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 چكيده
و سياست اختصاص رشته هاي مرتبط با مباحث ميان اين نوشتار به معرفي كتابي اي قرآن

د دارد كه برخي از آنها تفاسيري هستند كه با گرايش سياسي نوشته شده و برخي يگر تك اند
و تعدادي ديگـر هايي هستند كه به يكي از موضوعات سياسي از منظر قرآن پرداخته نگاره اند

و پاره اي اي بـه گونـه به نقد برخي از موضوعات علوم سياسي از ديدگاه قرآن اختصاص دارد
و قرآن به صورت ميان رشته از ديگر با موضوع سياست اي ارتباط دارند، به هر رو اين منـابع

و شرح اختصاري هر يك مي و اعتبار يكساني برخودار نيستند را ارزش توانـد زمينـه مناسـبي
و سياسـت فـراهم آورد، براي مطالعات ميان رشته بخشـي از راه در ايـن پـژوهش اي قـرآن

يابي بـه ايـن اين گرايش را براي محقق، طي مي نمايد؛ در راستاي دستكتاب منبع شناخت 
و زمينهشناسي اين هدف، كتاب  نوشتار تا حدي به روش توصيفي انجام مي پذيرد تا اثر گذار

 آوري شده، فراهم سازد. هاي ياد مندي بيشتري را از مطالب كتاب بهره
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 مقدمه
و علم، سابقه اگر چه مباحث ميان رشته دا اي قرآن مربـوطيها اما پژوهش،رداي ديرين

و سياست از قدمت زيادي برخوردار نيست مي،در گرايش قرآن توان آن را از مباحث نـو بلكه
و در همين زمـان نـه چنـدان طـوالني، مقـاالت، كتـاب . با اين حال، شمار آوردهب ظهور هـا
پژي در اين زمينه پديد آمدهيها سايت و دستيابي به آنها بـراي وهشـگران ايـن اند كه شناخت

و رشته به كاوش دربـاره حاضر فقط در نوشتار. هاي مرتبط ضرورتي انكارناپذير است گرايش
مي كتاب بهاي پردازيم كه به گونه هايي و سياست مربوط .استقرآن

از ارزش علمي يكساني برخوردار پژوهش هاي ياد شده در اين داشت كه كتابتوجه بايد
و ياد و توصي نيستند و لزوماً درجه علمـي آنهـا نيسـت، آوري ف اختصاري آنها به معناي تأييد

و بلكه به اين هدف گرد آمده و محققـان عرصـه قـرآن اند كه قرآن پژوهان به طـور عمـوم
پژ سياست به طور خصوص از آنها بهره و بر غناي علمي هـاي خـويش افزاينـد.هشوگيرند

مي شناسي گام نخست در اين زمينه البته اين كتاب و كاستي آن تواند توسـط دانشـوران است
و سياست تكميل شود.  قرآن

 تفاسير با گرايش سياسي.نخست

(تفسير القرآن العظيمـ1 )تفسيرالمنار

.ق1423دار أحياء التراث العربي،:، بيروتتفسير القرآن العظيممحمد عبده، شناسه:
اسـت كـه » سير القـرآن العظـيم تف«جلد آن ثبت شده، روي نام اين تفسير آن گونه كه

و مشهور به  محمـد عبـدهيخشيناتمام به انشايرتفسينا.باشدمي»تفسير المنار«موسوم
و امال 1323.(م (ميدرشيق)  يـريگو جهـت يتـي تربي،اجتمـاعيش) با گراق1354. رضا
و علـل ياسيس نگاشته شـد. نويسـنده بـه مشـكالت مسـلمانان در عصـر خـود توجـه دارد
و ساختن جامعهمييرا بررسيجامعه اسالميماندگقبع  يخـتن در سايه بـر انگيقويا كند

.دانديمياوضاع عصر را ضروريهعليبه انقالب قرآنيامت اسالم
تـيتعناي،با زندگيدرست علم برخورد و علـل تمـدن اسـالمينمأكامل به ي،اسـباب

و شبيخونييگو برخورد با دشمنان، پاسخ تمـدن يخ،استعمار عليه اعتقاد، تاريفكر به تهاجم
از ديگـر يخيتـاريقو حقـاياي تفكـر آنـان بـا ادلـه علمـو ابطال ريشهيو بزرگان اسالم

.تاسيرتفسينا هاي يژگيو
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 في ظالل القرآنـ2

.ق1425دارالشروق،:، بيروتفي ظالل القرآنشناسه: سيد بن قطب ابراهيم شاذلي،
ق (م: اين كتاب اثر سيد ابن يكي از تفاسيري است كـه بـاوق) 1386طب ابراهيم شاذلي

و  و اجتماعي هدف احياي نهضت اصيل اسالمي نگاشته شده است. برخـي با گرايش سياسي
 از: است از اهداف سيد قطب عبارت

و قرآن1 ؛. پر كردن شكاف عميق بين مسلمانان عصر وي
؛سياسي قرآنـ . شناساندن رسالت علمي2
و روحيه جهادگري مورد نظر قرآن . تبيين3 ؛غيرت ديني
و قرآني مسلمانان4 ؛. تربيت اسالمي
 هاي وحدت به مسلمانان. . نشان دادن راه5

و التنويرـ3  تفسير التحرير

و التنويرمحمدبن طاهر بن عاشور، شناسه: .م1997 دار سحنون،:، تونستفسير التحرير
(م (ابن عاشور) ق) نويسنده اين تفسير است. وي گرايش عقلي 1393. شيخ محمد طاهر

و از سطحي نگري پرهيز كـرده اسـت. تفسـير وي متناسب با نهضت علمي عصر را برگزيده
و مسـائل بيشتر به مسائل تربيتي، اخالقي، اجتماعي، سياسي مي و با توجه به نيـاز روز پردازد

و ارائه  و تبيين آيات حل مشكالت حاضر در سايه راهمطرح شده ميان نسل جوان، به تفسير
.پردازد رهنمودهاي قرآن مي

 التفسير الكاشفـ4

.ق1425دارالكتاب االسالمي، �(�$	:، قمالتفسير الكاشفمحمد جواد مغنيه، شناسه:
(م و مبارزان لبنـان نويسـند 1400.شيخ محمد جواد مغنيه الكاشـف اسـت.هق) از علما

نهروحي هايش نمايان است. با توجه بـه اينكـه مغنيـه خـود وشتهضد صهيونيستي قوي او در
و  و از مناديان تقريب مذاهب بـود، تفسـيرش نيـز در جهـت تقريـب مناصب حكومتي داشت

 دارد.» مبين«وحدت اسالمي نگاشته شده است. وي تفسير تك جلدي ديگري به نام 
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 من وحي القرآنـ5

.ق1399دار المالك،:، بيروتمن الوحي القرآنشناسه: محمد حسين فضل اهللا،
و»من الوحي القرآن«تفسير يك تفسير تربيتي، اجتماعي، همـراه بـا گـرايش حكـومتي

آن بـه فهرسـت موضـوعات25البتـه جلـد.مجلد چاپ شـده اسـت25سياسي است كه در 
مي.تفسيري اختصاص دارد در نويسنده اين تفسير »في ظالل القرآن«خواهد كار سيد قطب

ميرا و و محـيط در تفسيرش احيا كند كوشد براي تحقق خالفت خدا بر زمين، بـين انسـان
و اجتماعي او سازگاري برقرار نمايد.  طبيعي

 تفسير نمونهـ6

.تفسير نمونهو همكاران، شيرازي آيت اهللا ناصر مكارم شناسه:
و اثر با توجه به مقدمه اين تفسير، اين ن زير نظر آيت حققامتوسط گروهي از نويسندگان
در اين تفسير توجهي خاصي به مسائل سـازنده زنـدگي.اهللا مكارم شيرازي نوشته شده است

و معنوي  شده است.،ويژه مسائل اجتماعيهب،مادي
تـوان مـي بلكـه، آيات مربوط به امور سياسي به تفسير سياسي پرداخته است مناسبتبه
نوـ اين تفسير با گرايش اجتماعيگفت   شته شده است.سياسي

 تفسير المراغيـ7

.م1985دار إحياء التراث العربي،:، بيروتتفسير المراغياحمد مصطفي المراغي، شناسه:
و ياسيسيشهمراه با گرا يتيو تربياخالقي،مراغي جنبه اجتماع تفسير  هـاي يژگيدارد. از

و علل انحطاط دولت يانبيرتفساين كهناست.ياسالميها مشكالت جوامع به منشـأ ويسنده
و اسباب درمان آنها آشناست ريردر تفس،دردها و آنهـا در سـايه قـرآن كنـي يشـه خود به عالج

مـيمسئوالن حكومتوي در جاي جاي توجه دارد.  و خـود خواهـان دهـديرا مورد خطاب قرار
و انقالب عل و مسلمانان است. يشرفتپاين تفسير، موانعيهاصالحات  اسالم

و سياست با هايي كتاب.دوم  موضوع قرآن

و الجماع؛خطاب السياسي في القرآنـ8  القيمهو منظومهالسلطه

العربيـه ����"*	 نشـر:، بيـروت خطاب السياسـي فـي القـرآن الحاج، شناسه: عبدالرحمن
 ، و النشر .م2012لألبحاث
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و شش فصل ارائه شده است مقدمـهدر.اين كتاب توسط عبد الرحمن الحاج در سه قسم
و قرآن پرداخته شده است و سياست بنـاء«بخش نخست با عنـوان. به بحث از رابطه خطاب

البنيـة المفهوميـه«عنـاوين بـا تدوين شده است كه خود داراي دو فصـل » الجماعة السياسة

(بناء الجماعة)«و»للجماعات مي»التكوين دازدپر است. بخش دوم به بحث از نظريه سياسي
»في مواجهة النموذج القـائم«فصل نخست با عنوان.نيز داراي دو فصل استكه اين بخش 

(نظام االمـر)«و فصل دوم آن در القـيم«بـا انتخـاب آورده شـده اسـت. نويسـنده»النموذج

سلم«و » القيمة السياسية العليا«با عنوان دو فصل ويژه آن را در براي بخش سوم » السياسية

.پرداخته استبندي مباحثو در پايان با يك خاتمه به جمعه سامان داد» القيم السياسية

 اصول الفكَََر السياسي في قرآن المكيـ9

ع الب شناسه: حقد تام ادر و تعليـق،يكمال رآنقيفياسيسالركفالول اص،يانيجد ترجمـه
و مشتاق الحلو؛  ف قم: پژوهشگاه علوم مهران اسماعيلي .ش1389رهنگ اسالمي،و

در لنـدن از دانشـگاه سياسـي علوم رشته التحصيلو فارغ سودان نويسنده اين كتاب اهل
همم.1989 سال  باشـد. ايـن مـي خرطـوم در دانشـگاه سياسي علوم استاد رشته اكنون است.

للفكـر عهـد العـالمي الم« سسـه مـؤ از طـرف كـه است دانشگاهي هاي رساله از سلسله كتاب
و« انتشارات از طرف در اردنم.1995 بار در سال نخستين براي» االسالمي دارالبشير للنشـر

شدم» التوزيع .نتشر
از مكـه را در دوران اسـالم سياسي فلسفه،با رويكرد جديدي كتاب در اين دكتر تيجاني

و برخالفگمي بحثبه مكي هايو سوره آيات طريق  مكه در دوران دينكه غالب ايدة ذارد
در اسالم سياسي انديشه اصول معتقد است، كرده تلقيو غيرسياسيو فردي اعتقادي را دين

 شده است. بيان مكه
بهيزپرهيبرا نويسنده آگاهانه يتجربـيهـاو دانشيفقهو فروعيجزئ مباحث از ورود

م ياسيس فلسفهيهخود را در زاويطالعاتمهحوز به كنديمتمركز تا پردازديم كالن مباحثو
كهيفراوان» ادله«دهد نشان نو ياريبساعتقاد برخالف وجود دارد مكـه دوران، يسـندگان از
 بـاaاكـرم يـامبرپيانقالبـ چـالش دوران بلكه يستن محضيو اعتقاديفرديند دوران
 است. در مورد اصطالح بوده در مكهيالهيتو حاكم ياسيس قدرت يجادايبرايشقر سران

آنگويديم»يمك قرآن«  شده نازل ينهمدبه از هجرت قبلكه است از قرآنشبخ : مقصود
و مكه در درون است، خواه  از آن. خارجياباشد
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س اصول كز بحثتمركه كنديميحتصر نگارنده  بـه مكـه دوران در خصـوص ياسيفكر
.يستن ينهمد دورانينفياو انگاشتن يدهناديمعنا

و حكومت در قرآنـ 10  سياست

و حكومت در قرآنشناسه: كاظم قاضي زاده، و:قـم،سياست نشـر پژوهشـگاه فرهنـگ
.ش1384، انديشه اسالمي

 است:به قرار ذيل فصلنُهداراي،اين كتاب كه پايان نامه دكتري بوده
و امامـان؛ مباني حكومت اسـالمي از نگـاه قـرآن مشـروعيت حكومـت عصـر پيـامبران

(عصر غيبت)؛bمعصوم از گيـري شيوه تصـميم؛ مشروعيت حكومت هـاي كـالن حكـومتي
و كارگزاران دولت اسالمي شرايط؛ ديدگاه قرآن و رئيس و اختيارات و آزادي؛، وظايف حقـوق

و تحليل نتيجه؛ روابط خارجي دولت اسالمي؛ عدالت اجتماعي؛ ياسيس .گيري

 اصول سياسي قرآنو مباني هاي كتاب.سوم

 جستاري در مباني سياست مطلوب قرآن كريمـ 11

انتشارات:، تهرانجستاري در مباني سياسي مطلوب قرآنيمحمد صادق كوشكي، شناسه:
 ش، 1389عابد، 

با نگاهي نو به دنبال ايجاد مباني دانش سياسـت از دل قـرآن اسـت. در اكثـر اين كتاب
و به دنبال اسـتخراج يـك نظـام  موارد حتي به صرف ارجاع دادن به آدرس آيه استفاده كرده

و حكومت عالوه بر آياتي كه مستقيماً،رو از اين؛معرفتي از دل آيات بوده است مسئله واليت
د، از دل مباحث تاريخي علي الخصوص مباحث مربوط به تاريخ انبيا نيـزان را مد نظر قرار داده

.خود را كامل كرده استبحث چارچوب كلي 

كر ياسيسيرتفسيمعرفتيمبانـ12 يمقرآن

انتشـارات:، قـم مباني معرفتـي تفسـير سياسـي قـرآن كـريم ابو الحسن حسني، شناسه:
و فرهنگ اسالم .ش1393،يپژوهشگاه علوم

و مبـان پيرامون قرآن ياسيسيربر تفسيبه مثابه درآمد اثر اين  ياسـيسيرتفسـيمفهوم
و از مفاه در ياسـيس هـاييمشخطيدر قرآن، الگو ياسيس ياديبنهمچونييمبحث كرده

و گونه  قرآن سخن رانده است. ياسيسيها آموزهيشناس قرآن
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 اصول تفكر سياسي در قرآنـ 13

.ش1389، جوان يشهكانون اند:، تهرانصول تفكر سياسي در قرآنا،زارع قراملكي شناسه: محمد
و»ياصـول راهبـرد«،»ها) ساختير(زياصول مبان«ينكتاب در سه بخش با عناو اين

 به نگارش درآمده است.)»يو اصول راهبردي(مطابقت فلسفياصول كاربرد«
ا در «آمده استكتابينمقدمه ر: و ازيشناخت مسـائل اسـالمياصل يشهقرآن منبع و

س سيدر اسالم است. برا ياسيجمله اصول تفكر اسالم نخست ياسيبه دست آوردن مباحث
كرو آن را در قرآن جستيها يشهريدبا سيمجو كرد. قرآن  ياسـي، ضمن طرح اصـول تفكـر

ا و عمل به ويناعتقاد از مجموعـهيو بخشـ يمانايعوساز قلمرويها را جزئ انديشهاصول
و گوشهيمتعال حيا اسالم ميك ياتاز و يشـه كه جدا كـردن انديبه طور؛شمارديمسلمان

س ا ياسيعمل و زندگ يماناز پذيو اسالم .»يستنيرمسلمان امكان

 نقش سياست در تفسير يا تفاسير هاي كتاب.چهارم

 تفسير سياسي قرآن در ايران معاصرـ 14

پژوهشـگاه:، قـم تفسـير سياسـي قـرآن در ايـران معاصـر يوسف خان محمدي، شناسه:
و انديشه، ش.1389 فرهنگ

؛مباحـث خـود را در شـش فصـل چـارچوب نظـري،نويسنده اين كتاب پـس از مقدمـه
و اجتماعيِ زمينه و سياسي مختصـات؛ظهور تفسير سياسي قرآن در ايران معاصر هاي فكري

مختصات تفسير سياسي قرآن در انديشـه؛شه سيداسداهللا خرقانيتفسير سياسي قرآن در اندي
اهللا سـيدمحمود مختصات تفسير سياسـي قـرآن در انديشـه آيـت؛رضاقلي شريعت سنگلجي

و پيامدهاي قرآن؛طالقاني بهيگراو نتايج و با بخشي كه ي سياسي در ايران معاصر ارائه كرده
دا نتيجه  ده است.گيري اختصاص داده، كتاب را خاتمه

و مفسران تأثير جريانـ 15  هاي سياسي بر تفسير

رسرضيلعشناسه: و مفسـران تأثير جريان،يمتا قـم: موسسـه،هاي سياسـي بـر تفسـير
.544ش،.1388، بوستان كتاب
ك وbبيت، اهلaسيره تفسيري پيامبر اسالمتاب، در اين و تابعين ميـزان نيز، صحابه

و بني تأثيرگذاري سياست و روش تفسيري آنان هاي مشركان، خلفا بررسي شده اميه بر تفسير
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بـهaضمن بررسي تاريخي دوره پيـدايش تفسـير در عصـر پيـامبر،است. در اين پژوهش
و اجتماعي حاك  نيز توجه شده است.م بر آن عصر اوضاع سياسي، فرهنگي

 هاي سياسي اختالف در تفسير قرآن زمينهـ 16

. تهـران: قـرآنيراختالف در تفس ياسيس هاي زمينهي،صدرآباد يليعااسمشناسه: مهدي
.ش1390 هفته، 

و در هاي سياسي مـي زمينهنويسنده، در اين كتاب به بررسي مباحث سياسي پـردازد كـه
 تفسير قرآن تأثير گذار است. 

 سياست در قرآنـ 17

.ش1391انتشارات اوامتن،:، تهرانسياست در قرآنشناسه: سيد محسن سيدين،

و عترتـ 18  منشور سياست از ديدگاه قرآن

و عترتباقرپور، محمدرضا شناسه: ت بـراق، انتشـارا:، قـم منشور سياست از ديدگاه قرآن
.ش1389
و حكومت كتاب طي سه بخش، مهماين در و هـاي تطبيقـي، ترين مباحث علوم سياسي

ـ كه زمينه نيز سازمان و سياست هاي سياسي و گذاري را فراهم مـي هاي رقابت ـ نقـد سـازد
به مطالعه سرشت دولت، اشـكال» نهادهاي سياسي«بخش اول با عنواندر شود. بررسي مي

و قا و حكومت حكومت ، انواع»هاي سياسي ايدئولوژي«و در بخش دوم ذيلمطرح شده نون
.در ايدئولوژي و تحليـل شـده اسـت و كمونيسم بررسـي هاي راست، چپ، ميانه، ماركسيسم

بخش سوم نيز رفتارهاي سياسي در فرآيند سياسي ايـاالت متحـده آمريكـا بـا ايـن مباحـث 
هاي مردم در عرصه سياسي، نقش احزاب ديدگاه گردد: سياست ملي كشور آمريكا، بررسي مي
ت سياسي در و و بوروكراسي، و تكنولوژي بـرأنظام سياسي كشور آمريكا، امور اداري ثير علوم

و سياست ملي آمريكا .فرآيند سياسي

 سياست در قرآنـ 19

ارتـش ياسـيس يـدتي، تهران: سازمان عقسياست در قرآنمسعود پور، شناسه: علي اكبر
س يران،اياسالميجمهور .ش1386 ياسي،دفتر



بع
من

اس
شن

ي
ت
اس
سي
و
آن
قر

143

 چند موضوعي هاي كتاب.پنجم

و سياست در قرآنـ 20  حقوق

مؤسسـه آموزشـي امـام:، قمو سياست در قرآن حقوق محمد تقي مصباح يزدي،شناسه:
.ش 1377خميني، 

درش1365ــ66هـاى اين كتاب ادامه دروس تفسير موضوعى قرآن است كـه در سـال
ح حجمؤسسه در راه و توسط وتق ارائه گرديده االسالم والمسليمن محمد شهرابى تـدوين

 نگارش يافته است.
و هفت فصل گنجانده شده كه مهم بدترين مباحث اين كتاب در يك مقدمه ين قرار آنها

:است
و مقدماتى و حقـوق؛عدم جدايى دين از سياستدر مقدمه مباحث بنيادين ؛تعريف قانون

و حق آن؛وقتفاوت اخالق و مفاهيم مشابه و(حق و تكليـف، حـق و ملـك، حـق شامل حق
(؛حكم) . نظـام حـاكم بـر رفتـار اجتمـاعى1اشاره به دو معنـا از معـانى اصـطالحى حقـوق

و روايات؛نسبت ميان اين دو معنا؛. جمع حق)2 شهروندان يك جامعه .واژه حق در قرآن
و هدف حقوقى جامعه و خواستگاه حـق از در فصل اول به خاستگاه حق از ديدگاه اسالم

و  و خاسـتگاه اعتبـار و ارزش قـانون و در فصـل دوم منشـأ اعتبـار ديدگاه مكاتب غير الهى
و قانون گـذارى از ديـدگاه شده است. مشروعيت قانون بررسي  در فصل سوم در زمينه قانون

و قانون گذارى از ديدگآمده استقرآن  هايى اه قرآن، بحث. فصل چهارم در ادامه بحث قانون
و احكام از جانب مقامى برتر از انسان،  درباره مالك قانون گذارى خداوند، لزوم وضع مقررات

و غيردائتقسيم احكام به دا در مى، شرايط قانونئمى (مجلس شورا يـا مشـاوران حـاكم) گذار
 عصر غيبت به تفصيل مطرح شده است.

ب ر مطالبى تحت عناوين نياز جامعه بـه فصل پنجم درباره موضوع حكومت، مشتمل است
حكومت، وظايف حكومت، امتياز جامعه الهى، ضرورت حكومت از ديدگاه اسالم، شرايط حاكم

و نقد نظريه عدم نياز به حكومت. در ادامه انواع حكومت  حكومـت از قبيلو زمامدار در قرآن
(حكومـت نماينـدگان دموكراسى جديـد،حكومت مستقيم همه مردم،ديكتاتورى)(زورمدارى 

 مطرح شده است. حكومت اسالمىو اكثريت)
پردازد كه اين نوع، بهترين فصل ششم به نوع چهارم حكومت، يعنى حكومت اسالمى مى
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طرحىو گردد. سپس نحوه حكومت اسالم در عصر غيبت تبيين شده شكل حكومت تلقى مى
و ديگر مسئوالن حكومت پيشنهاد  كه در نتيجه اجراى آن، آحاددهشنو در زمينه تعيين حاكم

و شناخت خود رأى خواهنـد داد. در خاتمـه بيـان ايـن  و آگاهى مردم تنها در حيطه تخصص
.ذكر شده استطرح، پانزده وجه امتياز براى آن 

و نهج البالغه از منظر مسائل سياسي در موردها كتاب.ششم  قرآن

و نهجـ تربيت اجتماعيـ 21  البالغه سياسي از منظر قرآن

و ديگران، شناسه: و منصور رجبيان ، ���- ��",+�	 تربيت اجتماعي سياسي از منظر قرآن
ش. 1389، )���	 ���0/�. �������	:قم

و يك خاتمه تدوين شده است،اين كتاب موجز در يك مقدمه در بخـش اول.سه بخش
و اهداف تربيت اجتماعي قرـ به ضرورت و تعريـف مفـاهيمن اشاره شـدآسياسي از ديدگاه ه

و مباني تربيـت اجتمـاعي.مرتبط با بحث آورده شده است از سياسـيـدر بخش دوم اصول
در قرآنو اسالم نظر درـ بخش سوم راهكارهاي تربيت اجتماعيبررسي شده است. سياسي

و نهج  گيـري مختصـري از مباحـث مـورد نظـر در خاتمه نتيجهگرديده بررسي ��",+	قرآن
 ان آورده شده است.نويسندگ

و نهج البالغ عوامل سقوط حكومتـ 22 هها در قرآن

و عوامـل سـقوط حكومـت نصرت اهللا جمالي، شناسه: :، قـم
���- ��",+� هـا در قـرآن
.ش1378نهاوندي،

و انقراض امت در اين كتاب، عوامل سقوط حكومت و در شرح آنها ها ها بر شمرده شده
و نهج البالغه استناد  عدم پيروي از رهبري جامعه،،گرديده است. به نظر نويسندهبه قرآن

و بي و اختالف، استبداد رأي، دنيا ظلم گرايي سران امت، عبـرت عدالتي، ترك جهاد، تفرقه
و تهيدستي، برخورد ناشايسته، انداختن بار سنگين نگرفتن از انقراض امت هاي پيشين، فقر

و گرايش به  و دور شدن به دوش مردم، جلوگيري از حق باطل، عدم شناخت حق از باطل،
و،آياتمستند به . اغلب مطالب كتابستها عوامل سقوط حكومتاز از رحمت خدا روايات

و شرح آنها  ست.توضيح



بع
من

اس
شن

ي
ت
اس
سي
و
آن
قر

145

و نهج البالغه در تبيين سيره حكومتي رهبران جامعهـ23  بررسي تطبيقي قرآن

و نهـج البال اعظم سلطاني، شناسه: در تبيـين سـيره حكـومتيهغـ بررسي تطبيقي قرآن
.ش1389دانشگاه رازي،:، كرمانشاهرهبران جامعه

و نهج البالغه را در زمينه نوشتاراين سيره حكومتي رهبـران در صدد است كه نظر قرآن
و مفهـوم نخست فصل در دو مورد بررسي قرار دهد. جامعه  و كليات شناسـي برخـي از لغـات

فه استاصطالحات اختصاص يافت صل سوم به بررسي سيره حكومتي رهبـران جامعـه در . در
و سياسـت، رعايـت اصـولهسياست داخلي پرداخته شد و اصولي همچـون آميخـتن ديانـت

و خودكامگي، وحدت بخشي، مردم و آزادي مـردم اخالقي، عدم استبداد داري، تـأمين امنيـت
ه به يگـانگي هـدف كلـي كه با توجارائه شده استو اين نتيجههو... مورد بررسي قرار گرفت

و اخالق، و رهبران جامعه بايد در سياست خـود نيستند سه مقوله از هم جدا هر دين، سياست
و اصول اخالقي پايبند باشند. همچنين رهبران جامعه بايد حكومـت به آموزه هاي دين اسالم

و زمينهبدانند را همچون امانت و استبداد پرهيز نمايند سياسي مـردم هاي مشاركتو از ظلم
و نظارت بـر  و كنترل را فراهم آورند. گزينش كارگزاران حكومتي بر اساس معيارهاي صحيح

. در فصل چهارم سيره حكومتي رهبـران استعملكرد آنها از ديگر نتايج حاصل از اين فصل 
ال كه رهبران جامعه بايد از بيت المارائه شدهو اين نتيجههدر اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت

و توازن ثروت در جامعه بكوشـند.،به دقت پاسداري كرده در جهت برقراري عدالت اقتصادي
و اختالس از ديگر برنامه و مفاسد اقتصادي همچون ربا، احتكار هـاي اقتصـادي مبارزه با فقر

و تربيـت دانسته شده رهبران در جامعه  است. در فصل پنجم سيره رهبـران جامعـه در تعلـيم
كه با توجـه بـه الگوپـذيري شـديد مطرح شدهو اين نتيجههبررسي قرار گرفت همگان مورد

و در  و الگويي نيكو براي مـردم باشـند و زمامداران، رهبران جامعه بايد اسوه مردم از حاكمان
و حكمت، اعتال و تعليم كتاب و خيرخـواهي بـراييجهت تزكيه و بصيرت مردم سطح فهم

ن يز به سيره حكومتي رهبران جامعه در سياست خارجي پرداخته آنها بكوشند. در آخرين فصل
و اين نتيجه حاصل شد و جهاد با طاغوتهشده كه رهبران جامعه بايد اصل دعوت به توحيد

و دوستي، تـولّي دهند را مورد توجه قرار  و مبناي روابط خود با ديگر جوامع را بر اساس صلح
اي كه منجر به تسـلط بيگانگـان بـر جامعـه نه رابطهو از برقراري هرگومبتني سازندو تبرّي

 اسالمي شود، اجتناب نمايند. 
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رهتومكح. 24 ديريبو ن رآنقاندگ از هالغبالجهو

و نهج البالغزهرا عاشرزاده، شناسه: و رهبري از ديدگاه قرآن ص:خوي،هحكومت .ش1383قراقوش،
و رهبـر از ديـدگاه قـرآن سي برخي از جنبهدر اين كتاب به اختصار به برر هاي حكومـت

و حكومت از منظر امام علـي  و سياست و دولت از نگاه آيات الهي و اسالم در نهـجjكريم
 البالغه پراخته شده است.

 قرآن كريم از منظر سياسي بررسي موضوعات خاص.گروه هفتم

 قصص المنافقين في القرآنـ 25

ش.1385، انتشارات نهضت، قصص المنافقين في القرآنمد، شناسه: محمدي گيالني، مح
و سپس به صورت عنوان ؛مطالب آورده شـده اسـت هاي متوالي اين كتاب در يك مقدمه

در هيچ فصلي پيش،رو از اين و  صفحه به زيور طبع آراسته گشته است. 151بيني نشده است

 حكومت در قرآنـ 26

 تا.بيدفتر نشر پيام،:قم،حكومت در قرآنبهشتي، احمد شناسه:
يحكومـت جمهـوريلتشـكينآغـازيهـا سـالي،شمس 1360ةدهيننخستيها سال

خمينايدفق يانگذاربنيبه رهبرياسالم ويسبود. بـا وجـود تأسـeينينظام، حضرت امام
سوينايلتشك و از سـو ياتحيمدر تعال يشهريينظام منحصر به فرد كه از يبخش اسـالم

ديبه آرايمتك يگرد ويدر محافـل حـوزو ياريهنـوز سـؤاالت بسـيبعد نظررمردم بود،
 وجود داشت.يدانشگاه

و اصول حضرت امـام درeآيت اهللا بهشتي به عنوان يكي از شاگردان دروس خارج فقه
و در دورة اول نماينـدگي مجلـس از شهرسـتان فسـا، تبعيد دوران قبل از  معظم له به عراق،

مي تصميم به معرفي در مباني فكري قرآن در باب حكومت اسالمي و كتـاب حكومـت گيـرد
و قرآن را به رشتة تحرير در مي آورد. در ايـن كتـاب، موضـوعاتي همچـون حكومـت الهـي

و  حكومت جاهلي، پايگاه مردمي حكومت، حكومت ايدآل براي جامعة ايدآل، حكومـت عقـل
ح و اطاعت در نظام اجتماعي اسالم، كومت در عصر غيبت كبري، انـواع والء، عقال، حاكميت

و زعامت فقيه جامع الشرايط با شيوه و تخصصـي نظر قرآن در بارة عصر غيبت، اي اجتهادي
و بررسي گذاشته شده است.  به بحث
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و سنتـ 27 (كتاب و احاديث )حكومت اسالمي از نظر قرآن

و احاديحكومت اسالم يمي،حكمحمد رضا شناسه: و سـنت)(ك يـث از نظر قـرآن ، تـاب
.ش1391،�ياالح فرهنگيـيانتشارات علم:تهران
«آمده استمقدمه كتاب در د: و يدهفايكباشد، ينياگر حكومت، خطـر يـك مهم دارد

چن يدهبزرگ. فا ميناييها حكومتينمهم دياست كه و تعالينتوان و معارف را يـنديمرا
د اينو احكام و تروديمها تعل حكومت گونهينرا در ديجاد و ظاهر شعائر را برپا نگـه ينيكرد

و نسل د داشت دينها را به و با ديمو با تعالينتوجه داد و مردمـانيتتربينرشد آموز كرد
و حكومت يگرد د كشورها سينها را از مد ينيد ياستو .»آگاه ساخت ينيد يريتو

ها در اييبخش ذ»يانسانيها يژگيو«كتاب با عنوانيناز فصل نخست عبـارتيلو
:چنين آمده است» بدون فقري،زندگ«

دهند، مردمان را دچار فقريميلتشكيكه بعد از من حكومت اسالمي: كسانaپيامبر«
د (تا از حكومت مد ينيو فاقه نكنند ويو) به سـو ... گردنديدآن ناامياقتصاد يريتو كفـر

».سوق داده شوندياعتقاديب

 ن، تفسير آيات سياسي قرآنسياست در قرآـ 28

، تهـران: دفتـر سياست در قرآن، تفسير آيات سياسي قرآنعلم الهدي، سيد احمد شناسه:
.ش1392،ينشر فرهنگ اسالم

ويفلأتيكتاب در چهار بخش اصلينا شده است. بخـش نخسـت بـا عنـوان حكومـت
و حاكم دولت از منظر قرآن در بيتچهار فصل قدرت سلطه ويفرمانبر؛قرآن يانمشروع در

ب و سلطه حاكم؛قرآن ياناطاعت مشروع در بنايتقدرت و همچنـ يـان مشـروع در ينقـرآن
 كرده است.يقرآن را بررس يانبدرو اطاعت نامشروعيفرمانبر
يبشر بـرايترحكومت از منظر قرآن، امكان مظهييبخش دوم با عنوان مظاهر اجرا در

بيتحاكم بيتحاكميبشر برايتقرآن، وقوع مظهر ياناهللا در و بررسـ يـان اهللا در يقـرآن
ب . است شدهياهللا بررسيتحاكمييمظاهر اجرا يانچند پرسش در

ب و دولت از منظر قرآن در سه فصل به قـدرت يـان بخش سوم با عنوان عناصر حكومت
بيتحاكميياجرايابزارها بيترآن، قلمرو استقرار حاكمق ياندر و جمع يـان در و يـت قـرآن
بيتموضوع اعمال حاكمينهمچن ن ياندر تحقـق يندفرآيزقرآن پرداخته است. بخش چهارم

مياجتماعيدولت در زندگ تب نظراز . كنديم يينقرآن را
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سياصل مخاطب و انديو افراد ياسيكتاب حاكمان و دولت سر وكار دارند  كه با حكومت
آيدبا و تفس ياسيس ياتبا  داشته باشند.ييآن آشنا يرهايقرآن

 هاي سياسي قرآنآموزهـ29

هـاي صـدا وسـيما، مركزپژوهش:، قمهاي سياسي قرآنهزآموابو الحسن حسني، شناسه:
.ش1387

هـاي فلسـفه سياسـي، علـم هايي اساسي را در حوزه نگري در معارف قرآن، آموزه با ژرف
س و فقه ميسياست و طراحي نظام معرفت سياسي بر اساس قـرآن ياسي توان يافت. پردازش

و تفصيلي نياز دارد. در اين پـژوهش تـالش شـده اسـت بـا بررسـي  كريم، به كار تخصصي
. گـردد هاي سياسي قرآن كريم، تصويري اجمالي از چنين نظامي ترسـيم اجمالي برخي آموزه

. اهميت آمـوزه در تعريـف هويـت1نظر بوده است:مدها دو نكته بيشتر در انتخاب اين آموزه
و ايران در عصر حاضـر. بـا2سياسي انسان مسلمان؛  . اهميت آموزه در مسائل سياسي جهان

و كـافي هيچ يك از اين آموزه اين حال، به دليل گستردگي موضوع، تقريباً هـا بـه قـدر الزم
و برخي آموزه ني تشريح نشده كه نويسنده اندز حتي معرفي نگشتههاي بسيار مهم، مانند جهاد

 هاي سياسي بپردازد. تالش كرده تا به تبيين آموزه

 سيماي سياست در قرآن بر اساس تفسير نورـ 30

، تهـران: مؤسسـه سيماي سياست در قرآن بر اسـاس تفسـير نـور نادري، شناسه: مهدي
.ش1392، فرهنگي نور

كليركتاب بر اساس تفساين سينور در سه فصل به خطوط ي،اسـالم ياسـت حـاكم بـر
سيداخل ياستس بيخارج ياستو آيتخصصيبا نگاه المللينو روابط قرآن ياسيس ياتبه

 پرداخته است.
ايها بخش از نو آيديكتاب برمينگوناگون  سياسـت تـا قصـد داشـته اسـت يسـنده كه

چهكنديدر جامعه كاربردرايقرآن يكـاربردي،قرآنـيبه زندگ يدنرسياز راهكارها يكي؛
قرآنيموضوعيكبه تفكيكاربرديكتاب با نگاه اينو است قرآن در جامعهلئكردن مسا

و با نگاهيمكر يبررسـيفرهنـگ قرآنـ سازييرا در جهت بوم ياستسيتخصصيپرداخته
 كرده است.
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 سكوالريسم از منظر قرآنـ 31

، مقـام ينـدگي نهـاد نما:، قـم از منظر قرآن يسمسكوالراسدي نسب، علي شناسه: محمد
.ش1386، ها، دفتر نشر معارف در دانشگاهيمعظم رهبر

د يسمدرباره سكوالر يليو تحليكتاب بررس اين  يخ،قرآن است. ابتدا مفهـوم، تـار يدگاهو
زميمبان ـ سـپس نظر،شـدهيبررس يسمسكوالرشيدايپ هاي ينهو گونـاگون دربـاره هـايهي

و انواع سكوالر يدايشپ ا يسمو تحوالت آن در غرب و از ظهور در جهـان يدهاينبحث شده
و حاويك يسماسالم سخن رفته است. سكوالر و مؤلفه مشخصهيفرهنگ كهييها ها است

و نگرش قرآن نسبت به دن هيابا فرهنگ ندارد.يسازگاريو قانونگذاريستو آخرت، انسان،
م يسندهنو و تفاوت مشخصهينا كنديتالش .يدنما يانبيروشنيها ها را در مثال ها

 نقد بنيادين سكوالريسم از منظر قرآنـ 32

ش.1390سايه گستر،:، قزويننقد بنيادين سكوالريسم از منظر قرآنقاسمي، حميد رضا شناسه:
و تحليلي، درباراين كتاب با نگاهي نقادان و ديـنهه از؛گرايـي نوشـته شـده اسـت اسالم

و معرفـي انـواع،رو اين و مخالفت با ديـن) (دنياگرايي و مفهوم سكوالريسم پس از بيان معنا
و يسمپيدايش سكوالرههاي مختلف دربار آن، به شرح ديدگاه و مبـاني آن پرداختـه و اصول

و عرصـه ردهكبررسي را سپس نسبت قرآن با سكوالريسم و است. قلمروهـا هـاي اجتمـاعي
و حاكميـت دركنقد همچنينو سياسي قرآن  هاي ناصحيح جدايي قـرآن از امـور اجتمـاعي

.از ديگر مطالب كتاب استسياسي 

و السلطان هموم اسالميـ 33  معاصرههالقرآن

ال رآنق ال،دييوهيمهفشناسه: ه طانلسو :رهاهق،دييوهيمهف،رهاصعمهيالماسومم:
.ق1423، روقش دارال

1 اين كتاب در شش فصل با عناوين ذيل تـدوين شـده اسـت: 2����$��� 34��5� 	�/6�
 321�78�������9 :������ 	����� 3���$�� 1 ;����	<&�� ��& %& �=��! 1 >���� %& 4,? 3.

و انقالب اسالميـ 34  قرآن

و انقالب اسالمنژاد، يديجم اعظم شناسه: تيقرآن امـام ياسـيس يشـه بـر اند يـدكأ، بـا
شه ينيخم .ش 1390امير كبير،:تهراني،مطهريدو
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و نارضايتي از وضع موجود؛و چارچوب نظري كليات و خشم و نظام سياسـي؛قرآن قرآن
و حـس پرخاشـگري عنـاوين فصـول  و نفـي و انكار و روحيه طرد و همچنين قرآن مطلوب

.دهند چهارگانه كتاب حاضر را تشكيل مي
( گونـه؛انواع تعاريف انقالب؛پيشينه پديده انقالب؛مفهوم انقالب ) شناسـي تيپولـوژي

؛بعـد روانشناسـي؛شناختيهعبعد جام؛شناسي پديده خشونت گونه؛مفهوم خشونت؛انقالب 
ازتب؛اهللا مطهـري دربـاره جامعـه بينش سياسي آيت؛ويژگي آرمان شهر ليـغ جـدايي ديـن

و فحشا؛سياست شرط وجود؛عدم مشروعيت نظام سياسي موجود؛مفهوم ظلم؛رواج فساد
ــي  ــرورت اجتمــاعي؛ـآزادي سياس ــت ض ــنت اســالمي؛ حكوم ــهو س  رهبــران روي

و اهـداف حكومـت؛مفهـوم مشـروعيت الهـي؛اسالمي حكومت مشروعيت ديني؛ اصـول
و جهادضرور؛جهاد؛شكل حكومت اسالمي؛اسالمي و لزوم مبارزه و؛ت قيـام بـراي خـدا

و رهايي مستضعفين؛حفظ اسالم و ستم و استقامت؛رفع ظلم هاي قرآن سـيره آموزه؛صبر
و اولياي الهي  و نهي از منكـر؛و رويه پيامبران و بصـيرت؛شرايط امر به معروف ؛آگـاهي

و عمل صالح و ايمان و نهي از منكر؛تقوا و اعـراض؛مراحل امر به معروف ؛مرحلـه هجـر
در؛مرحله زباني و همچنين خاتمه از جمله موضوعاتي هسـتند كـه نويسـنده مرحله عملي

و بررسي مي  كند. كتاب خود آنها را واكاوي

و سنتـ 35  نظريه قدرت برگرفته از قرآن

و سـنت نظريه،حتفمشناسه: محمد هادي بوسـتان كتـاب،:، قـم قدرت برگرفته از قرآن
.ش1388
وداستحصال گـردينديكتاب تالش شده است تا دولت مقبول از نگاه منابع نقلينا در
سهينظريدو تولتضروريها مؤلفهينبا تدو و سنت، بـه ياسيمدون قدرت برگرفته از قرآن

چي،خاسـتگاه حكومـت اسـالم يينپرسش تب و د يـنش سـاختار اخـالق ينـي، اركـان دولـت
شيزمامدار معيشارع پاسخ مطلوبِيِحكمرانهيوو  يـق سنجشِ توف يارهايدرخور داده شود.

ديمرزهاي،آرماناي زمامدار در تحقق جامعه و راه ين،دولت يهـا ضرورت مهـارت حاكمـان
د  يسـتمسيو درونـ يشـينيپ يني،پسـياست كـه بـه عنـوان اجـزايامور يگراعمال آن، از

 قرار گرفته است.يلو تحليمطلوب مورد بررسيحكومت
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و مقبوليت دولت در قرآنـ 36  مشروعيت قدرت

و مقبوليتدر اسالم: مشروعيحقوق عموم مباديد،ياوج: محمد جواد شناسـه  يـت قدرت
.ش1388ميزان،:، تهراندولت در قرآن

و دولت مورد تأييد قرآن بـه بررسـي ويژگـي در اين هـاي كتاب با هدف تبيين قدرت مشروع
و مقبوليت در اسال و نيز از منظر ساير متفكران مشروعيت و ساير اديان در پرداختـه شـده اسـت.م

ب . شـده اسـت روش تـدبري در آيـات انتخـاب،هاي بررسي متون دينـي بررسي روشافصل اول
و تقسيم مچنينه و نزديـك بـه بندي معاني مشروعيت و نيز اصطالحات مـرتبط هاي مختلف آن

و اين مفهوم مانند مقبوليت، قانونيت، كارآم و آسيب... دي، مصلحت، حاكميت شناسي آنهـا در قرآن
و جديد غرب درباره اين مفاهيم بررسي  و فالسفه بزرگ قديم .شده استدر ديدگاه انديشمندان

 تهديدات نرم سياسي در قرآن كريمـ 36

مركـز اسـناد:، تهـران تهديدات نرم سياسي در قـرآن كـريم محمد جواد جاوري، شناسه:
.ش1392، انقالب اسالمي

ش روشي،چگونگ يت،، ماهتالش شدهپژوهش در اين و در يداتتهد هاي يوهها نرم تنها
س د ياسيعرصه كر يدگاهاز  شده است.يمو در دو بخش تنظشوديبررسيمقرآن

ا يداتاز تهديبخش نخست، تالش شده شناخت جامع در بـه،رو يـن نرم ارائـه شـود؛ از
و اهداف، كاربرد، شاخصمفهوم، از جملهيمباحثيبررس و و عرصـه هـا، يژگـي ها هـا، منـابع

و در بخش دوم كه مهميدتهديها روش  يادشـدهيقبخش تحقينتر نرم پرداخته شده است
نـرم يـدات تهد يـلو تحليبـه شـناخت، بررسـيقرآن هايزهبا استفاده از آمو يسندهاست، نو

 فصل پرداخته است.13در ياسيس

eات قرآني فلسفه سياسي امام خمينيدر آمدي بر مستندـ 38

سيبر مستندات قرآنيدرآمد،ييزاكلشناسه: نجف خم ياسيفلسفه  دفتـر:قم،ينيامام
.ش 1386،ياسالم تبليغات
رو كتاباين اثـر ايـن در قرآن به نگـارش درآمـده اسـت. ياستسيو هدف اصل يكردبا

بن است يدهكوش سيممفاه ترين ياديتا  نگـاهيدررا سياسـي فلسـفه يعنـي ياسـيو مباحـث
كربه يقيتطب خميمقرآن  در پنج فصل بكاود.eينيو سخنان امام
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رو يسندهنو م ياسيس يكرددر مقدمه كتاب با تأسف از عدم بانويسديبه قرآن اذعـان يـد:
شا  با يسـته كرد كه مفسران قرآن تـاكنون توجـه س بـهيا يسـتهو در قـرآن ياسـت موضـوع

م نداشته سنمفسران موجود، آنا ياناند. در بس ياسيكه به مباحث  نادرند. يارتوجه كرده اند،
از ياسـيس شناسييهست؛يو چارچوب نظريممفاهينمذكور در پنج فصل با عناو كتاب

خميممنظر قرآن كر و امـاميماز منظـر قـرآن كـر ياسـيسيشناسـ انسـان؛eينـيو امـام
س؛eنييخم وeاسالم از منظر امام ياسينظام و كـار و باالخره اهـداف  هـاي يـژهو قرآن

س د ياسينظام ا يدگاهاسالم از و  شده است.يلتشكjمامقرآن

 بندي سياسي در قرآنصفـ 39

انتشارات علمي فرهنگي،:، تهراندر قرآن،بندي سياسي صفعلي خان محمدي، شناسه:
.ش1387

سيكل نديبيمتقسيكقرآن در و باطل تقسـ ياسيخطوط ويمجامعه را به دو صف حق
ميرنظ ينيبا عناو و... كه نماؤمسلمان،  يـرنظ ينيو عنـاو،جبهه حق هسـتند يندهمن، مجاهد

و... كه نما از،جبهه باطل هستند يندهمنافق، كافر، مشرك . كنـديمـيزمتما يكديگرآن دو را
آبكتااين نگارنده در تب ياتبا استناد به آن يـين قرآن نخست به و انـواع و باطـل واژه حـق

و سپس ضرورت مرزبند و باطـل را بررسـيهاو نشانهيپرداخته كـرده اسـت.يصف حـق
رو آن و آس يكردهايگاه اهداف، كاركردها و در ادامه به صـف شناسييبصف باطل را مطرح

نيرنظ ينيعناوبا حق  شو... اشارهيفكر اآگاهيغفلت از دشمن، مواجهه هاي يوهكرده است.
.دهديميلكتاب را تشك يانيبا صف باطل موضوع بخش پا

 مستضعف در قرآنـ 40

ش.1362طريق القدس،:قم، مستضعف در قرآناحمد بهشتي، شناسه:
آييها كتاب، حاصل بحثينا ش 1360هدهـ يـل در اواياهللا بهشتيتاست كه حضرت

خ واقعjالشهداء سيد حضرت مسجددر  امـام دعـوت بـه بنـا تهـران،يهاشـم يابـان در
از جوانـانيگروهـيبـرايعرفـان يـونس سـيد االسالم حجت مرحوم مسجد، اين جماعت

كيقـرآن، موضـوعات ياتآايكتاب بر مبن ايندر. كرديميستدر ؛يسـت؟ ماننـد مستضـعف
 يـدئولوژيا؛يـدي توح ينـيب مستضـعفان در جهـانهينـدآ؛يديتوحهجامع؛انسانيها يژگيو
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و استكباريمترق و جهاد رها يدئولوژيا؛اسالم در رابطه با استضعاف جهاد اكبـر؛بخشييما
و استضــعاف؛و جهــاد اصــغر و سرنوشــت؛تاز كثــرت بــه وحــد؛تضــاد اســتكبار ســرانجام

پد؛مستضعفان و نيهـا يـده چرا جهان يآگـاههزمينـ كـردن فـراهم؛خداسـت؟ يازمنـد آن
ياستضـعاف زداينمحور قـوان؛حقوق مستضعفانيندر جهت تأمينوانقيعتشر؛مستضعفان

چ زم؛يست؟اسالم كل يدنتداوم بخش؛مستضعفان يروزيپهينفراهم كردن يهـا ينـهزمهيـ به
بس؛ارضد استكب و بررسيلپراكنده به تفص يروهاينيسازو هماهنگيجو قـراريمورد بحث

 گرفته است.

و سيره نبويدرآمدي تحليلي بر جايگاهـ 41 و جنگ در قرآن  صلح

و سـيره نبـوي امير ذوقي، شناسه: و جنـگ در قـرآن ، درآمدي تحليلي بر جايگـاه صـلح
.شj،1388تهران، دانشگاه امام صادق
آن اين اثر به عنوان نمونه و بايسـتگي و جنگ اي عملي از فقه قرآني به تبيين جايگاه صلح

ب را مطـرح كـرده هـا سـئوال، اينراي بررسي اين مسئلهدر فقه اسالمي پرداخته است. نگارنده
و سـلطه هايي همچـون شـرك است: فرهنگ اسالمي با مؤلفه پـذيري سـتيزي، جهـادمحوري،

هم تواند داعيه چگونه مي و هـا باشـد؟ بـه زيستي در روابط خارجي خود با ديگر فرهنگ دار صلح
و با رجوع به منابع فقه، اصل  و همزيستي طور كلي از ديدگاه فقهي در روابط مسلمانان بر صلح

و مبارزه؟ اگر  و هـم اصل در روابط مسلمانان است يا بر جنگ و بر صـلح زيسـتي اسـت، جهـاد
و چه زمان مشـروع مـي مبارزه با اين همه تأكيد بليغ بر آن، در كجا نقش ايفا مي در كند شـود؟

و مبـا  و جنـگ و قاعـده اسـت و عدم تنش، اصـل اسـتثنايي بـر آن يـا رزه اين بحث، آيا صلح
و صـلح، اسـتثناي  و مبارزه است و اسـتآن برعكس، اصل بر جنگ ؟ يـا اينكـه اساسـاًً اصـل

 توان در اين رابطه تثبيت نمود بلكه هر يك از آن دو، تابع شرايط خود است؟ اي نمي قاعده
و كليات«بخش اول با عنوان در سه بخش تشكيل شده است.دركتاب اين هب» تعاريف

و محوري كتاب همچون جهـاد، جهـاد ابتـدايي، جهـاد بررسي واژه و اصطالحات پركاربرد ها
و كافر حربي پرداخته شـده اسـت.  (مهادنه)، كافر، اهل كتاب، مشرك در دفاعي، صلح، هدنه

: قتال در نگاه اسالم، سير تشريع مطرح شده استمباحث اين»قتال«عنوان ذيل بخش دوم 
و اهل سـنت، جهـاد ابتـدايي از ديـدگاه جهاد در اسالم، جه اد دفاعي از ديدگاه فقهاي اماميه

و اهل سنت، ضابطه مشروعيت جنگ با كافران، عدم منافـات وجـوب آمـادگي  فقهاي اماميه
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و دفاعي در جامعه اسـالمي بـا اصـالت صـلح. و«بخـش سـوم بـا عنـوان در نظامي صـلح
هم» زيستي هم و و مباحث اهميت صلح و فقـه هـم زيستي، صلح زيسـتي در قـرآن، روايـات

و تقدم صلح بر جنگ از ديدگاه فقهاي اسالمي، احكام هم و ادله آن، ترجيح زيستي با كافران
و اهل سنت، هم و مبارزه فرهنگي با آنان اماميه .آمده است زيستي با كافران

 شناسي از ديدگاه قرآن دشمنـ 42

د دشمنسيد كمال حسيني، شناسه: ش. 1386لوح محفوظ،:، قميدگاه قرآنشناسي از
در.اين كتاب در پنچ فصل به مباحث دشمن شناسي از ديدگاه قرآن كريم پرداخته اسـت

دراسـت شده شناسي در مراحل سه گانه بررسي هاي دشمن فصل اول نيازمندي فصـل دوم.
و ويژگيو در شناسي گستره بحث دشمن مطـرح هاي آنها از نظـر قـرآن فصل سوم دشمنان

هـاي مبـارزه بـا شـيوهو هاي مبارزه از ديـدگاه قـرآن شيوهو پنجم فصل چهارمدودر است.
.شده استدشمنان از ديدگاه قرآن پژوهش 

 زندگي در صلح از ديدگاه قرآنـ 43

د زندگي مقدس، يهيفقشناسه: نفيسه قم: سپاه پاسداران انقـالب،قرآن يدگاهدر صلح از
.ش 1390 يت،زمزم هداي،اسالم يقاتتحق پژوهشكده يه،فقيول نمايندگيي،اسالم

هايي از محورهاي اهتمام دين اسـالم نسـبت بـه كوشش كرده تا گوشهشنويسنده در نوشتار
و دوري از ناهمگوني و نـزاع را تشـ اصالح مجتمع بشري بر اساس صلح و تشـتت و تبيـين ها ريح

و صلح در جوامع ارانمايد  . بـر اسـاس دهدهئو راهبردهاي قرآني آن را در گسترش فرهنگ عدالت
ـ مدارانه، مبتني بر ارا هاي دين عالوه بر طرح استراتژي صلح اين نوشتار، آموزه ثرؤه راهبردهـاي مـ ئ

و سلم است؛ به عد گونه در گسترش صلح الت دينـي برخـوردار اي كه همگان بتوانند از قانون جامع
و حيات طيبه بهره و با زندگي در صلح از دستاوردهاي متعالي حيات انساني .مند گردند شوند

و روابط بين المللـ 44  قرآن

و روابط بين المللمحسن قبادي، شناسه: ش.1387كومه،:، قمقرآن
بيهايپردازيهبا توجه به عصر نظردر اين اثر سعينروابط تكشدهيالملل آ يـه است با  يـات بـر

س و دaاعظم يامبرپ يرهمحكم خداوند و مجرjياله يامبرانپ يگرو روش  يـان به عنوان رسوالن
ب كا يانرسالت، و در كل اعصاريها را برا برنامهينترملشود كه اسالم .داردكل بشر
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كر يانب به غايمقرآن زميختاريتو نهايت، و آنان وارثان انـد.نيدر دست صالحان است
د،نه تنها در اسالم يدهعقينا و هر كدام با ذكر نام يگربلكه در و اعتقادات وجود دارد مذاهب

زميخود معتقدند روزگاريمنج و منجينوارثان زمآيخواهند شد و داديننها را پر از عـدل
 كرد. اهدخو

ايزن مسلمانان رس يكيآخر الزمانياند كه منج يدهعقينبر به نامaول خدااز نوادگان
كه»fيمهد« و ستميادنپر شدن از پس است خـوديحكومت جهان،ظهور كرده،از ظلم

و قسط بنا  .كندميرا بر اساس عدل
هاي فصل اول داراي دو بخش با عناوين رهيافت.اين كتاب در سه فصل ارائه شده است

و چيستي روابط بي دوم . در بخش اول فصـلستا المللنروابط بين الملل از ديدگاه فالسفه
و رهبـري،به سياست داخلي همچون حاكميت سياسي وگـذاري در اسـالم قـانون،حكومت ،

و در بخش دوم و قدرت از ديدگاه قرآن و با مباحثي همچون سياست خارجي به اخالق قرآن
و انحطاط تمدن و صلح در اسالم و جنگ فصـل سـوم بـا عنـوان.اسـت پرداخته شـده ... ها

و مسـأله مباحثت جهاني حكوم و حكومت در عصر غيبت و حكومت جهاني قدرت نامحدود
.در دو بخش سامان يافته استآخر الزمان از ديدگاه غرب 

 اصول روابط بين الملل در قرآنـ 45

ش.1392مهر زهرا،:، نجف آبادنآاصول روابط بين الملل در قرنرگس حيدري، شناسه:
ميدر د تا بر اساس آيات قـرآن كـريم بـه تبيـين اصـول روابـط كوش اين كتاب نويسنده

و سيره پيامبر اكرم و بين الملل اسالم رو؛بپردازدaخارجي در فصل نخست اصـول،از اين
و اصولي مانند اصـل آزادي عقيـده، اصـل تبليـغ، مطرح شده روابط بين الملل در زمان صلح 

ممنوعيت گـزينش همـراز، اصـل اصل سيادت، اصل استقالل، اصل عدالت، اصل وفا، اصل
و نيكوكاري بيان شده است دركرامت، اصل احسان فصل دوم اين كتـاب اصـول مـد نظـر.

كه شامل اصولي ماننـد اصـل دعـوت، آمده است قرآن كريم در روابط با كفار در زمان جنگ 
و حمايـت از اسـراء  و كهنساالن، صلح، تبري و كودكان امان دهي در جنگ، حمايت از زنان

و والء مي شود. در فصل سوم به اصول مد نظر قرآن در روابط با مسلمين مانند اصـل اخـوت
و در پرداخته  و ارائه پيشنهادات دو فصل پاياني جمعشده .آمده استبندي
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 نتيجه

در گـروه.دشـ هفت گـروه كلـي تقسـيم به هاي مرتبط با مباحث سياسي در قرآن كتاب
مياند،ي تدوين شدهكه با گرايش سياسيتفاسير،نخست هايي درگروه دوم كتابگيرند. قرار

و سياست مربوط به كه به صورت مستقيم  ميموضوع قرآن گيرد. در گـروه سـوم است، جاي
و اصول سياسي قرآن  قـرار هـايي گـروه چهـارم كتـاب مطرح شده اسـت. در بحث از مباني

مخگيرند مي هـاي هـا يـا مكـان تلف در زمانكه به بررسي نقش سياست در تفسير يا تفاسير
و يا در صدد بيان رابطه سياست با قرآن هستند. خاص مي هـايي كتابدر گروه پنجم پردازند
كه جاي مي به بحث از سياسـت در قـرآن در كنـار برخـي از موضـوعات ديگـر ماننـد گيرند

دراند مديريت يا حقوق پرداخته مي گروه ششم كتاب. موضـوع از توان يافت كه يـك هايي را
و گـاه مقايسـه  و نهج البالغه مورد كـاوش موضوعات يا مسائل سياسي را همزمان در قرآن

واند قرار داده يـك يـا چنـدي،هايي هستند كه به صورت تفسير موضوع گروه هفتم پژوهش؛
يا آيات سياسي قرآن را مـورد تفسـير قرار داده موضوع سياسي را در قرآن كريم مورد بررسي 

 اند.دهقرار دا
نويسنده با توجه به ضرورت كارهاي پژوهشـي در موضـوع سياسـت در قـرآن، پيشـنهاد

و تـالش مي مضـاعف كند كه دانشوران اين عرصه، به لزوم كار بيشتر در اين زمينه پي برده
و موضوعي سياسي خود را  و موضـوعات جديـد به كـار گيرنـد در راستاي ارائه تفسير ترتيبي

و پاسخ قرآن را در اين گونه موضوعات دانش سياسي را به تـا بـه دسـت آورنـد قرآن عرضه
 شاهد جبران كمبودهاي پژوهشي در اين زمينه باشيم.
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ش.1389
و سيره نبوي، تهران: دانشـگاه.18 و جنگ در قرآن ذوقي، امير، درآمدي تحليلي بر جايگاه صلح

ش.j،1388امام صادق
و ديگران، تربيت اجتماعي سياسي.19 و نهج البالغـة، قـم: جامعـة رجبيان، منصور از منظر قرآن

ش.1389المصطفي العالمية، 
و مفسران،، عليرضا، تأثير جريانيمترس.20 ، قـم: مؤسسـه بوسـتان كتـاب هاي سياسي بر تفسير

ش.1388
ش. 1389، زارع قراملكي، محمد، اصول تفكر سياسي در قرآن، تهران: كانون انديشه جوان.21
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و نهج البالغة در تبيين سيره حكـومتي رهبـران جامعـه،.22 سلطاني، اعظم، بررسي تطبيقي قرآن
ش. 1389كرمانشاه: دانشگاه رازي، 

ش.1391سيدين، سيد محسن، سياست در قرآن، تهران: انتشارات اوامتن،.23
ق.1425آن، بيروت: دارالشروق، شاذلي، سيد بن قطب ابراهيم، في ظالل القر.24
و نهج البالغه، خوي.25 ش. 1383قراقوش،» عاشرزاده، زهرا، حكومتو رهبري از ديدگاه قرآن
ق.1423عبده، محمد، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار أحياء التراث العربي،.26
فر.27 هنـگ علم الهدي، احمد، سياست در قرآن، تفسير آيات سياسي قرآن، تهـران: دفتـر نشـر

.ش 1392، اسالمي
ق.1399فضل اهللا، محمد حسين، من الوحي القرآن، بيروت: دار المالك،.28
، زندگي در صلح از ديدگاه قرآن، قم: سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نماينـدگي.29 فقيهي مقدس، نفيسه

ه ش.1390 دايت، ولي فقيه،پژوهشكده تحقيقات اسالمي، انتشارات زمزم
همهف.30 ال رآنقال،ديويي ه طانلسو قرهاصعمهيالماسومم: ق.1423، روقش : دارالرهاه،
ش.1390قاسمي، حميد رضا، نقد بنيادين سكوالريسم از منظر قرآن، قزوين: سايه گستر،.31
ح قاضي.32 و و انديشـه اسـالمي، زاده، كاظم، سياست كوم در قرآن قم: نشر پژوهشگاه فرهنـگ

ش.1384
و روابط بين الملل، قم: كومه،.33 ش.1387قبادي، محسن، قرآن
ش.1389كوشكي، محمد صادق، جستاري در مباني سياسي مطلوب قرآني، تهران: انتشارات عابد،.34
، قـم: دفتـر تبليغـات، درآمدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خمينـي لك زايي نجف.35

ش. 1386اسالمي،
و شـهيد مجيدي.36 و انقالب اسالمي با تأكيد بر انديشـه سياسـي امـام خمينـي نژاد، اعظم، قرآن

ش.1390مطهري، تهران: امير كبير، 
صف.37 ش.1387بندي سياسي در قرآن، تهران: انتشارات علمي فرهنگي، محمدي، علي خان،
ش.1385نافقين في القرآن، انتشارات نهضت، محمدي گيالني، محمد، قصص الم.38
م.1985مراغي، احمد مصطفي، تفسير المراغي، بيروت: دار إحياء التراث العربي،.39
، تهران: سـازمان عقيـدتي سياسـي ارتـش جمهـوري مسعود پور، علي اكبر، سياست در قرآن.40

ش.1386اسالمي ايران، دفتر سياسي،
و سيا.41 ش. 1377ست در قرآن، قم: مؤسسسه آموزشي امام خميني، مصباح يزدي، محمد تقي، مديريت
ق.1425مغنيه، محمد جواد، التفسير الكاشف، قم: مؤسسة دارالكتاب االسالمي،.42
و دوم،.43 و همكاران، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب االسالميه، چاپ سي ش.1374مكارم شيرازي، ناصر
ش.1392، ير نور، تهران: مؤسسه فرهنگي نورنادري، مهدي، سيماي سياست در قرآن بر اساس تفس.44
م.45 و سـنت، قـم: بوسـتان كتـاب،حتف هادي ش.1388، محمد هادي، نظريـه قـدرت برگرفتـه از قـرآن




