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  چکیده
یکی به عنوان   است. حکومت  شدهبیان یکی از شئون و وظایف انبیا  »تربیت« ،هاي وحیانی آموزهدیدگاه از 

 نقش ،در این زمینه آفرینی براي نقش دینی متاجتماع انسانی نقش مهمی در تحقق این امر دارد. حکو هاي تاز ضرور
رو،  از ایـن  کند. در میان مردم ایفا می تحقق دیندارياموراجرایی براي  ترویج و گري تبلیغ و زدایی، هدایت مانع بستري،

هـایی اسـت کـه     پـی تبیـین مولفـه    ایـی در  و شیوه گردآوري اطالعات کتابخانهتحلیلی    این پژوهش با روش توصیفی
هـا نشـان    هـاي تحقیـق، بررسـی    مبناي اثبات فرضـیه  ارتقاء دینداري مردم بکار گیرد. بر بایست در میت دینی حکوم

هاي ایجابی ماننـد اجـراي عـدالت، تحکـیم بنیـان       توجه به بایسته فراهم نمودن شرایط و دهد که حکومت دینی با می
توجه به امور سلبی ماننـد   زدایی و زي از طریق مانعبسترسا و دینی، شناساندن الگوها، درست باورهاي خانواده، تبیین

هرچنـد   بـاالرفتن سـطح دینـداري شـود.     موجـب تقویـت و   شناساندن دشمنان آشکار و نهـان.  و نشدن نااهالن چیره
  مهمترین موارد ذکر و تبیین گردد.  توان برشمرد اماتالش شده برخی از هاي ایجابی و سلبی دیگري نیز می بایسته
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  ألهو بیان مس مقدمه -1

هاي مختلـف و   عالقمندي منافع، ها، گرو سنت رشد جوامع بشري همواره در پیدایش و
د بـه سـوي ایجـا    مردم، جامعـه عمـالً   هاي متفاوت بوده و براي یکنواختی در آحاد سلیقه

هـاي جامعـه پاسـخ داده شـود حکومـت       رود و براي اینکـه همـه نیازمنـدي    حکومت می
  هاي خود گام بردارد.   بایستهبایست در راستاي بسترسازي و عملیاتی نمودن  می

در نظـم  هـا   سامانی نابهها و  کشی ، حقها انسانمنافع، نزاع میان مانند تضاد هایی  پدیدهوجود 
بـراي  بایسـته اسـت نهـادي    است که مواردي  ،در زندگی اجتماعیهمگانی و سرانجام و امنیت 

کـه    نهـادي  . بنابراین، جامعه بدون چنـین  برپا شودنظم و امنیت برقراري رسیدگی به این امور و 
  .داد خواهدرا از دست اش  پایداريدوام و  و بود خواهدناکارا    نام آن حکومت است

اسـت،  اجتمـاعی  هـاي   ضـرورت ، از حکومـت در جامعـه  آشکار شد برپایی که اکنون 
نقـش   ، برخالف دیـدگاه مـادي و الحـادي    ،بینی توحیدي جهاندیدگاه از گفت که  توان می

؛ زیـرا  نیسـت منافع تضاد و برخورد گیري از پیشنظم و امنیت و برپایی  فقط دینی حکومت
ـ     ،تکامل روحی ،، هدف از آفرینش انساندیدگاه خداباوراناز  ام هـدایت و رسـیدن بـه مق
ـ    ،توحیديفرمانداران از دیدگاه و حکومت و  اللهی است هفیخل  هدر تکامـل انسـان و جامع

ـ براي دستیابی مردم سازي  انسانی و زمینه   برجسـته سـزا و   بـه  یاللهـی، نقشـ   هبه مقام خلیف
  .داشت دنخواه

خـوبی دیـده شـود کـه بـروز       شود که ایـن نکتـه بـه    ارزش این گفتار زمانی روشن می
از کارگزاران اي  جاي دسته کارکرد نابهدینداران یا اصطالح  گروهی از به دینیِرفتارهاي ضد

تـا  شـود   میاي  گوناگون و اختالف نظرهاي آنان دستمایهي ها زمینه مدیران حکومتی در و
، )2/21 ،اربلی(» مهِلوکم لی دینِع اسالنّ« بر پایه جمله ونوشته دین پاي را به ها  نآمردم 

   .دین پادشاهانشان رفتار کنندمردم براساس 
 وبه خوش رفتارى حکمفرمایـان،   نگردد جزحال رعیت نیکو « :فرماید می %علی امام
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 1»شـود  حاصـل نمـی   به ایستادگى رعیت در انجام دستور ایشـان  اصالح امور حاکمان جز
    )15/779 ،(کلینی
 دررمانداران شایسـته  ، فداردنیاز به مراقبت پیوسته  ،درست به اینکه دینداريِنگرش با 

در ایـن   و کارگشـا هسـتند  هاي دینی مردم بسیار  التزام به آموزهخالءهاي  و ها رفع چالش
بـه دسـت   ، بنابراین چگونگی اجراي احکام دینی و اخالقـی  شوند مردم میالگوي ها  زمینه
  داد. خواهدرا بهبود جامعه کارکرد مردم در  ،آنها

 نیـز  وزمـین  امـام  وسـیله  بـه  مگـر  شوند نمی یتهدا مردم« :فرماید می %صادق امام
همچـون  تواند  دین می چون )22/23 (مجلسی،». گرود نمی صالح و خیر به وسیله جزبدین

 ،شـود سبب پیشرفت مـردم  وحدت و همبستگی اجتماعی بوده و انگیزة  باور همگانی،یک 
چنانچـه مـردم    ارزشـمند اسـت.  هاي دینی مردم بسیار  از آن و التزام به آموزهصیانت پس 

تناقض بین حرف و عمل دولتمـردان جامعـه را مشـاهده کننـد اثـر معکـوس در ارتقـاي        
  خطاب قرآن چنین است که: .ورزي مردم خواهد داشت دین
؛ اي کسانی که ایمان آورده اید )2 ،الصف( »یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ«

  کنید. ویید که عمل نمیچرا چیزي را می گ
 جامعـه و سـوي  از هـا   هنجـاري  نابه اینبه که  هستند  جایگاهییافته در  ن کمالامنؤگرچه م

کـه نـه بـه کمـال      هستند  اکثریتی ،ماچشم  پیش هولی جامعشوند،  دینی کمتر دچار میحکومت 
ـ  مردمـی بیشـتر  ایمـانی؛ بلکـه    اند و نه به هبوط بی ایمانی رسیدههاي  رده سـازوکارهاي   د کـه ان

  .باشدآفرین  نقشهاي دینی آنان  تواند در تقویت و سستی التزام به آموزه و اجتماع میپیرامونی 
 شما که ما پیروان گویند می گمراه رهبران زیردستان به« خوانیم: در قرآن کریم چنین می

  )21 ،ابراهیم( 2»بردارید؟! را بپذیرید و آن را از ما الهی از عذاب حاضرید سهمی آیا بودیم.
نچه سایر حکومت هـا در مـورد تـامین نیازهـاي     آ نجا که حکومت دینی عالوه برآاز 

                                                                                                                                        
1 .»تسفَلَی ح لُ ص ا ِعيَّةُ الرَّ تَ صلَاحِ إِلَّ ولَا بِ ح لَا و ةِ الْ لُ ص ولَا تَ ا ةُ الْ تقَا إِلَّ ِعيَّةالرَّ َمةِ بِاس«.   
2 .ینَ اسلَّذؤُاْ ل عفَ ا منْ عذَابِ اللَّه من شىفَقَالَ الضُّ نُونَ عنَّ ا فَهلْ أَنتُم مغْ عتَب ا لَکُم ا کُنَّ برَواْ إِنَّ  .تَکْ
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بـاال بـردن سـطح     غایـات معنـوي مـردم و    جامعه انجام می دهند به دنبال تحقق اهداف و
تربیت دینی به عنوان یکی از اهداف مهم جامعـه دینـی    اهمیت تعلیم و نان است،آدینداري 

 حکومـت : مشـخص سـازد   به دنبال این است که ، بدین جهت این پژوهشکند نمود پیدا می
  از دیدگاه آیات و روایات چه وظایفی دارد؟ مردم،تربیت دینی و دینداري گستره در  دینی

نهـا کـه از نظـر    آ هـا نـاگزیر تعـدادي از    به گستردگی بحث و فراوانی بایستهبا عنایت 
  1بررسی قرار گرفته است.د مور ،باشد میداراي اهمیت بیشتري  گاننگارند
انـد   ن دیگر وظایف حکومت را بیان نمودهبیش از معصومی %از آنجا که امیرالمومنین و

  البالغه و سخنان ایشان تاکید بیشتري شده است.  بر نهج
  

  مبانی نظري -2
  شود.   گذرا بیان میبه صورت ، »حکومت«و » دین«دو اصطالح در این بخش، 

  
  شناسی دین مفهوم .2-1

 جملـه  از مختلـف  معـانی  به دین اند آورده عمل به نگارندگان که مطالعاتی و بررسی با
                                                                                                                                        

  مقاالتی با موضوع مشابه بررسی گردیده که عبارتند از:. 1
مجلـه   رضا آقـایی، (محمد »البالغه آن از منظر نهجزایی  دینی و نقش حکومت در آسیب ۀشناسی جامع آسیب« ۀمقال -

   است. را همچون راه رهایی شناسانده 'بیت هاي اخالقی پرداخته و پیروي از اهل به برخی از نمونه  )51معرفت/
 سـعید مشـیرآبادي،  (صمد ،»اشـتر   مالـک  ۀبررسی نقش حکومت اسالمی در تربیت دینی؛ با تأکید بر عهدنام«مقالۀ  -

 پرداخته است. به بررسی فقهی و اجتهادي نقش حکومت اسالمی در تربیت دینی )22مجله مطالعات فقه تربیتی/
کنـد   ) بیان می182، مجلۀ معرفت/شهنوازي عباس( »نقش حکومت بر تربیت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی«مقالۀ  -

   .جامعه باشدمردم در تربیت انگیزه ترین  تواند با مبنا قراردادن شریعت اسالمی مهم حکومت صالح میکه 
 »سـبک زنـدگی اسـالمی    يارتقـا  نقش حکومـت در اصـالح و  «مقالۀ دیگر در این زمینه، پژوهشی است با عنوان  -

اصـالح سـبک زنـدگی     تحلیل نقش حکومت در ارتقا و به تبیین و )147/حوزه ۀنشری ،ححسن همایون مصباسید(
 .است  اسالمی پرداخته ۀراهبردي در جامع یکی از مسائل مهم وهمچون 

 اشتر ست و مقاله دوم فقط تاکید بر عهدنامه مالکالبالغه ا ل فقط مبتنی بر مباحث اخالقی نهجبا عنایت به اینکه مقاله او
در  ـپرداختـه    ـ  و مقاله سوم فقط به نقش اجتماعی حکومت از دیدگاه امام خمینیاه فقهی و اشتهادي دارد از دیدگ

و خارج بـودن از موضـوع   مقاله چهارم به نقش حکومت در سبک زندگی پرداخته است بنابراین با توجه به جزئی 
دینـداري از دیـدگاه آیـات و روایـات     هاي حکومت در ارتقاء  پژوهش حاضر، مسئله نوآوري آن مربوط به بایسته

  باشد. می داراي نوآورياز این جهت این پژوهش  اند. به آن نپرداختههاي پیشین  یک از پژوهش است که هیچ
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 ،جـزا  ،طاعـت  ،پرهیزکـاري  روش، ،آیین ،دتعا ،طاعتا ،داشپا ،قلبی توجه ر،باو ،هعقید
   نمود: استناد زیر موارد به توان می که است آمدهتعبد و فرمانبرداري ،خضوع ،نأـش ،مسالا

 ؛4 ،(الحمـد  در قـرآن کـریم بـه معـانی جـزا، حسـاب       »دیـن «سی، شنا از دیدگاه واژه
طریقه، راه، روش، آیـین،  ، )32، لقمان ؛104 ،یونس( ، عقیده، باور، توجه قلبی)6 ،الذاریات
 است  آمده دتعاو طاعت داش، اپاچنین به معانی  هم)، 132 ،ةالبقر ؛5 ،البینة( و کیش سنّت
 است آمدهپرهیزکاري روش و  آیین،ن به معناي . در فرهنگ الروس، دی)2/61 ي،هیدا(فر

 اسـت   جـزا معنـا کـرده    دین را به طاعـت و  ،راغب در مفردات چنین ) هم1/1005 الجر،(
ـ شم و سالبـه معنـاي ا  را دیـن  منظـور،   کسانی مانند ابـن  ).323 راغب اصفهانی،( ن هـم  أـ

ه دواحـد در مـا   لاصـ  ،مصطفوي در التحقیق،  . افزون بر این)13/169 ر،منظو بن(ااند  آورده
معانی اطاعـت   داند و فرمانبرداري از یک برنامه یا مقررات معین می دین را همان خضوع و

 .)3/289 مصطفوي،( دارددربر یک فرمان یا قانون را برابر  تعبد در و

اند. طبرسـی در   توضیحات گوناگونی را آورده» دین«از دیدگاه اصطالحی، براي مفهوم 
داند و دین را در عرف قرآن، همان دین اسـالم   سالم را یگانه دین الهی میالبیان دین ا مجمع

 » و لَا یدینُونَ دینَ الْحق«ه مبارک هعالمه طباطبایى ذیل آی). 2/715 کند (طبرسی، معرفی می
موصوف بر صـفت نیسـت تـا     ۀحق، اضاف ۀکردن دین بر کلم اضافه«نویسد:  می )29 ،ه(التوب

حقیقیه است و مراد به آن دینى اسـت کـه    هشد که حق است؛ بلکه اضافمعنایش آن دینى با
کنـد انسـان آن دیـن را     منسوب به حق است و نسبتش به حق این است که حق اقتضا مـى 

اى است کـه از   ، نکتهاد. دلیل این معنکن باشد و انسان را به پیروى از آن دین وادار مى داشته
ـ ( »نیفًـا فَأَقم وجهک للدینِ ح« هآی  خـالص  آیـین  متوجـه  را خـود  روي پـس  )؛30 ،رومال

اسـالم   خدا، نزد در دین )؛19 ،عمران (آل » إِنَّ الدینَ عند اللَّه الْاسـلَام « هو آی !کن پروردگار
   .)15/8 ،طباطبایى» (.است

دین به معناى راه است و دین الحق در قـرآن (همـان دیـن خـدا)     «ید: گو سیدقطب مى
دین حق، راه هدایت است و راه طبیعـت و   .خطر باشد راه راستین و بىیگانه است که راهى 
  )18 (سیدقطب،.» فطرت
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ـ ت فطـساخوس اـسار ـد بـناوخدکه ید آچنین برمییاد شده یف رتعااز  ـ بي رـ و شر ـ
دست به ف را ین هدي ابرنامهها ها ننساي اهارفتارتنظیم و و اي تمنددسعاو یت اهداي رـب
  ).11/60 ،مجلسی ،1خطبه  ،(نکـ : سیدرضی . ستا  دهین فرستادبا نام والنش ـسر

بررسی تعاریف مختلف که از مفهوم دین ودینداري مطرح شده این نتیجه حاصل شد  از
که نظر مرحوم عالمه طباطبایی دقیق ترین تعریـف از دیـن مـی باشـد؛ عالمـه طباطبـایی        

که اي یعنی جامعه ؛تعریف میکندت القیاخم و احکادات، اعتقااسه بخش اري را در دــــیند
او عمل و ست عمل میکند درینی م دحکاابه  ،دـباش درستی پایدار شدهبهاو ینی ي دهاوربا

  ).3/29(طباطبایی،  دبو هداینی مغایر نخوق دخالابا 
  

  شناسی حکومت مفهوم .2-2
آن صدر دیگـر  م» حکم«و   بوده» کَمح«فعل پایۀ مصدر  »حکومت«شناسی،  از دیدگاه واژه

دانند؛ بـدین معنـا    می اسب هلگام و دهنبه معناي  »َحکَمة الّدابـة«حکم را از  هست. لغویان ریشا
درخـور   ۀچنین نکت ست. هممهار آن احیوان از رفتار خودسرانه و نیز  نلگام، بازداشتویژگی که 

بـه چشـم   مشتقات این لفظ، نـوعی ممانعـت و محـدودیت     هدر این تعاریف آن است که در هم
  .)2/91فارس،  (ابن حکم به معناي ممانعت از ظلم استسان که  آن، خورد می

از . اسـت حکم در لغت به معناي استحکام، اتقـان و نفوذناپـذیري   اند که  برخی نیز گفته
 ،اند؛ زیرا مرکب را براي سـوارکار  نامیده» حکمه«آهنی لگام اسب را  هست که میلروهمین 

  ).1/412(فراهیدي،  دارد زمیاز سرکشی با و رام کرده
آن است. بنابراین، معنـاي حکومـت، بـه    » بن«ریشه و بلکه  هم »کمح«با » حکومت«

   1.گردد حکم که همان اتقان، استحکام و نفوذناپذیري است بازمی
آنجا را بر سرپرستی والن یک کشور که ئبه مس» حکومت«از دیدگاه مفهوم اصطالحی، 

    2».وزیران  تئجمهور و هی رئیس«مانند  ؛شود گفته میدوش دارند، 
                                                                                                                                        

 .)1/219 الشرتونی،(» حکم مصدر الحکومه«. 1
 .)3/417 فارس، ابن» (موظفینال سائر و الوزراء و الوزراء کرئیس الدوله شؤون بتدبیر یقومون افراد من المؤلفه الهیئه«. 2
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حکومـت بـه معنـاي وسـیع سیاسـی، قضـایی و        ه، واژدیگـر  البالغه و احادیث در نهج
 ؛انـد  حکومت اطـالق کـرده   ،جایگاهی که در امت داردبه  ،و امام است اقتصادي به کار رفته

معنـا   هـم ایـن   و قـدرت امـت اسـالمی    $نتایج سیاسی بعثت پیامبر اسالمطور از  همین
  .1شودبرداشت می

 است کـه  خاص هویتی با یکپارچه سیاسی نظام یک حکومت،« :گفت توان همچنین می
 نظـام  آن ادارة تحـت  مـردم  و است شده تشکیل مشخص سرزمینی در معین مردم مبناي بر
  .)422 قاضی،(» اند. گرفته قرار سیسیا

ممانعـت از  ، اسـب  هدهن، لگامدر تحلیل مفهوم شناسی حکومت باتوجه به معانی لغوي 
سیاسـی، قضـایی و   و معـانی اصـطالحی: سرپرسـتان     اتقان، استحکام و نفوذناپذیري، ظلم

 توان به این نتیجه رسید  که حکومت همـان تشـکیالتی اسـت کـه     یک کشور می اقتصادي
شود وظیفه آنها ممانعت از ظلم،  ساخته می قضاییه و مجریه، مقننهقواي  بخش سه اصوال از
 و سیاسـی، قـوانین   بنیادهـاي  م بنیاد جامعه ونفوذ ناپذیري دشمنان و نیز مجموعـه استحکا
  .کند نمود پیدا می ها با آن حاکمیت که رسومی است و آداب
  

  حکومت دینی .2-3
 رهادا ،از حکومـت دینـی  مفهوم دین وحکومت که در فوق ذکر گردید مراد به نگرش با 

  .باشد دینو قوانین  هابا دستوروان همخجامعه،کارهاي امور کشور و رسیدگی به 
 هـا  آن تکیـه بـر   شد که حکومت دینـی بـا   هایی بررسی خواهد این پژوهش بایسته در
  هاي تربیت دینی مردم رافراهم می آورد. زمینه
  

 در تربیت دینی مردم دینی حکومت هاي بایسته -3

نفـوس   هو تزکیتربیت افراد جامعه دشواري در  ۀقرآن کریم وظیفپایه حکومت دینی بر 
                                                                                                                                        

1 . »مفَه ام عالَمینَ علَى حکَّ رَاف فی ملُوك و الْ طْ نْ  علَـى  الْـأُمور  یملکُونَ الْأَرضینَ أَ ا  کَـانَ  مـ کُهـل می  هِملَـیع ضُـونَ  و می 
کَام نْ الْأَحیما کَانَ فیهض می یهِم192 خطبۀ سیدرضی،( ف( 
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یکی از اهداف رسـالت   تعلیم و تربیت انسان و براساس آیات قرآن، و تحقق دینداري دارد
 جمعیـت  میـان  در کـه  اسـت  کسی او« فرماید: جمعه می همبارک هخداوند در سورانبیاست. 
 تزکیـه  را آنها و خواند می آنها بر را آیاتش که برانگیخت خودشان از رسولی نخوانده درس
 گمراهـی  در آن از پـیش  چنـد  هـر  آمـوزد  مـی  حکمـت  و) قرآن( کتاب آنان به و کند می

هاي زمامـداران اسـالمی بیـان     در این آیه و مانند آن که اهداف و برنامه .1»بودند آشکاري
  هاي اصلی آن یاد شده روبی با تزکیه، از ویژگی زدایی با کمک تعلیم و ضاللت شود، جهل می
  ).130(جوادي آملی،  است
 بـه  را ایمان و اسالم مرزهاي باید امام و« است: روایات آمدهبرخی از فزون بر این، در ا
ـ تعلـیم حـدود اسـالم و ایمـان را      %حضرت علی .2بیاموزد خود والیت اهل  امـام  ۀوظیف
و از شما بر من  اي مردم همانا حقی از من بر شما«فرمایند:  چنین حضرت می هم» .داند می

ر این که بیت المال شـما را، د  ر عهده من است نصیحت کردن شما، است، اما حق شما که ب
، آموزش به شما تا زمانی که نادان نباشید و تادیـب شـما   طور کامل به کار گیرم راه شما به

  )2/342 پیام امام، (مکارم شیرازي، .»3تا زمانی که آگاه شوید
قام بیان حق مردم بر خـود  اند و در م زمامدار حکومت بوده %با نگرش به اینکه امام علی

بر آنچـه بیـان   باشد. بنـا  تربیتی ۀهمین وظیفاند، گویا بیان حضرت دربارة  و حق خود بر مردم
خرد و کالن خـود  ي ها ریزي برنامه هاي کشورداري و روش ۀهم تواند میدینی حکومت شد، 

دینـی    ي حکومـت هـا  فراهم آورد. در این راه، بایسته را تربیتیهماهنگ کرده و بستر امور را 
  جاي گیرد.    رفع مانعیعنی  سلبینیز سویۀ  و  ایجاد مقتضییعنی  ایجابیسوي در دو  تواند می

  شد. هاي ایجابی و سلبی بررسی خواهد در ادامه هر یک از بایسته

                                                                                                                                        
ل  منْ کانُوا إِنْ و الْحکْمۀَ و الْکتاب یعلِّمهم و یزَکِّیهِم و آیاته علَیهِم یتْلُوا منْهم رسوالً الْأُمیین فی بعث لَّذيهوا« .1 ضَـاللٍ   لَفـی  قَبـ 

 ).2، الجمعۀ( »مبین
الیته اَهلَ یعلِّم أن األمامِ علَی و« .2  )1/215 آمدي،(.» اإلیمان و ماالسال حدود وِ
اس أَیها« .3 کُم لی إِنَّ النَّ لَیقّاً عح و لَکُم لَیقٌّ عا ح فَأَم کُم ئکُم تَوفیرُ و لَکُم فَالنَّصیحۀُ علَی حقُّ فَی کُم لَیع و کُمیمل لَـا  تَع کَی 

ما تَأْدیبکُم و تَجهلُوا کَی لَم34خطبه  (سید رضی،.» واتَع(  
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  هاي ایجابی هم نمودن شرایط و توجه به بایستهفرا .3-1
 یـک  یـک   اعمـال  اندیشه، احوال و در هاي بهینه را براي اینکه حکومت دینی دگرگونی

 دیـن  بـا  را مـردم  سـان  بدین و بچشاند مردم به را دینداري گواراي طعم و پدید آورد مردم
 و برسـاند، بهتـر اسـت بسـترها     جهـان  دو رسـتگاري در هـر   نیکبختـی و  به کند و همراه
  گردد. تقویت و ایجاد جامعه، انسان و در دینی هایی براي تربیت زمینه پیش

 اجـراي عـدالت   ؛ایجـاد بسـتر تربیـت دینـی    در  دینـی  حکومـت هاي  له بایستهاز جم
 دینی، شناساندن الگوها درست باورهاي اجتماعی)، تحکیم بنیان خانواده، تبیین (اقتصادي،

  یک از این موارد بررسی خواهند شد. توان نام برد. در ادامه هر را می
  

  اجراي عدالت .3-1-1
در پاداش و کیفردادن به دیگران اسـت. اگـر عمـل نیـک     عدل به معناي رعایت برابري 

  ).1/325اصفهانی،  ت، پاداش؛ و اگر بد است، کیفر داده شود (راغباس
  :به این ترتیب کهقرآن خداوند خود را با صفت عدالت ستوده است  در
 خداونـد  )18 ،عمران (آل ...ائما بِالْقسطوالْملَائکَۀُ وأُولُو الْعلْمِ قَ هو إِلَّا هشَهِد اللَّه أَنَّه لَا إِلَ«

اي بـر   یست و فرشتگان و صاحبان دانش، (هر کدام به گونهدهد که معبودي جز او ن گواهی می
  .قیام به عدالت دارد )که (خداوند در تمام عالم دهند در حالی ) گواهی میاین مطلب
ـأُمور  یضَـع  الْعـدلُ « :فرمایـد  مـی  عـدالت  دربـارة  %علـی  چنین امام هم  »مواضـعها  الْ
 .نهد می خودش جاي را چیزي هر که است آن عدل )437حکمت  رضی،(سید

که در قرآن کریم خطـاب   در حکومت دینی اجراي عدالت از وظایف حاکم است؛ چنان
ها و إِذا حکَمتُم بـینَ  أَهل  إِلى  إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانات«است:   به حکام چنین آمده

 بـه  را امانتهـا  کـه  دهـد  مـی  فرمـان  شما به ) خداوند58 ،(النساء النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدل
در » !.کنیـد  داوري عـدالت  بـه  کنید، می داوري مردم میان که هنگامی و! بدهید صاحبانش

 %از امام باقر« که گفت: است  هآمد ارهرز ۀ فوق روایتی ازشریف ۀدر ذیل آی ،برهانالتفسیر 
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امانت را به  تا است فرمود: خداى تعالى امام را دستور دادهایشان  ،معناى این آیه را پرسیدم
مگـر   و  امام حق نـدارد امانـت را از امـام بعـدى دریـغ بـدارد       و از خود بسپاردپس امام 
أَنْ تَحکُمـوا بِالْعـدلِ إِنَّ اللَّـه نعمـا      إِذا حکَمتُم بینَ النَّاسِ« است بینى که دنبالش فرموده نمى

بِه ظُکُمعبه اینکه به عـدالت حکـم    است دستورتان داده ،و چون در بین مردم حکم کنید ،»ی
  .)1/672 . (بحرانی،خطاب در این آیه به حکام است ،پس اى زراره .کنید

 دانـد  ات احکام عقل مـی بدیهی گسترش عدالت وجود حکومت را از امام خمینی نیز در
  ).  2/462خمینی،  (امام

بهتـرین  ردة  قـرار گـرفتن در   ،برخورداراست که داشـتن آن جایگاهی عدالت از چنان 
 إمام عنداهللا عباداهللا افْضَلْ أنَّ فَاعلَم« :فرماید می %آنجا که حضرت علی؛ بندگان الهی است

  ).164خطبه  رضی،سید( »هدي و هدي عادلٌ
  باشد. نی میاجراي عدالت در جامعه از اهداف حکومت دی اس آنچه بیان گردید،براس

توان  را می هاي عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصادي  و برقراري آن دو از اهم زیرشاخه
  از وظایف مهم حکومت دینی برشمرد.

  
   اجتماعی عدالت .3-1-1-1

 وظیفۀ به بخواهد دینی تحکوم است؛ اگر اجتماعی عدالت عدل، هاي زیرشاخه از یکی
 را اجتمـاعی  عـدالت  بایست می کند، ردة خلیفه اللهی عمل مردم تا رشد بنیادین خود یعنی

 بیـان  پیـامبران  بعثـت  هـاي  هـدف  از را اجتمـاعی  عـدالت  کـریم  برپا کند. قرآن جامعه در
 و) آسـمانی ( کتـاب  آنهـا  بـا  و فرستادیم، روشن دالیل با را خود رسوالن ما«است  فرموده
 1»کننـد.  عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل) عادالنه قوانین و باطل از حقّ شناسایی( میزان
 الَّـذینَ  یـا ایهـا  « دهـد  مـی  فرمان قسط و عدالت به را مؤمنان هدف، دستیابی به این براي و

                                                                                                                                        
1 .»لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسر نَاتیبِالْب أَنزَلْنَا و مهعم تَابالْک یزَانَ والْم قُومیل النَّاس طس25، الحدید( »بِالْق( 
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  ). 135 ،النساء( 1»بِالقسط قَوامینَ کُونُوا ءامنُوا
  2.ا درکنار امنیت و آسایش از نیازهاي مردم معرفی می کندنیز عدالت ر %امام صادق

  

  اقتصادي عدالت. 3-1-1-2
 دقیـق  اجـراي  بـا  اسـت، لـذا   حکومـت  دسـت  در اجرایـی  قدرت بیشترین که آنجا از
 مـردم و  راه تربیـت  از سد را این خشکانده، را فقر ریشۀ بهینۀ اقتصادي، ویژه و هاي برنامه
  نماید. عه برقرار میجام را در دياقتصا عدالت برداشته و جامعه

 بـه  هـا  آبـادي  اهـل ایـن   از خداونـد  را آنچـه « فرماید: کریم می قرآن خداوند متعال در
 راه در و مسـتمندان  و یتیمـان  خویشاوندان او، و و رسول و خدا آن از بازگرداند، رسولش
  3!»رددنگ به دست دست شما ثروتمندان میان در )عظیم اموال این( تا است، ماندگان
 مرزها تعیین جامعه، همۀ براي آسایش رفاه و برآوردن کمینۀ عدالت اقتصادي را صدر شهید

 بخشـی از  اندوزي ثروت اموال و احتکار و انحصار زدگی و رفاه از جلوگیري و مصرف حدود و
  .)2/273صدر، ( داند مردم می همۀ سازندگی براي و کار امکان آوردن فراهم و جامعه

 دستمایۀ ،شکاف طبقاتیپدیدآمدن  وگروهی اندك دست  جامعه در هاي ییداراانباشت 
هـا و   کـه کینـه  سـان   آن ،شـود  اقتصـادي و فرهنگـی مـی    اخالقی، گستردةهاي  ناهنجاري
 اقتصاديسازوکارهاي در  کالهبرداري و دزدي خواري، رشوه نیز کند و میها رشد  حسادت

  یابد. هاي دینی کاهش می موزهبنابراین پایبندي مردم به آ ؛شد خواهدبسیار 
 خویشـاوندانش  و خود حضرت  آن .است اقتصادي عدالت ویژه عدالت به نماد %علی امام

حضـرت    ولـی آن  کرد، وام درخواست از ایشان زمعه بن عبداهللا .پناه داد عدالت چتر زیر در را
  .  »4است مسلمانان المال بیت بلکه از تو؛ نه از من است و نه از مال، این« :فرمود

                                                                                                                                        
 »باشید. عدالت برپاکنندة ایمان، اهل اي. «1
صبهاَثالَثه اَشیاء یحتاج النّاس طُرّا الَی. 2 دلُ و َالخالمنُ و َالع  )320(حرانی،  : اَ
3 .»اللَّهاأَفَاءلَى منْ عم هولسلِ الْقُرَى رأَه  و لَّهولِ فَللرَّسل ي وذى لالْقُرْب  ى وتَامنِ  الْیابینِ واکسالْمبِیلِ  و الَ  السـ کُـونَ  کَـیولَـۀً  ینَ  دی بـ 

اءینکُ الْأَغْنم7، الحشر(» م(.   
مالَ هذَا إِنَّ«. 4 ک لَا و لی لَیس الْ ما و لَ لمینَ ء فَی هو إِنَّ سم  .)232خطبه  رضی،(سید »للْ
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با نگرش به آیات وروایات فوق مشخص می شود که حکومت دینـی بـراي نیازمنـدان    
  سهمی ازدارایی ثروتمندان رادر نظر می گیرد.

هـاي   شـیوه  از روش گذرانِ زنـدگی و معیشـت، یکـی    و سازوکار اقتصادي که آنجا از
 حکمـت  ندیشیدن درا از انسان را به آن، مال بسیارودلبستگی که چنان است، بنیادین تربیت

 و نـداري  فقـر،  کنـد،  سـرگرم مـی   نفسـانیات  و دنیا به و دارد بازمی عالمیان و خلقت عالم
پیشـرفت   و رشـد  اندیشـیدن و  از کنـد و  سـرگرم مـی   خود به را انسان نیز مادي مشکالت
 در پیشگاه هـر  روحی و جسمی بردگی و بندگی خطا، گناه، به را تا آنجا که فرد دارد بازمی

  .شود می او دینی سد راه تربیت سان بدین و کشانده جز خداوند متعال بهچیزي 
)، نزدیک است کـار  2/307 ،(کلینی »کادالفقران یکون کفرا« فرماید: می $رسول اکرم

  فقر به کفر بکشد.
تربیـت دینـی مـردم دارد چنانکـه      گرایی حاکمان اثـرات منفـی در   بدیهی است که تجمل

 گروهـی از  به میهمـانی  بصره، فرماندار حنیف، بن تند عثماندانس آنکه پس از %علی حضرت
 فرسـتادند،  ایشان به که اي نامه در دادند، نمی را راه فقرا آن در است که  رفته بصره مرفهان اهل

 کـارگزاران  و زیسـتی رهبـران   ساده به نامه، این در. )45نامه  رضی،(سید کردند سرزنش را او
 هـاي  تلخی و ها سختی در بایست می جامعه امام که چرا ؛است پافشاري شدهاسالمی  حکومت
  این نکته، نشانۀ تدبیر امام در کشورداري است. .باشد آنان الگوي و شریک مردم

با عنایت به اینکه هرگونه فقرزدایی از جامعه در حکومت دینی موجب عدالت گسـتري  
اشـتیاق   نـابراین گـرایش و  اند ب رهایی یافته فقر مردم در لواي حکومت دینی از و گردد می

ملـزم بـه رعایـت     مردم نسبت به حکومت دینی افزایش یافته و با انگیزه بیشتري خـود را 
  دانند. هاي دینی می آموزه
  

  خانواده  بنیان تحکیم .3-1-2
به جهـت نقشـی کـه در     باشد اما خانواده گرچه یکی از کوچکترین نهادهاي اجتماع می
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سطح معنوي آن از طرف حکومت دینی از اهمیت  ارتقاء داردهاي تریبتی افراد  ساختن پایه
هـاي دینـی    ایی دینی برخورداري از خانواده لزوم داشتن جامعه باشد و باالیی برخوردار می

  خواهد بود.
پیشرفت  و رشد و خانواده تحکیم و براي تعالی مترقی و سازنده هایی برنامه آیات وروایات، در
  :این زمینه در قرآن کریم آمده استدر  است، شده بیان نداردی در زمینۀ پرورش نسلی آن

)، 6 ،(التحـریم  ةُ و الْحجـار  النَّـاس  وقُودها نَارا وأَهلیکُم أَنْفُسکُم قُوا آمنُوا الَّذینَ أَیّها یا«
 و انسـانها  آن هیـزم  کـه  آتشـی  از را خویش خانواده و خود اید آورده ایمان که کسانی اي
  .دارید نگه نگهاستس

شود و  مولودى بر فطرت (توحید) زاده مى هرفرمایند:  بیان می $حضرت رسول اکرم
  .1آورند بار مى وزرتشتی این پدر و مادر او هستند که وى را یهودى و نصرانى

  .2تان خیر بیاموزید و آنان را ادب کنید به خود و خانواده فرماید: می %همچنین حضرت علی
پـدر و   نقـش  و خانواده جایگاه ارزش و بیانگر ، آمده روایات و آیات در ههایی ک نکته
خانواده به عنوان کـوچکترین نهـاد اجتمـاع،     رو، این از .است پرورش خانواده امر مادر در

هدایت جامعه را  حکومت آنجا که از و آید شمار می به جامعه هدایت کارا در رکن ترین مهم
هـاي حمـایتی    آمـوزش، بسـته   ریـزي،  (برنامه ۀ کوشش خودبایسته است هم برعهده دارد،

کارگیرد از  به هاست خانواده سبب تحکیم بسترهایی که در را اقتصادي، رفاه اجتماعی و...)
 تـا  فرزندآوري، و... سازي، و مسئولیت و تعالی خانواده، ایمنجمله تشکیل خانواده، حقوق 

 و نیرومنـد کـرده   برپـا یـا   را مـردم  دینـی  هاي بنیـادین تربیـت   پایه از با کمک آنها، یکی
براي  و شناسایی خویش زمانۀ همخوان با را امر این فرهنگی و معنوي هاي مادي، دشواري

   .گام بردارند ها گشایش آن
  

                                                                                                                                        
رَ. 1 رَانه و  یهودانه فََأبواه ةِ کُلُّ مولُود یولَد علَى اَلْفطْ ص  .)5/187(مجلسی،  یمجسانه و  ینَ
 .)164حکمت  رضی،(سید »أدّبوهم و الخَیرَ أهلیکُم و أنفُسکُم علّموا«. 2
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  ها) دینی (آموزش باورها و ارزش درست باورهاي تبیین. 3-1-3
 اصـول  تحلیلـی  پذیرش بر را دین فروع باوابسته  احکام و دستورها به عمل اسالم دین
 تکلیف به عمل براي دین نظري مبانی در گام نخست، آموزش بنابراین، .است  بنا نهاده دین

 مـانع  دیگر دینی، اصول و خداوند وجود باور به در دیدگاه دینی نبود مبناي و بایسته است
 هویـت  افـزایش  گسترش و چنین شود. هم می پایۀ آن بر اعمال باورهاي آینده و ریزي پایه
از گسـتره  . در ایـن  اسـت  اسـالمی  حکومت در شده  تعیین اهداف یکی از جامعه، در دینی

شناخت است که افراد جامعـه  با  می پردازد.مردم  ۀبه اصالح اندیشدینی فعالیت، حکومت 
 %علـی  امامر این راستا . د)41 (ابوطالبی، پذیرند میدینی و اسالمی را  هاياجراي دستور

ـ همچنین یکـی از اهـداف    .»1دانند م دشمن چیزي هستند که نمیمرد« فرماید: می  ۀچهارگان
دانـد و چنـین    هاي دینی مـی  اصالح و بازگرداندن ارزش ،ش را براى پذیرش حکومتیخو
دانى) اگـر حکومـت را پـذیرفتیم بـه خـاطر ایـن بـود کـه          تو مى ،(پروردگارا«فرماید:  می

و اصالحات را در شهرهاى تـو آشـکار    کنیم دینت را بازگردانیم و برپا ةهاى محوشد نشانه
اقامـه و اجـرا   ات  شـده  فرامـوش و حدود و قـوانین  شوند ات ایمن  کنیم تا بندگان ستمدیده

اشـاره بـه    بابیان این جمـالت بـه عنـوان دالیـل پـذیرفتن بیعـت       %واقع امام در»  .2گردد
  رد.دا هاى مادى و ظاهرى برنامههم  وهاى معنوى و ارزشى حکومت  برنامه

این است که کند  جدا می هاي دیگر آن گونهی که حکومت اسالمی را از های هیکی از نکت
ة در نگاه اسالم، تأمین مصالح معنوي و ایجاد زمینه براي رشد اخالق و معنویـت بـه عهـد   

هـا و پاسـداري از    از وظایف دولت دینی، هدایت جامعه بـه سـوي خـوبی   . حکومت است
اسـت کـه فرهنـگ اصـیل دینـی      سـازوکاري  آوردن  نیز فـراهم دین و درونمایۀ ها و  سنت

  .کندرویارویی ها  و بیگانه یا با بدعتدشمن بتواند با فرهنگ تا یابد گسترش 
 چنـین  %وجودي و وظایف دولـت دینـی از امـام رضـا     هشاذان دربارة فلسف بن  فضل 

                                                                                                                                        
1 .»اس  .)5/219 (مجلسی، »جهِلُوا ما أَعداء النَّ
2 .»ماللَّه إِنَّک لَمتَع أَنَّه کُنِ لَمي ینَّا کَانَ الَّذۀً منَافَسی ملْطَانٍ فس لَا و اسمالْت شَی نْ ءطَامِ ضُولِفُ مالْح نْ ولَک نَرِدل مالعنْ  الْم مـ  ک ینـد و 

 .)28/125 مجلسی،( » حدودك منْ الْمعطَّلَۀُ تُقَام و عبادك منْ الْمظْلُومونَ فَیأْمنَ بِلَادك فی الْإِصلَاح نُظْهِرَ
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بود،   قرار نداده نگاهبانخداوند سبحان براي حفظ شریعت، زمامدار و که اگر  کند روایت می
   .1شد احکام و ایمان دگرگون می ،ها سنت ،و مسائل شرعیشدند  میمردم به فساد کشیده 

اشتر بر عهدة ایشـان   مالکدر فرمانش به  %کارهاي بنیادینی که حضرت علیکی از ی
تصلَاح أَهلها«گذاشتند،  از آن بـه گروهی از پژوهشگران ست که ) ا53نامه  رضی،(سید »اس 

سـازندگی  «از این تعبیـر،  مراد  .اند یاد کرده» هدف فرمانترین بخش  بزرگترین و اپرمعن«
  ).113(جعفري،  است» اخالقی و ایمانی مردم
باشـد. اگـر دولتمـردان،    برکنـار  مـردم  باورهـاي  تواند در برابر دیـن و   دولت دینی نمی

خـود  کارهاي بنیادین از  ند، باید پاسداري از دین راا خواستار حیات و بقاي حکومت دینی
 فرهنـگ پیشـرفت  خود را براي هاي  ابزارها و تواناییدین، پاسداري از  آورند و با شمار به

  شوند.   مند و در پرتو درخشش دین، از احکام نورانی اسالم بهرهبه کار بگیرند دینی  
خود  رو حاکمیت باید تمام تالش زمه بقاي حکومت دینی است از اینارتقاء دینداري ال

  اقتدار خود را حفظ نماید. تا تداوم و را در راستاي ارتقاء دینداري مردم بکار گیرد
  

  شناساندن الگوها. 3-1-4
 الگوهـا  گیـري از  بهره دینی، تربیت هاي روش ترین رایج و ترین مهم از قرآنی، پایۀ معارف بر

 طلـب  کمال خود، فطرتبا نگرش به  انسان است؛ زیرا الگویی سخن دیگر، روش به و ها اسوه و
 و بـرداري  آن نمونـه  از خود  زندگی روش در تا گردد می کاملی نمونۀ دنبال به و است الگوپذیر و

 الگوهـاي  کـه  چـرا  گـردد؛  آشکار می الگوها تربیتی برجستگی نقش اینجا از. آن سیر کند مانند
  .کنند می  تباه را مردم فاسد، الگوهاي و رسانند؛ رستگاري می به را نیکوکار، مردم

. $برخی از الگوها در همۀ امور زندگی، شایستگی پیروي دارند؛ مانند پیـامبر اسـالم  

                                                                                                                                        
1. »انَّه لَو لْ لَمعجی ماماً لَهماً إِمیناً قَیظاً أَمافعاً حدتَوسم تسرلَّۀُ لَدالْم و بینُ ذَهالد و رَتنَنُ غُیالس و  کَـامالْأَح و  لَـزَاد  یـهف 

ینَ منْقُ الْخَلْقَ وجدنَا لأَنَّا الْمسلمینَ علَى ذَلک شَبهوا و الْملْحدونَ منْه نَقَص و  الْمبتَدعونَ تَـاجِینَ  وصـحرَ  م ینَ  غَیـلکَـام  ع مـ 
هِملَافاخْت و لَافاخْت هِمائوأَه و تَشَتُّت هِمائأَنْح فَلَو لْ لَمعجی مماً لَهظاً قَیافا حمل اءج ولُ بِهوا $الرَّسدلَـى  لَفَسوِ  ع ا  نَحـ مـ 

 )2/204 صدوق، شیخ( »أَجمعین الْخَلْقِ فَساد ذَلک فی کَانَ و الْإِیمانُ و الْأَحکَام و السنَنُ و الشَّرَائع غُیرَت و بینَّا
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لَقَد کانَ لَکُم فـی  « ۀجمل .1نامد می» حسنه ةاسو«را  $کریم، پیامبر اکرم خداوند در قرآن
 ولِ اللَّهسو پیـروي  تأسـی   $مفهومش این است که براي شـما در پیـامبر  » أُْسَوٌة َحَسنَةٌ ر
» صـراط مسـتقیم  «خطوط خود را اصالح و در مسیر  ،توانید با اقتدا به او می و خوبی است

  ).3/600 ،تفسیر نمونه (مکارم شیرازي، گیریدقرار 
ـ ال ةسـور در  و پـردازد  الگوهاي الهی میبیان به نیز  آیاتی دیگرقرآن کریم در   ،هممتحن

ا الگو و سرمشقی نیکو براي مؤمنـان  و پیروانش ر %حضرت ابراهیم چهارم و ششم،آیات 
 . شناساند میو طالبان لقاي پروردگار 

تربیـت الگـویی   روش به همین با  $اکرم پیامبردرگذشت نیز پس از  %امیرالمؤمنین
به « کردند:بیان چنین حضرت،  آنهاي شایستۀ  ویژگیو  $پیامبرشناساندن و با پرداختند 

 پیـروي  روش او از سنّت و و؛ است هدایت بهترین ،آن که چرا هدایت پیامبرتان اقتدا کنید؛
  .»2ترین سنّت است کننده آن، هدایت که کنید

ـ [ تـو  بـراى « فرماید: البالغه چنین می از نهج 160چنین در خطبۀ  هم  ]دنیـا  ۀاى دلباخت
و دلیـل و راهنمـاى خـود در    کنـی  را سرمشق خـود   $کافى است که روش رسول خدا

  ».3ماريبش نکوهش دنیا و مذمت آن
پیـروى   ،دو تعبیر که هر معرفی شده است و هم دلیلهم اسوه  ،$پیامبر اکرم در اینجا

ایشـان بـه    .کنـد  بیان مـی  ایشان رازندگى خویش با زندگى   از آن پیشواى بزرگ و تطبیق
 خـود،  شخصـیت  نیـز  و %و ائمه $اکرم پیامبر شناساندن المومنین باعنوان حاکم و امیر

گـام   هـدایت  و راه حقیقـت  بـا ایـن کـار در    خواند تا درست فرامی داريالگوبر به را مردم
 همگان شان، شهادت پیش از و ملجم ابن ضربت تا آنجا که پس از رستگار شوند؛ برداشته و

 فراخواندند $اکرم رسول سنت و متعال خداوند از درست شناخت راستین و معرفت به را
  نشوند. گمراه و نکرده گم را از این راه هدایت تا

                                                                                                                                        
1 .»کَانَ لَقَد ی لَکُمولِ فسر نْأُْسَوٌة َحَسنٌَة  اللَّهمو کَانَ لرْجی اللَّه موالْیرَ والْآخ ذَکَرَ و یرًا اللَّه21،باالحزا( »کَث.( 
2 .»وا وتَد کُم بِهديِ اقْ نَبِی ضَلُ فَإِنَّه وا و الْهديِ َأفْ تَنُّ اس هنَّتا بِسى فَإِنَّهدنَن أَه 110رضی، خطبه (سید » الس(. 
3 .»ی کَانَ لَقَدولِ فسر اللَّه کَاف ک وِة، فی لَ الْأُس یلٌ ولد ک یا ذَم علَى لَ نْ الد ا وبِه ی160رضی، خطبه (سید »ع(. 
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 از اسی به الگوهاي کامل است که  انسان به سـوي فضـائل هـدایت و   ت با الگوپذیري و
 و $روش پیامبر اکرم کند؛ بنابراین حکومت دینی نیز با تاسی از سیره و رذائل دوري می

پـی   ریـزي در  فرهنگی با برنامه اجتماعی و ،هاي مختلف سیاسی عرصه تواند در می %ائمه
هـاي ارتقـاء    اینگونـه یکـی از زمینـه    و الگوهـا باشـد   مراقبت از ارائه و تربیت، شناسایی،

  دینداري مردم را فراهم آورد.
 امـر  ایـن  در بودن  دقیق به را آنها مردم، دینی جایگاه تربیت در تواند می حکومت دینی

 ،راهکار این کنار در و کند دوري منحرفان یا دینان بی آنان از الگوبرداري از تا هشدار دهد
 بازشناساند. از آنجـا کـه در   درستی به مردم به را شایسته نیکوکار و الگوهاي که بهتر است
شایسـته اسـت کـه حکومـت،      انـد؛  الگـوبرداري  دنبال دیگران از بیشتر جوانان میان مردم،

در آغـاز   که چنان بازشناساند؛ آنها به را کننده هدایت و سازنده الگوهاي درست، هاي روش
 پدیـد  آنهـا  در شور و انگیزه، زمـانی  این .شایسته، جوانان را برانگیزاند وهايبا ساختن الگ

 را هـاي نیکـو   ویژگـی  باید بنابراین، .کنند پیدا درستی بشناسند و به الگوها را آن که آید می
راه  در و ها و رفتارها شـده  ویژگی آن به دستیابی مشتاق خودشان تا بیان کند جوانان براي

  .)41 ابوطالبی،( کنند الگوبرداري و پیروي ها از آن زندگی،
  

زدایی و توجـه بـه امـور سـلبی از      بستر سازي جامعه دینی از طریق مانع -4
  سوي حاکمان

 تربیـت  راهکارهاي دیگر حکومت دینی در تربیت دینی مردم، شناسایی راهبنـدهاي  از
هـاي   زیـان  زا پـیش  تـا  مـی باشـد   تربیتـی  چشم داشتن موانع پیش ها و زدودن آن و دینی
 گـاهی  و نابود را ها آن مردم، اخروي و رستگاري دنیوي و دینداري و دین به ناپذیر جبران

زدودن راهبنـدهاي  اصالح و تربیت دینی مـردم، بـدون   چون پیمودن راه  کند؛ کن هم ریشه
تربیتـی دور  هـاي   دگرگونیهاي اصالحات،  دن زمینهورآ و بدون فراهمشدنی نیست  ،تربیتی

  س است.دستراز 
  توان برشمرد. زیر میهاي  گامتربیت دینی مردم را در زمینۀ حکومت در کارهاي سلبی 
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  شدن نااهالن  جلوگیري از چیره .4-1
بـه   دینی راه پیشرفت جوامع که در سدي پرورش مردم وهمچنین و موانع رشد یکی از
هـاي   نسـان ا بـه  کـالن  هاي مدیریت ارزشمند و و هاي کلیدي پست سپردن خورد، چشم می

 بـه پـرورش بهینـۀ جامعـۀ     دستیابی حکومت دینـی  بنابراین، براي. نادان است ناشایست و
 از کـارگزاران  چـه  و حـاکم  خود دارندچه عهده به کارها را کسانی که فرمانبرش، باید همۀ

  مردم باشند. دلنگران تربیت و بوده دین یافتۀ پرورش خودشان نشاندة او دست
  .1اند که باید به اهلش سپرده شود هایی ها، امانت ها و پست ولیتاز منظر قرآن کریم مسئ

ح  لَـا  َسةَ الرَِّئا  ِإنَ«داند. ریاست را جز براي اهلش شایسته نمی $پیامبر اکرم ـلُ ـا   تَص  إِلَّ
أَهلها 2/110 مجلسی،(» ل.(  

تی و دینی هاي تربی بنابراین براي بهبود دینداري مردم باید شایستگان و دانایان در زمینه
فرمودند، به خدا و رسولش  $که پیامبر اکرم دست گیرند، وگرنه چنان هاي باال را به پست

    .2است  و جامعۀ مسلمانان خیانت شده
 حکومـت  کـارگزاران  بایـد  %گام نخست، طبق سخن امیرالمـومنین  در سخن دیگر، به
سـه   نَصب  . من3ْاشندمردم ب سپس کاردار تربیت و تربیت شده باشند ابتدا خودشان دینی،   نَفْ
ه ِإماماً  للنَّاسِ لَیأَ َأنْ فَعد بیمِ یلبِتَع هس لَ نَفْ یمِ قَبلتَع رِه غَی کُنْ وی دیبـه  لْ أْ ـلَ  بِسـیرَته  تَ قَب  یبِـهد أْ  تَ
هانسبِل و م سه معلِّ مِ منْ بِاْلإِجلَالِ أَحقُّ مؤَدبها و نَفْ   )16/151 حرعاملی،( مؤَدبِهِم و النَّاسِ معلِّ

 .شـد  اگر کارگزاران حکومت دینی شایسته نباشند، راه پیشرفت در تربیت بسته خواهـد 
 که براي آن بود از امام، خالفت کوتاه دورة در نهروان صفین و جمل، جنگ آمدن سه پدید
آسـیب   ایشـان  کارهـا بگمارنـد.  روي  را دم، نـااهالن  یـک  حضرت نخواستند تا بـراي  آن

                                                                                                                                        
 ).58 ،النساء» (...بِالْعدلِ تَحکُموا أَنْ النَّاسِ بینَ حکَمتُم إِذا و أَهلها  إِلى  الْأَمانات تُؤَدوا أَنْ یأْمرُکُم اللَّه إِنَّ«. 1
ه  غش فقد استعمل نمم أفضل ةالعشر فی أنّ علم أنفس عشَرة على رجالً استعمل رجل أیما. «2  و رسـوله  غـش  و اللـَّ

6/19 هندي، متقی( ؛»المسلمین جماعۀ غش(. 
 و بپـردازد؛  خـویش  آمـوزى  ادب به دیگران آموزش از پیش باید کند، مى مردم پیشواى و رهبر را خود که کس آن«. 3

 و آموزد ادب را خود که آن و موزد؛آ ادب شایسته کردار به باید کند، تربیت را دیگران گفتار، و زبان با آنکه از پیش
 .»است تر شایسته داشت گرامی و تجلیل به دهد، مى آموزش را دیگرى که آن از کند، تربیت
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 که دانستند زیانی می بسیار بیش از شدن در پرورش الهی را سدراه سرپرستی ناشایستگان و
  .زد مسلمان جامعۀ بر جنگ آن سه

 را تحمیلـی  صـلح  %حسن امام مصالحی، به گاه که بنا آن اسالم، در تاریخ براي نمونه،
  شود:  یبا این بندها نوشته م اي صلحنامه پذیرند، می

   ؛$نبی و سنت کتاب به کردن عمل شرط به معاویه ابقاي -

 پس از خود؛ عدم انتخاب جانشین -

  آنان. و جانی مالی حقوق رعایت و %علی امام گذاشتن شیعیان آزاد -
، معاویه همۀ بندهاي صلحنامه را زیرپا گذاشت؛ زیـرا هنـوز   %پس از صلح امام حسن

د که هدف من حکمرانی بر شما مردم است، نه اقامـۀ  گوی نامه خشک نشده، می ر صلحجوه
عـدي و   ؛ یا زمانی کـه حجـر بـن   )4/35 مازندرانی، شهرآشوب ابن(نماز و پرداخت زکات 

سیزده تن از همراهانش را به جرم اعتراض به لعن امیرالمـؤمنین دسـتگیر کردنـد، معاویـه     
 جـز  چیـزي  معاویـه،  ابقاي ي)؛ پیامدها2/207 یعقوبی،( بزنند گردن را آنان دستور داد که

  .نبود اسالم و دینی تربیتی معارف ها و آموزه نابودي و انحطاط
اهل بر مسند بخشی از ینی وقتی معاویه به عنوان شخص نابطور مشخص در حکومت د

گـذاري مثبتـی   کنـد و اثر  دینداري مردم کاري نمیگیرد نه تنها در ارتقاي  حکومت قرار می
کشـاند و بـا دردسـت داشـتن قـدرت ضـمن        ا بـه بیراهـه مـی   ندارد بلکه حتی حکومت ر

ناپـذیري را   ت به دینداري شـده و خسـارات جبـران   گذاري موجب بدبینی مردم نسب بدعت
  توان داشت. ورد، بنابراین در این فضاي مسموم انتظار ارتقاي دینداري را نمیآ بوجود می

  
  شناساندن دشمن  .4-2

ـ  دیـن هسـتند و     ت دینـی در جامعـه، دشـمنان   یکی از سدهاي پیشِ راه گسترش تربی
کـه   تواند به پایداري و پیشرفت دین کمک کنـد. از آنجـایی   رویارویی حکومت با آنان، می

دشمنان همواره سعی در تضعیف دین دارند عدم شناسایی دشمن هبوط در دین را به دنبـال  
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در ارتقـاي  دینی که دین در مسـیر ضـعیف شـدن باشـد تـالش       در حکومت دارد و مسلماً
  دینداري امري بی فایده خواهد بود.  

و... بـه عنـوان دشـمن راه     3، منافقـان 2یهودیـان  و مشـرکان  ،1شیطان قرآن طبق آیات
  شوند.   پیشرفت انسان می راه سد و انسان معرفی شده هدایت رستگاري و

 خداونـد  آیـات فـوق   آشـکار و پنهـان، در   اساس اینکه دشمنان دین دو نوع هستند:بر
 دشـمن  را نفـاق  اهـل  شناسـاند و  می آشکار دشمنی را شرك اهل و یهودیان شیطان، المتع

 بـه  تعبیـر  آنها دشمنی بیان در زیرا است؛ تر خطرناك نفاق اهل دشمنی فرماید: می و پنهان،
»معنـاي  بـه  واژه ایـن  کنـد.  مـی  »الخصـام  الد » منیدشـ  در »خصـومة المخاصـمین  أشـد 

  ).2/534 ،طبرسی(اند  دشمنان ترین سرسخت
 تـرین  که عاقـل  باشید آگاه« :فرمایند می شناخت دشمن دربارة $گرامی اسالم پیامبر

 گاه آن و بشناسد نیز را دشمنش کند؛ پیروي او از و بشناسد را خدایش که است کسی مردم
   .»4کند اش نافرمانی
 ولـی  ست؛ا کوشیده نیز آن دفع در شناخته، را دشمنش که آنجا تا انسان طبیعی، عرصۀ در
  .است  خورده خود ناشناختۀ دشمن از فراوانی هاي ضربه غفلت، اثر در گاهی انسان همین
 غافـل  خـود  دشـمن  از هرکه %طبق سخن امام علی نیز اجتماعی و سیاسی مسائل در
  .5دارد کلیدي و مهم نقشی دشمن، شناخت .» نباشد غافل او از دشمن باشد،

 دشـمنان  توطئـۀ  از را آنهـا  مسـلمانان،  وشیاريه و دهی بینش براي %علی امیرمؤمنان
                                                                                                                                        

1 .»أَلَم دهأَع کُما إِلَیی ینب موا لَا أَنْ آددبطَانَ تَعالَشّی إِنَّه لَکُم ّودبِینٌ عرا شـیطان  کـه  آدم فرزندان اي نکردم عهد شما با آیا،م 
 )60، یس( »!است؟ آشکاري دشمن شما براي او که نپرستید،

یهود آمنُوا للَّذینََعَداَوًة  النَّاسِ أَشَدّ لَتَجِدنَّ«. 2 رَکُوا والَّذینَ الْ  یهود را، مؤمنان به نسبت مردم ترین دشمن مسلّم، بطور، أَشْ
 )82ه، المائد( »یافت خواهی مشرکان و

3 .»نَ ونْ النَّاسِ مم کجِبعی لُهی قَواالَْحيَـاِة  فّنْیالد و شْهِد ی لَى اللَّها عی مف قَلْبِه و وه ّامِ أَلَدصکـه  هستند کسانی مردم، از و، الْخ 
 دل در آنچه بر ار خدا و) کنند می شدید محبت اظهار ظاهر، در( شود؛ می تو اعجاب مایه دنیا زندگی در آنان، گفتار
 ).204ه، البقر( ».دشمنانند ترین سرسخت آنان،) که است حالی در این. (گیرند می گواه دارند

اسِ أَعقَلَ إِنَّ و أَلَا«. 4 َطاعه ربه عرَف عبد النَّ ه عرَف و فَأَ وداه عص 74/179 مجلسی،( »فَع(. 
 .)7/146 الحدید، بیا ابن( »عنه ینَم لَم نام من«. 5
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 تـرین  ولی دشـمن  مسلمان، ظاهر به کسانی که دشمنی سخنان گوناگون، از در کرد و می آگاه
 ظـاهري  با که مانند شناساندن معاویه داشت؛ برمی پرده بودند، دین و اسالم به کسان نسبت

معاویـه   افشـاي  ایشـان بـه   انـد. خو می ایمان اهل امیر و مسلمانان دلسوز را خود فریبنده،
در پـی   همـواره  که نامیدند شیطان را معاویه نوشتند، ابیه بن زیاد به که اي نامه در و پرداخته

  )20/82خویی،( .1است گمراهی انسان
نهـان) را بـه خـوبی    دیـن (آشـکار و پ   و که حکومت دینی دشـمنان خـدا   صورتی در

و  و فعالیتهاي ضد دینی آنان جلوگیري نمایدتوطئه  ،تواند از ضرر رساندن شناسایی کند می
  مکر آنها آگاه کند و موجب افزایش بصیرت جامعه گردد.  مردم را از نیات و

هاي دشمن حکومـت همـواره در ارتقـاي     عاري از فعالیت بدیهی است در بستر پاك و
 تر خواهد بود. متعالی دینداري و تربیت دینی مردم موفق و

  
  نتایج مقاله

در حفظ و حراست از دین مردم، جلـوگیري از   حکومت کهن مقاله روشن شد . در ای1
دینی و تالش براي ارتقاء بخشیدن به آن، از منظر قرآن و روایات نقـش   سقوط به وادي بی

 .کلیدي و بسیار مهمی بر عهده دارد

هاي دیگري نیز بجز عناوین طرح شده وجود دارد امـا تـالش    هرچند مسلما بایسته. 2
 ست به مهمترین آنها که قابلیت تبیین بیشتري دارد پرداخته شود.شده ا

هـا در مـورد تـامین نیازهـاي      آنچه سایر حکومت از آنجا که حکومت دینی عالوه بر. 3
غایات معنوي مردم و باال بردن سطح دینداري  دهند، به دنبال تحقق اهداف وجامعه انجام می

اجراي عدالت اجتماعی و  هاي ایجابی مانند بایسته آنان است، فراهم نمودن شرایط و توجه به

                                                                                                                                        
1 .»قَد ت ب همعاوِی أَنَّ عرَفْ تَزِلُ إِلَیک کَتَ سی  کلُب  لُّ وتَفسی ک ب ه غَرْ ذَرا فَاحم یطَانُ هو فَإِنَّ مرْء یأْتی الشَّ ه  بینِ منْ الْ یـدی و 

تَ شماله عنْ و یمینه عنْ و خَلْفه منْ ب و َغفْلَتَه حملیقْ تَل سرَّتَه، آگاه یعقـل  تـا  نوشته اي نامه تو براي معاویه که شدم غ 
 سوي به چپ و راست از سر، پشت رو، پیش از او. است شیطان که بترس او از. کند سست را تو ارادة و بلغزاند را تو

 .)44امهن (سید رضی، »کند خود تسلیم را او فراموشی حال در تا آید می انسان
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(آمـوزش   امنیت، تحکیم بنیان خانواده، معرفی الگوها، تبیین باورهـاي دینـی   ایجاد اقتصادي،
   باشد. اقدامات حکومت دینی میترین  مهماز  باورها و ارزشها)، شایسته ساالري و...

ه به امور سلبی از سوي حاکمـان  زدایی و توج سازي جامعه دینی از طریق مانعبستر. 4
هـایی   از بایسـته  و... مانند کنار زدن و حذف نااهالن از محدوده حاکمیت، شناساندن دشمن

 مکلف به رعایت و انجام آنها است. است که حکومت دینی

هـاي آحـاد مـردم دینـدار      هاي مورد نظـر از دغدغـه   بنابراین با توجه اینکه بایسته. 5
ینی خود انتظار حمایت، بسترسازي براي راحتی در دینداري، رشد باشد و از حکومت د می
قدام اکیـد و جـدي   ا تعلیم و تربیت دینی را دارند،قاء خودشان و نسل آینده از طریق و ارت

اسـتحکام،   هاي حکومت دینی موجب خرسندي و تعالی دینـداران شـده،   در اجراي بایسته
  نبال خواهد داشت.  پایداري در دین، دینداري و حکومت دینی را بد
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