاه این تعهد و مسئولیت پذیری آحاد مردم، آ
باشد که اصواًل به برقراری عدالت  می منکر از ینه و معروف به امر شهروندی از طریق اجرای اصل

رو توصیه أکید و دائمی  (. از این333الف، ص3131اجتماعی منجر خواهد شد )بهشتی و همکاران، 
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تفاوتی مسلمان حقیقی نسبت به حوادث سیاسی جامعه خویش بود که از  شهید بهشتی بر عدم بی
پذیری  نقش بسزایی در تقویت مسئولیت رهگذر آن، التفات و اعتقاد به انتقادهای معقول و سازنده،

(. شهید بهشتی در تبیین بیشتر 311، ص3131کند )بهشتی،  اجتماعی حامیان نظام سیاسی، ایفا می
جانبه، اعتقاد عملی به  جایگاه مسئولیت اجتماعی در فرایند تربیت سیاسی، با اشاره به مفهوم عمل همه

به معروف و نهی از منکر را نشانه ایمان راستین به های اسالمی از جمله امر  مجموعه دستورالعمل
گرای شهید  (. بدیهی است که در اندیشه اجتماع331کند )همان، ص ایدئولوژی اسالمی معرفی می

ها نیست و در فرایند تربیت سیاسی،  دار تربیت ُبعد فردی انسان های اسالمی صرفًا عهده بهشتی، آموزه
شان، امری  نظر از موقعیت جغرافیایی از مسلمانان جهان صرف نقش حکومت اسالمی از طریق حمایت

 (.10شود )همان، ص راهبردی محسوب می

 گیری نتیجه. 7

 دستخوش زمان، طول در، نظری و تئوریک دانشواژه تربیت سیاسی، ضمن برخورداری از خاستگاه
باشد.  می سیاسی تربیتی ها اندیشه شده است و این تطور، عامل مهمی در بررسی و بازبینی تحول

بینی توحیدی و  اندیشه اجتماعی شهید بهشتی، مانند سایر اندیشمندان مسلمان، مبتنی بر جهان
شناسی است که در این دیدگاه، انسان با برخورداری از فطرتی قدسی، توان دستیابی به جامعه  انسان

الله  راهبرد تربیتی آیتکند. گرچه در  مسلکی و طیبه را از رهگذر تربیت سیاسی مطلوب، پیدا می
شود، با این حال انسان همواره نیازمند  ای صعب محسوب می بهشتی، تربیت انسان و جامعه، مقوله

باشد. در این  های تربیت سیاسی در مواجهه مطلوب با نظام سیاسی حاکم می تربیت و اکتساب مولفه
ساز. به عبارت دیگر، شهید بهشتی  لبمنظر، جایگاه اولی و اصیل از آِن الگوهای بسترساز است، نه قا

یابد و ادراکات قالبی از تربیت و  معتقد است تربیت انسان توأم با آموزش تدریجی، نضج و تعالی می
ناتوان از پرورش متربیان اسالمی است. پذیرش چنین الگویی از تربیت سیاسی، مبتنی بر مبانی و اصول 

سیاسی شهید بهشتی دست یافت.  -ن در نظریات اجتماعیهای آ توان به انگاره باشد که می خاصی می
 در سازه تربیت سیاسی شهید بهشتی، انسان، موجودی محق و مکّلف به شمار رفته که غایت

رو توحید، تزکیه و  باشد. از این وی، وصول به حیات مسلکی در سرای دنیا و سعادت اخروی می
طلبی، مشارکت و  خواهی، عدالت ادیمثابه مبانی و مفاهیمی همچون آز محوری به اخالق

شود. در این رویکرد، تربیت سیاسی  پذیری، به عنوان اصول تربیت سیاسی، محسوب می مسئولت
اسالمی برخالف الگوهای غربی، با نظر به ابعاد درونی و بیرونی انسان، سه حوزه بینش، نگرش و 
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 دهد. بنابراین، تربیت ر میالشعاع قرا های سیاسی شهروندان جامعه اسالمی را تحت مهارت
سیاسی اسالمی، با پرورش انسان متخلق و تعامل گر با نهاد دولت، بسترهای الزم حضور وی را در 

های اجتماعی در جهت بهبود فرهنگ مدنی و در نهایت افزایش مشروعیت نظام سیاسی فراهم  عرصه
 نماید. می

  



 

 000  الله شهید بهشتی در اندیشه آیتمحور  فطرتتربیت سیاسی 

 

 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

 .چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .ترجمه حمید عنایت .سیاست (.3133)ارسطو  .3
 . ترجمه سعید بهشتی. مشهد: به نشر.فلسفه آموزش و پرورش(. 3131اسمیت، فیلیپ جی ) .1
ره ، شمارهیافت انقالب اسالمی(. الگوی تربیت سیاسی از دیدگاه شهید مطهری. 3131افتخاری، اصغر؛ مهجور، حمید ) .1

 .33-11، ص11
 .تهران: بقعه .نقش آزادی در تربیت کودکان(. الف3131بهشتی، محمد ) .3

 . تهران: روزنه.والیت، رهبری، روحانیتب(. 3131بهشتی، محمد ) .1
 زنه.وتهران: ر .حزب جمهوری اسالمی: مواضع تفصیلی(. 3133بهشتی، محمد ) .1
 . تهران: روزنه.حق و باطلالف(. 3130بهشتی، محمد ) .1
 . تهران: بقعه.شناخت عرفانیب(. 3130بهشتی، محمد ) .3
 . تهران: روزنه.اسالمی جمهوری حزبج(. 3130بهشتی، محمد ) .3

 تهران: روزنه. .پیامبری از نگاه دیگر(. 3133بهشتی، محمد ) .30
 تهران: روزنه. .های اسالمی در اروپا اتحادیه انجمن(. 3131بهشتی، محمد ) .33
 تهران: بقعه. .شناخت اسالمالف(. 3131گلزاده غفوری، علی ) بهشتی، محمد؛ باهنر، محمدجواد؛ .31
تهران: اداره فرهنگی و روابط عمومی  .مهوری اسالمی ایرانمشروح مذاکرات مجلس نهایی قانون اساسی ج(. 3113نا ) بی .31

 .3،1، جمجلس شورای اسالمی
 .الله بهشتی های شهید آیت اندیشهبنیاد نشر آثار و تهران:  .بازشناسی یک اندیشهالف(. 3130نا ) بی .33
 .1، جاسالمی یمهورج روزنامه انتشاراتتهران:  .جاودانه تاریخ(. ب3130نا ) بی .31

 . تهران: بقعه.آزادی و هرج و مرج و زورمداری(. 3133نا ) بی .31
های تربیت سیاسی در  (. مبانی، اصول و روش3131علی ) جراحی دربان، مهدی؛ بابازاده، مجید؛ رود مقدس، رمضان .31

 . 331-31، ص33، شماره بصیرت و تربیت اسالمیاسالم از منظر قرآن. 
 .13-30، ص30، شماره 1، سالمطالعات ایرانیشناسی و تربیت دینی.  (. سیره3131زاده، احمد ) جمالی .33
 .اسراء :قم .فطرت در قرآن(. 3131جوادی آملی، عبدالله ) .33
(. بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن کریم با تاکید بر مبانی و اصول 3133) مهدی، فاضلی دهکردی ؛داودی، محمد .10

 . 30-33، ص1، شماره3، سالهای تربیتی در قرآن و حدیث آموزهتربیتی. 

  .3ص، 1/3/3111 ،اسالمی یجمهور روزنامه .اسالمی معهجا در یآزاد:درباره بهشتی شهید سخنرانی .13
 .ان قدس رضویتآس :مشهد .مبانی و اصول آموزش و پرورش(. 3111شکوهی، غالمحسین ) .11
 .30قم: جامعه مدرسین، ج .المیزانق(. 3331محمدحسین ) طباطبایی، .11
 . تهران: نی.بنیادهای علم سیاست(. 3133عالم، عبدالرحمن ) .13
 الملل وزارت خارجه. . تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بیناندیشه سیاسی غزالی(. 3110قادری، حاتم ) .11
علوم تربیتی از دیدگاه های نظریه تربیت در نظام تربیتی اسالم.  (. داللت3131نژاد دزفولی، سینا ) قانع، احمدعلی؛ عصاره .11

 .3-11، ص3 ، شماره1 ، سالاسالم



 

 0011 پاییز، چهارمپژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره اول، شماره  111

. سلطانی با تاکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفوی چالش سیاست دینی و نظم(. 7063زایی، نجف ) لک .01
 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 تهران: آوای نور. )تربیت رویکردی به تعلیم و تربیت اسالمی(. فطرت بنیاد(. 7030الله؛ حدادنیا، سیروس ) مرزوقی، رحمت .06
 الملل. ت چاپ و نشر بینقم: شرک .آموزش عقاید(. 7063مصباح یزدی، محمدتقی ) .03
 . تهران: صدرا.فطرت(. 7010مطهری، مرتضی ) .03
 .شارات مدرسهتان :تهران .ریزی درسی، راهنمای عمل برنامه(. 7066ملکی، حسن ) .07
 اجتماعی و سیاسی سواد میزان (. بررسی7030نیلی، محمودآبادی؛ موسوی، ستاره؛ موسوی ندوشن، فاطمه سادات ) .00

  .83-03، ص00 ، شمارهکاربردی شناسی جامعهاصفهان.  شهر سال بزرگ شهروندان

 .نی :تهران .ترجمه حسین بشیریه .نیهیموت یا پارلمان طوال(. 7030هابز، توماس ) .00

 

 به این مقاله استناد
DOI: 10.22034/riet.2021.9102.1054 

اهلل شهید  در اندیشه آیتمحور  فطرتتربیت سیاسی  (.5000نسب، محمدرضا ) عبداله
 .552-23 (، ص0)5، پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی. بهشتی

 




