
  

  

  

  

  

  
  رويكردهاي مطالعات سياسي در قرآن كريم

  *رضا بهروزي لک غالم
)٦٢-٣٩(  

  

    چكيده   
ترين پيام الهي براي سـعادت بـشر، هرچنـد پـس از نـزول                 قرآن کريم، اين متقن   

وپاگيري   هاي دست   است، تاکنون براي گشودن گره      همواره در اختيار جهانيان بوده    
براي جبران ايـن    . است  که بشر را از سعادت بازداشته مورد توجه جدي قرار نگرفته          

گيـري از قـرآن کـريم     توان با بهره   خأل بايد به اين پرسش پاسخ داد که چگونه مي         
کشف اين چگونگي از طريـق تفـسير        ). سؤال(وفصل کرد     معضالت سياست را حل   

سازي دانـش   بخشي به آن، همسو با اسالمي       موضوعي سياست در قرآن و مرجعيت     
بررسـي ايـن فرضـيه منـوط بـه شناسـايي و تبيـين               ). فرضيه(سياسي، ميسر است    

، با اين نيت که مرجعيت      )روش(قرآن کريم است    رويکردهاي مطالعات سياسي در     
اسـاس، بايـد گفـت مطالعـات          بـراين ). هـدف (علمي قرآن به تصوير کشيده شود       

بررسـي  ( اول    بـر مطالعـات درجـه     ) تأثير قـرآن بـر مطالعـات سياسـي        (دوم   درجه
  ).ها يافته(رجحان دارد ) هاي سياسي قرآن ديدگاه

  واژگان كليدي
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  مقدمه

  ترين منبع انديشه و تفکر اسالمي و آخرين پيام الهي بـراي بـشر               منزلة مهم   قرآن کريم، به  
بازخيزي، بيداري اسالمي   . و تبيان کل شيء، جايگاه ارزشمندي در جوامع اسالمي دارد         

 بازگشت به قـرآن کـريم را سـرعت          دو سدة اخير آهنگ     و احياي تمدن اسالمي در يکي     
هـايي گونـاگون، ديـدگاه قـرآن در بـاب            که امروزه، به صورت     است، چنان   بيشتري داده 

موضوعات مختلف، از جمله سياست، و چگونگي طـرح و اسـتفاده از قـرآن کـريم در                  
  .شود موضوعات گوناگون علوم انساني و علوم طبيعي و دقيقه بررسي مي

تنباط و استخراج مطالب متقن و مستحکمِ قرآنـي نيازمنـد           بدون ترديد، چگونگي اس   
. طلبـد   دوم است، که امعان نظر بيشتري، در اين زمينه، مي           شناختي و درجه    تأمالت روش 

 ايراني ما، هرچند طـرح ايـدة مرجعيـت علمـي قـرآن کـريم                -در جامعة امروز اسالمي   
 در اين خـصوص     هايي جدي و مهم     تر ساخته، هنوز بحث     اهميت اين بحث را مضاعف    

  که بحث چگونگي مرجعيت علمي قرآن کريم به بحثـي نـو             طوري  است، به   مطرح نشده 
  .ماند و مستلزم تالش نظري بيشتري، در اين زمينه، است و بديع مي

البته، گرچه بحث مرجعيت علمي قرآن کريم نسبتاً جديد است، رويکرد به علم ديني         
  ا پيــروزي انقــالب اســالمي، آغــازاي اســت کــه، بــ ســازي علــوم چنددهــه و اســالمي
که، با توجـه بـه    است، چنان  هاي علمي ارزشمندي را در اين زمينه موجب شده          و فعاليت 

اي همـسو بـا       هـاي اوليـه     توان قـدم    دومِ علم ديني، مي     ابتناي اين بحث بر مباحث درجه     
  .مباحث مرجعيت علمي قرآن کريم يافت، که البته نيازمند تکميل و پردازش بيشترند

مسئلة مهمي که در نوشتار حاضر در پي بررسي آنيم اين است که چگونه، بـه لحـاظ                  
توان مباحث سياسي را مستقيم، با تفسير موضوعي سياست در قرآن             نظري و روشي، مي   

کريم، يا غيرمستقيم، با سود جستن از مرجعيت علمي قرآن براي دانش سياسـي، از ايـن                 
  فـت قـرآن بـراي تکميـل و بـسط دانـش سياسـي              کتاب آسماني استنباط کـرد و از معر       

کوشيم، با تبيين چيـستي سياسـت و بـه تبـع آن دانـش                 براي اين منظور مي   . بهره گرفت 
  .قرآني تحليل و بررسي کنيمهـا را بـا معـارف         سياسي، وجوه ارتباط آن   
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  چيستي سياست

  .انـد   ها در علـوم گونـاگون فاقـد تعـاريفي جـامع و مـانع و اجمـاعي                   بدون ترديد واژه  
  اسـت   ها و منظرهـاي مختلـف، بـه مفـاهيم علـوم انـساني، سـبب شـده                   وجود نگرش 

  فرهنـگ رجـايي ايـن امـر را        . در طول تاريخ تعاريف مختلفـي از سياسـت ارائـه شـود            
چـون  از نظر وي، . است بت دادههاي مختلفِ عالمان نس  فرض  ها و پيش    به وجود ذهنيت  

 ي زنـدگ   خـاطراتش   بـر اسـاس     وجود ندارد و انـسان فطرتـاً       فرض يشاز پ ي   خال انسانِ
او اثـر     را کـه بـر ذهـن       ي عناصـر و عـوامل     يـد  با ياسـت  از س  يف در تعر  ناچار،  کند، به  يم
  .)١٧٧: ١٣٦٨رجايي (يم  بشناسگذارد يم

مري مسلم و گريزناپذير است،     هاي مورد توجه يا مغفول در علوم ا         فرض  وجود پيش 
اند يا خير؛ پاسخ      ها قابل ارزيابي و داوري      فرض  اما نکتة اساسي اين است که آيا اين پيش        

شود امکـان قـضاوت       انجامد و سبب مي     گرايي افراطي مي    منفي به اين پرسش به نسبيت     
کـه بـا پـذيرش نقـش          هـا وجـود نداشـته باشـد، امـا درصـورتي             درخصوص ديـدگاه  

  هـا را نقـد      فـرض   ا در علوم بتوانيم، با رويکردي فلسفي و نقادانه، اين پيش          ه  فرض  پيش
هاي مختلف را مورد  و بررسي کنيم، با رهايي از نسبيت افراطي، قادر خواهيم بود ديدگاه          

صـورت، خـواهيم توانـست        ؛ درايـن  )٢٣-٩: ١٣٨٧واعظـي   (ارزيابي و داوري قـرار دهـيم        
  .ياست دست يابيمسرانجام به تعريفي کالن و جامع از س

. اسـت  هايي مختلف از سياست صـورت گرفتـه    در عمل، تعاريفي مختلف با نگرش     
 ياسـت  و علم س   ياسي س ةآثار بزرگان فلسف  برخي محققان تعاريف سياست را، با بررسي        

 خـود را  يـف  تعريا دسته: اند  سياست عملي، به سه دسته تقسيم کرده  بزرگان ينو همچن 
 يـف و تعر کـرده   متمرکـز     دنبـال کنـد    يد در آن خصوص با     ياستس که   يتيبر انسان و غا   

 برخـورد انـسان بـا امکانـات         ة نحـو  يگر د يا دسته .اند   داده  را بر آن اساس ارائه     ياستس
 يـف  تعرياسي سي را با توجه به روند و کارکرد زندگ        ياست و س  داده را مدنظر قرار     ياييدن

اند، بلکـه     به شمار نياورده   ياستس را موضوع    ياست و روند س   يت سوم غا  ةدست. اند  کرده
  نظـر از فرهنـگ     جا و صـرف     که در همه   اند  سياست را بر اساس بعدي از آن تعريف کرده        

  .)١٧٧: ١٣٦٨رجـايي  ( حـضور دارد     آنو زمان و مکـان در       
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 غايـت «: اسـت   محور، سياسـت را چنـين تعريـف کـرده            در تعريفي غايت   ١ارسطو،
 يـر  فـرد و خ    يراگرچه در واقع خ   . که اختصاص به انسان دارد     خواهد بود    يري خ ياستس
» تر اسـت   مقدس] از آن [ فرد مقدم و     ير بر خ  ينه مد ير خ يتحفظ و رعا    است، ينه يکي مد
 نيز، با همسان دانستن سياسـت و حکومـت، تعريفـي     ٢توماس آکويناس . )٣: ١٣٥٦ارسطو  (

 کـردن   يت هدا يحکومت کردن به معن    «:وي معتقد است  . است  مبتني بر غايت ارائه داده    
ـ        ي، عبـارت   کشت  مانند هدف  هدف حکومت،  ...  است يکشت  ة از رسـاندن بـار و محمول
  .)٤٥٤-٤٥٢ :١، ج   ١٣٥٨فاسـتر   (» ...اسـت  شـده  يـين بـه مقـصد تع     هـا،   راه ين بهتـر  ي، از کشت

   غـرض نهـايي آن      زندگي صرفاً طبـق فـضيلت نيـست، بلکـه           اجتماع يينهاالبته غرض   
   يجـوار   نعمـت هـم    يي، بـه   و پارسـا   يلت با فـض   يخته آم ي زندگ يککمک  به  «است که   
  .)همان( » شوديلخدا نا

گرا به کناري نهاده شد و به جاي آن تعاريفِ مبتني بـر               در دنياي جديد تعاريف غايت    
 پرسش سياسـي    ٣يستون، ا ير ديويد به تعب . فعل سياسي و روند آن برجسته گرديد      ماهيت  

ـ  يمها در اجتماع تقـس  چگونه خدمات و ارزش«  است که  آن   .)٣٠: ١٣٧٣عـالم  ( »شـوند  ي م
 سياسـت «. در اين رويکرد، سياست نوعي بردوباخت و رابطة قدرت در جامعـه اسـت             

ـ   برد، چه  ي م برد، چه  ي م ي چه کس  آموزد ي است که به ما م     يعلم  بـرد، چگونـه    ي هنگام م
  .)٢٦٤: ١٣٤٤آيور  مک( »برد ي و چرا مبرد يم

رسد در تعاريف مختلف از سياست بين ماهيت خود فعل سياسي و غايات               به نظر مي  
شايد بتوان ماهيت اصلي فعل سياسي را نـوعي رابطـة           . است  و فرآيندهاي آن خلط شده    
   که در آن بين فرادست و فرودست، در عرصة اجتماعي، رابطـه            قدرت در جامعه دانست   

  درواقــع، سياســت نــوعي راهبــري يــا رابطــة فرمــانروايي. و تــأثير و تــأثر وجــود دارد
  رسد تمرکـز بـر ايـن ويژگـي در همـة تعـاريف سياسـت                 به نظر مي  . بري است   و فرمان 

                                                 
1. Aristotle 

2. Tomas Aquinas 

3. David Eastan 
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  و غايــاتو رويکردهــاي مختلــف بــه آن وجــود دارد و تفــاوت اساســي در فراينــدها 
  توان، با حفظ تعريـف اصـلي فعـل سياسـي بـر اسـاس           رو، مي   فعل سياسي است؛ ازاين   

  فعـل سياسـي فعلـي اسـت کـه         : رابطة قدرت، فرمول فعل سياسي را چنين معرفي کـرد         
. کنـد  وادار مـي » د«، بـه فعـل     »ج«گيري از ابـزار       را، با بهره  » ب«فرد  » الف«در آن فرد    

   و ســاده اســت، حــال آنکــه روابــط سياســي بــديهي اســت چنــين تعريفــي انتزاعــي 
  در عمــل چندبعــدي و تعــاملي اســت و طــي آن از ترکيــب عوامــل گونــاگون اشــکال

  .شود مختلفي حاصل مي
توان به سه دسـته تقـسيم         هاي سياست را، به لحاظ غايت، مي        در نگرشي کالن، گونه   

 حاکمـان  کرد؛ غايت سياست در برخي موارد صرفا کسب قدرت بيشتر و افزايش منـافع     
هاي پسامدرن مطـرح      ويژه در نظريه     و به  ١چنين نگرشي در رويکردهاي رئاليستي    . است

 سياسـت را از ايـن       ٥ و اخيراً ميشل فوکو    ٤ مورگنتا ٣ هابز، ٢است و کساني چون ماکياولي،    
 ي برا ناپذير ي و خستگ  ي دائم ي خواست ، نظر من  از«: هابز معتقد بود  . اند  منظر مد نظر قرار داده    

. )٨٠: ١٣٨٥هـابز   ( »هـا وجـود دارد      تمام آدم  گيرد، در  ي م ي پايان  که تنها با مرگ آدم     ،قدرت
 ميشل فوکو نيز، با بسط مفهوم قدرت به عرصة زيستي و فراگير، تحول بزرگي در مطالعات               

  .)٢٦١: ١٣٧٩کلگ (ايجاد کرد قدرت 
در ايـن الگـو، غايـت       . اسـت   در الگوي ديگر، سياست با نظم و امنيت پيوند خـورده          
دولت همانند نگهبان شـبي     . سياست عبارت است از تنظيم امور و برقراري نظم و امنيت          

ايـن رويکـرد در     . است که صرفاً مأمور برقراري نظم و امنيت و حافظ منافع افراد اسـت             
  .)١٨٥: ١٣٨٣وينسنت ( برجسته است ٦ويژه مکتب ليبراليسم، هاي مدرن، به نظريه

                                                 
1. Realist 

2. Machiavelli 

3. Hobbes 

4. Morgenthou 

5. Michel Foucault 

6. Liberalism 
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 ١ويليـام بلـوم  . وجـو کـرد    گـرا جـست     الگوي سوم را بايد در رويکردهاي فـضيلت       
شاخـصة  . اسـت   هاي سياسي را به دو گروه اصليِ کالسيک و جديد تقسيم کـرده              نظريه
 هاي جديد فضيلت    که در نظريه    گرايي است، درحالي    سيک فضليت هاي سياسي کال    نظريه

 است و تمرکز بحث سياست صرفاً بر آزادي سياسي          امري شخصي و خصوصي تلقي شده     
هـاي کالسـيک      توان شاخـصة اصـلي نظريـه        سان، فضيلت و سعادت را مي       بدين. است

 است  پيوند خورده در اين رويکرد، سياست با پرورش فضايل انساني در شهروندان           . دانست
هرروي، هرچند شاخـصه و معيـار         به. و غايت آن رشد و تعالي اخالقي شهروندان است        

تـوان وجـه      هاي مختلف و گاه معارض است، مـي         اصلي سعادت نيز دستخوش ديدگاه    
صورت مشترک در مسيحيت و اسـالم، فـضيلت           هاي سياسي ديني را، به      مشترک نظريه 

توماس آکويناس غايت سياست را     . است   پيوند خورده  ديني دانست، که با عبوديت الهي     
 که طبق   يست ن ين اجتماع ا  ييغرض نها «از نظر وي،    . است  نوعي عبوديت الهي دانسته     به
  يلت بـا فـض    يختـه  آم ي زنـدگ  يک به کمک    ، است که  ين ا   بلکه  کند، ي زندگ يلت فض يينآ

  .)٤٥٤-٤٥٢: ١، ج ١٣٥٨فاستر ( » شوديل خدا نا يجوار  نعمت هميي، بهو پارسا

منزلة مـصداق برتـر فـضيلت         در انديشة اسالمي نيز سياست و قدرت با عبوديت، به         

خداونـد در قـرآن کـريم در وصـف حکومـت مؤمنـان              . اسـت   انساني، پيونـد خـورده    

رُوا بِـالْمعرُوفِ    الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم ِفي الْأرضِ أقاموا الصالةَ وآتَـوا الزَّكـاةَ و           «: فرمايد  مي أمـ
در اينجا، غايت حکومت و مکنت صالحان       . )٤١: حج(ِ  »موراُوَنهوا عنِ الْمنْكَرِ وِللَّهِ عاقِبةُ الْ     

بر روي زمين دعوت به توحيد و عبوديـت و انجـام دادن طاعـات الهـي دانـسته شـده،                      

د خلـق بـه سـوي    شهر اسالمي نيز دعوت به توحيـد و ارشـا     که غايت دولت آرمان     چنان

ةٍ       «: است  خداوند معرفي گرديده   لَةٍ كَرِيمـوِفي د كالَي انَّا نَرْغَب ماللَّه،       الم تُعِـزُّ ِبهـا االسـ 
بِيلِك،     طاعتِـك واْلقـادةِ الـي       واهلَه، وتُذِلُّ ِبها النِّفاقَ واهلَه، وَتجعُلنا فِيها مِنَ الدعاةِ الي          سـ 

  .)٧٧: ١٣٧٦طاووس  ابن(»  ِبها كَرامةَ الدنْيا واالخِرَةِ، يا ارحم الرَّاحِمِينَوتَرْزُقنا

                                                 
1. William Bellum 
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گرايـي     قدرت، با رويکرد غايي فضيلت      در نوشتار حاضر سياست، با تمرکز بر رابطة       
اين امر، از يک سو، فرصت تحليل ماهيـت سياسـت و قـدرت را در          . بررسي خواهد شد  

دسـت خواهـد داد و، از سـوي ديگـر، امکـان بررسـي               هاي سياسي قرآني بـه        پژوهش
  هـا   هـا و، همچنـين، زمينـة بررسـي شـيوه            مضادات سياسـت متعاليـة قرآنـي و نقـد آن          

  .هاي مختلفِ بررسي رابطة سياسي را، در مباحث قرآني، فراهم خواهد کرد و گونه

  شناسي بحث روش

علمـي، چنـد راه     براي ورود به بحث سياست در قرآن کريم، همانند ديگـر موضـوعات              
رسد براي بررسي نسبت قرآن کريم و سياسـت         پيش روست؛ در نگاهي کالن، به نظر مي       

در مطالعـات   . حداقل دو عرصة مهم وجود دارد، که سطح ورود به مسائل علمـي اسـت              
هـاي    دانـش . انـد    تقـسيم کـرده    2دوم   و درجـه   1اول  ها را به دو سطح درجـه        اخير، دانش 

هـاي    دوم دربارة دانش    هاي درجه   اند، اما در دانش     اول ناظر به بررسي جهان خارج       درجه
دوم است که بـه       دوم از آن روي درجه      درواقع، دانش درجه  . شود  وگو مي   ما بحث و گفت   

ـ       پـردازد، درحـالي     مي» مطالعة مطالعة موضوع  « مطالعـة  «اول صـرفاً      هکـه دانـشِ درج
دوم، جهـان   اول و درجـه   برخي دانشمندان، در تعريـف مطالعـة درجـه        . است» موضوع

خـسروپناه  . االمـري اسـت   اند؛ جهان اول عـالم نفـس   هستي را به سه جهان تقسيم کرده      
شوند؛  هايي هستند که به جهان دوم مربوط مي         اول دانش   هاي درجه   دانش«: معتقد است 

اول به    هاي درجه   االمري را جهان اول بدانيم، دانش       هاي نفس   گر واقعيت به تعبير ديگر، ا   
هـاي درجـه دوم      دانش«از اين منظر،    . )١٧-١٦: ١٣٨٦خسروپناه  (» پردازند ها مي   اين واقعيت 

اول   هاي درجـه    شوند؛ يعني، دربارة دانش    هايي هستند که به جهان سوم مربوط مي         دانش
اعم از  (هاي مضاف به نظام معرفتي       ساس، همة فلسفه  ا  براين. کنند و جهان دوم بحث مي    

تر، مالک    در تعريفي ساده  . )همان(» آيند دوم به شمار مي     هاي درجه   دانش) مکاتب و علوم  
                                                 

1. First order knowledge 

2. Second order knowledge 
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بـه تعبيـر مـصطفي ملکيـان،     . دهد دوم را نوع التفات و توجه شکل مي اول و درجه   درجه
ـ        باشد درجه  1يت که موضوعش واقع   يهر علم «  کـه موضـوعش     ياول است و هـر علم

ـ  .دوم است   باشد درجه  ٢)يسيپليند (ي علم ةرشت  موضـوعش مـواد اسـت، پـس         يمي ش
 ياسي س ة فلسف ،اساس ينبرا. شود ي درجه دوم محسوب م    يمي ش ةفلسف. اول است  درجه
ـ . دوم اسـت    درجـه  ياست علم س  ةاول و فلسف   درجه دوم   درجـه  يـشه  مـضاف هم   سفةفل

 ةاول هستند چراکه مثالً رشت      نفس درجه  ة و فلسف  يخ تار يِ نظر ة فلسف ين، د ةف فلس يست؛ن
  .)١٥١-١٤٧ :١٣٧٦سروش (»  وجود ندارديننام د به) يسيپلينيد (يعلم

  اول سياست و قرآن كريم مطالعات درجه

هاي قرآني را ـ کـه بـه بررسـي مـستقيم       توان آن دسته از پژوهش در عرصة نخست، مي

منزلة يک  در اينجا، قرآن به. اول ناميد پردازند ـ مطالعة درجه  قرآن، در حکم موضوع، مي

در واقع، محقق   . گيرد  موضوع يا، به بيان ديگر، نص و متن مورد کاوش و بررسي قرار مي             

منزلة موضوعي مـشخص، تحليـل و بررسـي           رآن کريم را، به   قرآني درصدد است متن ق    

هاي آن مورد     در اينجا، قرآن واقعيتي عيني و موجود است، که مراد و معاني و داللت             . کند

اولِ قرآنـي،   هـاي درجـه   به عبارت ديگـر، در پـژوهش   . گيرد  پژوهش و بررسي قرار مي    

که   طوري   قرآن کريم است، به    شناسي  تر، ديدگاه   غرضِ محقق کشفِ مراد و، به بيان دقيق       

  هـا و ابزارهـاي گونـاگون دسـتوري و بالغـي             کند، با استفاده از شـيوه       محقق تالش مي  

  . تأويلي، معاني ماوراي الفاظِ مقدسِ قرآن کريم را دريابد-هاي تفسيري و تکنيک

  اول  سياسي قرآنيِ درجه-هاي مطالعات گونه

 پذير  هاي مختلفي انجام    ي گوناگون و به شيوه    اول با ابزارها     قرآني درجه  -مطالعات سياسي 
  :اند ها محققان قرآن کريم تاکنون سه رويکرد عمده را معرفي کرده است، که از ميان آن

                                                 
1. Fact 

2. Discipline 
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 اي بررسي متعارف تفسير ترتيبي يا تجزيه. ١

  بررسي موضوعي تفسير سياست در قرآن کريم. ٢
 هاي قرآن کريم بنايي محتواي سوره/ بررسي ساختاري . ٣

هـا،    هـا و اختالفـات ميـان آن         جه اشتراک هر سه رويکرد فوق را، با وجود تفـاوت          و
  .توان تمرکز بر معاني و مراد قرآن کريم دانست مي

هـاي گونـاگوني بـه چـشم          در روش تفسير ترتيبي، که قدمتي ديرينه دارد، گـرايش         
ـ             روش: خورد، ازجمله   مي ه خـدمت   هاي نقلي، عقلي، ادبي و تاريخي، که در اين زمينه ب

  .شود در اين شيوه، مراد قرآن کريم آيه به آيه بررسي مي. اند گرفته شده
  .در روش تفسير موضـوعي نيـز هـدف کـشف مـراد و ديـدگاه قـرآن کـريم اسـت                    
در اين روش، برخالف شيوة نخست، محقق درصدد بررسي ترتيبي و آيه به آيـه نيـست                 

   آن اسـت کـه تمـام آيـات مربـوط           ها و تأمل در ابعاد موضوع در پي         بلکه با طرح پرسش   
به موضوع را گرد آورد و درنهايت ديـدگاه جـامع و فراگيـر قـرآن کـريم را در آن بـاب                       

  .استخراج و معرفي کند
هاي اخير، شيوة تفسير بنايي يا ساختاري قرآن کريم نيز مورد توجه محققـان                در سال 

  . قـرآن اسـت  ير در تفـس يـدي  سـبک جد يروش ساختار«. است قرآن کريم قرار گرفته  
 ياست و تمام  ) يموضوع محور  (ي غرض اصل  ي يک  هر سوره دارا   ، روش ينبر اساس ا  

شـده بـه آن غـرض     يبنـد   و فصليصورت منطق شده در سوره به   و مباحث مطرح   ياتآ
محققاني چون محمد عبده و رشيد رضا در جهان         . )٦٦-٤٩ :١٣٨٢گر   خامه(» شوند يمرتبط م 

. )١٣-٩: ١٣٨١گـر    خامـه ( انـد   هايي در اين خصوص برداشته      امعرب و نيز عالمه طباطبايي گ     
رسد در اين روش نيز هدف اصلي فهم مراد و ديـدگاه قـرآن کـريم                  حال، به نظر مي     بااين

است، هرچند تمرکز آن نه بر آيات صرف يا موضوع خاص که بر اسـتنباط ايـدة اصـلي                   
  .باشد هاي قرآن کريم مي سوره

اول بايد گفـت برشـمردن مطالعـات          درخصوص تاريخچة مطالعات سياسي درجه    
فراوان اين شيوه، امري بسيار مشکل است،       اي، به دليـل قـدمت        قرآنيِ ترتيبي و تجزيه   
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ويژه آنکه، در تلقي اسالمي، اسالم همواره با سياست عجين و ايدة جدايي دين و قرآن                  به
هاي سکوالر غربي به جهان اسـالم         ز ورود انديشه  از سياست امري کامالً جديد و متأثر ا       

که مفسران اسالمي نيز، در طول تاريخ، به تفسير          طوري  ، به )فـصل اول  : ١٣٩٢زاده    قاضي(است  
  رو، موضـوع سياسـت در       انـد؛ ازايـن     و تبيين آيات سياسي قرآن کريم فـراوان پرداختـه         

  و تفـسير سـاختاري،    بايست از دو رويکرد اخيـر، يعنـي تفـسير موضـوعي               قرآن را مي  
  .مورد توجه قرار داد

  تفسير موضوعي سياست در قرآن كريم

  ؛٣٧-٣٥: ١٣٨٠صـدر   (اسـت     در باب چيستي تفـسير موضـوعي سـخن بـسيار گفتـه شـده              

همچنين، در منـابع معاصـر، آثـار       . )٧٣-٦٦: ١٣٨٢؛ ايازي   ١٠٦-٧٣: ١٣٨٤؛ نصيري   ١٠٧: ١٣٨٥فتحي  
گرايـي در     رشـد اسـالم   . اسـت   تدوين گرديده ارزشمندي دربارة سياست در قرآن کريم       

گيري آن، با انقالب اسالمي ايران، و فعال شدن نهضت بازگشت به قرآن  سدة اخير و اوج   
هـاي مهـم مـصلحان و نـوآوران           منزلة يکي از دغدغه     است سياست، به    کريم سبب شده  

ئز کـه در طـول سـدة گذشـته آثـار حـا              طورجدي مورد توجه قرار گيرد، چنـان        ديني، به 
اهميتي، چه در جهان تسنن و چه در جهان تشيع، با رويکرد تفسير موضوعي سياست در                

تعاريف مختلفي نيز در باب چيستي تفسير موضوعي ارائه         . است  قرآن کريم تدوين شده   
   از قـرآن را کـه      يـاتي آ] بايـد [مفـسر   «اهللا جوادي آملي معتقد اسـت         آيت. است  گرديده

  يآور   کـرده، سـپس بـه جمـع        يبنـد    جمع ي،آور  مع بعد از ج   ، موضوع است  ين ا يحاو
 يبنــد  دو جمــعيي بــيننهــا  بپــردازد و در مرحلــة ينــه در آن زميــات روايبنــد و جمـع 

عنـوان    به عمل آورد تا بتوانـد آن را بـه          ي سوم يبند   جمع يات و روا  ياتآمده از آ   دست به
گر از محققان قرآني،    يکي دي . )٥٩ :١٣٨٧ي   آمل يجواد( »نظر اسالم و قرآن و عترت ارائه دهد       

 يرتفـس «: کنـد   پس از بررسي تعاريف مختلف، تفسير موضوعي را چنـين تعريـف مـي             
 يهـا    قرآن در موضـوعات و عرصـه       يها   نظرگاه يين عبارت است از فهم و تب      يموضوع

 پـس از    ، به قرآن و استنطاق از آن      يروني ب يها   عرضة پرسش  يم يا مختلف با مراجعة مستق   
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  .)١٠٦-٧٣: ١٣٨٤نصيري (»  روشمند و استنتاج از آنهايبند  و دستهيات، و استخراج آياداصط
برخالف تصور عمومي، تفسير موضوعي نيز همانند تفسير ترتيبي داراي تنوع بسيار            

هـايي کـه از تفـسير موضـوعي         بنـدي   در يکي از تقسيم   . )٧٣-٦٦: ١٣٨٢ايازي  (زيادي است   
  :اند از  که عبارتاست، شده به سه معيار آن اشاره گرديده انجام
  ي و اجتماعهاي مذهبي يش و گراها ينشرها و بوبر اساس باتفسير . ١
ـ        ةنحو( بر اساس روش  تفسير  . ٢   ،)ي موضـوع  ي تفـسير   ورود و خروج مفـسر و تلق

  است که موجب تجارب در روش گشته
  .)همان(يات  آينش مباحث و چيب و ترتيمبر اساس تنظتفسير . ٣

  آيـد،   يان معاصر تفسير موضوعي قرآن کريم به شـمار مـي          شهيد صدر، که يکي از بان     
ـ اسـت؛     در اين خصوص به دو شيوة رايج اشاره کرده         اي منفعالنـه      شـيوه   نخـست  يوةش

کـه در   ] را[ ياتيگاه آ   آن کند؛  ي از قرآن را انتخاب م     ينيمفسر موضوع مع  «است، که در آن     
ـ  يرهـا را تفـس     آورده و آن   آن موضوع اشتراک دارند گرد       .)٣٧-٣٥: ١٣٨٠صـدر   (» ايـد نم  ي م

در اينجا، مفسر صرفاً با انتخاب موضوعي خاص به گـردآوري و تحليـل آيـات قرآنـي                  
  بـاره بـه سـخن       شـهيد صـدر درايـن     . پردازد، اما شيوة برتـر اسـتنطاق قـرآن اسـت            مي

 القـرآن   ذلـك «: اسـت   کند، که به اسـتنطاق قـرآن توصـيه کـرده             استناد مي  �امير مؤمنان 
 ودواء ي عن الماض يث والحديأتي علم ما يها انّ ف ولكن اخبركم عنه الّ    ينطقفاستنطقوه ولن   
  .)١٨خطبة : ١٣٨٢سيدرضي ( »ينكمدائكم ونظم ما ب
 تـا   رود  ي خارج برگرفته و به سراغ قرآن م        موضوع را از متنِ    يکمفسر  «در شيوة دوم    

 صورت مفسر نظر خـود      يندر ا . يدموضع و نظرگاه قرآن را دربارة آن موضوع کشف نما         
گـاه    آن .سـازد   يشناسانه معطوف م   ي هست ي يا  اجتماع يدي، عقا وعات از موض  يکيرا بر   

  هـا  آن و پرسـش   ي  ها  حل  دربارة مشکالت آن موضوع و راه      ي بشر يشة اند يها  دستاورد
ـ  يخي که مقارنة تار   کند  ي م يآور   را گرد  ييها  و چالش     سـپس بـه سـراغ نـص        .دهـد   ي م

 و قرآن   پرسد  ي م مفسر ، فرض ين در ا  پردازد؛  يگو م و  و با متن به گفت     رود  يو متن قرآن م   
  و هدف مفسر آن است که نگاه قرآن دربارة آن موضـوع را اسـتخراج کنـد                 دهد  يپاسخ م 

ـ  يـن صدر ا . )١٠٦-٧٣: ١٣٨٤نـصيري   ( در   زيرا نام نهاد »يقي و تطب  يدي توح يوةش« يوه را  ش
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  .)٣٧-٣٥: ١٣٨٠صدر ( کند يجاد مي اي و قرآن وحدت و هماهنگي تجربة بشريانمفسر مآن 
توان در آثار گوناگوني مشاهده کرد،        نمونة تفسيرِ موضوعيِ سياسيِ قرآن کريم را مي       

اهللا جـوادي    ، آيت )١٣٧٣(اهللا مکارم شيرازي      که عالوه بر مفسران بزرگي چون آيت        چنان
تأمـل دربـارة سياسـت در قـرآن کـريم           ، کـه بـه      )١٣٧٠(اهللا سبحاني      و آيت  )١٣٨٧(آملي  

هاي اخير، محققان قرآني آثار در خور توجهي را در اين باب عرضـه                اند، در سال    پرداخته
  .کنيم اند، که از آن ميان دو نمونه را بررسي مي کرده

 اثـر دکتـر عبـدالقادر حامـد         الفکر السياسي في القـرآن المکـي      نمونة نخست کتاب    
   اسـالم   سياسي ة فلسف  جديدي با رويکرد  کتاب  در اين تيجاني دکتر . است )١٩٩٥(تيجاني  

   ايـدة    بـرخالف  ،گذارد و    مي   بحث   به  ، مکي  هاي   و سوره    آيات   از طريق  ،  مکه  را در دوران  
 معتقـد   کنـد،   مي   تلقي   و غيرسياسي    و فردي    اعتقادي   دين   مکه  در دوران را     دين   که  غالب
   امـت   تـشکيل بر   � پيامبر  و دعوت   شده   بيان   در مکه    اسالم  سي سيا  ة انديش   اصول  است

 .اسـت   استوار بـوده  ، الهي  و کفر و ايجاد حاکميت  شرک  حاکميت نفيبه منظور    ، اسالمي
  توان تمرکز بر آيات مکي قرآن کريم دانست، که در بادي امـر              نوآوري مهم تيجاني را مي    

ها دعـوت     سياسي کمتري دارند و غالباً پيام آن      شود جنبة     و طبق برداشت رايج تصور مي     
اسـت در اثـر    تيجاني توانـسته . هاي اعتقادي اسالمي است به توحيد، معاد و معرفي بنيان   

  .)١٥٧-١٤٦: ١٣٨٠عبداللهي آرن (وگو بگذارد  خويش ابعاد سياسي آيات مکي را به بحث و گفت
ــاظم قاضــي  ــژوهش ک ــة دوم پ ــرآن  نمون ــت در ق ــاب سياس ــهزاده در ب ــت، ک    اس

زاده   قاضي.  نام دارد و در اصل رسالة دکتراي وي است         سياست و حکومت در قرآن کريم     
است سياست در قرآن را، با تمرکز بر مسائل دنياي امروز، به شکلي               در اين کتاب کوشيده   

هـاي مطـرح در بـاب         زاده ابتدا به بررسي ديدگاه      قاضي. آکادميک، بررسي و تحليل کند    
ت پرداخته تا زمينة طرح مباحث سياسي در قرآن کريم را فراهم آورد             نسبت دين و سياس   

هـاي مختلـف، نظريـة     و در فصل بعد، با بررسي ايدة مشروعيت سياسي، از بـين نظريـه     
کوشـد    وي در ادامه مـي    . است   برگزيده �مشروعيت الهي را با محوريت امامان معصوم      
ــر امسئلة مشروعيت سياسي را در غياب امـام         ســاس مــشروعيت نظــام معــصوم و ب
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زاده در عـصر غيبـت مـشروعيت مردمـي را، بـه همـراه                 قاضي. واليت فقيه بررسي کند   
هاي ديگر اين کتـاب       فصل. کند  مشروعيت الهي، ارکان مشروعيت حکومت معرفي مي      

آفريني مردم در عرصة سياسي، از طريق شـورا و نهادهـاي              نيز به بررسي چگونگي نقش    
  .است مدني، اختصاص يافته

زاده، در نگـاهي کـالن،        رغم وجود برخي مناقشات درخصوص پـژوهش قاضـي          به

. توان رويکرد تخصصي وي به مسائل سياسي در قرآن کريم دانـست    امتياز کار وي را مي    

که بسياري از آثار مطرح در اين زمينه اغلب فاقد روية تخصصيِ طرح مسائل در                 درحالي

اند،   صورت عام و غيرتخصصي مطرح شده       بهها مباحث سياسي      اند و در آن     علوم سياسي 

هاي آن    است مسائل را از منظر تخصصي به قرآن کريم عرضه و پاسخ             زاده کوشيده   قاضي

  .ها و تفاسير مختلف، بررسي و ارزيابي کند را، با بررسي ديدگاه

  تفسير ساختاري سياست در قرآن كريم

رسـد     کريم است، که به نظر مـي       هاي جديد تفسير قرآن     تفسير بنايي يا ساختاري از گونه     

. اسـت   گذاران اين رويکرد معرفي شده      محمد عبده از بنيان   . قدمت چنداني نداشته باشد   

 راه استاد خويش را ادامه    المناراست در تفسير      همچنين، شاگرد وي، رشيد رضا، کوشيده     

ـ      . اند  محققان ديگري نيز در اين زمينه آثاري ارائه کرده        . دهد  از ابعـاد    ياز نظـر ايـشان يک

 متفکر  ةهر خوانند که    طوري  ، به  است يکديگر آن با    ياتتناسب آ يم   قرآن کر  يزانگ شگفت

بـه نظـم و ارتبـاط     ـ  چه کوچک و چه بـزرگ  ـ   سورهيات يکت قرآن و دقت در آئبا قرا

  .برد ي ميپبا يکديگر آن آيات  يزانگ شگفت

در ايـن  . کـريم اسـت  هاي قرآن  دغدغة اصلي تفسير ساختاري فهم ايدة اصلي سوره       

کـه    رويکرد، توجه به مـسائل سياسـي و اجتمـاعي در کـانون توجـه قـرار دارد، چنـان                   

پردازان رويکرد ساختاري، همچون محمد عبده و رشيد رضا و بعدها سيد قطـب،                نظريه

پـردازان    انـد و از جملـه نظريـه          اجتماعي را مورد توجه قـرار داده       -هاي سياسي   دغدغه

. شـوند   معاصر عـرب نيـز محـسوب مـي         انديــشة سياســي احيــاي فکــر اســالمي و
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   کتـاب  ينتدودر   ،االزهردانشگاه   يات اله ةدانشکدئيس   ر ،)١٩٩١(ي   مدن محمد همچنين،  

اسـت   اي اجتماعي داشته و سعي کرده  دغدغه النساءه� کما تنظمه سوريالمجتمع االسالم 

  م و کشف ايدة اصلي سوره     سورة بلند نساء را، به منظور تبيين ديدگاه اجتماعي قرآن کري          

  .در اين زمينه، تفسير ساختاري کند
اسـت   گـر، از پژوهـشگران قرآنـي، کوشـيده         در جامعة علمي ايران نيز محمد خامـه       

  .هـاي سياسـي قـرآن کـريم توضـيح دهـد             کاربرد تفسير ساختاري را در تبيين ديـدگاه       
   و تبيـين   هـاي متعـدد خـود از جملـه کـساني اسـت کـه بـه تـرويج                    گر با نوشـته     خامه

  گـر   در عرصـة سياسـي نيـز خامـه        . انـد   روش ساختاري در تفسير قرآن کـريم پرداختـه        
  اسـت بـه بازسـازي روش فهـم و تفـسير سـاختاري قـرآن کـريم بپـردازد                     سعي کـرده  

 يهـا   اسـتنباط گـزاره  بـراي «: دهد  باره چنين توضيح مي     او دراين . )٦٦-٤٩: ١٣٨٢گـر     خامه(
  ، و روح حـاکم بـر سـوره را         ي غـرض اصـل    يدبتدا با  قرآن ا  يها  از ساختار سوره   ياسيس

 کـه غـرض     يدر صـورت  .  کشف کـرد   ،شده و قابل قبول     شناخته يبا استفاده از راهکارها   
  هـا   فـصل  ، سوره ياق بر س  يهداشت، با تک   ي ارتباط معنادار  ياسي از مباحث س   يکيسوره با   

  .)همان(» کنيم ي ميم سوره را تنظرعي فيو محورها
براي «: نويسد  پردازد و مي    خصوص مي   وي همچنين به بيان جزئيات بيشتري دراين      

 يات و هر گروه از آ     کنيم ي م يه ته يات،آيب  ترت  به ، از مطالب سوره را    ي کار ابتدا فهرست   ينا
   را يهـا عنـوان     آن ي جـدا کـرده و بـرا       گويند يرا که اجماالً در موضوع مشخص سخن م       

ـ  ين عناو ين ا ين که ب  کنيم ي م يگاه سع  آن. گيريم يدر نظر م      نمـوده  قـرار  ارتبـاط بر   ي فرع
 ي اصـل يهـا   فصل، خطوط مشترکيمپس از ترس. يم کنيمها را ترس و خطوط مشترک آن  

 يـد  با ، سـوره  ي غـرض اصـل    يـين  پـس از تب    ، مـوارد  يدر برخ . شوند يسوره مشخص م  
 با هـدف سـوره داشـته        يشتري که تناسب ب   يا  به گونه  يز،ن] را[ ي فرع ين عناو يبند جمله
 يي بتوانند سـاختار و نمـودار محتـوا        عي و فر  ي اصل ين تا مجموع عناو   يم ده يير تغ ،باشد

   غـرض سـوره    ي، نمودار درخت  يک در   توان، ي مرحله م  ينبا اتمام ا  .  کنند يمسوره را ترس  
ــا   ــه نم ــصول آن را ب ــت و يشو ف  در  ي، متفـاوت  يهـا  ها و برداشـت    استنباط گذاش
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  .)همان(»  از آن ارائه کرد، گوناگونهاي ينهزم
انـد،    گر، از ميان الگوهاي گوناگوني که در تفسير ساختاري به کار گرفتـه شـده                خامه

  :)٦٦-٤٩: ١٣٨٢گر  خامه(کند  الگوي خويش را چنين بازسازي مي
   سورهياق سالف ـ
   نام سورهب ـ
   سورهياني و پاين آغازهاي يه آج ـ
  ها  و سورهها يه شأن نزول آد ـ
   بودن سورهي مدني يا مکـه  
  ي اسماءالحسنو ـ
  ها  حروف مقطعه و اغراض سورهز ـ
  ها  و اغراض سورهي قصص قرآنح ـ

وي براي نشان دادن کاربرد اين روش در تفسير سياسي قرآن کريم بـه تبيـين هـدف                  
گـر، مقابلـه بـا        محور و ايدة اصـلي سـوره قلـم، از نظـر خامـه             . است  سورة قلم پرداخته  

 کـشف   يهـا  بـا اسـتفاده از روش     «: نويسد  او مي .  دشمنان و مشرکان است    سازي  شايعه
 يعة قلـم مبـارزه بـا شـا        ة مبارک ة سور ي اثبات کرد که غرض اصل     توان يها م  مقاصد سوره 
 سـوره بـر     ياني و پا  ين نخست يات آ ي هماهنگ يلْ دال ينا  از يکي.  است يامبرمجنون بودن پ  

  .)همان(»  استيامبر اتهام جنون از پينف
يکرد ساختاري به تحليل سياست از ديدگاه قرآن کريم فضاي جديدي براي فهـم              رو

است، که به دليل نـو بـودن بـديهي اسـت بـا              ديدگاه قرآن در باب مسائل سياسي گشوده      
رسد براي فهم     اما در نگاهي کالن به نظر مي      . هايي نيز مواجه باشد     ها و محدوديت    چالش

هاي موجود را بـا هـم در نظـر             بايد همة روش   عميق ديدگاه قرآن کريم در باب سياست      
بـدين  . ها به ديدگاه کلي قرآن در اين بـاره دسـت يافـت              گرفت و از مجموع و برآيند آن      

ساز فهم عميق و تفسير موضوعيِ        ترتيب، تفسير ترتيبي، همراه با تفسير ساختاري، زمينه       
ــرآن کــريم خواهــد شــد و   يکـرد  هـا، در رو     درنهايت همة ايـن روش    سياســت در ق
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  .اول به سياست در قرآن کريم، مؤثر و حائز اهميت خواهند بود درجه

  دوم سياست و قرآن كريم مطالعات درجه

اول در باب جايگـاه سياسـت در قـرآن کـريم، بـه شـيوة                  پس از بررسي مطالعات درجه    

پردازيم، که از منظري فراتر و به شکل مطالعة مطالعـه يـا مطالعـة       ديگري از مطالعات مي   

  شـود،   در اين شـيوه تـالش مـي       . کنند  دوم موضوع سياست در قرآن را بررسي مي         هدرج

از يک سو، چگونگي طرح سياسـت در قـرآن کـريم بررسـي شـود و، از سـوي ديگـر،                      

هاي سياسـي يـا، بـه عبـارتي،           هاي قرآن بر تأسيس و تحول دانش        چگونگي تأثير آموزه  

  .گرددهاي بشري تحليل  مرجعيت علمي قرآن کريم براي دانش

  فلسفة تفسير موضوعي سياست در قرآن كريم. 1

اول سياسـت در قـرآن        توان تمام مطالعات درجـه      درصورت دقيق بودن اين تلقي که مي      

کريم را در تفسير موضوعي سياست متمرکز دانست، هرگونـه بحـث دربـارة چيـستي،                

دوم خواهـد     چگونگي، اعتبار، غايت و تحول اين نوع مطالعـه خـصلتي فراتـر و درجـه               

رو   بررسي قرار خواهـد گرفـت و ازايـن        در واقع، مطالعة قبلي ما موضوع بحث و         . يافت

  .خصلت مطالعة مطالعه پيدا خواهد کرد
عبدالحــسين » ديــدباني فلــسفة«تــوان در نظريــة  مــشابه چنــين رويکــردي را مــي

است فلسفة اسالمي     وي در اين رويکرد کوشيده    . )١٧-١٦: ١٣٨٦خسروپناه  (خسروپناه يافت   
سـخن  » فلـسفة فلـسفة اسـالمي     «را موضوع پژوهش جديد فلسفي خود قـرار داده، از           

در اين اصطالح، منظور از فلسفة نخست فلسفة مـضاف بـه     . )١٧٣: ١٣٨٥خـسروپناه   (بگويد  
رو، فلـسفة فلـسفة      علوم و منظور از فلسفة دوم فلسفة محض يا غيرمضاف است؛ ازايـن            

  .يابد دوم مي اسالمي خصلتي درجه
اسـت،    در فلسفة تفسير موضوعي سياست در قرآن کريم نيز چنـين تحـولي رخ داده              

اول، يعني همـان      تحليل يک مطالعة درجه   که نگاه نقادانة فلسفي معطوف به        طوري  به
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توان حـداقل سـه بحـث         در اين نوع مطالعه مي    . است  تفسير موضوعي سياست، گرديده   
  :اند از اساسي را طرح کرد، که عبارت

 هاي مطالعة تفسير موضوعي سياست چيست؟ فرض ني و پيشمبا. ١

 روش معتبر مطالعة تفسير موضوعي سياست کدام است؟. ٢

 دهندة آن کدام است؟ تحول و تطور تفسير موضوعي سياست چگونه و عوامل شکل. ٣

دومِ تفـسير     رسـد کـه هنـوز در عرصـة مطالعـة درجـه              با اين حال، چنين به نظر مـي       
  گرفتـه صـرفاً     اسـت و مطالعـات انجـام         جدي صورت نگرفته   موضوعي سياست کاري  

  انــد؛ اول بــه تفــسير موضــوعي سياســت در قــرآن کــريم پرداختــه بــا رويکــرد درجــه
  رو، ضروري است گروهي از محققان، با نگاهي جدي و نقادانـه، بـه منظـور رشـد        ازاين

  دوم يــا فلــسفة و گــسترش تفــسير موضــوعي سياســت و اتقــان آن، بــه مطالعــة درجــه
  .تفسير موضوعي بپردازند

  هاي سياسي مرجعيت علمي قرآن كريم براي دانش. 2

هـاي اخيـر، بـه مـوازات          مرجعيت علمي قرآن کريم اصطالح جديدي است که در سال         

سازي علوم، در کشور مـا مطـرح          اقبال و رويکرد مجدد به قرآن کريم و همسو با اسالمي          

تـوان پيـشينة مشخـصي در         است و نمـي   اين رويکرد رويکردي کامالً جديد      . است  شده

سازي علوم در جمهوري اسالمي ايران،        که اسالمي   مطالعات قرآني براي آن يافت، چنان     

  .است سه دهه قبل، با انقالب فرهنگي آغاز شده
  :سازي علوم در دو حوزه مطرح است امروزه بحث از اسالمي

  علوم تجربي. ٢هاي علمي  علوم به معناي عام رشته. ١
شود و در آن علم بـه         اي است عام، که هر نوع دانشي را شامل مي            نخست حوزه  حوزة

امـا در حـوزة دوم معنـاي علـم     . يافته و منظم اسـت     هايي سازمان    يا آگاهي  1معناي رشته 

                                                 
1. discipline 
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 است، که در غرب مسلط و موجب ناديـده گرفتـه شـدن علـوم                1منحصر در علم تجربي   
 .است غيرتجربي شده

  سازي علوم مراد از اسالمي. 2-1

ها علـم دينـي را بـه حـداقلي،            است، که برخي از آن      هايي مطرح شده    باره، ديدگاه   دراين
توان چند    اما از منظري ديگر مي    . )فصل پنجم : ١٣٩١بستان  (اند    واسط و حداکثري تقسيم کرده    

 از علم ديني تربيت عالمان      در ديدگاه اول، مراد   . ديدگاه ديگر را نيز در اين زمينه برشمرد       
اگـر  . هاي دانشي گوناگون است، که البته معنايي بسيار سطحي اسـت            مسلمان در حوزه  
سازي علوم اين باشد که جهان اسالم را به مهـد دانـش، اگرچـه دانـش                   هدف از اسالمي  

  .ايم عرفي و تجربي و غيرديني، بدل کنيم، در واقع علوم را اسالمي نکرده

سازي علوم مراجعه به ديـن، بـه معنـاي متـون               دوم، مراد از اسالمي    بر اساس ديدگاه  

 و امامـان    �مقدس ديني شامل قرآن کريم و روايـات رسـيده از پيـامبر گرامـي اسـالم                

براي مثال، هنگـام سـخن      . هاي علمي، است    گويي به پرسش     ، به منظور پاسخ    �معصوم

  هــاي قــرآن کــريم گفــتن از طــب اســالمي، بــا مراجعــه بــه آيــات و روايــات، توصــيه

آوري و تبيين      را درخصوص بيماران و شيوة مداوا بررسي کنيم و، با جمع           �و معصومان 

  اين کار، گرچه در جاي خـود خـوب اسـت          . سازي علم پزشکي بپردازيم     ها، به ديني    آن

شـده در متـون    هاي منعکس تواند در زمينة گردآوري و تبويب و فهم روزآمد گزاره        و مي 

  .سازي علوم نيست د، مستقيماً هدف اصلي اسالميديني سودمند باش
هاي اسـالمي     سازي عبارت است از اينکه تأثير آموزه        بر اساس ديدگاه سوم، اسالمي    

  نظـران علـم دينـي       يکـي از صـاحب    . فـرض، بررسـي کنـيم       را بر علوم، در حکم پـيش      
تقد است  ايشان مع . )٢٣-٩: ١٣٨٧واعظي  (اهللا جوادي آملي است       سازي علوم آيت    و اسالمي 

ند يا ديني و الهي و تنها فلسفه        ٢تمام علوم، به جز فلسفه، از همان ابتدا يا عرفي و سکوالر           

                                                 
1. scientific 

2. Secular 
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شود، اما به يکي از دو وادي علم الهي يا علـم سـکوالر                صورت خنثي آغاز مي     است که به  
 فرض بـه بحـث و بررسـي    فلسفه تنها علمي است که آزادانه و بدون پيش. گردد  ختم مي 

رسـد يـا بـه نتيجـة          پردازد، اما يقيناً هر فيلسوفي يا به نتيجة الهي مـي            ها مي   ماهيت پديده 
رو، فلسفه در آغاز خنثي است، اما در نهايت به رويکرد الهـي يـا رويکـرد                   الحادي؛ ازاين 

اساس، علوم ديگر، چون از فلسفه تغذيـه          براين. شود  الحادي و عرفي و سکوالر ختم مي      
طبـق  . اند يا عرفي و حتي الحـادي        يش رنگ خاص خود را دارند؛ يا الهي       شوند، پيشاپ   مي

  اهللا جوادي آملي علوم حداقل از سه جهت بـه اسـالمي و الهـي يـا الحـادي                    الگوي آيت 
  :پذيرند و عرفي تقسيم

هــايي دارد؛ منظــور از  1فــرض ر علــم پــيشهــ: هــا فــرض يــک ـ از جهــت پــيش 
اي از    انـد، مجموعـه     ها را اصـول موضـوعه ناميـده         هاي يک علم، که قدما آن       فرض  پيش

منزلـة اصـول      گيرنـد بلکـه، بـه       بنيادهاي نظري است که در آن علم مورد بحث قرار نمي          
  .شوند مسلّم، براي استدالل در مسائل آن علم مبنا واقع مي

  شناسـي خـاص خـود را دارد؛    علـوم روش هريـک از  : شناسـي  دو ـ از جهت روش 
  آيـا بـا   . شـود   هـا تعريـف مـي       فرض  قلمرو اعتبار روش نيز بر اساس همان مباني و پيش         

هاي علمـي،     فرض   امور مجرد پرداخت؟ بر اساس پيش       توان به مطالعة    روش تجربي مي  
حوزة اعتبار علوم تجربي فقـط در مـوارد تجربـي اسـت و در مـوارد                 . پاسخ منفي است  

فرض ماست که روش ما را تحت تأثير          اساس، اين پيش    ربي اعتباري ندارد؛ براين   غيرتج
  .دهد خود قرار مي

  سازي هر علم بـه غايـات   سازي يا اسالمي سومين عرصة ديني: سه ـ از جهت غايات 

تـوان بـه نفـس خـود يـا            آيا با ياد گرفتن علم پزشکي مـي       . گردد  و کاربردهاي آن بازمي   

از خويشتن را ناقص کرد؟ آيا علم پزشـکي مجـاز اسـت بـه               ديگران ضرر زد و عضوي      

هاي عجيب و غريب را       سقط جنين بپردازد يا با تغييرات ژنتيکي موجبات آفرينش انسان         

                                                 
1. presupposition 
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در اينجـا نيـز     . ها در کاربرد علـوم مطـرح اسـت          فراهم کند؟ بسياري از اين قبيل پرسش      

تـوان بـه ايـن معنـا نيـز از       ميرو،  هاي خاص خود را دارد؛ ازاين ها و ديدگاه اسالم پاسخ 

  .سازي علوم سخن گفت اسالمي

  سازي علم سياست قرآن و اسالمي. 2-2

  ميهـاي قـرآن کـر       ترين تأثير قرآن را بر سياست، پس از احـراز ديـدگاه             شايد بتوان مهم  
 يسـاز  ي اسـالم ير آن بر چگـونگ ي است، تأثير موضوعياست، که همان تفسيدر باب س 
ـ بر اسـاس الگـويي کـه از د        .  دانست ياسيعلوم س  ـ  آ يهـا   دگاهي ـ  ياهللا جـواد    تي  ي آمل

ـ     يتوان از رابطة قرآن و س       ياستخراج کرديم، م    سـخن گفـت،     يتـر   عياست به شـکل وس
ـ ي سيهـا   و تحول و تکامـل دانـش  يريگ م را در شکليکه حضور قرآن کر   طوري  به  ياس

  . امروز رسميت بخشدياي دنيم را براي قرآن کريت علميفعليت و مرجع
هـاي سياسـي      مندي بيشتر از مرجعيت علمي قرآن کريم ابتدا بايد ديـدگاه            براي بهره 

  قرآن را، از طريق تفسير موضوعي، استخراج و سپس از معارف عـام قرآنـي در تأسـيس                 
هاي دانـش   چنين تأثيري طبعاً تمام عرصه. دهي دانش سياسي امروز استفاده کرد      و شکل 

  هـاي   توان تـأثير قـرآن کـريم را بـر تمـام گـرايش               که مي   گيرد، چنان   ر مي سياسي را در ب   
  درسـتي  اين امر مستلزم آن است که از الگوي علم دينـي بـه          . دانش سياسي شناسايي کرد   

  .و با دقت استفاده کنيم
هـاي سياسـي در سـه حـوزة           چگونگي کاربست الگوي علم ديني در تأسيس دانش       

  گيـرد   حوزة مبـاني مبـاحثي را در بـر مـي          . پذير است   يينها و غاياتِ علم تب      مباني، روش 
. شوند هاي سياسي به خدمت گرفته مي      ها و اصول موضوعة دانش      فرض  منزلة پيش   که به 

  شناسـيِ   هـا، بـر اسـاس معرفـت         شناسي نيز ميزان و حدود اعتبار روش        در حوزة روش  
ـ         . شـود   هاي قرآني، بررسـي مـي       مبتني بر آموزه     اس ديـدگاه  غايـات دانـش نيـز، بـر اس

  تـر، مـديريت     ها و، بـه تعبيـر دقيـق         قرآن کريم، به چگونگي کاربست و استخدام دانش       
  .گردد دانش سياسي بازمي
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  تـوان تلقـي از خداونــد را در دو حـوزة دينـيِ اسـالم و مـسيحيتِ مــدرن       مـثالً مـي  
هرچند اسالم و مسيحيتِ مدرن هر دو بر وجود خداوند تأکيد دارنـد،             . با هم مقايسه کرد   

  اسـت   ساز و خالق تنزل داده شـده        شده خداوند به خداي ساعت      در دنياي ميسحيِ مدرن   
   اجتمـاعي نـدارد و، بـه تبـع آن، ديـن نيـز              -رو حضور فعالي در عرصة سياسـي        و ازاين 

العـالمين،    اما، در مفهـوم قرآنـي، خداونـد رب        . است  به زندگي خصوصي محدود شده    
ايـن امـر موجـب      .  فردي و اجتماعي است    لبالمرصاد و داراي حضوري فعال در زندگي      

سازي دين قرار نگيرد و از ايـن          است اسالم، همانند مسيحيت، در فرايندهاي عرفي        شده
بديهي . )٢٨٢: ١٣٨١زند    شجاعي(منظر تمايزي اساسي بين آن و مسيحيتِ مدرن به وجود آيد            

  زدايـي   هاي سياسـيِ ملهـم از قـرآن، سکوالريـسم           است نتيجة چنين نگرشي، در دانش     
  هـاي سياسـيِ اسـالمي پيونـد وثيـق ديـن             از فرد و جامعه و نيز يکي از مسلّمات دانـش          

  .و سياست خواهد بود
  نجفعلي ميرزايي، يکـي از پژوهـشگران قرآنـي، در نشـست نقـد و بررسـي کتـاب                  

اسـت، بـا اشـاره بـه          ، که آن را در باب مرجعيت معرفتي قرآن کريم نگاشـته           )٢٠٠٨(خود  
  يم،دور شـدن از قـرآن کـر       «: المي در چنـد سـدة اخيـر، ابـراز کـرد           انحطاط جوامع اس  

 ، است و بازگشت به قـرآن  يع فجا يناة   سرمنشأ هم  ي،ساز و علم ي  وسلوک معرفت يردر س 
  هـا و آرا    يـشه  اند ي و نادرسـت   ي درسـت  ياس و مق  يزان م ي،منابع شناخت ة  عنوان سرسلسل  به
ـ  يـرِ  قواعـد ثابـت و فراگ      ياصـل ة   سرچـشم  يزو ن  ـ   ينـي علـوم د  ة   هم ـ  حرکـت ة   و هم   اه

از نظر وي، راهکار مناسب براي      » . است يت، سعادت و هدا   يبه سو ،   انسان يها يشو پو 
ـ  يِساز ياسالم«: گويد  او مي . حل معضالت بازگشت به قرآن است       بـدون   ي نظـام  يچ ه

 يـت قـرآن ظرف  .. . . نخواهـد بـود    يرپـذ   آن امکـان   يسـاز  يـت بازگشت به قرآن و مرجع    
تر مـورد توجـه    يـش  ب يـد  کـه با   ، دارد يسـاز  ي و جهـان   يسـاز   در تمـدن   يا العـاده  خارق

  .)dipna.ir: ميرزايي( »يرد امر قرار گياننظران و متول صاحب
  رو، درخـور توجـه و اهميـت         کار ميرزايي، هرچند نگـاه جديـدي اسـت و، ازايـن           

  از نظر محمدکاظم شاکر،   . است  بسط نيافته رسد فرصت کـافي بـراي        است، به نظر مي   
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  ايـن منظـر  از  ـ   کتـاب يت موقعيد اثر بايندر ا قرآني و منتقد کتاب فوق، از پژوهشگران
ـ         يکه علوم مد نظر آن علوم        کـه اسـت   ي علـوم  يـا شـود    ي است که از قـرآن اسـتخراج م

ـ کنــد ي مــيــتهــا را تقو کــه قــرآن آناســت  ي علــوميــاهــا قــرآن اســت  موضــوع آن    
  .)همان( »مشخص شود

  خاتمه

گـاه  ير و جا  ي سـعادت بـشر، تـأث      ي برا يام اله ين پ ي و آخر  يمنزلة کالم وح    م، به يقرآن کر 
ـ ن ا يـي هـاي تب    يکـي از راه   .  بـشر دارد   ياسي و س  ي فرد ي در زندگ  يمهم ـ    ي  ين امـر بررس
افت کـرد   ي در يدرست   را به  يام اله ياست است تا بتوان پ    يم در باب س   ي قرآن کر  يها  دگاهيد

 يهـا   ن امر مستلزم آن است کـه روش       يا.  خود به کار برد    ي اجتماع -ياسي س يو در زندگ  
. اسـت، مطالعـه و اسـتخراج شـود        يم، در بـاب س    ي قـرآن کـر    يشناس  دگاهيمعطوف به د  

ـ ير ترت يروش تفـس  : اند از    مطرح شد، که عبارت    ي متعارف يها  خصوص روش   دراين ، يب
  .ير ساختاري و روش تفسير موضوعيروش تفس

تـوان بـا رويکـردي        ت مـي  شناسي قرآن کريم درخصوص سياس      اما فراتر از ديدگاه   
پذير اسـت؛     اين امر به دو نحو امکان     . دوم به تحليل رابطة قرآن و سياست پرداخت         درجه

  از يک سو فلسفة تفسير موضوعي سياست در قرآن کـريم قابـل طـرح و مطالعـه اسـت                   
هاي سياسـي     سازي دانش   و، از سوي ديگر، مرجعيت علمي قرآن کريم همسو با اسالمي          

  رسـد در زمينـة نخـست مطالعـات درخـور تـوجهي،              به نظـر مـي    . داردقابليت کاربرد   
  اسـت، امـا در زمينـة دوم بـه کـاوش، تحقيـق و بررسـي                  هرچند ناکافي، صورت گرفته   

  .بيشتري نياز است

  كتابنامه

 .ميقرآن کر

ـ  قـم،  ،الـسنه+  فـي  مـره+  يعمل فيما الحسنه+ باألعمال اإلقبال ). ١٣٧٦(ن يالد يرض طاوس، سيد   ابن  ردفت

  .اسالمي تبليغات
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  .تهران دانشگاه تهران، ،ينيپورحس دابوالقاسميس ترجمة نيکوماخس، اخالق).  ١٣٥٦(ارسطو 

 ، زمـستان،  ١ش   جاويـدان،  پيـام  مجلـة  »چيست؟، موضوعي ريتفس«). ١٣٨٢(ي  دمحمدعلي، س يازيا

  .٧٣-٦٦ ص

  .٤٨-٣٥ ، بهار، ص٢ش  ،جاويدان پيام مجلة »صدر، شهيد نگاه از موضوعي تفسير«). ١٣٨٣( ـــــــــــ

  .١ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج گامي به سوي علم ديني،). ١٣٩١(ن يبستان، حس

  .ين تهران، سياسي، شناسي جامعه). ١٣٧٤(ن يه، حسيريبش

  .١٠٤-٧٩، ص ٢٨ ش قبسات، فصلنامة »ي،اسيس کالم يستيچ «.رضا لک، غالم يبهروز

  .٢٩٨-٢٦٩، ص ٣٩ ش ،قبسات  فصلنامة»،ياسالم استيس فلسفه«. ـــــــــــ

  .التوزيع و للنشر دارالبشير  امان،المکي،  القرآن  في  السياسي الفکر ).١٩٩٥(حامد  ، عبدالقادريجانيالت

  .اسراء ، قم،قرآن در جامعه ).١٣٨٧(، عبداهللا يآمل يجواد

» قـرآن،  يسـاختار  ريتفـس  بـر  يدرآمـد / قرآن   يها  سوره يهندس ساختار« ).١٣٨١(گر، محمد     خامه

  .١٣-٩ اول دي، ص ،١٣٨ ش قرآن، گلستان مجلة

ـ يس يهـا   گزاره استنباط روش«). ١٣٨٢( ـــــــــــ   فـصلنامة  »قـرآن،  يهـا   سـوره  سـاختار  از ياس

  .٦٦-٤٩، تابستان، ص ٢٢ش  ،سياسي علوم

 تابـستان،  و ، بهـار ٣٩ش   قبسات، فصلنامة »اسالمي، فلسفه فلسفه «).١٣٨٥(ن  يخسروپناه، عبدالحس 

  .١٩٦-١٧٣ ص

 »،)علـوم  تحـول در   نظريه مثابه  به  منطقي -تاريخي مضاف  فلسفه (ديدباني نظريه«). ١٣٨٦( ـــــــــــ

  .١٧-١٦ ص ز،ييپا ،١٠ ش ،٣ سال ديني، نوين انديشهفصلنامة 

ـ  ابوالفـضل  سياسـي،  شناسـي   جامعه هاي  بايسته). ١٣٧٧(س  يدوورژه، مور    ،يپنـاه  عتيشـر  و يقاض

  .دادگستر تهران،

ـ ست و چگونه تعر   ياست چ يس«). ١٣٦٨(، فرهنگ   ييرجا ـ  ي ـ » ،شـود؟  يف م ، ي خـارج  ياسـت س ةمجل
 .١٩٢-١٧٥ور، ص ي و شهرريت، ١٠ ش

  .قم، توحيد الهامي، داود و نگارش ترجمه اسالمي، حكومت مباني). ١٣٧٠(سبحاني، جعفر 

  .ني تهران، االجتماع، علم فلسفة در هايي درس). ١٣٧٦(م يعبدالکر سروش،

  .البالغه نهج). ١٣٨٢(سيد رضي 

  بازشناسـي  مرکـز  تهـران،  ،اسـالمي  و مـسيحي  تجربـه  در شدن عرفي ).١٣٨١(رضا    زند، علي   شجاعي

  .ايران و اسالم

 گلـستان   مجلـة  »موضـوعي،  ريتفـس  و) يبيترت (يا  هيتجز ريتفس/ ق  يتحق«). ١٣٨٠(صدر، محمدباقر   
  .٣٧-٣٥ آبان، ص ،٨٧ ش قرآن،



 

٢٤

  .ين تهران، سياست، علم بنيادهاي). ١٣٧٣(عالم، عبدالرحمن 

 مجلـة  »نقـد،  تـرازوي  در قـرآن   مکـي   آيـات  در  سياسي تفکر  اصول«). ١٣٨٠(آرن، محسن    عبداللهي

  .١٥٧-١٤٦پاييز، ص  و تابستان ،٢١ و ٢٠ ش ،قبسات

ــتر، ما ــل يفاس ــدان). ١٣٥٨(ک ــشه خداون ــي، اندي ــة سياس ــواد ترجم ــ ج ــالم خيش ــران، ،ياالس   ته

  .١٣٥٨ ر،يرکبيام

  .١٠٤-٩٧، آبان، ص ١٠٧ش  معرفت، مجلة »آن، مراحل و يموضوع ريتفس«). ١٣٨٥(ي ، عليفتح

  .ياسالم شةياند و فرهنگ پژوهشگاه قم، کريم، قرآن در حکومت و سياست). ١٣٨٢(زاده، کاظم  يقاض

  پژوهــشکدة تهــران، ،يونــسي يمــصطف  ترجمــةقــدرت، چارچوبهــاي). ١٣٧٩(کلــگ، اســتوارت آر 

  .يراهبرد مطالعات

  .دارالفکر مصر، النساء، سوره+ تنظمه کما االسالمي المجتمع). ١٩٩١(محمد  ، محمديمدن

  .کتاب نشر و ترجمه بنگاه تهران، ،يکن يعل ميابراه  ترجمةحکومت، و جامعه). ١٣٤٤(ور يآ مک

 ة فـصلنام  قت،يصادق حق دي به کوشش س   »ي،اسي در علوم س   يشناس روش«). ١٣٨٠(ي   مصطف ان،يملک

  .٣٥٢-٣٣٣، ص ، زمستان١٤ ش ،ياسيعلوم س

ـ يترت ريتفـس  و يموضـوع  ريتفس«). ١٣٨٥(ي  ، عل يمنتظر ـ م نـسبت  و يب  معرفـت،  مجلـة  »آنهـا،  اني

  .٥٤-٥١ ص ،ي، د١٠٩ ش

   ترجمـة  الدينيـه+،  المعرفـه+  انتـاج  فـي  المعرفيـه+  القـرآن  مرجعيـه+  فلـسفه ). ٢٠٠٨(ي  ، نجفعل ييرزايم

  .االسالمي الفکر لتنميه+ الحضاره+ عباس دالل، مرکز

  .dipna.ir» گزارش جلسه نقد کتاب،«.  ـــــــــــ

ــص ــيرين ــان«). ١٣٨٤(ي ، عل ــ يمب ــة»موضــوعي، ريتفــس يکالم ــشه  مجل ــوين اندي ــي، ن   ،٣ش  دين

  .١٠٦-٧٣ص  زمستان،

، ١٢س   حـوزه و دانـشگاه،       فصلنامة» ي، آمل ياهللا جواد   تي از منظر آ   ينيعلم د «). ١٣٨٧(، احمد   يواعظ

  .٢٣-٩، بهار، ص ٥٤ش 

 .تهران، ني بشيريه، حسين ترجمة ،دولت هاي نظريه). ١٣٨٣(نست، اندرو يو

  .يتهران، ن ه،يريبش نيحس ترجمة ،لوياتان). ١٣٨٥(هابز، توماس 

  .ني تهران، ،يمحمد گل احمد  ترجمةسياسي، تحليل بر انتقادي درآمدي). ١٣٨٥(، کالين يها


