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Abstract  
This study investigates how the divine verses affect the anthropological foundations of political science 

based on the approach of the scientific authority of the Holy Quran. The research is based on the hypothesis 

that the Holy Qur'an, by establishing the anthropology of the Qur'an-based, introduces transcendent and 

special anthropology that affects all sciences, including political science. In this research, quadratic studies 

and the philosophy of science have been used analytically and critically. The results showed that human 

characteristics in the Qur'an, such as the divine caliphate of man, human dignity, attention to both material 

and spiritual needs, free will and choice, the purpose of creation, and attention to the layers of human 

existence, introduce politics as the arena of the divine caliphate. Moreover, he is always concerned about 

human dignity in political studies, and with a comprehensive approach of political science to this world and 

the hereafter, the human will and how to make the right and wrong choices, and the right to consult within 

limits determined by the consent of God and His Messenger. Covers human existence (heart, intellect, 

appearance, and behavior). 
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چکیده

شناختی علوم سیاسی براساس رویکرد مرجعیت علمی  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیرگذاری آیات الهی بر مبانی انسان
شناسی متعالی و  بنیان، انسان شناسی قرآن ر این فرضیه استوار است که قرآن کریم با تأسیس انسانقرآن کریم است. پژوهش ب

گذارد. در این پژوهش از روش مطالعات درجه دوم و   ها از جمله علوم سیاسی تأثیر می  کند که بر همه دانش ای را معرفی می  ویژه
های انسان در قرآن، مانند خالفت الهی  است. نتایج نشان داد که ویژگیفلسفه علم به صورت تحلیلی و انتقادی استفاده شده 

های   مندی آفرینش و توجه به الیه انسان، کرامت انسان، توجه توأمان به نیازهای مادی و معنوی، اختیار و حق انتخاب، غایت
ن را در مطالعات سیاسی دارد و با کند و همواره دغدغه کرامت انسا  وجودی انسان، سیاست را عرصه خالفت الهی معرفی می

های درست و نادرست و حق مشورت در   رویکرد جامع علوم سیاسی به دنیا و آخرت، اراده انسان و چگونگی آن را نسبت به انتخاب
 دهد.   های وجود انسان )قلب، عقل، ظاهر و رفتار( را پوشش می  محدوده تعیین شده به رضایت خداوند و رسول او، الیه

 

شناسی. قرآن کریم، مرجعیت علمی، علوم سیاسی، مبانی انسان هایکلیدی:اژهو
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.مقدمه0

ن منبع یتر است، به عنوان مهم یکه مصون از خطا و تصّرف بشر یگانه کتاب آسمانیم، یقرآن کر
دارد. در جوامع اسالمی  یا ژهیگاه ویت انسان، جایهدا یبرا یام الهین پیشه و تفکر اسالمی و آخریاند

طرح  یز پرداخته شده و از چگونگیگر علوم نیقرآن، به رابطه آن با د یدرون یامروزه افزون بر توجه به محتوا
 یشود. از سو یگو م و  گفت یعی، بلکه علوم طبیمختلف علوم انسان یها م در رشتهیاز قرآن کر یریگ و بهره

ت و یو ارتباط با نظم و امن یتماع انسانن بودن با اجیل عجیبه دل یاسیاست و علوم سیگر، عرصه سید
شه یهم یت برایم به عنوان کتاب هدایافته است و قرآن کری یا ژهیت ویدانشوران اهم یسعادت انسان، برا

 یت و سرنوشت ویدر هدا ییانسان که نقش بسزا یزندگ یها ن عرصهیتر از مهم یکیتواند در  یبشر، نم
کننده  تیها، هدا ها و مکان ، قرآن در همه زمانیات الهیح آیردارد، ساکت باشد، چرا که به داللت ص

  5رهروان راه سعادت خواهد بود.
ن یر بودن ایل خطیاست و به دل یت در علوم انسانیاز مباحث پر اهم یکی« یشناس انسان»همچنین، 

د نظر یت با، نخسیگر علوم انسانیا دی یاسی، خواه در دانش سیدئولوژیك از انگارگان و ایموضوع، هر 
گاه یاست و جایند، تا براساس آن بتوانند رابطه انسان و سیین نمایت آن تبیش را درباره انسان و ماهیخو

ت دارد که یشتر اهمیرو ب از آن یشناس مشخص کنند. به عبارت دیگر، بحث انسان یاسیانسان را در دانش س
است، فقه، یات، هنر، اقتصاد، سیا ادباز حکمت و عرفان گرفته ت یهمه علوم انسان یاصل موضوعی برا

(. چرا که انسان مرکز 5.: ص5912، یآمل یو مانند آن است )جواد یشناس ، روانیشناس حقوق، جامعه
 آید.  شمار می فعال همه علوم یاد شده به

تر مورد توجه قرار گرفته، هیچ کتابی در این  از آنجایی که تاکنون مسئله مرجعیت علمی قرآن، کم
مرجعیت علمی قرآن »های اخیر برخی مقاالت مانند مقاله  به نگارش در نیامده است؛ ولی در سال موضوع

، )عالمی، «یقرآن در حوزه علوم انسان یت علمیمرجع»(، .50-550، ص.: ج5911)رضائی، « کریم
 ی، جاودانگیقرآن با جهان یت علمیرابطه مرجع»( همچنین مقاله دیگری با عنوان 510-591: ص5911

                                                           

سوره نحل قرآن را هدایت برای مسلمانان معرف  01. آیه 10، نحل، 12؛ یونس، .1؛ اعراف، 590؛ آل عمران، 12، .. بقره، 5
ِذی ُأْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًد سوره بقره  501کند؛ ولی آیه  می اِس َو َبیَناٍت ِمَن اْلُهَدی َو اْلُفْرَقاِن َشْهُر َرَمَضاَن الَّ ، قرآن را هدایت ی ِللنَّ

 نماید. برای مردم معرفی می
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م در یقرآن کر یت علمیمرجع»( و مقاله .51-.50: ص5911)طوسی و عالمی، « ت قرآنیو جامع
( 5..-510: ص5911)بهروزی لک و قاسمی، « یالله جواد تیآ ینیعلم د یبا الگو یاسیمطالعه نظام س

در این عرصه است. در عموم مقاالت یاد شده بحث از اصل مرجعیت طرح شده است، ولی  یگریمقاله د
شناسی به ویژه با  در هیچ یک از آثار یاد شده، اثرگذاری قرآن کریم بر علوم سیاسی از مسیر تأثیر بر انسان

 های وجودی انسان، بررسی نشده است. توجه به الیه
معنادار قرآن را بر  یرگذاریت و تأثیگفته، پژوهش حاضر بر آن است تا مرجع شیبا توجه به نکات پ

 یو علت اصل یرا انسان هسته مرکزید، زینما یبررس یشناس ر بر انسانیثر تأیاز مس یاسیدانش س
د دارد یتاک یا ژهیو یشناس ان بر انسانیبن قرآن یاسیاست. دانش س یاسیو بلکه دانش س یاسیس یرخدادها

 و در دانش یبه طور کل ین اساس، در علوم انسانیسازد. بر ا یز میشناسی غیر الهی متما که آن را از انسان
نگرش به انسان  یاست و تا انسان شناخته نشود و چگونگ یژه، انسان عنصر محوریبه طور و یاسیس

 خواهد ماند. یز همچنان ناشناخته باقین یاسیمشخص نگردد، دانش س

.چارچوبمفهومی2

 یازمند شرح و بسط مفهومین« یشناس انسان»و « یاسیعلوم س»، «یت علمیمرجع» یدیسه واژه کل
 رد.یژوهش براساس آن شکل گاست، تا پ

 یتعلمی.مرجع2-0

محل » ی( و به معنا.01، ص.ق: ج50.0بوده )ابن فارس، « انصرف»ا ی« عاد» یبه معنا« مرجع»
از ماده  یت مصدر جعلی( و مرجع9111، ص9: ج5925ن، یآمده است )مع« بازگشت یرجوع و جا

 (. 505، ص5ق: ج5050بازگشتن است )ابن منظور،  یبه معنا« رجع»
ر یت به معنای کشف مسائل موضوع از قرآن، آمده که به صورت تفسیها، مرجع  نگرش یدر برخ

در حوزه  ین منبع معرفتیتوانند از ا یم ن معنا که دانشورانیرد. بدیگ یقرآن، مرجع پژوهش قرار م یموضع
 (.51، ص.: ج5911، یاستفاده کنند )رضائ یژه علوم انسانیو... علوم مختلف به و یاهداف، مبان

س و یتأس یدر راستا یها و اطالعات قرآن جستن از داده  بهره یبه معنا« تیمرجع»گر، یدر نظرگاه د
نه یت قرآن در زمیرش حاکمیپذ یا به معنای(، ..5: ص5911، یاست )طوسی و عالم یتحول علوم انسان

انسان  یعلم یها دادن تالش و قرار ینه حکمت عملیدر زم یانسان یها و کنترل کنش یاعتقاد یها  نگرش
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گوناگون  یها د در ابعاد و جنبهیکه روح توح یا باشد، به گونه می یقیل به سعادت و کمال حقیدر جهت ن
ت به ی، مرجعی(. در نظر برخ500: ص5911، یو عالم یان و حضور داشته باشد )طوسیسر یدانش بشر

 یعلم انسان یها از عرصه یکی یها ا تمام گزارهی ن معنا،یهای دانش با قرآن است، به ا معنای سنجش گزاره
در تعارض نباشد  یات الهی، مُتد، محتوا و غایامده است، با مبانیا اگر در قرآن نیان شده باشد و یدر قرآن ب

 (.510: ص5911، یمی)عظ

ن معنا که معارف یت به معنای مرجع و منبع معرفتی بودن قرآن لحاظ شود، به ایممکن است مرجع
ن شود. یتأم یو وح یق ماورائیمنحصر در تجربه )حس و عقل( نباشد، بلکه از طر یا تجربیو  یم انسانعلو

ت یشود، با مرجع یبراساس تجربه و عقل شکل گرفته، اثبات م یه علمیک نظریجه همان سان که یدر نت
قرآن نسبت به  یدازپر هین، نظرین شود. بنابرایبر آن تدو یرد و مبتنیشکل بگ یات الهیقرآن، براساس آ

 (. 1، ج.591، یرد )رضائیگ یشکل م یو گاه تجرب یمسائل علوم انسان
معنادار قرآن بر دانش سیاسی با  یرگذاریتأث یم به معنایقرآن کر یت علمیدر پژوهش حاضر، مرجع

و  یده جهتر در یدانش، تأث یر در الگویتأث یبه معنا ین معنا که اثرگذاریشناسی است، به ا تأثیر بر انسان
که  یا مورد نظر است، به گونه یو اصالح یلیا تکمی یسیو روش، به صورت تأس یبر مسائل، مبان یاثرگذار

موجود  یمتفاوت از دانش عرف یجه بدست آمده، دانشی، نتیاسیر جامع قرآن بر دانش سیتأث یپس از بررس
 .ردیگ یشکل م یمیند به صورت پاراداین فرایخواهد بود، که البته ا

یاسی.علومس2-2

مثابه هرگونه کنش سیاسی تعریف شود، در صورتی که بخواهیم آن را مطالعه کنیم، دانش  سیاست به
مانند:  یشود و گاه با عبارت یفن و کنش اجتماعی، معنا ماست به عنوان یشکل خواهد گرفت. گاه س یاسیس
« یبر جوامع انسان فن حکومت  است،یس»ا ی« آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است»

« کند یبه منظور اداره امور کشور اتخاذ م که حکومت  یریمجموعه تداب»ا ی( و 10.: ص5912، ی)جاسم
ن شکل، ییت، تعیریکه مربوط به دولت، مد یهر امر»( و گاه ...: ص5920راد،  یو افشار یشی)آقابخشا

ف ی(، توص.5.: ص5910، ی)آشور«  است یاسیسباشد، از مقوله امور   ت دولتیفعال یمقاصد و چگونگ
 است که با جامعه و مردمان مرتبط است.  یا دهیبه عنوان فن/ پد«  استیس»ف ین دسته تعاریشود، در ا یم

بر  است، علم حکومت یس»شود:  یف میک علم و رشته علمی تعریاست به عنوان یدوم، س یدر معنا
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برد، چه  یم یآموزد چه کس یاست که به ما م یا علمی (،919: ص5910ییو آقا ی)باباب«  کشور است
است، مطالعه یس»ن نظرند که یبر ا یا بعضی)همان(، « برد؟ یبرد و چرا م یبرد، چگونه م یبرد، کجا م یم

ک رشته ی، « استیس»ها منظور دانشوران از  فین نوع تعری(. در ا10.: ص5912، ی)جاسم«  دولت است
 ها مانند علم اقتصاد، علم حقوق و... خواهد بود. ها و دانش ر رشتهگیدر کنار د یو علم یتخصص

(. .0: ص.591لک،  یرد، )بهروزیگ یت آن صورت میاست براساس غایف سیدر نگره سوم، گاه تعر
 یاست، افزونیت سیها، مقصد و غا فیتعر یا شود، در پاره یم میگرا به سه دسته تقس تیغا یها فیتعر

ز مسئله قدرت یشل فوکو نیشه می(. در اند.0: ص5901آن است )ر.ک: هابز،  و قدرت صاحبان ییارای
است را یت سیز غاین ی(. برخ01: ص5900، یمیاست )نوابخش و کر یر، و در همه جا جاریفراگ

است با ی، سدسته سومدر  (...-5.: ص5909نسنت، ی)و دانند یدن به امور میو نظم بخش یسامانده
است ی(. از نظرگاه ارسطو، س010-.01، ص5: ج5910شود )فاستر،  یف میلت و سعادت تعریت فضیغا
کو50: ص5901رساند )ارسطو،  یاست که به انسان م یریخ است و یس یساز سان ناس با همی(. توماس آ

، به نعمت ییلت و پارسایرساندن بار به منزل فض یبرا یفاکننده نقش کشتیگر و ا تیحکومت، آن را هدا
 (.10: ص5910کند )فاستر،  یف میخدا تعر  یهمجوار

ف یصال به مطلوب تعری( و ایت آن )سعادت کامل بشریاست را با توجه به غایز سین یدانشوران اسالم
ا یت جامعه از دنیر و هدایتدب یاست به معنای(. از منظر مالصدرا، س25: ص.591، یاند )ر.ک: طوس کرده

با  ینی(. امام خم01-00: ص5905، ییزا باشد )لک یآخرت به منظور تقرب به خداوند متعال م یبه سو
اء ی، همان کار انبینیت، صالح و سعادت عیهدا یگر جامعه به سو تیاست، آن را هدایت سیتوجه به غا

ل به ین یبرا یا لهیف قدرت وسین تعاری(. در ا.09، ص59: ج5920، ینیداند )ر.ک: امام خم یم
 (..1: ص.591، یشود )فرات یار گرفته ممقدس و بلند بک یو اهداف یمتعال یمقاصد

ن مربوط به اشکال گوناگون روابط قدرت در ین معنا، کشف قوانیبه ا یاسیهدف مطالعات س»ن، یبنابرا
افته است یو شناساندن آنها به صورت سامان  ین روابط و معرفی، سمت و جهت ایجوامع انسان
 یدارا یا افته و رشتهیک دانش سازمان یوان به عن یاسیجه علوم سیدر نت.(.99: ص5900)ابوالحمد، 

کادم یاست که در آن نوع یانسجام منطق سته ین اساس، بایاست وجود دارد، بر ایک مطالعه سیسّنت آ
 (.0.: ص.591آن استفاده نمود )مارش،  یک رشته، برایاست از عنوان علم به عنوان 

عبارت است از  یاسی( دانش سیمع انساناست )روابط قدرت در جوایده از سیف برگزیبا توجه به تعر
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پردازد.  یبا منشاء قدرت( در جامعه م یبر و فرمان یی)همان رابطه فرمانروا یاسیکه به مطالعه فعل س یدانش
 ند و رابطه قدرت در جامعه است.یاسی، دانش مطالعه فرایتر، دانش س قیبه عبارت دق

یشناس.مفهومانسان2-5

( در 9.0، ص2ق: ج.505، یدی)فراه« انینس»شه یو خواه از ر« انس»ه شیانسان خواه از ر  واژه
ن، یاند. بنابرا ف کردهیتعر« وان متفّکریح»ا ی« وان ناطقیح»ام انسان را یم األیدانان از قد اصطالح، منطق

شه است. در علوم یو فصل مقّوم خاص که همان تفّکر و قدرت اند یژگیک ویاست با  یوانیانسان ح
 یطیجاندار و در مح یسم بدنیاست با ارگان یموجود 5انسان»کنند:  یف میگونه تعر نینسان را اا یاجتماع

 (.20: ص5992ان مهر، ی)شا« سته استیز یگوناگون که به صورت اجتماع یزهایمرکب از چ
 یانسان -یاجتماع یها است که به مطالعه تمام گروه یعلم یشناس ف انسان، انسانیبا توجه به تعر

و  ی، اجتماعیستیها و ابعاد ز پردازد و جنبه یم یعت انسانید بر طبیتوجه به زمان و مکان و با تأکبدون 
(. ..: ص.591زاده،  یو نور ی)احمدی طباطبائ« شود یاست شامل میرا در ارتباط با عالم س یانسان

و سپس دانش  یسشنا ت( بر انسانی)مرجع یر معنادارین مسأله است که قرآن چه تأثیا یبررس ینک جایا
 گذارد؟ یبر آن م یمبتن یاسیس

یقرآنیشناسانسانیها.شاخصه5

ن یتر گذارد، مهم های انسان در همه علوم، بویژه علوم سیاسی تأثیر می آیات الهی با بیان ویژگی
 از نگاه قرآن عبارتند از: یاله یشناس انسان یها شاخصه

 انسانی.خالفتاله5-0

 سازند. قرآن ین ارتباط مطرح میا یمتصل با خداوند و همراه با چگونگ ات قرآن، انسان رایآ

کند و  یت میمطلق عنا ینیدهد و به انسان خالفت و جانش یم یینش حضرت آدم را رنگ خدایآفر
ای خواهم گماشت،  فهین خلیاد آر( وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمیو )به »د: یفرما یم

 زند و حال آنکه ما خودیها بر ن خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خونیکسانی در زما یگفتند: آ

                                                           
1. Human 
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دانم که شما  زی )از اسرار خلقت بشر( مییم؟! خداوند فرمود: من چیکن س مییح و تقدیتو را تسب
 (..9)بقره، « دیدان نمی

است که با  یو امر گر بودهید یاز پروردگار، از سنخ )ع(د توّجه داشت که خالفت حضرت آدمیبا
دارد.  یارتباط تنگاتنگ )ع(حضرت آدم یو کماالت وجود ین و مقامات روحیق موجود در عالم تکویحقا

است، نه  ینیانسان که قرآن از آن پرده برداشته، از نوع خالفت تکو یفة اللهیمقام خل»تر:   قیر دقیبه تعب
 یخدا کس  فهی، خلینیجانش یتوجه به معنا(. با 505: ص5910، ی)واعظ« یو قرارداد یخالفت اعتبار

کماالت و   ت و ارتباط داشته باشد و از آنجا که خداوند منبع همهیش از همه با خداوند سنخیاست که ب
ن ین مظاهر و برتریتر ، کاملیرات حق تعالیاندن کماالت و خید در نمایز بایاو ن  فهیرات است، خلیخ

الله  فةیت، خلیست، بلکه مقام آدمیفة الله نیشخصًا خل )ع(نا، حضرت آدمن معیها باشد. با توجه به ا دهیآفر
سوره اسراء، نشان  .2سوره اعراف و  55و  .5ات ین آی(. همچن511: ص5901، یآمل ی)جواد« است

 مخصوص آدم نبوده، بلکه مربوط به نوع انسان است.  یدهد که مقام خالفت اله یم
که  یاور زمانیاد بیب»(، 11)اعراف،  َجَعَلُکْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح  ِإذْ ات یآ یدر نظر عالمه طباطبائ

ْرِض  یُثمَّ َجَعْلَناُکْم َخاَلِئَف فِ د: یفرما یا می، «مین قرار دادینان در زمیما شما را بعد از قوم نوح جانش
َ
 اأْل

ْجَعُلُکْم ُخَلَفاَء یَو د: یفرما ین می، همچن«مین قرار دادینان در زمیسپس شما را جانش»(، 50ونس، ی)
ْرِض 

َ
همه  یم خالفت برای، شاهد تعم«دهد ین قرار مینان در زمیو شما را جانش»(، .1)نمل،  اأْل

ن و یشنهاد فرشتگان، مسئله فساد در زمین، خدای سبحان در پاسخ و رّد پیهاست. افزون بر ا انسان
گذارم،  ین میای که من در زم فهیرد، و نفرمود که نه، خلنی نفی نکیفه زمیزی در آن را، از خلیخونر
م(، انکار یکن س تو مییح و تقدینکه ما تسبیز دعوی مالئکه را )مبنی بر ایزی و فساد نخواهند کرد و نیخونر

« بشر است یت خالفت براین نکات نشانه عمومیق کرد. ایر و تصدینکرد، بلکه آنان را بر دعوی خود تقر
ن از طرف یانسان در زم ینین، منظور از خالفت همان جانشی(. بنابرا551، ص5: ج5910، ی)طباطبائ

، ی؛ رجب525، ص5: ج5920و همکاران،  یرازی؛ مکارم ش2..، ص1ق: ج5050، ینیخداوند است )خم
ق: 5050) یضاوی(، ب5105، ص0تا، ج ی)ب یمانند ابن عرب  یبزرگان یدگاه از سوین دی(. ا25: ص.590

 یرازیالله مکارم ش تی( و آ51.، ص5ق: ج5911الله ) ن فضلید محمدحسیالله س تیآ(، 12، ص5ج
 رفته شده است.ی( نیز پذ511، ص5ق: ج50.5)
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.تأثیرخلیفهالهیبودنانسانبردانشسیاسی5-0-0

ن یکه با ا ین خواهد بود که هر گزاره دانشی، ایاسین، در حوزه دانش سیانسان در زم ینیند جانشیبرآ
همراه و همگام باشد، خواه  یقرآن یشناس و انسان یرت نداشته باشد و با وحیا مغایمنافات، تضاد  ینینشجا

ع یتفر یات از آن اصول کلیان شده و جزئیب یات الهیات در آیا کلیشود،   ات آن از قرآن گرفتهیتمام جزئ
 یاسیقرآن سازگار باشد، دانش س یجه با مبانیر شارع قرار گرفته باشد، در نتیذ و تقریا مورد تنفیشود، 
 ان بر آن صدق خواهد کرد.یبن و قرآن یاسالم
، به یر الهیغ یها یشناس ن معنا که در هیچ یک از انسانیاست، به ا یسیتأس یرینجا، تأثیر قرآن در ایتأث

ن، ین جنبه انسان توجه نشده است و مالحظه نقش خداوند و خالفت انسان از خدا در زمیچ وجه به ایه
 شود. یقرآن مطرح م یسًا از سویتأس

تر، رفتار سیاسی حکومت باید به نام خداوند باشد و از آنجایی که انسان خلیفه  های عینی به عنوان نمونه
خداست، کارهایش باید براساس دستورات او و دعوت به سوی او باشد و از دعوت به خویش بپرهیزد، بر 

ُه َلِمَن اْلُمْسِرفِ  یَو ِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل فِ دهد:  خ قرار میاین اساس رفتار فرعون را مورد توبی ْرِض َو ِإنَّ
َ
 َن یاأْل

حاکم باید به اقتضای خلیفه «. کاران بود جوی و از اسراف در حقیقت فرعون در زمین برتری»(، 09)یونس، 
ْرِض َو َجَعَل  ینَّ ِفْرَعْوَن َعاَل فِ إِ الهی بودن عمل کند و از رفتارهای منافی خلیفه الهی بودن دوری نماید: 

َ
اأْل

ُح َأْبَناَءُهْم َو یْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم یعًا یَأْهَلَها ِش  ُه َکاَن ِمَن اْلُمْفِسِد  ییْسَتْح یَذبِّ (، 0)قصص،  َن یِنَساَءُهْم ِإنَّ
داشت؛ پسرانشان را سر  می فرعون در زمین علو و برتری جست و مردم را طبقه طبقه ساخت و آنان را زبون»

دهد که چنین  این آیات نشان می«. گذاشت و همانا او از فسادکاران بود برید و زنانشان را برجای می می
  رفتارهای سیاسی با خلیفه الهی بودن ناسازگار است و حکومت مبتنی بر آن نباید رخ دهد.

بد که مردم را به سوی خویش دعوت یا زمانی خلیفه الهی بودن در رفتار حاکم و حکومت تحقق می
 )ع(رو به نقل قرآن کریم حضرت موسی نکند، چه اینکه چنین کاری با جانشینی الهی ناسازگار است. از این

ها َعلَ به فرعون فرمود:  ْدَت َبنِ  یَو ِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمُنّ ل را یاسرائ نکه بنییا( ایو )آ»(، ..)شعراء،  َل یِإْسرائِ  یَأْن َعَبّ
فرعون در پاسخ با پرسش انکاری به انکار «. نهی؟ ای، نعمتی است که مّنتش را بر من می خود ساخته  ندهب

 (.9.خداوند رب عالمیان پرداخت )همان: ص
از دیگر تأثیرهای معنادار مبنای خلیفه الهی بودن، این است که مشروعیت و َمِلُک الملوک بودن نیز از 

هُ آِن خداوند است:  ْن َتَشاءُ  یمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤتِ ُقِل اللَّ (، 1.)آل عمران،  اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
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بگو: بار خدایا، تویی که فرمانروایی؛ هر آن کسی را خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی »
روایی )مشروعیت حکومت( خویش را باید از بنابراین، خلیفه الهی مالک و فرمان«. فرمانروایی را بازستانی

خداوند متعال دریافت کند. به گفته برخی دانشوران، آیات بسیاری در این زمینه است که همگی بر این معنا 
گذاری، تعیین قاضی و نصب حاکم و ولی امر، مخصوص خداوند  داللت دارد که تدبیر از طریق قانون

از تدبیر جهان است که به خدای متعال اختصاص دارد )مصباح  ها بخشی است، زیرا شؤون تدبیر انسان
های قرآنی تأثیر معنادار قرآن را بر دانش سیاسی و چگونگی آن با  (. اینگونه نمونه5.9: ص5920یزدی، 

 دهد. توجه به ویژگی خلیفة اللهی انسان نشان می

خالفت و جانشینی دیگری را بر گویند: اگر کسی  برخی دانشوران تفسیر در تأثیر جانشینی خداوند می
تواند برای خود از پیش خود، کاری انجام  عهده داشته باشد، دو امر درباره او ممنوع است: از سویی نمی

شود و با  تواند نایب شخص سومی باشد، زیرا امر اولی به اصالت منتهی می دهد، و از سوی دیگر نمی
گردد و هر دو امر یک چیز است و  از شخص معین بازمیخالفت ناسازگار است و امر دومی به نقض نیابت 

 (.11.: ص5921آن عدم اراده خالفت )جوادی آملی، 

 .کرامتانسان5-2

همواره و در  ین کرامت الهیده است و ایها کرامت بخش م قرآن، خداوند به همه انسانیبراساس تعال
اه و در درون او نهفته است. خداوند در همر یو اجتماع یر کمال فردیق و سیطر ینش و طیتمام مراحل آفر

م یا برنشاندیو در یم و آنان را در خشکیدیما فرزندان آدم را کرامت بخش یو به راست»د: یفرما یاسراء م  سوره
« میآشکار داد یخود برتر یها دهیاز آفر یاریم و آنها را بر بسیداد یشان روزیزه به ایپاک یزهایو از چ

آنها   ب همهینص یکه کرامت اله یاند به نحو ن شرافت داخل شدهیا  رهیدان آدم در دا(. همه فرزن.2)اسراء، 
 دارند.  یگر برتریها بر موجودات د انسان  ن اساس همهیشده و بر ا

.تأثیرکرامتانسانبردانشسیاسی5-2-0

انسان را  یکه کرامت الهها  یشناسگر انسانیر قرآن بر دیبر کرامت انسان، تأث یات الهید آیبا توجه با تأک
ز ی، بلکه در رفتارهای سیاسی نیاسیو س ین اجتماعین معنا که در تمام قوانیشود، به ا یرند، روشن میگ یده میناد
بر اصالت ماده و  یمبتن یشناس جه انسانیحفاظت شود، در نت یک اصل اساسید کرامت انسان به عنوان یبا

 ان، در تضاد خواهد بود.یبن قرآن یشناس ، با کرامت برگرفته از انسانیانحصار ابعاد انسان در ماده و جبر هست
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رو که  بنیان، کارهایی مانند به استضاف کشاندن و استکبار بر مردم، از آن بنابراین، در دانش سیاسی قرآن
با کرامت انسانی ناسازگار است، ممنوع خواهد بود، بر این اساس خداوند متعال سخن فرعون را مورد 

ُل َأْبَناَءُهْم َو َنْسَتْح دهد که گفت:  وهش قرار مینک ا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن  ییَسُنَقتِّ به »(، 5.2)اعراف،  ِنَساَءُهْم َو ِإنَّ
بنابر «. و ما بر آنان مسلط هستیم داریم میکشی نگاه  و زنانشان را برای بهره کشیم میزودی فرزندانشان را 

مام حقوق ناشی از کرامت انسان و تالش برای برخوردار شدن از یک نظام دیدگاه عمید زنجانی، مراعات ت
دهد )عمید زنجانی،  میسیاسی مطلوب، بخشی مهم از باب سیاسی یک جامعه بر مبنای کرامت را شکل 

 (.5.0، ص.ق: ج50.5

.توجهتوأمانبهنیازهایمادیومعنویانسان5-5

ن یخداوند در زم ینیکرامت و مقام جانش یعنیانسان،  یرزشو ا یم به ُبعد معنویسان که قرآن کر همان
ن، انسان هم بستر ی(. بنابرا0.دهد )ر.ک.: حجر،  یز مورد توجه قرار میبشر را ن یوانیکند، ُبعد ح یتوجه م

او فراهم  یض ذّلت برایرا داراست و هم بستر سقوط در حض یدر هست یگاه معنوین جایر به باالتریعروج و س
ز ین یر نزولیشود، و در س یمنته« الله» یصال الیتواند به ا ی، میهست یعروج به مراتب معنواست. در 

 یها نهیر در همه زمین حرکت و سی( برسد. ا1ن، ی)ت نیاسفل السافل یعنین درجه یتر تواند به پست یم
و  یاله یشز ممکن است دانین یاسیاست و دانش سینه سیممکن است رخ دهد و در زم یو اجتماع یفرد

که  یوانیو ح ینفسان یل و هوایبراساس م یا دانشیرد و یبه شکل گیات طیو ح یر صعودیس یسراسر در راستا
 وانات خواهد بود. یبدتر از ح یجه آن زندگینت

و  یانسان و هم به ُبعد معنو یبشر یماد یازهایو ن یم به صورت توأمان به ُبعد بشریجه قرآن کریدر نت
)که  یو اجتماع یدر عرصه فرد یغافل از ُبعد معنو یها یشناس ن، انسانیدهد. بنابرا یه مانسان توج یاله

( از نگاه قرآن مردود خواهد بود، دانش سیاسی نیز باید به جنبه مادی و یر الهیغ یها یشناس در انسان
 ود.روحانی انسان به صورت توأمان توجه نماید، در غیر این صورت مورد پذیرش قرآن نخواهد ب

کند:  یاد مین ینچنیشند، ایاند یاد میکنند و خودبن یفکر م یجهان نیکه تنها ا ییها م از انسانیقرآن کر
 ْتُهْم َأْنُفُسُهْم «. ها مهم است آن یهستند که فقط خودشان برا یکسان»(، 510)آل عمران،  َو َطاِئَفٌة َقْد َأَهمَّ
شان در  ی، همه زندگیبعض یعنیاست؛  یاهیا گی ینواین نفس و خود یاد شده در آیه، همان خود حیا

نسبت  یگریه دیشود و در آ یخالصه م یو وهم یالیخ یها ن خواستهیاهتمام به لذات و پرورش جسم و تأم
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ُکُلوا َو یَذْرُهْم د: یفرما یبه آنان م ُعوا َو یْأ َمُل َفَسْوَف یَتَمتَّ
َ
ن بخورند و بگذار آنا»(، 9)حجر،  ْعَلُموَن یْلِهِهُم اأْل

 «.دیخواهند فهم یبه زود یشان را غافل کند، ولیرند و آرزوها ایبهره گ
ا، غفلت است و قرآن درباره غافالن یو لذات زودگذر دن یوانیو ح یاهیامد مهم اشتغال به خوِد گیپ

ادراك  ت بیی اسیها ها را دل م، چه آنکه آنیدیاری از جن و انس را برای جهنم آفریو محققًا بس»د: یفرما یم
انند، بلکه بسی یقت، آنها مانند چهارپایی ناشنوای حقیها رت، و گوشینور و بص ی بییها دهیو معرفت، و د

است که  یات، همان غفلتین آیشده در ا اد ی(. غفلت 521)اعراف، « ترند، آنان همان مردمان غافلند گمراه
نگونه یس شده براساس ایه دانش تأسن معنا کیرگذار است، به ایز تأثیدانش ن یها در همه عرصه

جهانی است )ر.ک.: جوادی  و رفاه این یات مادین اهداف و غایبه هم یابیدرصدد دست یشناس انسان
 توجه کند. یوح یگذار تواند به مبدأ و معاد و قانون ی( و نم91.: ص5910، یآمل

تن و جسم  یازهایرصدد برآوردن نن دانش است، تنها دیگر ایساحتی به انسان، انسانی را که باز نگاه تک
 کند. یش توجه نمیخو یجهان ، روحی و آنیمعنو یازهایداند و به ن  ش میی( خویوانیح یها )خواست

اروحقانتخابانسانی.اخت5-0

ار و قدرت انتخاب انسان است، ی، محاسبه درصد اختیشناس در انسان یدیاز مباحث مهم و کل یکی
ن ید، دانش محقق شده توسط انسان در درون ایانسان گرفتار آ یاریاخت یرانجام ببه جبر و س یچنانچه مکتب

ر حرکت یا مسیرا عوض کند  یزیتواند چ ینم ین دانشیخواهد بود و چن یو جبر یاریر اختیز غیمکتب ن
 د.یم نمایرا ترس یمؤثر

رفتارهای ویژه در عین آزاد بودن انسان در انجام اعمال و رفتارهای خویش و عدم اجبار او به انجام 
م، انسان از ی(. در نظرگاه قرآن کر11.های قطعی آفریدگار است )بقره،  حال، مکلف بودن انسان از سّنت

نان، یب قرآن یرا ندارد. در نظام فلسف یحق اجبار و اکراه و یچ کسیدار است و هرعمل و رفتار برخو یآزاد
 یگر، در صحنه زندگید یو تکامل انسان، از سو یف الهیسو، و تکل کیار در عمل، از یبا اخت ینیجبر تکو

(. بر این اساس اشخاص در انجام .99تا: ص ی، بید زنجانیانسان گرد آمده است )عم یو اجتماع یفرد
تکالیف و مسئولیتهای خویش، اختیار دارند، هرچند باید پاسخگوی رفتارهای خویش باشند )مصباح 

 (.21: ص.590یزدی، 
کیبه اصل اخت یموارد متعددم در یقرآن کر ا َهَد ورزد:  ید میار انسان تأ بِ یِإنَّ ا یَناُه السَّ ا َشاِکرًا َو ِإمَّ َل ِإمَّ
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همچنین به رسول خود «. م، خواه انسان شاکر باشد، خواه ناسپاسیما راه را نشان داد»(، 9)انسان،  َکُفوراً 
َك آلَو َلْو د: یفرما یم   یَمَن َمْن فِ شاَء َربُّ

َ
ُهْم َجم ْرِض اأْل ی یُکلُّ اَس َحتَّ ونس، ی)  َن یُکوُنوا ُمْؤِمنیعًا َأَفَأْنَت ُتْکِرُه النَّ

به اکراه همه  یخواه یا تو میداد، آ یمان قرار میخواست به اکراه همه مردم را با ا یاگر خداوند خود م»(، 11
خواهد تا مردم خود با  یم(، در حالی که خداوند 1..، ص1: ج .592، ی)طبرس« اورندیمان بیآنان ا

(. افزون 1.1، ص5ق: ج5050، یض کاشانیم را انتخاب کنند )فیش راه درست و مستقیار و اراده خویاخت
ز مأل و قوم، فاعل سرنوشت و تحول شمرده ین ی، در حوزه اجتماعیار انسان در ساحت فردیبر اخت

َه َلْم شوند:  یم ی   ًة َأْنَعَمها َعلیرًا ِنْعَم یُك ُمَغ یذِلَك ِبَأنَّ اللَّ َه َسمیَغ یَقْوٍم َحتَّ  ٌم یٌع َعلیُروا ما ِبَأْنُفِسِهْم َو َأنَّ اللَّ
دهد، جز  یر نمییداده است، تغ یرا که به گروه یچ نعمتین به آن سبب است که خداوند هیا»(، 19)انفال، 
گروه  یخ و زندگیتار ۀعامل سازند ه،ین آیدر ا«. ر دهند و خداوند شنوا و داناستییها خودشان را تغ آنکه آن

 آورند. ید میخودشان پد ۀاست که در روش، اخالق، فکر و روح آنان، به اراد ییها یها، دگرگون انسان
گر در ید یگذار استیا هر دانش و سی یاسید دانش سیبا یدگاه قرآن، به طور کلین، براساس دیبنابرا

رد. قدرت و یار صورت پذیدر انسان به وصف اخت یلها یها ل به سعادت و ارزشیو ن یابیدست یراستا
مختلف  یها ن سازد و با توجه به ساحتیت را تأمین هدف و غایارزشمند است که ا یزمان یاسیمکنت س

ن شود و دانش سیاسی مورد انتخاب انسان در صورتی که با مبانی یمتناسب با آن تدو یاسیانسان، دانش س
 شود. یره عقالء تقریر میالهی متضاد نباشد، به عنوان س

قرآن کریم در حوزه اختیار انسان در ساحت سیاسی، مشورت را مطرح کرده است و مؤمنان را در این 
و کارهایشان به صورت مشورت در میان »(، 90)شوری،  َنُهمیَوَأمُرُهم شوری بَ فرماید:  رفتار ستوده و می

ْمرِ  یَوَشاِوْرُهْم فِ مشورت کن فرماید: با آنان  ، یا به پیامبر خود می«آنهاست
َ
(. تأثیر 511)آل عمران،  اأْل

دهد، البته در   این مطلب در دانش سیاسی این است که مشورت و حق انتخاب را یکی از ارکان قرار می
 مواردی که حق مشورت وجود دارد.

عی نباید از محدوده اجتما -البته چه در اختیار و آزادی انسان و چه در مسئله مشورت در امور سیاسی
َوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن آزادی و اختیار خارج شد، بلکه باید در حیطه شریعت و خواست خدا و رسول انجام شود: 

ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن  َه َوَرُسوَلهُ یَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن یُکوَن َلُهُم اْلِخ یَواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی اللَّ َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل  ْعِص اللَّ
اش به کاری فرمان دهند،   چ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادهیو ه»(، 91)احزاب،  ًنایُمبِ 

اش را نافرمانی کند، قطعًا دچار گمراهی   اری باشد و هر کس خدا و فرستادهیبرای آنان در کارشان اخت
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دیدگاه این است که نباید مخالف خواست خدا و رسول  دانش سیاسی برآیند این«. ده استیآشکاری گرد
 کننده نظر خدا و رسولش باشد.  باشد، بلکه باید تأمین

نشانسانیآفری.هدفمند5-3

  پا به عرصه یا ن شدهییش تعیهدف از پ  هیموجودات عالم در سا  نش و همهیاز نگاه قرآن، نظام بزرگ آفر
چه و یهاست، باز ن آنین و هرچه را بیو ما آسمان و زم»د: یفرما یم میاند. خداوند در قرآن کر وجود گذاشته

 یسان که برخ (. آن2.)ص، « ن گمان کافران است، و وای بر کافران از آتش دوزخیم، ایا باطل خلق نکرده
 و لذات به شیگرا یو حت دینما یم یمعرف ذوابعاد یموجود را سو، انسان كی اند: قرآن، از ان نوشتهیدانش
او را در  یمعنو تکامل و گر، ارتقاءید از طرف و داند یم رتریدلپذ االصول  یعل بشر یبرا را یویدن اسنمح
: 5902، ی)طباطبائ« دینما یم یمعرف یاخالق و ینیف دیبه تکال یبندیپا مان، عمل صالح ویا پرتو
 یرض هم و در راستاد در عیاند، که با ک سکهی یف انسان دو روی(. در نگاه قرآن، حقوق و تکال510ص

 ین معنا که هم جامعه و هم فرد داراین است، به ایز چنیک هدف مالحظه شوند. در رابطه با جامعه و فرد نی
 یو اخرو یوی( تا به سعادت دن.ده شوند )ر.ک.: صف، ید در کنار هم دیهستند که با یفیحقوق و تکال

 ند. یل آینا
اخالق »(، .)صف، « ر، گفتار و رفتار، اعتقاد و عملدرون و ظاه یلزوم هماهنگ»مانند  یدستورات

ضرورت و وجوب »(، 0؛ قلم، 510)آل عمران، « ها ت انسانیهدا یدر گفتار و رفتار در راستا یکو و نرمین
رنگ در ساحت یله و نیاز ح یحذر و دور»، 5«اخالق در برخورد با مخالفان و دشمنان یها لتیت فضیرعا

 یدر زندگ یوجو و جاسوس از جست یت و لزوم دوریممنوع»(، 0وبه، )ت« یو خارج یاست داخلیس
از ستم و عدوان در  یدور»( و 55)حجرات، « مردمان یها بیان عیاز ب یریها و جلوگ انسان یخصوص
: 5902، یاند )طباطبائ نش انسان ارائه شدهیجاد هدف آفریا ی(، در راستا.0-05م، ی)ابراه« یاسیحوزه س

 یشناس نش است که در مکتب انسانیآفر ییا و آخرت هدف نهاین، سعادت دنیا(. بنابر515-500ص
                                                           

. سیره پیامبر)ص( در فتح مکه اینچنین شکل گرفت که خانه ابوسفیان را که بارها با مسلمانان جنگیده بود، پناهگاه و محل 5
« هر کسی که وارد خانه ابی سفیان شود، در امان است»، «ابی سفیان فهو آمن من دخل دار»امنی قرار دادند و فرمودند: 

 (..55، ص1تا: ج )ر.ک.: طبرسی، بی
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ها و در  د قرار گرفته است. از نگاه قرآن، گسترش عدالت و توسعه آن در همه عرصهیقرآن، مورد تأک یاسیس
 (.0ل حکومت است )مائده، یو تشک یاسیت نظام سیهمه اقشار جامعه، غا

 سیاسیتأثیرغایتمندیدردانش.5-3-0

 یند؛ چرا که همان طور که برخین هدف حرکت نمایر اید در مسیبا یاسین دانش سیانسان و تدو
م نشأت گرفته از منابع و یکه مستق یاسیس -ینید یها شهیدر حوزه اند»اند:  نه نگاشتهین زمیمحققان در ا

ا و یدو نشئه دن بشر در یقرآن و سّنت است، دغدغه سعادت و خوشبخت یعنی، ینیمصادر درجه اول د
شود. بر  یمحسوب م یاسیس یها شهیدر فهم شناخت اند یژگین ویتر آخرت و ناسوت و الهوت برجسته

 یا آن در حکم جامه یها یستگیزادگان و با یآدم یکبختین اساس، توجه به مفهوم خاص سعادت و نیهم
 (.559: ص5902، ی)طباطبائ« است یاسالم یمتفکران و حکما یاسیبر شاکله فکر س

ز ین یاست در عرصه اجتماعیکه س یامور عموم  ت همهیغا»براساس هدفمندی کلی هستی و انسان، 
ش یخو یله آن به خدایاموزند که به وسیرا ب یقیان سّنت و طرین است که آدمیباشد ا یآن م یاز کارکردها

نش، یخلقت و آفر ییرو غرض نها نی(. از ا010: ص5901)مالصدرا، « برسند و به قرب او نائل شوند
است و ین، سیت و رحمت او است )همان(. بنابرایو دار کرامت و عنا یسوق دادن افراد بشر به جوار اله

 یرند و او را از منازل و مراحل سفر بگذرانند تا به قرب حق تعالیخواهند دست انسان را بگ یعت میشر
نسبت نبوت به »شود:  اینگونه ترسیم می(. لذا، غایت نبوت و امامت نیز .1: ص5905زایی،  )لک« برسد

 یعت مانند جسدیاز شر یاست عاریکه در آن روح باشد و س یاست مانند نسبت روح است به جسدیس
 (.010: ص5901)مصلح، « است که روح در آن نباشد

حرکت  یبنیان به عنوان علت فاعل قرآن یها ها و حکومت مانند دولت یاز دیدگاه قرآن، عوامل سازمان
ذشوند:   یسعادت مطرح م یه سوب اُهْم فِ یالَّ نَّ کاَة َو َأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َو  یَن ِإْن َمکَّ الَة َو آَتُوا الزَّ ْرِض َأقاُموا الصَّ

َ
اأْل

ُمورِ 
ُ
ِه عاِقَبُة اأْل نماز م، ین قدرت و تمّکن دهیهمانان که اگر آنان را در زم»(، 05)حج،  َنَهْوا َعِن اْلُمْنَکِر َو ِللَّ

دارند؛   یزشت بازم یدارند و از کارها  یده وامیپسند یپردازند، مردم را به کارها  یدارند، زکات م  یرا برپا م
 یبه آنان حکومت و پادشاه» یعنی، «مکّناهم»منظور از «. ار خداستیعاقبت همه کارها فقط در اخت

رت و حکومت در دانش سیاسی (. بنابراین، غایت قد590ق: ص5051)سبزواری نجفی، « میت کنیعنا
ها با امر به معروف و  یکیمانند زکات، گسترش ن یمانند نماز، اقتصاد یده عبادیبنیان برپایی امور پسند قرآن

 از منکر خواهد بود.  یها با نه یاز زشت یریجلوگ
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ز، یها ن ن کتابیسازد که در ا ن نکته را آشکار مییا« کافی»ی مانند یم و کتب روایات قرآن کریتوجه به آ
ن ین اساس، روش عالمان دیاست. بر ا  نش او محور بحث و گفتگو بودهیی خلقت و آفریانسان و هدف غا

ت انسان به طور عام و انسان مسلمان به صورت یز مبتنی بر هدایدر استخراج، تدوین و نگارش علوم ن
ن با توجه به یرو آن دانشوران عرصه دیم و پیاد شده، قرآن کرینکته  خاص شکل گرفته است. با توجه به

گر منابع یو سپس د یات الهیر آین تأثیاند که سرمنشاء ا ن کردهیرا تدو ییها انسان، دانش یوجود یها هیال
کند: نفس و قلب، ظاهر و  یم یمعرف یه اصلیسه ال یم انسان را داراین است. به صورت جامع، قرآن کرید
 (. 900: ص5925، ینیفتار، عقل )امام خمر

ن علوم یس و تدوی، تأسینیدگاه عالمان دیاز د تواند یا بالفعل یا بالقوه تأثیر بگذارد. هر کدام از علوم می
)قرآن و سّنت و...(  ینیانسان از منابع د یوجود یها هیبه ال ییگو د براساس پاسخیز بای)علوم سیاسی( ن

شود،  ه نفس انسان، دانش اخالق و فضائل و رزائل اخالقی مطرح مییدر برابر الرد، به طور عام یصورت گ
ه ظاهر و رفتار و عمل یهای عقالنی مطرح شده و در بخش ال ه عقل، علم کالم و استداللیدر تراز ال

د ایهای  نی درصدد هستند تا با دانشیرد. عالمان دیگ های تجربی قرار می خارجی انسان، دانش فقه و دانش
 ند. یازهای انسان را پاسخ گویشده تمام ن

مختلف آن شاهد سه سطح  یایو زوا یاسیس یها س دانشیت قرآن نسبت به تأسیرو مرجع نیاز ا
 5ه را در بردارد. در جدولیهر سه ال یر قرآن به طور کلیانسان است. دانش تفس یها و مراتب وجود هیال

ر یدهنده آنها را تحت تأث های پوشش وم شکل گرفته در حوزههای وجودی انسان و عل هیتوان چگونگی ال می
 مالحظه کرد. ینیگر منابع دیقرآن و سپس د

گذارد. البته  یر میتأث یاسیس یها انسان، در عرصه دانش یوجود  هیم با توجه به سه الین، قرآن کریبنابرا
هستند که براساس  ینین دانشوران دیکند، ا یرا مطرح م یا اصول و مبانیها  م گزارهیروشن است که قرآن کر

هان در فقه به یگاه که فق جه، آنیکنند. در نت ین مین، دانش را تدویگر منابع دیاز انسان و مطابق با قرآن و دین
اسی و ین رفتارهای انسان، رفتارهای سیتر ل که ازجمله مهمیپردازند، به آن دل بحث از افعال مکلفان می

ن مرتبه آن را از قرآن یکنند و در اول ز اقدام مییگونه رفتارها ن نین احکام ایی، به تبدهای آن استیدها و نبایبا
کنند، به  ن میییکنند و آنگاه که دانشوران علم اخالق، فضائل و رزائل اخالقی را تب یا استنباط میرند یگ یم
رند، یگ یرا از قرآن م یسایپردازند. نخست اخالق س ز مییاسی نیان فضائل و رزائل در حوزه رفتارهای سیب
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اسی اقدام ین مباحث فلسفه سییگر، به تبیهای د ن در بررسی مباحث کالمی و فلسفی افزون بر دانشیهمچن
اسی یکنند و در دانش کالم، که عمده مباحث آن مرتبط با امامت و رهبری است، همواره مباحث آن س می

 واهد داشت.م خیر را قرآن کرین تأثید نخستیترد یخواهد بود و ب
بر شناخت انسان و توجه  یرگذاریو تأث یات الهیدر آ یشناس انسان یقرآنریغ یها دگاهیافزون بر نقد د

بودن انسان، حق  یبودن، کرامت انسان، توجه به ملکوت یفه الهیانسان مانند خل یاله یها دادن به شاخصه
انسان  یه اصل وجودیم به سه الیستم خلقت، توجه قرآن کرینش انسان در سیآفر یار و هدفمندیاخت

 یها ازین یگو ها و پاسخ هین الیمتناسب با ا یها به دانش ی)قلب، عقل و رفتار( سبب توجه دانشوران اسالم
 یها دانش یو حت یاسی، اخالق سیاسی، فلسفه سیاسی، کالم سیاسیجه فقه سیانسان شده است و در نت

 اند. د آمدهیر مخالف قرآن، پدیا دست کم غیرش یالبته مورد پذ یاسیس یتجرب

تأثیرمبانیبرعلومسیاسی-0جدول

 

 یریگجهی.نت0

ج یو قرآن روشن شده و نتا یبشر یشناس انسان یین پژوهش گذشت، تفاوت مبنایبراساس آنچه در ا
 ل بدست آمد:یذ
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 یشناس جه انسانیر نتدارد، د یسیو تأس یریانه به انسان، نگاه تحذیگرا یم نسبت به نگاه مادی. قرآن کر5
 یشناس دگاه قرآن، انسانیست. از دیرش قرآن نیدر ماده( مورد پذ یسم )انحصار انسان و هستیمارکس

ها و نیازهای  تنها به خواسته یفرد یشناس و مادی، مردود است، چرا که انسان یفرد یها متمرکز بر جنبه
 داند.  ند حیوان، بلکه بدتر از حیوان میکند و انسان منحصر در ماده را همان مادی انسان توجه می

که  یتوجه شده است و هر دانش ه من روحینفخت فانسان  یو اله یم به روح ملکوتی. در قرآن کر.
انا  یمبدأ اله یو دارا فة اللهیخل یمظهر اله یعنیان یبن قرآن یشناس انسان ید بر مبنایشود، با ین میتدو
رد، تا بتواند براساس اقتضای خلیفه الهی بودن یشکل گ ه الراجعونیانا الاو  یکننده به سو و بازگشت لله

حرکت نماید. دانش سیاسی مبتنی بر خلیفة اللهی انسان مشروعیت و محدوده حرکت خویش را با خداوند 
داند و بر این اساس دغدغه تحقق   سازد و سیاست را عرصه خالفت الهی انسان در زمین می هماهنگ می

 مت انسان در مطالعات سیاسی مشهود خواهد بود.کرا
. دانش سیاسی مبتنی بر توجه با حق انتخاب، انسان را در انتخاب، مشورت و رفتارهای آزاد و در عین 9

داند و غایت قدرت و مکنت سیاسی را برپا داشتن  حال محدود به رضایت و خواست خداوند و رسولش می
 نماید. از منکر معرفی مینماز، زکات، امر به معروف و نهی 

سه گانه انسان )قلب، عقل، ظاهر و رفتار(  یها هیت، با توجه به الیم به عنوان کتاب هدای. قرآن کر0
، یاسی، فلسفه سیاسیکند که از آنها کالم س یان میرا ب ییها د و گزارهیآ یبرم یو یازهایدرصدد برآوردن ن

نش انسان را یاز عقل و باور و بی، نیاسیو فلسفه س یاسیس د. کالمیآ یبدست م یاسیو فقه س یاسیاخالق س
 یاسیدهد و فقه س یش و حّب و بغض انسان را پوشش میه قلب و گرایال یاسیند و اخالق سیگو یپاسخ م

 کند. یمشخص م یاسیرا در حوزه کنش س یو یرفتار یدهایدها و نبایبا
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منـابـع
 م.یقرآن کر

 . تهران: مروارید.مه سیاسیدانشنا(. 5910آشوری، داریوش )
 ایران. تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی  فرهنگ علوم سیاسی.(. 5920راد، مینو ) ، علی؛ افشاری آقابخشایشی

 .0نا، ج جا: بی . بیاحکام القرآنتا(.  ابن عربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر )بی
 انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه. . قم:معجم مقائیس اللغةق(. 50.0ابن فارس، ابوالحسین )

 .5، ج دار صادر -. بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیعلسان العربق(. 5050الدین ) ابن منظور، جمال

 . تهران: انتشارات توس، چاپ دهم.مبانی سیاست(. 5900ابوالحمد، عبدالحمید )
های  . جستارهشناسی های سیاسی به مقوله انسان رویکرد ایدئولوژی(. .591زاده، جواد ) احمدی طباطبائی، محمدرضا؛ نوری

 (.5).سیاسی معاصر، 
 . ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: انتشارات طرح نو، چاپ دوم.اخالق نیکوماخوس(. 5901ارسطو )

 تهران: ویس. فرهنگ علوم سیاسی.(. 5910بابایی، غالمرضا؛ آقایی، بهمن )
 ..های سیاست اسالمی،  پژوهشرویکردهای مطالعات سیاسی قرآن.  (..591بهروزی لک، غالمرضا )

مرجعیت علمی قرآن کریم در مطالعه نظام سیاسی با الگوی علم دینی (. 5911بهروزی لک، غالمرضا؛ قاسمی، محمدعلی )
 شناسی قرآن و علوم انسانی. قم: جامعه المصطفی العالمیة. . در: مجمومه مقاالت روشالله جوادی آیت

 .5بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج انوار التنزیل و اسرار التأویل.ق(. 5050ضاوی، عبدالله بن عمر )بی
 جا: گوتنبرگ. بی فرهنگ علوم سیاسی.(. 5912جاسمی، محمد )

 قم: نشر اسراء. جالل و جمال.  زن در آیینه(. 5901جوادی آملی، عبدالله )
 . قم: اسراء. و دنیا: بررسی و نقد نظریه سکوالریسم نسبت دین(. 5910جوادی آملی، عبدالله )
 . قم: اسراء.صورت و سیرت انسان در قرآن(. 5912جوادی آملی، عبدالله )

 . قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم.شناسی در قرآن معرفت(. 5921جوادی آملی، عبدالله، )
 شر آثار امام خمینی.. قم: مؤسسه تنظیم و نشرح چهل حدیث(. 5925الله ) خمینی، سید روح
 .59. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جصحیفه امام(. 5920الله ) خمینی، سید روح

 .1. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جتفسیر القرآن الکریمق(. 5050خمینی، سید مصطفی )
قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  دین اسالمی(.های بنیا شناسی )سلسله دروس اندیشه انسان(. .590رجبی، محمود )

 خمینی.
 .1. قم: جامعه المصطفی العالمیة، جمنطق تفسیری قرآن، قرآن و علوم طبیعی و انسانی(. .591رضائی، محمدعلی )
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. در: مجموعه مقاالت قرآن و علوم انسانی. قم: جامعة المصطفی مرجعیت علمی قرآن کریم(. 5911رضائی، محمدعلی )
 ..عالمیة، جال

 بیروت: دار التعارف للمطبوعات.ارشاد االذهان الی تفسیر القرآن.  ق(.5051الله ) سبزواری نجفی، محمد بن حبیب
 تهران: سازمان انتشارات کیهان. المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. دائرة(. 5992شایان مهر، علیرضا )

 .5. قم: انتشارات اسماعیلیان، جالمیزان فی تفسیر القرآن(. 5910طباطبائی، محمدحسین )
. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اخالق و سیاست، رویکردی اسالمی و تطبیقی(. 5902طباطبائی، محمدرضا )

 اجتماعی؛ انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

 .1. تهران: انتشارات ناصرخسرو، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن(. .592طبرسی، فضل بن الحسن )
 .1. تهران: دارالکتب االسالمیه، جاعالم الوری باعالم الهدیتا(.  طبرسی، فضل بن حسن )بی

. در: رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی، جاودانگی و جامعیت قرآن(. 5911طوسی، محمدرضا؛ عالمی، عبدالرؤف )
 مجموعه مقاالت. قم: نشر المصطفی.

 ران: انتشارات خوارزمی، چاپ دوم.ته اخالق ناصری.(. .591طوسی، نصیرالدین )
 (.1)9، نامه علوم انسانی اسالمی پژوهش(. مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی. 5911عالمی، عبدالرؤف )

 . در: مجموعه مقاالت. قم: نشر المصطفی.چیستی و چگونگی مرجعیت قرآن در علوم انسانی(. 5911عظیمی، محمد شریفة )

 ... تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم، جفقه سیاسیق(. 50.5) عمید زنجانی، عباسعلی
 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.مبانی اندیشه سیاسی در اسالمتا(.   عمید زنجانی، عباسعلی )بی

 ترجمه جواد شیخ االسالمی. تهران: امیرکبیر. خداوندان اندیشه سیاسی.(. 5910فاستر، مایکل )

 قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. دانش سیاسی در حوزه علمیه قم.(. .591فراتی، عبدالوهاب )
 .2تصحیح مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی. قم: نشر هجرت، ج العین.ق(. .505فراهیدی، خلیل بن احمد )

 .5. بیروت: دارالمالك، جمن وحی القرآنق(. 5911الله، محمدحسین ) فضل
. تحقیق محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی. قم: انتشارات االصفی فی تفسیر القرآنق(. 5050، مالمحسن )فیض کاشانی

 .5دفتر تبلیغات اسالمی، ج
 . قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.اندیشه سیاسی صدرالمتألهین(. 5905زایی، نجف ) لک

حاجی یوسفی. تهران: پژوهشکده مطالعات . ترجمه امیرمحمد روش و نظریه در علوم سیاسی(. .591مارش، دیوید )
 راهبردی. 

 قم: مؤسسه پژوهشی امام خمینی.حقوق و سیاست در قرآن. (. 5920مصباح یزدی، محمدتقی )
 . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.پاسخ استاد به جوانان پرسشگر(. .590مصباح یزدی، محمدتقی )

 انتشارات سروش.  تهران: الربوبیة. ترجمه و شرح شواهد(. 5901مصلح، جواد )

 .9تهران: انتشارات امیرکبیر، ج فرهنگ فارسی.(. 5925معین، محمد )
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 .5. قم: مدرسه امیرالمؤمنین)ع(، جالله المنزل االمثل فی تفسیر کتابق(. 50.5مکارم شیرازی، ناصر )
 .5االسالمیه، چاپ سی و دوم، ج. تهران: دارالکتب تفسیر نمونه(.  5920مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )

 با حواشی مالهادی سبزواری. مشهد: دانشگاه مشهد. الشواهد الربوبیة.(. 5901مالصدرا، صدرالدین محمد )
 (.9)5، مطالعات سیاسی(. واکاوی مفهوم قدرت در نظریات میشل فوکو. 5900نوابخش، مهرداد؛ کریمی، فاروق )

 حوزه و دانشگاه.  قم: پژوهشکده اسالم. انسان از دیدگاه(. 5910واعظی، احمد )
 . ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی. های دولت نظریه(. 5909وینسنت، اندرو )

 ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی. لویاتان.(. 5901هابز، توماس )

 

 
  




