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  دهیچک

هاي درستی بنا شده باشد،   ترین ارکان یک جامعه است که اگر بر پایه سیاست یکی از مهم

شود. بیان اصول و مبانی  موجب تعامالت درست و منطقی در معادالت سیاسیـ  اجتماعی جامعه می

ارة گر این مطلب است که باید براي اد  سیاسی قرآن کریم و کنکاش آن در تفاسیر متعدد، بیان

  ها، به ویژه عرصۀ سیاست، بهرة کامل برد. صحیح جامعه از قوانین متعالی اسالم در تمامی عرصه

هاي مالی و  نحوه رفتار سیاسی در روابط داخلی و خارجی، نحوه برخورد در سیاست

ناپذیري دین از سیاست، لزوم  اقتصادي، شرط عدالت در رهبري و حکمرانی، تفکیک

هاي  گستر بودن سیاست مداري و عدالت و سیاسی، لزوم حق مشورت در امور حکومتی

الخطاب بودن حرکت رهبر جامعه اسالمی در امور حکومتی، توجه خاص به  جنگی، فصل

هاي سیاسی، عزت به عنوان اصلی مهم در سیاست خارجی و روابط  مجاهدان داراي فعالیت

برخی از مبانی سیاسی اسالم  سیاسی ـ اقتصادي، و لزوم آگاهی در مدیریت سیاسی ـ امنیتی

  است که در این نوشتار مطرح شده است.

محور بودن مبانی سیاسی اسالم است  ترین دستاورد و نتیجه کلی این نوشتار، عدالت مهم

  که نتیجۀ آن گسترش عدالت اجتماعی در سطح روابط داخلی و خارجی است.
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قرآن و علم علمی ـ ترویجیدو فصلنامه 

 124ـ  109ش، صفحات  1392بهار و تابستان ، 12، شماره هفتم سال
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 مقدمه

ت، روابط سیاسی ـ اجتماعی و قوانین سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که در سیاس

  اند. قرار گرفته قرآن و حدیث مورد اشارة مستقیم 

هایی  اند؛ حوزه هاي مختلف مطرح شده آیات مربوط به امور سیاسی در قرآن در حوزه

یاسی در جایگاه آن به کارگیري مبانی س هگري و... نتیج از قبیل حکومت، اقتصاد، نظامی

باشد؛ چه اهمیت و ضرورت بحث از  درست و منطقی جامعه می همخصوص خود براي ادار

یابد که در آن اساس قوانین برتر  صحیح و منطقی جامعه نمود می همبانی سیاست قرآن در ادار

اسالم مبناي روابط داخلی و خارجی است. در واقع، هدف اصلی، تالش براي به کمال رساندن 

  باشد. ان به باالترین درجات مادي و معنوي است که دنبالۀ اهداف انبیاء و اولیاي الهی میانس

 شناسی تفسیر سیاسی ـ مفهوم1

  باید از دو جهت آن را بررسی نمود:» سیاست«ه براي پی بردن به معناي اصلی واژ

(ساس) و به معناي انجام کاري است که به » سوس«در لغت از مادة » سیاست« هواژ

مدار  و سیاست») سوس«  هذیل ماد البحرین، باشد (طریحی، مجمع مصلحت چیزي (کسی) می

پردازد (فراهیدي، العین، ذیل  شود که به اصالح مردم و کارهاي آنان می به کسی گفته می

؛ بنابراین، سیاست به معناي در نظر گرفتن مصالح یک چیز یا شخص یا گروه »)ساس«مادة 

  گیرد. اي اجراي آن مصالح در حق آنان صورت میاست که اقدام جدي بر

کند (جواد  سیاست در اصطالح دانشی است که از مناسبات شهروندي بحث می

شود که در آن شهروندان  به روندي گفته می) یا 22سیاسی در ایران،  طباطبایی، زوال اندیشه

) یا 18، مهندسی سیاست، شهرزاد ـ مرائی(ا ورزند مبادرت می اتخاذ یک تصمیم جمعیبه 

گرایی ِ  گوناگونی و ناهماست که با تضمین نظم در نبردهایی که از  اجتماعیفعالیتی 

 ـمتکی است  حقوقکه اغلب بر ـ خواهد به یاري ِ زور  شود، می ها و منافع ناشی می عقیده

یاست چیست؟، (فروند، س اي را تأمین کند امنیت بیرونی و تفاهم درونی ِ واحد سیاسی ویژه

توان گفت: سیاست یک دانش اجتماعی دربارة شهر و شهروند است و  )؛ بنابراین، می213

  باشد. شود که درصدد برقراري امنیت خارجی و تفاهم داخلی می از عقاید و منافع آنها ناشی می
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یک عبارت جدید التأسیس است که تعریف معتبر و قابل » تفسیر سیاسی قرآن«ترکیب 

شناسی تفسیر و سیاست داده  شود، اما بنا بر توضیحاتی که در مفهوم براي آن پیدا نمیاستنادي 

توان گفت: تفسیر سیاسی قرآن عبارت است از: بیان تحلیلی ـ اخالقی روان و ساده از  شد، می

 اند. مراد استعمالی و جدي آیاتی که در بردارندة مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوقی و والیی

  قرآن کریم مبانی سیاسی

اي است که به  مبانی کلی هقرآن کریم به عنوان یک کتاب جامع و کلی، در بردارند

از آنجا که حکومت در اسالم از  موضوعات مختلفی از جمله سیاست پرداخته است.

آید، بیان مسائل و موضوعات سیاسی در اسالم نیز از  هاي جامعه به شمار می ترین بنیان مهم

باشد. به تبع، بحث از مبانی سیاست در قرآن نیز از مباحث مهم و در  می نیازهاي اساسی آن

  توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد. خور توجه است که می

  کنیم: ترین مبانی قرآنی سیاست اشاره می در ذیل به مهم

  . نحوة رفتار سیاسی در روابط داخلی و خارجی1

هاي دیپلماتیک در سطح  اعمال سیاستروابط داخلی و خارجی که به نوعی همان 

هاي حکومتی یک جامعه است. نوع این رفتارهاي  الملل است، یکی از شاخصه روابط بین

برخورد با جوامع دیگر است. قرآن کریم  ههاي آن حکومت در نحو گر انگیزه سیاسی بیان

کند:  بهترین نوع روابط داخلی و خارجی را رفتار عادالنه معرفی می

 /براي همواره! ایدآورده ایمان که کسانی اي« )؛8(مائده 

 ترك و گناه به را شما جمعیتی، با دشمنی! دهید گواهی عدالت روي از و کنید قیام خدا

 بپرهیزید خدا) معصیت( از و! است نزدیکتر پرهیزگاري به که کنید عدالت! نکشاند عدالت

  ».است خبر با دهید،می انجام چه آن از که

ورزي تفسیر  کینه از اخالق عاري هدر سای المللی را بین همرحوم طبرسی رفتار عادالن

 خود که طوريه ب باشد، حق به قیام شما خوي و شما عادت باید مؤمن، مردم اي«کند:  می
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 براي را اینها و کنید منکر از نهی و معروف به امر را دیگران و دهید انجام شایسته عمل

 شهادت وظیفهه ب النه،عاد که هستید گواهانی آنکه حال .دهید انجام خدا رضاي تحصیل

: یعنی. نکند وادار عدالتی بی به را شما مردمی،ه ب نسبت شما کینه و بغض؛ کنیدمی عمل

 سیره و حکم درکه  نکند وادار عدالتی بی به را شما دارد، کینه قومیه ب نسبت که کسی

ر این این تفسیر ب ).3/261(طبرسی، مجمع البیان،  گرایید ستمگري به ایشان به نسبت خود

گزارش  زور کینه معنايه ب و صفتیا  کینه معنايه ب و مصدر  را »نآشنئ«مبناست که وي 

شود که انسان  هاي دیگر موجب می ورزانه با حکومت بنابراین، رفتار کینه کند (همان). می

اي است  ها و مردم آنها ناعادالنه رفتار کند. این همان اخالق غیرانسانی در حق آن حکومت

 کند. دارد و به رفتار عادالنه تشویق می اسالمی را از آن برحذر می هآن کریم جامعکه قر

 هاي مالی و اقتصادي . نحوة برخورد در سیاست2

هاي پولی و مالی آن  هاي اقتصادي و سیاست در یک جامعه داراي حکومت باید تصمیم

باشد. در  نیز می شود که طبیعتاً یک شخص سیاسی به وسیلۀ رهبر حکومتی آن جامعه اخذ 

قرآن کریم به این سیاست مهم حکومتی اشاره شده است: 

 /در(«؛ )59(توبه 

 ما براي خداوند :بگویند و باشند راضی ،داده آنان به پیامبرش و خدا آنچه هب اگر) که حالی

 را او رضاي تنها ما بخشندمی ما به خود فضل از رسولش، و خدا زوديه ب و! است کافی

  ».)است بهتر ها آن براي( .طلبیممی

 رداند که منافقان آن را از پیامب مورد آیه را صدقاتی می البیان مجمعطبرسی در 

). 5/63اند (طبرسی، مجمع البیان،  یی آن حضرت پرداختهجو عیببه  و کرده طلب

المال که یکی از ارکان اقتصادي  تقسیم غنایم و بیت هشود که نحو سان روشن می بدین

  رهبر امت انجام شود. هآید، باید به وسیل جامعه به شمار می

  . شرط عدالت در رهبري و حکمرانی3

ترین آن، اجراي عدالت در هنگام  اسالمی لوازمی دارد که مهم هجامع از نظر قرآن رهبري

...فرماید:  حکم کردن است. قرآن کریم در این باره می

... /کنید داوري عدالت به کنید،می داوري مردم میان که هنگامی و«... )؛ 58(نساء«.... 
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از دیدگاه طبرسی حکم کردن به عدالت در این آیه به زمامداران جامعه نسبت داده 

گوید  وي در ادامه می. کنند حکم عدالت به مردم میان در که کندمی امرشده که به آنان 

  :است آیه این آن نظیر

 حق به مردم میان در پس .ایمکرده زمامدار و خلیفه زمین در ترا ما داود، اي«)؛ 26/ص(

  .»کن حکم

 دعوا طرف دو میان« :ندفرمود علیامام  به گرامی پیامبر که است شده روایت

  )99/  3(طبرسی، مجمع البیان، ». نک برقرار مساوات گفتن سخن و کردن نگاه در

 هشود که رعایت عدالت در نحوة حکمرانی حکمرانان جامع روشن می از این تفسیر

اسالمی امري بسیار مهم است که عالوه بر آثار مثبتی که در جامعه و کشور اسالمی به جا 

 گذارد، تأثیرات اخروي نیز به همراه دارد. می

  . تفکیک ناپذیري دین از سیاست4

مبانی مهم، اصلی و اجماعی اسالم است که ناپذیر بودن دین از سیاست از قوانین و  تفکیک

فرماید:  کریم می کند. براي نمونه، قرآن کریم در آیات مختلفی به آن اشاره می قرآن

 /246(بقره 

 :گفتند خود پیامبر به که موسی، از بعد را اسرائیل بنی از جمعی نکردي مشاهده آیا«)؛ 247و 

  .»کنیم پیکار خدا راه در) او فرمان زیر(تا! کن انتخاب ما براي) فرماندهی و( زمامدار

بر و اسرائیل از چه کسی درخواست کردند که برایشان ره طبرسی در اینکه این قوم بنی

  فرمانده قرار دهد، سه احتمال را گزارش کرده است:

 دیار و شهر بیشتر قسمت و یافته غلبه اسرائیل بنی بر جباران و ستمگران آنکه از پس. 1

 و عهد آنان اینکه سبب به ؛نمودند ذلیل را آنها خود و اسیر را فرزندانشان و گرفتند را آنان

 ،نداشتند پیامبري و بود شده زیاد آنها میان در هانگنا و بودند کرده فراموش را خدا پیمان

 براي گوییمی راست اگر :گفتند اوه ب آنان .فرستاد آنان براي را پیامبر لئیاشمو خداوندلذا 

  .است تو پیامبري و نبوت نشانه این و بجنگیم خدا راه در تا برانگیز پادشاهی ما
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 آنان امیر که کردند پادشاهی رخواستد پس .کنند جنگ» عمالقه« با خواستند می آنان. 2

  .شوند پیروز دشمن با جنگ در و گردد منظم حالشان و متحد آنان کلیه او قدرت سایه در و شود

 تا گذراندند صورت بهترین به سال چهل و فرستاد نانآ براي را پیامبر اشموئیل خداوند. 3

  . ...برگزین پادشاهی ما براي هک گفتند اشموئیل به اینان و آمد پیش عمالقه و جالوت مسئله

کند که  را در بیان معناي ملک چنین نقل می طبرسی در ادامه، سخنی از امام صادق

ه ب( بردمی را لشگر که گفتند می کسی به زمان نآ در ملک: «گوید می اللَّه عبد ابو

 را او وحی وسیلهه ب و خدا طرف از و داشتمی برپا را کارش پیامبر، و) لشکر امیر اصطالح

  ).610/  2(طبرسی، مجمع البیان،  ساختمی آگاه )کارها عواقب و جریان از(

اسرائیل که  شود که انتخاب رهبر براي جامعۀ قوم بنی از این بیان تفسیري استفاده می

یک امر سیاسی است، به وسیلۀ یک پیامبر که یک انسان آسمانی است، صورت گرفته 

سیاست و حکومت که باعث قوام آن حکومت نیز  هاست؛ یعنی حضور دین در عرص

توان نتیجه گرفت که پیامبران الهی شخصاً در  نیز می ناپذیر است. خواهد شد، امري اجتناب

کردند که این خود  امور نظامی و حکومتی مانند عزل و نصب فرماندهان جنگی دخالت می

  گر عدم جدایی دین از سیاست است. بیان

دم جدایی دین از سیاست آیه مربوط به حکومت جهانی مؤمنان دیگر دالّ بر ع هآی

است: 

 /از کسانی به خداوند«)؛ 55(نور 

 ار آنان قطعاً که دهدمی وعده اندداده انجام شایسته کارهاي و آورده ایمان که شما

 را زمین روي خالفت ها آن پیشینیان به که گونه همان کرد، خواهد زمین روي حکمران

 و ساخت خواهد دارریشه و پابرجا پسندیده، آنان براي که را آیینی و دین و بخشید

 را چیزي و پرستند می مرا تنها که چنان آن کند،می مبدل آرامش و امنیت به را ترسشان

 ».فاسقانند ها آن شوند، کافر آن از پس که کسانی و .ساخت نخواهند من شریک



 115/  مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر

  گوید: عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می

 آنان به .دارند هم صالح عمل که نامؤمن براي است زیبایی و جمیل وعده آیه این«

 و کندمی درست برایشان خودشان به مخصوص صالحی جامعه زودي به که دهدمی وعده

 جایگزین را امنیت و سازدمی متمکن زمین در را دینشان و گذاردمی ناختیارشا در را زمین

 و کفار از و آنان کید و نامنافق از دیگر که امنیتی ؛کندمی ،داشتند که ترسی

 او شریک را چیزي و کنند عبادت آزادانه را خداي باشند، نداشته بیمی هایشان جلوگیري

 ).151/  15تفسیر القرآن، (عالمه طباطبایی، المیزان فی » ندهند قرار

در واقع، این وعدة حکومت جهانی که از طرف خداوند صادر شده است، بهترین دلیل 

توان نتیجه  هاي مختلف حکومتی و سیاسی است و می بر حضور پررنگ دین در عرصه

گرفت که هدف از تشکیالت حکومتی، حفظ کیان دین و اجراي قوانین متعالی دینی 

به » « و» «دو عبارت است. این هدف از 

  روشنی قابل استنباط است.

آیۀ دیگري که داللت روشن و واضحی بر عدم جدایی دین از سیاست دارد؛ 

...فرماید:  می

 /خاطر به و باش، شکیبا گویندمی چه آن برابر در«)؛ 20و 17(ص 

 را او حکومت و... بود کنندهتوبه بسیار او که را، قدرت صاحب داوود ما بنده بیاور

 ».عادالنه داوري) هم(و یمداد او به دانش) هم( بخشیدیم، استحکام

حکومت و حکمرانی است که از » ملک«بیان شده است که مراد از البیان مجمعدر 

  خداوند متعال به حضرت داود تنفیذ شد.

 افراد و نیرو زیادي و شکوه و لشکریان و نگهبانی با را او ملک یعنی 

 یا امور در بودن مصاب یا نبوت کهرا  حکمت  .گردانیدیم قوي فراوان

  ).732/  8است، به او دادیم. (طبرسی، مجمع البیان،  خداوند شرایع و احکام و خدا به علم
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با شکوهی که حضرت داود بر عهده داشت، مستقیماً از   بنابراین، حکومت و فرمانروایی

ي نیست جز همان تلفیق دین با سیاست طرف خداوند متعال به او عنایت شده بود و این چیز

  توان این برداشت را از ظاهر این آیه به دست آورد. که به روشنی می

  . لزوم مشورت در امور حکومتی و سیاسی5

هاي موفقیت یک حاکم هوشیار، مشورت کردن با افراد خبره و  ترین رمز از اساسی

ز به این امر مهم اشاره نموده تمامی شئون کشوري است. قرآن کریم نی هکارآمد در ادار

)؛ 32(نمل/ است: 

 کنید بازگو من به مهم امر این در را خود نظر)! بزرگان اي و( اشراف اي :گفت) سپس(«

  ».امنداده انجام شما) مشورت و( حضور بدون را مهمی کار هیچ من که

تفسیر دقیق و لطیفی از تفسیر نمونه پیرامون این آیه ذکر شده است که به بخشی از آن 

 میان در را خود موقعیت خواهی نظر این با خواستمی (ملکه قوم سبا)او« کنیم: اشاره می

 با را هنگیشانهما میزان ضمناً نماید، جلب خویش سوي به را آنها نظر و کرده تثبیت آنها

 .دهد قرار بررسی و مطالعه مورد خود تصمیمات

 مسائل در صحیح و دقیق کردن حکم يامعن به اصل در است، »فتوا« ماده ازکه  »یافتون«

 را آنها هم و کرد گوشزد آنها به را لهئمس پیچیدگی هم تعبیر، این با سبا ملکه. است پیچیده

 .نپویند خطا راه تا دهند خرج به دقت نظر راظها در باید که داد توجه نکته این به

 و همکاري با توأم که حضوري ؛است حضور يامعن به »شهود« ماده از »تشهدون«

 ).454/  15(مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، » باشد بوده مشورت

بنابراین، مشورت یک رهبر و حاکم با افراد ماهر موجب هوشیاري و دقت در امور 

 شود. برطرف شدن خطاها میحکومتی و نیز باعث 

  الخطاب بودن حرف رهبر جامعۀ اسالمی در امور حکومتی . فصل6

ها و نظرها به یک مرجع  ها، مشورت در قوانین حکومت اسالمی باید تمامی اختالف

الهی برگردد تا به هرج و مرج نینجامد و آن مرجع واحد همان رهبري است که به حکم 
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گیرد؛ براي نمونه،  عی، حکومت جامعۀ اسالمی را بر عهده میشرع و با قوانین و موازین شر

فرماید:  قرآن کریم می

 /ولی هستیم، فراوان جنگی قدرت و کافی نیروي داراي ما :گفتند«)؛ 33(نمل 

 ».دهیمی دستور چه ببین .توست با هایین تصمیم

  نویسد: می درباره  البیان مجمعطبرسی در 

 اگر و کنیممی صلح ،باشد صلح تو نظر اگر. کنیم عمل ما تا دهی می دستور چه ببین«

 ).344/  7(طبرسی، مجمع البیان، » جنگیم می باشد جنگ نظرت

  نویسد: ي نیز در تفسیر نمونه میآیت اهللا مکارم شیراز

 را خود تمایل هم و دادند نشان او دستورات برابر در را خود تسلیم هم ترتیب این به«

 .)454/  15(مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، » جنگ میدان در حضور و قدرت بر تکیه به

ي که بر اساس شود که باید در برابر رهبر با توجه به این دو بیان، این نکته استنباط می

ها تسلیم محض  موازین شرعی به حکومت رسیده است، کامالً مطیع بود و در تمامی زمینه

  اوامر حکومتی و غیرحکومتی او شد.

  هاي جنگی گستر بودن سیاست مداري و عدالت . لزوم حق7

هاي سیاسی در اسالم، مقولۀ جنگ و جهاد است.  ترین و بارزترین جلوه یکی از مهم

هاي شوم دشمنان  بخش جامعۀ اسالمی در مقابل توطئه نوان یکی از عوامل نجاتجهاد به ع

ترین معادالت سیاسی یک جامعه را رقم بزند. قرآن کریم با اشاره به مقولۀ  تواند مهم می

کند:  جهاد، هدف از آن را اعتالي کلمۀ حق و تحصیل رضاي خداوند متعال معرفی می



 /که کسانی«)؛ 76ـ74(نساء 



 ش 1392هار و تابستان ، ب12سال هفتم، شماره ، قرآن و علم/  118

 خدا راه در که کس آن و! کنند پیکار خدا راه در باید اند،فروخته آخرت به را دنیا زندگی

 و خدا، راه رد چرا. داد خواهیم او به بزرگی پاداش گردد، پیروز یا شود کشته و کند، پیکار

 پیکار اند،شده تضعیف) ستمگران دست به( که کودکانی و زنان و مردان) راه در(

 که ،)مکه(شهر این از را ما! پروردگارا :گویندمی که) ايستمدیده( افراد همان! کنید؟ نمی

 خود، جانب از و! ده قرار سرپرستی ما براي خود، طرف از و! ببر بیرون ستمگرند، اهلش

 ها آن و کنندمی پیکار خدا راه در دارند، ایمان که کسانی! فرما تعیین ما براي یاوري و یار

 و!(کنید پیکار شیطان، یاران با شما پس]. گر طغیان افراد و بت[ طاغوت راه در کافرند، که

  ».است ضعیف) قدرتش همانند( شیطان، نقشه که زیرا!) نهراسید ها آن از

  تفسیر این آیات به ابعاد سیاسی آن اشاره شده است:در تفسیر خسروي در توضیح و 

 استثمار و استعباد کشتار و قتال است، داشته مقرر آن را سیاست قرآن که جنگی و قتال«

 امم و ملل سایر ساختن برده و سلطنت و ملکیت در توسعه و ستانی کشور و تعدي و ظلم و

 و حق کلمه اعالي و خدا راه در القت فقط و است نبوده و نیست بینیم،می امروز که چنان

 است... لذا قرآن خود افراد تجاوز از ملل استنقاذ و مساوات و عدالت گسترش و عدل

 ایمان که کسانی: فرماید می و سازد می محدود قتال از را اسالم هدف و مراد غایت کریم

 جهاد او ايرض تحصیل و حق کلمه اعالي و خدا دین یاري و خدا راه طاعت در اند، آورده

 راه در کنند می پوشی پرده حقیقت بر و اندمانده کفر به حال که کسانی و کنند می قتال و

) ضعیف افراد و امم و ملل حقوق بر تعدي و طغیان و جبروت و ظلم راه در یعنی(طاغوت 

 شما آنها تجهیزات و عدد و نیرو بجنگید و شیطان دوستان با مسلمانان شما پس جنگند. می

 و یاور شماست و یار او و است رحمان شما موالي و ولی زیرا نسازد؛ مغرور و نفریبد را

 به کافران نسبت خدا کید جنب در مؤمنان شیطان درباره کید و است شیطان آنها موالي

  ).242/ 2(میرزا خسروانی، تفسیر خسروي، » است ضعیف بسی

ک سیاست معنوي و مادي بنابراین، سیاست اسالم و قرآن در قبال جنگ و جهاد ی

است. معنوي است بدین سبب که هدف از آن اعتالي کلمه حق و اجراي عدالت و حاکم 
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ها به کمال حقیقی آنان است و در  بخش اسالم براي رساندن انسان نمودن دستورات تعالی

سبب که هدف از آن  نهایت به دست آوردن رضاي خداوند متعال است و مادي است بدین

ها و افراد  ع از ظلم و ستم افراد خودخواهی است که قصد تعدي به حقوق ملتنجات جوام

ضعیف را دارند. لذا اسالم و قرآن با هر گونه استعمار، استثمار، کشور ستانی و به بردگی 

  ها مخالف است. کشاندن ملت

  هاي سیاسی . توجۀ خاص به مجاهدان داراي فعالیت8

به کسانی شده است که در مبارزات سیاسی  در معارف قرآنی ـ اسالمی توجۀ خاصی

هاي زیادي از قبیل زندان، تبعید، فقر و... را براي رضاي خداوند  خود ضد دشمنان، سختی

  فرماید: اند. براي نمونه، خداوند می متعال متحمل شده



 

 رارق تنگنا در خدا راه در که باشد نیازمندانی براي) باید مخصوصاً شما، انفاقِ(«)؛ 273(بقره/

 در شرکت و ساخته آواره خویش هاي وطن از را آنها خدا، آیین به توجه و( اندگرفته

 تجارتی و کسب به دست زندگی هزینه تأمین براي تا دهدنمی اجازه آنها به جهاد میدانِ

 داري،خویشتن شدت از و) آورند دست به ايسرمایه و( کنند مسافرتی توانند نمی) بزنند

 اصرار با هرگز و شناسیمی هایشانچهره از را آنها اما ،پندارند می نیازبی را آنها ناآگاه افراد

 انفاق خدا راه در خوبی چیز هر و!) آنها مشخّصات است این( .خواهند نمی مردم از چیزي

 ».است آگاه آن از خداوند کنید،

د تفسیر طبرسی علت فقر را در اینجا به عدم توانایی افراد براي تأمین معاش خو

داند که در راه انجام این  کند، بلکه علت فقر را اطاعت کامل از دستورات الهی می نمی

اند و سرانجام به فقر  هایی را متحمل شده دستورات از جان و مال خود مایه گذاشته و سختی

 گوید: اند وي می مالی دچار شده
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 کسب و تجارت به اشتغال از خدا راه در که است فقرایی براي ،شد گفته که هایی انفاق

 از .اندشده ممنوع و بازمانده عبادت به توجه یا فقر یا مرض یا دشمن از خوف اثر در معاش

 بوده اطاعت و عبادت به اشتغال آنها ممنوعیت سبب که شود می استفاده )اللَّه سبِیلِ فی(

 و رفت زمین در که ندارند قدرت ،شد گفته که عذرهایی از یکی اثر در آنانلذا  .است

 .بنمایند تجاري هاي فعالیت و تصرفات و آمد

 و کسب از ،نمایند جهاد خدا راه در که اندکرده ملزم را خود آنان چون :اندگفته بعضی

 که ستا این مراد بلکه ،ندارند کار بر توانایی آنها که نیست این منظور. لذا اندمانده باز کار

(طبرسی،  کنند اقدام آن غیر به توانند نمی دیگر اندمودهن جهاد به ملزم را خود چون آنان

  ).666/  2مجمع البیان، 

المال براي کسانی  بنابراین، یکی از دستورات سیاسی اسالم اختصاص قسمتی از بیت

است که در راه دفاع از دین (دفاع جهادي، اقتصادي، عبادي و...) از جان و مال خود مایه 

  رکاب اسالم هستند. گذارند و همیشه پا در می

  . عزت، اصلی مهم در سیاست خارجی و روابط سیاسی ـ اقتصادي9

در معارف اسالمی و قوانین متعالی اسالم، اصل کلیدي در روابط سیاسی با دشمنان 

فرماید:  حفظ ماندن عزت مسلمانان است. خداوند می

 و دوست را کافران مؤمنان، جاي به نباید باایمان افراد«)؛ 28عمران/ (آل 

 او پیوند و( ندارد خدا با ايرابطه هیچ کند، چنین کس هر و نندک انتخاب خود سرپرست

 هاي هدف خاطر به و( بپرهیزید ها آن از که این مگر) شودمی گسسته خدا از کلّیه ب

) شما( بازگشت و داردمی حذر بر خود،) نافرمانی( از را شما خداوند). کنید تقیه تري مهم

 ».خداست سوي به

اسالمی با دشمنان موجب وارد شدن زیان و ضرر  هاساس جامع یرابطۀ کور کورانه و ب

  به مسلمانان است. در تفسیر نمونه در این باره آمده است:
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 نصاري و یهود با مشرکان و مسلمانان میان در روابطی که شد نازل زمانی در آیه این«

 نهی کار این از مسلمانان بود، زیانبار نانامسلم براي ارتباط، این ادامه چون و داشت وجود

 بیگانگان که دهدمی مسلمانان به اجتماعی سیاسی مهم درس یک ،واقع در آیه این .شدند

 اظهار و جذاب سخنان فریب و نپذیرند یاور و یار و حامی و دوست عنوان بههرگز  را

 بر تاریخ طول در که سنگینی هايضربه زیرا ؛نخورند را آنها صمیمانه ظاهر به هاي محبت

 تاریخچه .است بوده رهگذر این از موارد از بسیاري در ،شده واقع هدف با و ایمان با دافرا

 آبادي و عمران و دلسوزي و دوستی لباس در استثمارگر ظالمان همیشه: گویدمی استعمار

 که هنگامی و شدندمی وارد آبادي و عمران نام به آنها کرد نباید فراموش .اندشده ظاهر

 به را آنها چیز همه و تاختندمی جامعه آن بر بیرحمانه کردند،می محکم را خود پاي جاي

  ).2/498(مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، » بردندمی یغما

فرماید:  خداوند در آیه دیگري می

 

 قرار خود گاهتکیه و ولّی را کافران مؤمنان، از غیر! ایدآورده ایمان که کسانی اي«)؛ 144نساء/(

  ».هید؟د قرار خدا پیشگاه در خودعلیه  آشکاري دلیل) عمل این با( خواهیدمی آیا! ندهید

 اساس رابطۀ نادرست با دشمنان را موجب نفاق دانسته و گفته است: عالمه طباطبایی

 سرپرستی و کفار والیت به اینکه از را نامؤمن ـ کنیدمی مالحظه که طوريه ب ـ شریفه آیه این«

 به ار لهئمس) 145(نساء/ دوم آیه سپس و کندمی نهی ،کنند ترك را نامؤمن والیت و بپیوندند آنها

 و بیان ایناست.  شده نامنافق متوجه تعالی خداي ناحیه از کند کهمی تعلیل شدیدي تهدید

 قبول و نامؤمن والیت ترك تعالی خداي که باشد داشته تواندنمی این جز معنایی تعلیل

(عالمه طباطبایی، » دارد می حذر بر آن در وقوع از را نامؤمن و دانسته، نفاق را کفار والیت

 ).118/  5زان فی تفسیر القرآن، المی

شود که اصل اولی بر ترك رابطۀ تأثیرپذیر از  از این دو آیه این نکته استنباط می

دشمنان است و اگر مسائلی مانند سیاست، اقتصاد و... باعث شوند که بخواهیم با دشمنان 

  باشد.اي برقرار کنیم، اصل بر احتیاط است و باید با اقتدار و عزت همراه  رابطه
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  . لزوم آگاهی در مدیریت سیاسی ـ امنیتی10

مدیریت مسائل سیاسی ـ حکومتی جامعه به طوري که فقط گروه خاصی از آن اطالع 

هاي سیاسی  ترین برنامه داشته باشند و باعث تشویش خاطر افراد جامعه نشود، یکی از مهم

اسالم است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: 

 /پیروزي از خبري که هنگامی و«)؛ 83(نساء 

 به را آن اگر که حالی در ،سازندمی شایع را آن) تحقیق بدون( برسد، آنها به شکست یا

 آگاه مسائل هايریشه از بازگردانند،ـ  دارند کافی تشخیص قدرت کهـ  پیشوایان و پیامبر

 شیطان از همگی کمی، دهع جز نبود، شما بر خدا رحمت و فضل اگر و. شد خواهند

 ».)شدیدمی گمراه و(کردیدمی پیروي

  نویسد: مفسر تفسیر نمونه می

 اشاره االیمان ضعیف افراد یا و منافقان نادرست اعمال از دیگر یکی به آیه این در«

 شکست یا و پیروزي به مربوط اخباري که هنگامی که هستند کسانی آنها :فرمایدمی کرده

 این که شودمی بسیار .کنندمی پخش جا همه را آن تحقیق، بدون برسد، نآنا به مسلمانان

 زیان به آن اشاعه و شده جعل خاصی منظورهاي به دشمنان طرف از و بوده اساس بی اخبار،

 .گرددمی تمام مسلمانان

 در پیشوایانشان و رهبران با کس هر از قبل را اخبار گونه این دارند وظیفه که حالی در

 مسلمانان نه جهت بدون و کنند استفاده آنها عمیق فکر و وسیع اطالعات از و گذارندب میان

 خاطر به را آنها روحیه نه و کنند خیالی هایی پیروزي از ناشی غرور عواقب گرفتار را

 .نمایند تضعیف شکست به مربوط دروغین شایعات

 که است آبی نخستین يامعن به و است) فقط وزن بر(» نبط« ماده از اصل در »یستنبطونه«

 کردن استفاده ،جهت همین به و. گرددمی استخراج زمین هايریشه از و کشندمی چاه از



 123/  مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر

 »استنباط« موجود، مدارك از آن کردن استخراج و مختلف شواهد و دالئل از حقیقتی هر

 .علمی و سیاسی و فلسفی مسائل در یا باشد فقهی مسائل در خواه شود،می نامیده

 و تشخیص قدرت که هستند کسانی اینجا در) فرمان صاحبان(» الْأَمرِ أُولی« از منظور

 مطالب و اساس بی شایعات از را حقایق توانندمی و دارند مختلف مسائل به کافی احاطه

 ائمه و پیغمبر اول درجه در که سازند روشن مردم براي نادرست از را راستین

 مسائل گونه این در که هستند دانشمندانی بعد درجه در و ،او جانشینان ،بیت اهل

  ).30/  4(مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، » نظرند صاحب

در واقع، هدف از نزول این آیه اطاعت محض از رهبر سیاسی جامعه در امور سیاسی ـ 

امنیتی است و اینکه نباید به طور خودسرانه و جاهالنه اخباري که مربوط به امور حکومتی 

ست، بدون اجازة رهبر سیاسی ـ الهی جامعه انتشار داد؛ چه بسا برخی از این اخبار جامعه ا

موجب ترس و وحشت بیهوده در جامعه شود یا برخی از این اخبار موجب فاش شدن 

 مسائل امنیتی جامعه و سوء استفادة دشمنان از آن گردد.

  نتیجه

فی سیاسی، نظامی، اقتصادي، هاي مختل توان در حوزه کریم را می . مبانی سیاسی قرآن1

جامعه  هاجتماعی و... استخراج کرد که هر کدام از این مبانی، یک اصل راهبردي در ادار

  رود. به شمار می

توان  ترین مبناي سیاسی قرآن کریم اصل جدا نبودن دین از سیاست است که می . مهم2

  مصادیق زیادي براي آن در آیات قرآن کریم پیدا کرد.

این مبانی است. نحوه رفتار سیاسی در روابط  هاجتماعی روح حاکم بر هم. عدالت 3

گستر بودن  مداري و عدالت داخلی و خارجی، عدالت در رهبري و حکمرانی، حق

هاي سیاسی مواردي است که  خاص به مجاهدان داراي فعالیت ههاي جنگی، توج سیاست

 عدالت اجتماعی بر آنها حاکم است.
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