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Abstract  
This study aims to identify the political issues raised in the interpretations of the Holy Quran. The 

comprehensive, sequential interpretations studied included the interpretation of Al-Mizan, Numoneh, 

Tasnim, Al-Manar, and Fi Zalal. To identify the political issues raised in the commentaries, first, the issues 

raised in political science were identified, and a comprehensive system of issues consisting of 263 subjects 

and main components and 271 sub-issues were extracted. In the next step, 57 main issues and components 

were identified in the form of 611 titles, which constitute about 21% of the main issues of political 

knowledge. Among the main issues raised in the field of research, only one title and article has been 

mentioned about 15 main issues, which are about 26% of the total issues identified. While about the three 

points of ruling (71), war and jihad (68), and government (66), i.e., 5% of the total known issues, 204 titles 

and articles have been mentioned, which have about 33% of the total titles and articles. Statistically, the 

percentage of problems posed in comprehensive, sequential interpretations is very limited and unbalanced. 

Because firstly, the Qur'anic view has been extracted from a few political issues, and secondly, most of the 

discussions have been made about a small number of the political problems. Accordingly, the sequential, 

comprehensive interpretations studied do not meet the needs of the Qur'an and politics, and a completely 

political interpretation must be developed by commentators familiar with political science to fill the gaps in 

this field and respond to the growing comprehensive scientific interpretation in this field.  
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چکیده

ه شامل تفسیر ترتیبی مورد مطالعجامع هدف پژوهش حاضر شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در تفاسیر قرآن کریم است. تفاسیر 
المیزان، نمونه، تسنیم، المنار و فی ظالل بودند. برای شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در تفاسیر، ابتدا مسائل مطرح در علوم 

مسئله فرعی استخراج گردید. در گام بعدی  372مسئله و مؤلفه اصلی و  362سیاسی شناسایی و نظام جامع مسائل آن متشکل از 
دهند. از میان  را تشکیل می  % مسائل اصلی دانش سیاسی32عنوان شناسایی شد که حدود  622اصلی در قالب  مسئله و مؤلفه 77

% کل مسائل شناسایی شده هستند، تنها یک 36مسئله اصلی که حدود  27مسائل اصلی طرح شده در قلمرو پژوهش، درباره 
% کل مسائل 7(، یعنی 66(، و حکومت )66(، جنگ و جهاد )72عنوان و مطلب آمده است. در حالی که درباره سه مسئله حاکم )

از نظر آماری درصد  اند. % کل عناوین و مطالب را به خود اختصاص داده22عنوان و مطلب آمده که حدود  302،  شناخته شده
رباره تعداد کمی از مسائل مسائل طرح شده در تفاسیر جامع ترتیبی، بسیار محدود و نامتوازن هستند. چرا که اوالً دیدگاه قرآن د

سیاسی استخراج شده و ثانیاً اکثریت مباحث، درباره تعداد اندکی از مسائل سیاسی انجام شده است. بر این اساس، تفاسیر جامع 
ترتیبی مورد مطالعه، پاسخگوی نیازهای حوزه قرآن و سیاست نیست و الزم است که تفسیر کامالً سیاسی توسط مفسرین آشنا با 

 سیاسی، تدوین گردد تا خالءهای موجود در این عرصه را پر نموده و پاسخگوی روز افزون جامع علمی در این عرصه باشد. علوم

  تفسیر قرآن، دانش سیاسی، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر تسنیم، تفسیر المنار، تفسیر فی ظالل. هایکلیدی:واژه

                                                           
 است. نظام مسائل سیاسی در قرآن کریم )با توجه به تفاسیر مهم معاصر فریقین( رساله دکتری عبدالعلی حسنی، با عنوان: پژوهش حاضر برگرفته از:. 5

 .01-7(: ص53)9، سیاست متعالیهشناسی سیاسی تفاسیر جامع ترتیبی با گرایش اجتماعی و سیاسی.  مسئله (.0011حسنی، عبدالعلی )
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.مقدمه0

ر شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در تفاسیر جامع ترتیبی جامع مسأله مورد بحث در پژوهش حاض
با گرایش سیاسی و اجتماعی مهم شیعه و اهل سّنت در مقایسه با مسائل مطرح در علوم سیاسی است. 

 اهداف پژوهش نیز عبارتند از: 
 . شناسایی درصد و میزان مسائل سیاسی طرح شده در جامعه آماری مورد مطالعه، 5
 ی مسائل سیاسی دارای بیشترین مباحث قرآنی، . شناسای.
 ترین مباحث قرآنی،  . شناسایی مسائل سیاسی دارای کم9
 . شناسایی مسائل سیاسی طرح نشده در جامعه آماری مورد مطالعه، 0
 . ساماندهی مسائل سیاسی طرح شده در قرآن، در یک مجموعه منسجم.1

ئل علوم سیاسی به عنوان یک کل، با مسائل سیاسی در این پژوهش از روش قیاسی )تطبیق نظام مسا
شناسایی شده در تفاسیر جامع ترتیبی منتخب( و استقرایی )شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در قلمرو 

های  بندی و ساماندهی مسائل سیاسی شناسایی شده، با استفاده از نقشه پژوهش(، استفاده شده است. طبقه
 یت دانش، انجام شد.ساختاری و مفهومی الگوی مدیر

با توجه به نیاز روزافزون به تبیین دیدگاه قرآن کریم درباره مسائل سیاسی، ضرورت دارد تا دیدگاه قرآن 
شود که درصد مسائل  کلیه مسائل مطرح در علوم سیاسی، استخراج گردد. حال این پرسش مطرح می  درباره

ّنت با گرایش سیاسی و اجتماعی، به چه میزان سیاسی طرح شده در تفاسیر جامع ترتیبی شیعه و اهل س
است؟ برای پاسخ به این پرسش تفاسیر المیزان، نمونه، تسنیم، المنار و فی ظالل، به دلیل اینکه دارای 
گرایش سیاسی و اجتماعی هستند، به عنوان جامعه آماری پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهش بر 

اند و در خالل  که تفاسیر مورد مطالعه صرفًا با گرایش سیاسی نگاشته نشده این فرضیه استوار است از آنجا
رسد  اند، به نظر می تعداد محدودی از مسائل سیاسی را نیز تشریح کرده  مباحث دیگر، دیدگاه قرآن درباره

 باشند.   بسیاری از مسائل سیاسی در این تفاسیر طرح نشده
کتاب تفسیر  1عنوان تفسیر ترتیبی جامع،  1آثار قرآنی،  برای شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در

رساله علمی با عنوان قرآن و یک یا چند مسئله سیاسی،  529مقاله علمی و  .59کتاب،  2.موضوعی، 
برگرفته از « سیمای سیاست در قرآن»مورد مطالعه قرار گرفت. از میان آثار مورد مطالعه، تنها دو اثر یعنی 

الله سید احمد علم الهدی، تا حدودی  اثر آیت« آیات سیاسی قرآن کریم»حسن قرائتی و تفسیر نور آقای م
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تواند به عنوان پیشینه پژوهش مطرح باشد. در تفسیر اولی تنها مسائل سیاسی تفسیر نور شناسایی شده و  می
وهش حاضر رو پژ شناسی. از این اثر دومی نیز با رویکرد تفسیر موضوعی نگاشته شده است و نه مسئله

 باشد. دارای نوآوری می

.مسألهپژوهش2

 واژه مسئله در منابع به دو معنا به کار رفته است: 
مسئله به مفهوم مشکل، چالش، مجهول و هر امر ناشناخته  مسئله به معنای مشکل و هر امر مجهول:( 5

 «problem»واژه  که برای روشن شدن، نیاز به تحقیق و پژوهش داشته باشد. واژه مسئله معادل با

 :5900رود و در اصل به معنای امری است که برای ما ناشناخته یا مجهول باشد )طرقی،   کار می به

 (. 12ص
 کاربرد دومی که برای واژه مسئله ذکر شده است، به معنای ( مسئله به مفهوم اجزای علم:.

شده است: مسائل محموالت  نامه دهخدا مسائل چنین معنا باشد. در لغت  اجزای موضوع یک علم می
الله مصباح یزدی  (. آیت9.1، ص00تا: ج منتسبه به موضوع و جزئیات موضوع علم ]هستند[ )دهخدا، بی

نویسد: مسائل یک علم عبارت  به شرح کامل موضوع و مسائل علم پرداخته و میآموزش فلسفه در کتاب 
 شوند و موضوع  یا کلی( مندرج میها، تحت عنوان جامعی)کل   است از قضایایی که موضوعات آن

 : 5915گیرد )مصباح یزدی،  می علم عبارت است از همان عنوان جامعی که موضوعات مسائل را در بر 

 نویسد: علم مجموعه مسائل متناسب است  الله جوادی آملی در تعریف علم می (. آیت01، ص5ج

ن، مسئله در کاربرد دوم به معنای (. بنابرای05، ص00: ج5911که هدف خاصی دارد )جوادی آملی، 
رود. موضوع علم عنوان کلی است که مسائل علم اجزای آن را تشکیل  شمار می اجزای موضوع علم به

 باشد و مراد از آن اجزای علوم سیاسی است که در دهند. مسئله در پژوهش حاضر به معنای دوم می  می

 ولت، حکومت، مشروعیت، مقبولیت، مشارکت،شود، مانند قدرت، د آنها بحث می  این علم درباره

 عدالت و غیره.

.الگویتحلیلوساماندهیمسائلسیاسی5

بندی مسائل سیاسی در آثار علوم سیاسی و همچنین در جامعه آماری  برای شناسایی، پردازش و دسته
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آشنا شدن با این شود. الزم است برای  های ساختاری و مفهوم الگوی مدیریت استفاده می پژوهش، از نقشه
 الگو توضیحات مختصری داده شود، تا فرایند انجام پژوهش، به خوبی روشن شود.

 مدیریت دانش شیوه شناسایی، در اختیار گرفتن، سازماندهی و پردازش اطالعات جهت خلق

 گیرد تا برای خلق دانش بیشتر بکار گرفته  باشد، که پس از آن در دسترس دیگران قرار می  دانش می

 (. در الگوی مدیریت دانش، دانش به عنوان یک سرمایه در نظر گرفته شده.9: ص5909شود )رادینگ، 

 گیری هرچه بیشتر، مدیریت گردد تا از آن دانش جدید تولید گردد. مدیریت دانش که باید برای بهره

ای ساختمان ه های ساختمان دانش است. کارکرد مدل پایه های مختلف و از جمله مدل پایه دارای مدل
های پراکنده  دانش الگوی مدیریت دانش این است که با شناسایی، احصاء، پردازش و ساماندهی دانش

(. الگوی مدیریت دانش ..ص: 5900کند )افرازه،  دید فراهم میموجود، زمینه را برای تولید دانش ج
 باشد که به ترتیب میهای ساختاری و مفهومی  های مختلفی و از آن جمله نقشه همچنین دارای نقشه

 گردد:  معرفی می

هایسلسلهمراتبییاساختاری(نقشه0

اند که حاصل سازماندهی   ها و ادراکاتی بنا شده  هایی مرتبط هستند که بر اندیشه  نقشه ساختاری به مدل
ها   مدلباشند. این   ها یا سلسله مراتب مفاهیم و موضوعات می  دانش معنایی توسط مغز انسان در شبکه

باشند که نمایانگر مفاهیمی هستند   هایی می  شود که دارای گره  هایی نمایش داده می  اغلب به صورت گراف
 (.00.: ص5901که در رابطه با موضوعات مختلف وجود دارند )اخوان، 

 
(003هایسلسلهمراتبییاساختاری)همان:صایازنقشهنمونه-0نمودار
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بندی مسائل سیاسی علوم سیاسی و قرآن کریم استفاده کرد.  بندی و گروه ن برای دستهتوا از این نقشه می
گیرد.  به این صورت که ابتدا انگاره اصلی که همان عنوان اصلی است )مانند دولت( مورد شناسایی قرار می

ها و  ها )حکومت، حاکمیت، مشروعیت و...(، بخش ها )عناصر دولت(، زیر مؤلفه سپس مؤلفه
دهی  های آن )ضرورت حکومت، منشاء حاکمیت، انواع مشروعیت و...(، شناسایی و سازمان بخشزیر
 گردد. می

هایمفهومی(نقشه2

 های مفهومی به واضح شدن ارتباطات منطقی در تفکرات پیچیده کمک کرده و یک مدل را   نقشه

در آن مفاهیم سطح باال با مشخصات کنند که   برای دانشی که دارای ساختار سلسله مراتبی است، ایجاد می
های   تر قرار دارند، دارای جزئیات بیشتری هستند، گزاره  گردند. مفاهیمی که در سطح پایین  کّمی خالصه می

 ای نمایش داده شوند. مفاهیم  توانند به صورت هر نوع رابطه شود و می  میان مفاهیم شرح داده می

شوند که ممکن است دارای برچسب معنایی باشند )همان:   متصل میها به یکدیگر   به وسیله لینک کلیدی
 (.501ص

هایش تقسیم شده و به صورت درختی ساماندهی  طبق این نقشه، مفاهیم کلیدی به زیرمجموعه
شناسی فلسفه سیاسی، حکومت به عنوان یک مسئله اصلی دارای زیر  گردد. به طور مثال در مسئله می

حکومت، اهداف حکومت، وظایف حکومت، انواع حکومت، ساختار حکومت هایی مانند ضروت   عنوان
گردد. در اینجا مفاهیم کلیدی معیار و نقشه   و غیره تقسیم شده و بر طبق نقشه مفهومی، سازماندهی می

 قبلی ساختار است. 

شناسیعلومسیاسی.مسئله0

 گردد، اما با این عنوان یاد می های مختلفی است که در کل ها و گرایش علوم سیاسی متشکل از رشته
به طور خاص مراد از آن علم سیاست و یا دانش سیاسی است. در این پژوهش مراد از آن عنوان کلی است 

الملل  شناسی سیاسی، فقه سیاسی و روابط بین که شامل علم سیاست، فلسفه سیاسی، کالم سیاسی، جامعه
ها با رویکرد  یاسی به این دلیل است که هر یک از آنشود. انتخاب این شش شاخه از علوم س و غیره می

اند. به این صورت که علم سیاست با آنچه هست یا  خاص به طرح و تبیین مسائل سیاسی پرداخته
گرایانه(،  گرایانه( و فلسفه سیاسی با آنچه که باید باشد )نگاه آرمان ها، سروکار دارد )نگاه واقع  واقعیت
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پردازد )نگاه به سیاست از پایین به باال(، فقه سیاسی  بستر اجتماعی سیاست میشناسی سیاسی، به  جامعه
به تبیین تکالیف مکلفین نسبت به امور سیاسی پرداخته )نگاه تکلیف محور به سیاست( و کالم سیاسی به 

ل المل کند )تبیین مبنای دینی سیاست( و روابط بینمسائل سیاسی ناظر به اصول و عقاید دینی بحث می
های علوم سیاسی، به دلیل فراگیر بودن  کند. آثار مربوط به این شاخهسیاست را با رویکرد جهانی تحلیل می

ترین  دهند، به عنوان محوری ای را تحت پوشش قرار می های آن مانند سیاست مقایسه ها که دیگر شاخه آن
 اسایی شده ناشی از استناد به آثارهای علوم سیاسی، مبنای مطالعه قرار گرفته و پایایی مسائل شن رشته

نظران  باشد؛ چرا که هر یک از نویسندگان این آثار، اندیشمندان و صاحب مطرح و معتبر در این حوزه می
شناسی علوم سیاسی است، نه  روند. هدف از این بحث صرفًا مسئله شمار می مطرح در علوم سیاسی به

های  تنها آمار مسائل سیاسی طرح شده در هر یک از شاخه رو در این بخش ها. از این تجزیه و تحلیل آن
تدوین شده و با « نظام مسائل مطرح در علوم سیاسی»ها،  گردد، سپس از تجمیع آن علوم سیاسی، ذکر می

ها با مسائل طرح شده در تفاسیر ترتیبی جامع، آمار مسائل سیاسی طرح شده در تفاسیر،  آن  مقایسه
 مشخص گردد.

«نظاممسائلسیاسی»ساییوتدوین.منطقشنا3

دهد. موضوع محوری علوم  هر علم موضوعی دارد و اجزای آن موضوع، مسائل آن علم را تشکیل می
است. قدرت دارای مسائل مختلفی است مانند دولت، حکومت، خالفت، امامت، « قدرت»سیاسی 

وم سیاسی، دارای اصطالحات و ها. هر رشته و گرایش عل سلطنت، حاکمیت و مسائل فرعی مرتبط با آن
دهد. بر این  ها را تشکیل می موضوع محوری آن« قدرت»تعابیر مختلف و خاصی است، اما با این وصف، 

های  ، مجموع مسائلی است که در آثار مهم و معتبر علوم سیاسی با گرایش«نظام مسائل سیاسی»اساس 
ان منابع شناخت مسائل سیاسی، مورد شناسایی قرار الملل، به عنو دینی، فلسفی، فقهی، کالمی و روابط بین

گرفته و سپس پاالیش )حذف موارد تکراری و تجمیع(، در یک مجموعه منسجم با ساختار منظم، 
ساماندهی و تدوین شده است. با توجه به منطق مطروحه، اینک به صورت فشرده و آماری، تعداد مسائل 

 گردد: سیاسی شناسایی شده در آثار ذیل، ذکر می

.علمسیاست3-0

مدار چگونه رفتار  علم سیاست متولی بحث از مسائل سیاسی در عرصه عمل است و اینکه یک سیاست
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 کند تا بتواند امور جامعه را به خوبی سامان دهد. آثار زیادی درباره علم سیاست نوشته شده که هر کدام
 مسائل علم سیاست به آثار ذیل مراجعهاند. برای شناسایی  به بخشی از مسائل مطرح در آن پرداخته

 شده است:
 مسئله سیاسی 90(، .590)بشیریه، « آموزش دانش سیاسی»کتاب ( 5
 مسئله سیاسی 2.(، 5929)عالم، « بنیادهای علم سیاست»کتاب ( .

 مسئله سیاسی 01الف(، 5902)هیود، « ها در سیاست و حقوق عمومی کلیدواژه»کتاب ( 9

 مسئله سیاسی. .55ب(، 5902)هیود، « ی در علم سیاستمفاهیم کلید»کتاب ( 0

اثر استیون تانسی، « مقدمات سیاست»مسائل سیاسی شناسایی شده در چهار اثر فوق در کتب 
 اند.  اثر عبدالحمید ابوالحمد، نیز ذکر شده« مبادی علم سیاست»، اثر اندرو هیوود، «سیاست»

.فلسفهسیاسی3-2

اندیشه خاص خود در حوزه مطالعات سیاسی، هر کدام به برخی از مسائل فیلسوفان سیاسی به فراخور 
اند. برای شناسایی مسائل مطرح در فلسفه سیاسی و تعداد مسائل سیاسی   مطرح در فلسفه سیاسی پرداخته

 باشد: در آن به آثار ذیل مراجعه شده و آمار مسائل سیاسی مطرح شده در هر اثر به شرح ذیل می
 مسئله سیاسی. .5(، 1.9: ص5909راد،  )آقابخشی و افشاری« م سیاسیفرهنگ علو( »5
، 992، 9.2، 9.2، 22.، 5..، 515، 515، 11، 29: ص5909)سی و کالوم، « فلسفه سیاسی( ».
 مسئله سیاسی. 50(، 052، 0.1، 915، 912

 مسئله سیاسی. ..( 51، ص5: ج.590)پازارگاد، « تاریخ فلسفه سیاسی( »9

 مسئله سیاسی. 0( 51: ص5901)عالم، « فه غربتاریخ فلس( »0

 مسئله سیاسی. 0( 922، 11.، 59.، 599، 05، 5.: ص.590)همپتمن، « فلسفه سیاسی( »1

 مسئله سیاسی. 9( 501، 01، 1.: ص5901)سویفت، « فلسفه سیاسی( »1

 مسئله سیاسی. 5( 21: ص5901)جیکوبز، « درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین( »2

 مسئله سیاسی. 01( 5915)پایک، « طالحات فلسفه سیاسیفرهنگ اص( »0

 مسئله سیاسی.  .5( 519: ص5911)بشیریه، « مسائل اساسی فلسفه سیاسی( »1
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 .کالمسیاسی3-5

کالم سیاسی به دلیل نوپا و جدید بودن آن، جز چند مقاله، اثر قابل توجهی در ارتباط با آن، در دسترس 
اسی را باید در آثار کالم جدید، جستجو کرد. برای شناسایی مسائل کالم به رو مسائل کالم سی نیست. از این

 آثار ذیل مراجعه شده است:
 مسئله سیاسی. 55( 10: ص.590( چیستی کالم سیاسی )بهروزی لک، 5
راد،  )الهی« بازخوانی معناشناختی کالم سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی( ».

 سی.مسئله سیا ..(، .591

 مسئله سیاسی. 51(، 09-.0: ص5900( کالم جدید با رویکرد اسالمی )خسروپناه، 9

 مسئله سیاسی.  50(، 955: ص5901)یوسفیان، « کالم جدید( »0

 شناسیسیاسی.جامعه3-0

کند. برای شناسایی و   شناسی سیاسی درباره محیط اجتماعی سیاست و حکومت بحث می جامعه
 شناسی سیاسی، به منابع ذیل مراجعه شده است: معهاحصای مسائل مطرح در جا

 مسئله سیاسی. 0(، 1.1: ص5909راد،  ( فرهنگ علوم سیاسی )آقابخشی و افشاری5
 مسئله سیاسی. 0.(، 5921شناسی سیاسی )بشیریه،  ( جامعه.

 مسئله سیاسی. 2(، 10.-0..: ص5900سازی علوم سیاسی )هوشی السادات،  ( ساده9

 مسئله سیاسی. 55(، 5929سیاسی )دوز و لیپست، شناسی  ( جامعه0

 مسئله سیاسی.  .5(، 51-50: ص5922( جامعه و سیاست )راش، 1

.فقهسیاسی3-3

مراد از فقه سیاسی بخشی از مسائل و مباحث فقهی است که به طور خاص به موضوعات سیاسی و 
 (. .50: ص5901پردازد )میراحمدی،  حکومتی می

 بندی مسائل فقه سیاسی به آثار زیادی مراجعه شده و سعی بر این بود که برای شناسایی و دسته
 کتب در دسترس مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین، آثار و مسائل سیاسی مطرح شده در آن به شرح ذیل

 باشد: می
 مسئله سیاسی. 5.های رشته فقه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد،  ( سرفصل5
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 5.1(، 515 -512-511: ص5901)میراحمدی و همکاران، « سیاسی درس گفتارهایی در فقه( ».
 مسئله سیاسی.

 مسئله سیاسی. 11(، .52، 5.2، 5.1، 11، 19، 05: ص5911)ورعی، « درسنامه فقه سیاسی( »9

 مسئله سیاسی. 50(، .1، ص.: ج5929)عمید زنجانی، « فقه سیاسی( »0

 مسئله سیاسی. 551(، .0-91: ص5911)سید باقری، « های پژوهشی فقه سیاسی اولویت( »1

 مسئله سیاسی. 1.(، 21: ص0...)فهداوی، « الفقه السیاسی االسالمی( »1

، 590-599: ص5911)سید باقری، « فقه سیاسی شیعه: سازوکارهای تحول در دوران معاصر( »2
 مسئله سیاسی. 10(، 0..

 مسئله سیاسی. 2.(، .591)قرضاوی، « فقه سیاسی( »0

 مسئله سیاسی.  01(، 95.، 501: ص5909)حقیقت، « ناسی مطالعات سیاسی اسالمیش مسئله( »1

در بین جامعه آماری پژوهش، بیشترین مسائل در حوزه فقه سیاسی شناسایی شده است. چرا که اواًل در 
که در  این حوزه آثار بیشتری وجود دارد و ثانیًا مسائل مطرح شده در این آثار نیز بیشتر از دیگر آثاری بوده

 های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است.  گرایش

الملل.روابطبین3-6

های  ها در عرصه الملل آن دسته از مسائلی است که ناظر به روابط کشورها و دولت مسائل روابط بین
 الملل به آثار ذیل مراجعه شده و تعداد مسائل باشد. برای شناسایی مسائل مطرح در روابط بین مختلف می

 گردد. ماندهی میزها شناسایی و سپس در قالب یک مجموعه منسجم، سا مطرح شده در آن
 .0(، 5919آبادی،  )رسولی ثانی« الملل ترین مفاهیم و اصطالحات روابط بین درآمدی بر مهم( »5

 مسئله سیاسی.
 مسئله سیاسی. 511(، 911، 5: ص5910)بابایی و محمدی، « الملل فرهنگ روابط بین( ».

 مسئله سیاسی. 1، «های رشته فقه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد سرفصل» (9

  .51(، 111، 115، 1: ص5900)گریفیتس و اوکالگان، « الملل مفاهیم کلیدی روابط بین( »0
 مسئله سیاسی.

 مسئله سیاسی. 9.(، 5911)جکسون و سورنسون، « الملل درآمدی بر روابط بین( »1



 17 شناسیسیاسیتفاسیرجامعترتیبیباگرایشاجتماعیوسیاسیمسئله

 

الملل از نظر کثرت در  ئل شناخته شده در آثار مربوط به روابط بینپس از مسائل فقه سیاسی، مسا
 ردیف دوم مسائل شناسایی شده در جامعه آماری پژوهش قرار دارد.

های مختلف علوم سیاسی، مشخص گردید که بخشی از مسائل مشترک  با مطالعه آثار متعلق به شاخه
باشند. نظام جامع مسائل مطرح در علوم  می ها بوده و برخی دیگر نیز، مختص به هر یک از این رشته

های ساختمان دانش، پس  های ساختاری و مفهومی الگوی مدیریت دانش مدل پایه سیاسی مطابق با نقشه
ها، به دو  بندی و ساماندهی آن از شناسایی مسائل سیاسی، پردازش، تجمیع، حذف موارد تکراری، دسته

 گردد: بندی می دسته تقسیم و دسته
رو، با استفاده از نقشه مفهومی، یک  اول مسائلی هستند که دارای مؤلفه اصلی نیستند. از این دسته

است. این دسته از مسائل در جدول   بندی شده ها، استخراج و در چند گروه دسته مفهوم مشترک برای آن
 است.  آمده 5شماره

های فرعی هستند. این دسته از  هدسته دوم آن دسته از مسائلی هستند که دارای مؤلفه اصلی و مؤلف
های فرعی هر یک از  های اصلی و سپس مؤلفه ساماندهی شده و در ابتدا مؤلفه .مسائل در جدول شماره

 اند.  بندی شده ها، تنظیم و دسته آن
تفاوت دسته اول و دوم در این است که در دسته اول کلیه مسائل، مؤلفه اصلی هستند که با استفاده از 

ها یک مفهوم مشترک استخراج شده و در یک دسته قرار  هومی الگوی مدیریت دانش، از مجموع آنمف  نقشه
باشد که مطابق با نقشه ساختاری  های اصلی و زیر مؤلفه می اند، ولی دسته دوم، ترکیبی از مؤلفه گرفته

 اند. بندی شده الگوی مدیریت طبقه
نظام »های مختلف علوم سیاسی، در واقع  ط به شاخهاین دو دسته از مسائل شناسایی شده در آثار مربو

های ساختاری و مفهومی الگوی مدیریت  گیری از نقشه باشند که با بهره می« مسائل مطرح در علوم سیاسی
بندی شده است که در  بندی و طبقه های ساختمان دانش، شناسایی، پردازش، دسته دانش، مدل پایه

 شود. های بعد ارائه می بخش
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شناسیسیاسیتفاسیرترتیبیجامع.مسئله6

مسائل   های قرآن درباره ها و دیدگاه با توجه به دو اصل جامعیت و جاودانه بودن قرآن کریم، باید پاسخ
های  سیاسی و اجتماعی روز جامعه، استخراج و تبیین گردد. با این وصف با مطالعه تفاسیر موجود، کاستی

های تفسیری مانند تفسیر  گردد. چرا که تفاسیر سیاسی در میان دیگر گرایش حوزه مشاهده میزیادی در این 
تر مورد توجه قرار گرفته است. مفسرین با  ادبی، کالمی، عقلی، علمی، ساختاری، اجتماعی و غیره، کم

یان مفسرینی که اند. در این م های تفسیری خود، اقدام به تفسیر قرآن کریم نموده توجه به تخصص و گرایش
ها، بسیار محدود هستند. عمر  اند، نسبت به دیگر گرایش با گرایش اجتماعی، اقدام به تفسیر قرآن کرده

توان یافت که در  تر تفسیری را می گردد و قبل از آن، کم تفاسیر اجتماعی به حدود دویست سال اخیر برمی
، اکثر تفاسیر اجتماعی موجود نیز در طول آن مباحث اجتماعی و سیاسی مطرح شده باشد. از طرف دیگر

اند. با این وصف، این دسته از تفاسیر نیز از جامعیت الزم برخوردار نیستند. در  صد سال اخیر نگاشته شده
ظالل، المیزان، نمونه، تسنیم، نور و  توان از تفسیر المنار، فی میان تفاسیر موجود با گرایش اجتماعی، می

ترین تفاسیر در این حوزه یاد کرد که دارای بیشترین مباحث سیاسی هستند. ولی با  حراهنما، به عنوان مطر
ها  گردد که تعداد آن ها با مسائل مطرح در علوم سیاسی، آشکار می مسائل سیاسی مطرح شده در آن  مقایسه

یری که ذکر چند مسئله مهم سیاسی هستند. از میان چند تفس  بسیار محدود و دارای مباحث تکراری درباره
ای از مسائل سیاسی طرح شده در دیگر تفاسیر را  گونه که از نامش پیداست، نمایه شد، تفسیر راهنما همان

سیمای »دهد و تفسیر به مفهوم رایج نیست. مسائل سیاسی تفسیر نور آقای قرائتی نیز تحت عنوان  نشان می
گیرد. لذا، ر حوزه تفسیر موضوعی قرار میاستخراج و چاپ شده است که این کتاب نیز د« سیاست در قرآن

باشد.  شناسی سیاسی، تفاسیر جامع ترتیبی، محدود به پنج تفسیر دیگر می جامعه آماری پژوهش در مسئله
باید متذکر شد که دو تفسیر منشور جاوید و پیام قرآن، از جمله تفاسیر موضوعی هستند که به صورت 

اند، به همین دلیل خارج از قلمرو تحقیق هستند. همچنین تک  موضوعی به تفسیر آیات قرآن پرداخته
های حوزه سیاست و قرآن مانند آیات سیاسی قرآن، جامعه در قرآن، مبانی اندیشه سیاسی در آیات  نگاشت

 ها نیز خارج از قلمرو پژوهش هستند. کتاب دیگر در این حوزه، شناسایی گردید که آن 2.مکی و حدود 
 سی طرح شده در قلمرو تحقیق، به روش ذیل انجام شده است:شناسایی مسائل سیا

. مطالعه اجمالی فهرست و عناوین مجلدات هر یک از تفاسیر و مراجعه به مباحث و عناوین مطرح 5
 در درون متن تفاسیر.
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هایی که به عنوان فهرست موضوعی هر یک از تفاسیر توسط محققین تهیه و تدوین  . مراجعه به کتاب.
 .اند شده

 «.فرهنگ موضوعی تفاسیر»افزار  . استفاده از نرم9
در عنوان پژوهش حاضر و این بخش برای تفاسیر جامع، در مقابل تفاسیر موضوعی، « جامع»کلمه 

موضوعات خاص مانند سیاست،   بکار رفته است، چرا که تفاسیر موضوعی بدنبال تبیین دیدگاه قرآن درباره
در حالی که در تفاسیر جامع، دیدگاه قرآن پیرامون موضوعات مختلف به باشد.  جامعه، امامت و غیره می

 ها و آیات، تشریح شده است. ترتیب سوره

.مسائلسیاسیمطرحشدهدرتفاسیرجامعترتیبیشیعه7

اکثر تفاسیر ترتیبی جامع شیعه در طول صد سال اخیر نگاشته شده است. از میان آنها نیز چند تفسیر به 
مسائل اجتماعی و به   اجتماعی هستند که به طرح دیدگاه قرآن درباره -یر مطرح با گرایش سیاسیعنوان تفاس

ترین این تفاسیر به ترتیب تفسیر المیزان، نمونه،  اند. شاخص مسائل سیاسی پرداخته  طور محدود درباره
و نور از قلمرو تحقیق راهنما، نور و تسنیم هستند. در این پژوهش به دالئلی که ذکر شد، تفسیر راهنما 

روند که به بررسی مسائل سیاسی  شمار می خارج بوده و سه تفسیر دیگر به عنوان جامعه آماری پژوهش به
شناسی سیاسی در  شود. از آنجایی که در این پژوهش هدف صرفًا مسئله ها پرداخته می طرح شده در آن
گردد و در نهایت  ده به صورت مستند ذکر میباشد، لذا، آمار مسائل سیاسی شناسایی ش جامعه آماری می

در بخش نظام مسائل سیاسی تفاسیر ترتیبی جامع با گرایش سیاسی و اجتماعی، کلیه مسائل شناسایی 
گردد. سرانجام  های ساختاری و مفهومی، الگوی مدیریت دانش، پردازش و ساماندهی میمطابق با نقشه

رح در علوم سیاسی، آمار کلی مسائل سیاسی طرح شده در قلمرو این مسائل، با نظام مسائل مط  با مقایسه
 گردد.  تحقیق، تهیه و مشخص می

 .تفسیرالمیزان7-0

تفسیر المیزان، اثر ماندگار و ارزشمند عالمه سید محمدحسین طباطبایی است که به روش عقلی/ 
ست. این تفسیر در بیست جلد به اجتهادی و نقلی و با گرایش اجتماعی به تفسیر آیات قرآن کریم پرداخته ا

زبان عربی منتشر شده و ترجمه فارسی آن توسط آقای موسوی همدانی در بیست جلد به نشر رسیده است. 
 گیرد.  رو، ترجمه فارسی المیزان مورد استفاده قرار می در تحقیق پیش
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مطرحشدهیاسی.مسائلس7-0-0

میزان، از فهرست موضوعات این تفسیر و همچنین برای شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در تفسیر ال
افزار جامع التفاسیر، بهره گرفته شده  ها و عناوین آن و جستجو در نرم  مراجعه به متن عربی، بررسی سرفصل

مسئله فرعی سیاسی در این  .0مسئله اصلی سیاسی و  51مسئله سیاسی مشتمل بر  11است و در نهایت 
بندی از مسائل مطرح شده در تفسیر المیزان، از نظر آماری به ترتیب  جمع تفسیر شناسایی گردید. در یک

 االمر، رهبر، زمامدار، حاکم  بیشترین مباحث در مورد مسائل ذیل صورت گرفته است: امام، اولی
، 0؛ ج051-051، ص5؛ ج059، ص5؛ ج0.0، 1..-2..، ص59: ج5919( )طباطبایی، 59)

؛ 510-515، ص0؛ ج15.، ص1؛ ج1.0، .10-151، 1.9، ص0؛ ج9.95، ص1؛ ج1.9-151ص
 ، 5؛ ج512-511، 519، ص2( )همان: ج55(، حکومت ).10، ص0؛ ج1.1، 091، ص.ج

، .51، ص1 ؛ ج511، 511-510، ص0؛ ج1..، 1..-0..، ص9؛ ج091، ص.؛ ج.0.-05.ص
، 1؛ ج...، ص9؛ ج91، ص5( )همان: ج.5(، ُملک و سلطنت )1.0، ص.؛ ج51.، ص51؛ ج.91

، 51؛ ج555-5.1، ص.5؛ ج0..-...، ص9؛ ج191، ..5، ص50؛ ج091، ص.ج؛ .91ص
؛ 515، ص1( )همان: ج.5(، جنگ و جهاد )011-911، ص50؛ ج2..، 95.، .1.، 01.-05.ص

، .5( )همان: ج1(، والیت )510، .90، 9.1، 5.2، ص1؛ ج095، 12، .1، .1، 00، ص.ج
، 1؛ ج91.، ص9؛ ج50-51، ص1؛ ج91.، ص9؛ ج.0.، ص50 ؛ ج51-50، ص1؛ ج5.1ص
 (، 1.1، .51ص

 ، .5؛ ج2..-1..، 500-.50، ص0؛ ج119-.11، ص.5( )همان: ج1آزادی )
(، 521-521، ص1 ؛ ج021-020، ص.5؛ ج10.، ص1 ( )همان: ج0(، عدالت )111 -112ص

( 0(، عهد و پیمان ).52، ص0 ؛ ج900، ص.5؛ ج21.، ص5؛ ج.52، ص0( )همان: ج0قانون )
(، 521-521، .52، ص.( )همان: ج.(، انسان ).51، ص1؛ ج15.، 5..، .51، ص1)همان: ج

( )همان: .(، امامت )11.، ص52؛ ج100، ص51؛ ج520-522، ص5( )همان: ج.خلیفه و خالفت )
، 0؛ ج19-.1، ص50( )همان: ج.(، شوری و مشورت )059، 0.1-0.0، ص50؛ ج055، ص5ج

 ، 0( )همان: ج5(، مرز )122، ص.: ج( )همان5(، امر به معروف و نهی از منکر )5.0، 02ص
(، 550، ص1( )همان: ج5(، حکم و داوری ).51، 511، ص0( )همان: ج5(، اکثریت )510-512ص

 ( صورت گرفته است.15.، ص1( )همان: ج5( صلح )0.1، ص50( )همان: ج5بیعت )
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.تفسیرنمونه7-2

جامع ترتیبی است که به عنوان قلمرو الله مکارم شیرازی یکی دیگر از تفاسیر  اثر آیت« تفسیر نمونه»
باشد که با روش عقلی/  تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. تفسیر نمونه شامل کل آیات قرآن کریم می

ترین ویژگی این  اجتهادی و نقلی و با گرایش اجتماعی نوشته شده است. عصری و اجتماعی بودن، مهم
های روز و مطرح کردن برخی از مسائل علمی، به خصوص  باشد که متناسب به نیازها و پرسش تفسیر می

 مسائل سیاسی، گام مهمی برای پاسخگویی به مسائل جدید برداشته است.

مطرحشدهیاسی.مسائلس7-2-0

مسائل اجتماعی، تعدادی از مسائل مطرح در دانش   مفسر در این اثر در کنار طرح دیدگاه قرآن درباره
مسئله سیاسی شامل  512ن مورد بحث قرار داده است. با مراجعه به این تفسیر، سیاسی را نیز از منظر قرآ

مسئله فرعی، شناسایی و ساماندهی گردید که از نظر تعداد، بیشترین مباحث  5.0مسئله اصلی و  1.
سیاسی این تفسیر را به خود اختصاص داده و دیدگاه قرآن درباره مسائل فرعی زیادی مربوط به آن استخراج 

 ده است. مسائل سیاسی مطرح شده با بیشترین مسائل فرعی و مباحث مربوط به آن عبارتند از: ش
، 190، 150، ص50ج ؛951، ص0.؛ ج001، ص2.: ج5920)مکارم شیرازی،  (9.حکومت )

، 19. -.1.، ص51؛ ج001، 005، 001، 051-051، ص51؛ ج050، ص1؛ ج.01، ص.؛ ج500
، 1؛ ج1.9-..1، 151، ص59؛ ج2، ص.5؛ ج500، ص..؛ ج.10-192، ص.5؛ ج.1.-01.

، .5)همان: ج (59امام، اولی االمر، رهبر، حاکم، زمامدار )(، 90 -92، ص50 ؛ ج.19، 1.2، 091ص
، 52؛ ج000، .00، ص5؛ ج501، 012، ص59؛ ج509، .1-15، ص51؛ ج012، 901، 9..ص
  ،2؛ ج.50، 502، .00-.00، 091-091، ص9؛ ج.91، ص.؛ ج511، 9.9، 12.ص
، 11.، 21، ص1؛ ج11، ص.5؛ ج091، .59-5.1، ص51؛ ج.51، ص..؛ ج.5.، 19-.1ص

(، 0.1، ص51؛ ج529، ص1؛ ج591، ص55؛ ج591، ص1.؛ ج.55، ص2.؛ ج.0.، ص50؛ ج591
، 0؛ ج.09، ص9؛ ج15.، .1، ص5.؛ ج012، ص.؛ ج.9.، 911، ص55)همان: ج( 2عدالت )

، ..)همان: ج( 2بیعت )(، 09، ص0.؛ ج.92، ص9.؛ ج512، ص..؛ ج9.5-11.، 510-.51ص
جنگ و (، 051، 051، ص1؛ ج00.-09.، 05.، ص50)همان: ج( 1اکثریت )(، 20-.2، ص11ص

 ، 0؛ ج09.، .55، 0..، 1.-1.، 50، .9، ص.؛ ج551-550، ص50)همان: ج (1جهاد )
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( 1آزادی )(، 11.، ص2.؛ ج09.، 519، .9.، 51، ص2؛ ج0.1-0.0، ص5.؛ ج05-.0ص
(، 051، ص51؛ ج.1.، ص59؛ ج.1.، ص5؛ ج.1.، ص1؛ ج22.، ص.5؛ ج02.، ص1)همان: ج

(، 9.1، ص2؛ ج.1.-11.، ص1 ؛ ج002-001، ص.)همان: ج (1طاغوت )حکومت غیرالهی( )
 ، .)همان: ج (0صلح )(، 05-.0، 92-90، ص9)همان: ج (1امر به معروف و نهی از منکر )

(، 509، .02، ص9.؛ ج509، ص50)همان: ج (0حزب )(، 015، 001، .05، ص5.؛ ج.0-05ص
خلیفه و خالفت (، ..0، ص.5؛ ج01.، ص9؛ ج95.، ص50؛ ج910، ص5)همان: ج (0تبعیض )

، ..؛ ج190، ص.5)همان: ج (9امنیت )(، 25، ص1؛ ج.1.، ص51؛ ج.52، ص5)همان: ج (9)
؛ 9.0، ص0؛ ج000، ص2.؛ ج0.9، ص..)همان: ج (9قانونگذاری )(، 099، ص55؛ ج500ص

 (9استعمار )(، 01.، .55، ص.5؛ ج 0.-09.، ص0 )همان: ج (9عهد و پیمان )(، 9.1، ص0ج
، 1؛ ج59، ص.5؛ ج5.1-5.1، ص.5 )همان: ج (9حقوق بشر )(، 9.5-..9، 9.1، ص1)همان: ج

، 51؛ ج91.، ص55؛ ج 1-.1، .1، ص0)همان: ج (9مهاجرت )(، 555-..5، ص.5؛ ج95-1.ص
)همان:  (.حاکمیت )(، .01، ص..؛ ج500-.50، ص9)همان: ج( 9شوری و مشورت )(، .1ص

؛ 500، ص50؛ ج11.، ص1؛ ج.55، ص52؛ ج919، ص..؛ ج0.1، 01، ص5.؛ ج001، ص2.ج
، 51)همان: ج (.دین و سیاست )(، 951، ص0. ؛ ج12.، ص9. ؛ ج191، ص..؛ ج010، ص50ج

 )همان: (.انسان )(، ...، ص0.؛ ج.01، ص2.)همان: ج (.اطاعت )(، 0.5، ..0ص
، 51؛ ج011، ص59؛ ج092، 005، ص5)همان: ج (.امامت )(، 019، ص52؛ ج525ص، 5ج

(، 01، ص5.؛ ج10، ص..؛ ج.51، ص52؛ ج01.، ص2.؛ ج1، ص1.؛ ج511، ص50؛ ج510ص
؛ 501، ص.5)همان: ج (.انقالب و دگرگونی )(، 10، ص9؛ ج99، ص0.)همان: ج (.روابط خارجی)

، 1)همان: ج (5مسابقه تسلیحاتی )(، 019ص، 50)همان: ج (5جهان دو قطبی )(، 5.5، ص0ج
 (.11.ص

.تفسیرتسنیم7-5

الله جوادی آملی در آن به صورت  سنگ جامع ترتیبی است که آیت تفسیر تسنیم یکی از تفاسیر گران
مفّصل به تفسیر قرآن کریم پرداخته است. مفّسر در این تفسیر به روش تفسیری قرآن به قرآن و استفاده از 

پردازد. تاکنون )تابستان  ل و با گرایش اجتماعی، عرفانی و کالمی به تفسیر قرآن کریم میسّنت و عق
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سوره نحل، توسط انتشارات اسراء منتشر شده است و به گفته  .2جلد از این تفسیر تا آیه  01( 5910
 مسئولین انتشارات، این تفسیر تا پایان قرآن، به هشتاد جلد خواهد رسید. 

مطرحشدهیاسی.مسائلس7-5-0

مسئله سیاسی اصلی و فرعی مطرح  90.با تحقیق و بررسی در این تفسیر مشخص شد که در مجموع 
باشد که دیدگاه قرآن درباره آنها تبیین شده  مسئله فرعی، می 512مسئله اصلی  92شده است که شامل: 

سائل در حد بسیار مختصر اشاراتی است. البته باید به این نکته توجه داشت که در ارتباط با برخی از این م
اند. از نظر فراوانی نیز به ترتیب  شده و برخی دیگر به صورت جامع و از زوایای گوناگون تشریح شده

 بیشترین مباحث در مورد مسائل ذیل انجام شده است:
؛ 11، ص9.؛ ج111، 115، ..1، 191، ص.9: ج5911( )جوادی آملی، 1.جنگ و جهاد، )

، 511-510، .01، ص90؛ ج111، ص.5؛ ج5.0-10، 11، 00، 9.2، 5..، ..، 09، ص99ج
، 152-151، 101، 1.5، 100، 122، ص1؛ ج102، 125، 191، 190، 151-150، ص55؛ ج.1

( ..(، خلیفه و خالفت )021-021، 10، 11، ص91؛ ج2.9، 2.1، 112، ص55؛ ج110، 1.5
 ،551-551، .55-5.0، ..5-..5، 11-.1، 12-91، ص9؛ ج519-.51، ص92)همان: ج

(، 955، ص1.؛ ج911-911، ص99؛ ج915-919، 55.، 0..، ...-.51، .505-50، .59-..5
، 591، ص9.؛ ج.02-011، ص1( )همان: ج51ولی، اولی االمر، امام، رهبر، حاکم، کارگزار و پادشاه )

، 05؛ ج9..-510، 510، ص.9؛ ج10.-19.، 00.، 91.، 100، 100، 90.، ص51؛ ج550
، ..؛ ج1.2، 951، ص.9؛ ج101، ص1؛ ج501، ص0؛ ج.19، ..1، 151-150، ص55؛ ج.1ص
 ،05؛ ج110-.11، ص.0( )همان: ج50(، حکومت )1.0، ص1؛ ج521، ص1؛ ج9.5ص
 ،.5؛ ج521-520، ص00؛ ج21.-20.، ص51؛ ج.11، ص.9؛ ج010، 1.؛ ج.1، .50ص
 ،..؛ ج91.-91.، ص55؛ ج000-001، .00، ص..؛ ج520، ص1؛ ج92.-91.ص
؛ 550، ص9.( )همان: ج52(، والیت )15، .1، ص.9؛ ج.0، ص52؛ ج.00-091، 0.1-0.0ص

؛ 20.، 22.، ص1؛ ج110-119، ص50؛ ج.5.-1..، 50.-55.، ص.5؛ ج151، 1.2، ص0.ج
 ،91-91، ص9.؛ ج105-.10، ص91؛ ج.95، .09، 9.1-9.0، 11.، 11.، ص51ج

( 55به معروف و نهی از منکر )(، امر 15-01، ص05؛ ج521، ص99؛ ج559-.55، ص1؛ ج510-.51
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، 95؛ ج095، ص..؛ ج10.-19.، 22.-21.، 11.-19.، ص51؛ ج1.1-1.2، ص90)همان: ج
(، ملک و 155، ص90؛ ج102، 121، ص91؛ ج919-.91، ص51؛ ج1.1، ص59؛ ج.12ص

؛ 100-102، ص1.؛ ج.90، ص5؛ ج.15-1.1، ص1؛ ج011، ص95( )همان: ج1سلطنت )
 ( 2(، استقالل و آزادی )121، ص59؛ ج02.-01.، ص..؛ ج551، ص.5؛ ج..9، ص0.ج

، 01؛ ج151-150، 99.-.9.، ص91؛ ج.0.-92.، ص..؛ ج.50-505، ص.5)همان: ج
(، )همان: 2الملل ) (، روابط بین11.، ص51؛ ج.11-115، ص1.؛ ج1..، ص01؛ ج001-001ص

(، عدالت .1، ص1؛ ج.55-5.0، ص..؛ ج0.1-0.0، ص9.؛ ج991، ص.9؛ ج.00، ص51ج
، 91؛ ج052-051، ص0.؛ ج0..-2..، 51.-50.، ص51؛ ج19.، ص51( )همان: ج2)

، 511-515، ص51؛ ج192، ص.9( )همان: ج1(، شورا و مشورت )5.9-551، ص..؛ ج919ص
، 50؛ ج121، 119-.11، ص59( )همان: ج1(، سلطه و قدرت )509-501، 510-511، 511-512

؛ .01-009، .00، ص1)همان: ج (0(، امامت ).12، ص50؛ ج.50، ص99؛ ج151-150ص
، 90؛ ج012، .09، ص.9؛ ج.1-15، ص52( )همان: ج0(، نظام سیاسی اسالم )519، ص99ج

، 99؛ ج.10، .10، 115، ص.9( )همان: ج0(، ارتش )مسائل سیاسی نظامی( )502-501ص
(، استکبار .2-11، ص92؛ ج00، ص09؛ ج510-519، ص9.( )همان: ج9(، حزب )520-522ص

 ( )همان:.(، حاکمیت )151-150، ص01؛ ج0.1-0.0، ..1-011، ص09: ج( )همان9)
 ، 59؛ ج511، ص.9( )همان: ج.(، نبوت، رسالت و امامت )..1، ص55؛ ج111-111، 1.ج

 ،99؛ ج551-550، ص1( )همان: ج.(، عهد و پیمان ).12-125، ص50؛ ج121-120ص
(؛ 905-991، ص51ج؛ 915، ص00( )همان: ج.(، اّمت )1.1، ص.9؛ ج51.، ..5-551ص

(، انقالب .0.-.0.، ص91( )همان: ج5(، جمهوری اسالمی )111، ص01( )همان: ج5تبعیض )
( )همان: 5(، اقوام و ملل )9.1، ص.9( )همان: ج5(، رابطه دین و حکومت )950، ص.9( )همان: ج5)

ت (، مهاجر199، ص1( )همان: ج5(، مساوات )1.0، ص50( )همان: ج5(، اقّلیت )192، ص95ج
( )همان: 5(، جامعه )20.-.2.، ص50( )همان: ج5(، قانونگذاری ).1.-01.، ص1( )همان: ج5)

( )همان: 5(، تقوای سیاسی )25.-.2.، ص51( )همان: ج5(، مدینه فاضله )151-152، ص50ج
( .(، تقوای نظامی و سیاسی )...-5..، ص1(، تقوای اجتماعی و سیاسی )همان: ج.0.، ص99ج
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، 01( )همان: ج5(، تبعیض )19، ص55؛ ج511، ص90؛ ج000، ص51؛ ج.11، ص1)همان: ج
 (.520، ص9.( )همان: ج5(، صلح)111ص

.مسائلسیاسیمطرحشدهدرتفاسیرمهممعاصرسنّی8

در این بخش مسائل سیاسی مطرح شده در دو تفسیر المنار و فی ظالل به عنوان دو تفسیر جامع ترتیبی 
دهی شده است. به غیر از دو  آماری مورد مطالعه، بررسی، شناسایی و سامان با گرایش اجتماعی، در جامعه

ر و الواضح نیز از جمله تفاسیر اجتماعی اهل سّنت یالتفس ی، االساس فیر المراغیتفسیر مذکور، تفس
های تفسیری دو تفسیر نخست، بیشترین مباحث اجتماعی و سیاسی، در  هستند، ولی با توجه به گرایش

ظالل، طرح شده است. به همین دلیل این دو تفسیر، جامعه آماری پژوهش در بخش   منار و فیتفسیر ال
 دهند. تفاسیر اهل سّنت را تشکیل می

 .تفسیرالمنار8-0

ترین تفاسیر عصر حاضر در میان اهل سّنت است که با روش عقلی/ اجتهادی  تفسیر المنار یکی از مهم
 جتماعی و تربیتی است. هدف مفّسر در این تفسیر این است که ازو نقلی نوشته شده و دارای گرایش ا

طریق تفسیر آیات قرآن، به اصالح اجتماعی، اعتقادی و سیاسی در جامعه بپردازد. المنار تفسیری است 
 سوره نساء 5.1یابد. از اول قرآن تا آیه  سوره یوسف پایان می 19جلد با آیه  .5جامع، ولی ناتمام که در 

 ( است و بعد از5910( و امالی سید رشید رضا )متوفای 59.9شیخ محمد عبده )متوفای  به انشای
 : .590آن، رشید رضا به پیروی از سبک شیخ محمد عبده، آن را تا سوره یوسف ادامه داد )معرفت، 

 (.00-009، ص.ج

مطرحشدهیاسی.مسائلس8-0-0

باشد و تعدادی از  ارای گرایش اجتماعی میتفسیر المنار از جمله تفاسیر مهم اهل سّنت است که د
مسئله  5.1مسائل سیاسی نیز از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه و بررسی این تفسیر، 

مسئله فرعی و مباحث مرتبط با مسائل اصلی در این تفسیر مورد  ..5مسئله اصلی و  1.سیاسی شامل: 
فراوانی، به ترتیب بیشترین مباحث و مسائل فرعی مربوط به مسائل  شناسایی قرار گرفت. از نظر تعداد و

 سیاسی اصلی ذیل می باشد:
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، 511، 502، 505-.50، ص1م: ج5129( )رشید رضا، 51حاکم، اولی االمر، امام، پیشوا، رهبر )
، 0؛ ج51.، 1..، 910-911، ص.؛ ج.1.، ص9؛ ج509، ص.5؛ ج10.، ص55؛ ج510-511

(، حکومت .15، 11، ص.5؛ ج5.9، ص0؛ ج.00، ص2؛ ج912ص، 1؛ ج500، ص1؛ ج91ص
، .5؛ ج...، ص0؛ ج510، 501، 502، ص1؛ ج.90، 005، ص.؛ ج10.، ص55( )همان: ج.5)

، 15، ص9.0-9.2، ص.5؛ ج91، ص9؛ ج9.1، ص.5(، )همان: ج.5(، جنگ و جهاد ).15ص
، 1؛ ج10.-19.، ص55؛ ج51.، ..5، ص.م/ب: ج5129؛ همان، 21.، ص55؛ ج.95، 505
(، امر به .0.-22.، 5.0-5.9، ص55؛ ج500-591، ص.5؛ ج.2.، .00، ص1؛ ج15.ص

 ، .5م/ب: ج5129؛ همان: .9-9.، ص0ق: ج..50( )رشید رضا، 2معروف و نهی از منکر )
، 0ق: ج..50( )همان، 1(، شوری )91-95، ص0؛ ج2..، ص1ق: ج.590؛ همان، 95.-.9.ص
، .ق: ج..50؛ همان، .50، ص2؛ ج500، ص1؛ ج01.، ص55م: ج5129؛ همان، 519 -.51ص
، 9؛ ج91-99، ص1؛ ج11، ص.م: ج5129( )همان، 1(، عهد و پیمان )5.9، ص0؛ ج.2.-11.ص
 ،11، .2.، ص5ق: ج..50( )همان، 0(، امامت )05.، 5.2، ص55؛ ج11، ص.؛ ج.90ص

ق: .590؛ همان، 910، ص1؛ ج521، .52-525، ص1م: ج5129( )همان، 0(، عدالت )925-.92
، 0م: ج5129( )همان، 5(، سیاست )20.، .2.-11.، ص55؛ ج.52، ص1؛ ج.12، ص1ج

 ،901-900، 902، ص.؛ ج0..، ص9ق: ج..50( )همان، 9(، ُملک و سلطنت ).0ص
 ،.؛ ج11.، .05، ص55؛ ج.2.-11.، ص9( )همان: ج9(، قانونگذاری )912-910

( 9(، صلح ).1.، ص.؛ ج992، ص1؛ ج.1، ص0م: ج5129( )همان، 9(، استبداد).2.-11.ص
(، 111، 19، 15، .50، ص.5؛ ج.0.، ص55م: ج5129؛ همان، 2..، ص.ق: ج..50)همان، 

 ،9ق: ج..50( )همان، .(، والیت )15.، ص.؛ ج52.-51.، ص5( )همان: ج.خالفت )
( )همان، .(، قدرت )911، 1-0، ص.ق: ج.590( )همان، .(، اّمت و ملت )95.-1..، 90-92ص

(، 9..، 001، ص1؛ ج.1.، ص.5( )همان: ج.(، طاغوت )92، ص0؛ ج11.، ص55م: ج5129
 ،1( )همان: ج.(، دارالحرب )952-951، 959، ص.5ق: ج.590( )همان، .داراالسالم )

، 5ق: ج..50( )همان، 5(، انسان )5.1، ص.5م: ج5129( )همان، .(، روابط خارجی )0.1-0.0ص
ق: ..50( )همان، 5(، قانون اساسی ).1، ص.5م: ج5129( )همان، 5(، آزادی و استقالل )51.ص

 (. ..9، ص.؛ ج10.، ص55م: ج5129( )همان، .(، دین و سیاست ).51-501، ص.ج
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.تفسیرفیظاللالقرآن8-2

تفسیر فی ظالل القرآن، اثر سید قطب یکی از اندیشمندان مطرح اسالمی در دوران معاصر است که به 
ت جلد در مصر منتشر شده است. این تفسیر دارای رویکرد سیاسی، زبان عربی نگارش یافته و در هش

ترجمه »باشد و دارای مباحث بکر، بدیع و جدید است. این تفسیر با عنوان  اجتماعی، حرکتی و تربیتی می
به وسیله مصطفی خرم دل به طور کامل و در شش جلد چاپ و منتشر شده و در « تفسیر فی ظالل القرآن

 ین ترجمه، بهره گرفته شده است.پژوهش حاضر از ا

مطرحشدهیاسی.مسائلس8-2-0

برای شناسایی مسائل سیاسی، از فهرست موضوعی این تفسیر و همچنین مطالعه عناوین و مطالبی 
افزار فی ظالل برای جستجوی مسائل  مرتبط با مسائل سیاسی آن، بهره گرفته شده است. همچنین از نرم

مسئله فرعی  5.5مسئله اصلی سیاسی و  1.مسئله اصلی و فرعی شامل:  259سیاسی استفاده گردید. 
ها، مورد شناسایی قرار گرفت. از نظر فراوانی بیشترین مسائل فرعی مرتبط با مسائل  سیاسی مرتبط با آن

 سیاسی اصلی، به ترتیب عبارتند از: 
، 500 ،.19، ص9؛ ج.01-001، 00.، 010، 991، ص5: ج5901( )سید قطب، 51جهاد )

، 0؛ ج509، ص.؛ ج..1، 111-112، 110-111، 110، 500-501، 9..-...، 1..، 9.0
 ،012، 011، 002، .01، .15، ص.؛ ج2..5، ص9( )همان: ج.5(، حاکمیت )120ص

، 1؛ ج090-099، 52، 105، 10، ص.( )همان: ج0(، قانونگذاری )095-.09، ...5-5..5
(، رهبر، حاکم، 10.، ص1؛ ج111 ،111، ص1؛ ج222، ص9؛ ج1.2-1.1، ص5؛ ج19.ص

، 5؛ ج11، 55.0، ص.؛ ج125-.12، 201 -200، ص1( )همان: ج2سرپرست، اولی االمر )
( 1(، حزب )219-.21، ص5؛ ج125، ص1( )همان: ج1(، شوری ).1.، ص1؛ ج5.0، 520ص

، 951، ص5( )همان: ج0(، انسان )1..-2..، ص9؛ ج001، 119، ص.؛ ج.0.، ص1)همان: ج
(، 5.02، ص.؛ ج005، 19 -.1، 951، ص5( )همان: ج0(، جامعه )5.02، ص.؛ ج005، 19 -.1

، 112، ص.( )همان: ج9(، والیت )190، ص0؛ ج51، ص9؛ ج..55، ص.( )همان: ج0طاغوت )
(، صلح 1.0، 500، ص1؛ ج111، 100، ص.( )همان: ج9(، ُملک و حکومت ).01، ص5؛ ج111

، .؛ ج110، .9.، ص5( )همان، ج9وهیت )(، ال501-501، ص.؛ ج950، ص5( )همان: ج9)
 ،5؛ ج9.9-..9، 915، ص0( )همان: ج9(، عهد و پیمان )920، ص9؛ ج091، 111ص
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( )همان: 9(، اسیر )510، ص9؛ ج501، 0.2-0.1، ص.( )همان: ج9(، داراالسالم )01.-01.ص
(، 511، 110، ص5؛ ج992-991، ص.( )همان: ج9(، اّمت و ملت )901، ص9؛ ج015، ص1ج
(، 51، ص0؛ ج500، ص9( )همان: ج.(، نظام سیاسی )912، 501، ص.( )همان: ج9وابط خارجی )ر

(، امر به معروف و 051-050( )همان: ص.(، امنیت )551، ص.؛ ج110، ص5( )همان: ج.عدالت )
، 9( )همان: ج.(، انقالب )191، ص9؛ ج195-1.1، 110، ص.( )همان: ج.نهی از منکر )

(، 019، ص5؛ ج0.2، ص.( )همان: ج5(، دارالحرب )01، ص5ان: ج( )هم5(، خالفت )1..ص
 (. 901-909، ص9( )همان: ج5سیاست خارجی)

های ساختاری و  پس از شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در جامعه آماری، با استفاده از نقشه
و تجمیع مفهومی الگوی مدیریت دانش، این مسائل مورد پردازش قرار گرفت و با حذف مسائل تکراری 

ها بر محور مؤلفه اصلی و مفهوم مشترک، نظام مسائل سیاسی تفاسیر ترتیبی جامع با گرایش سیاسی و  آن
 شده است. ، ساماندهی 9اجتماعی در قالب جدول شماره
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.تحلیلمسائلسیاسیشناساییشدهدرجامعهآماری9

 آید:  لیل کوتاه، نکات ذیل بدست میبا بررسی مسائل سیاسی شناسایی شده در جامعه آماری، در یک تح
( برخی از مسائل سیاسی شناسایی شده در جامعه آماری با یکدیگر مشترک هستند و برخی نیز 5

 باشند. باشد. در مجموع مسائل سیاسی مشترک، بیش از مسائل اختصاصی هر یک از آثار می اختصاصی می
مسئله  92، دیدگاه قرآن پیرامون «تفسیر تسنیم»در ( از نظر فراوانی مسائل سیاسی طرح شده، به ترتیب، .

 1.، «تفسیر نمونه»مسئله فرعی، در  .0مسئله اصلی و  51، «تفسیر المیزان»مسئله فرعی، در  512اصلی و 
تفسیر فی »مسئله فرعی، و در  ..5مسئله اصلی و  1.، «تفسیر المنار»مسئله فرعی، در  5.0مسئله اصلی و 

 مسئله سیاسی فرعی سیاسی، از منظر قرآن استخراج گردید. 5.5سی اصلی و مسئله سیا 1.، «ظالل

( با مقایسه کل مسائل شناسایی شده در تفاسیر، از نظر آماری بیشترین مسائل سیاسی اصلی و فرعی 9
مسئله سیاسی(، در  512مسئله سیاسی(، در تفسیر نمونه ) 90.مطرح شده به ترتیب در تفسیر تسنیم )

 11مسئله سیاسی( و در تفسیر المیزان ) 5.1مسئله سیاسی(، در تفسیر المنار ) 592) لتفسیر فی ظال
 مسئله سیاسی( مطرح شده است.

( فراوانی میزان مباحث و مسائل مطرح شده درباره هر یک از مسائل سیاسی شناسایی شده، در 0
   قابل مشاهده است: 0جدول شماره 
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شده در تفاسیر ترتیبی جامع، با مسائل مطرح در علوم سیاسی،  ( با مقایسه مسائل سیاسی شناسایی1
% کل مسائل مطرح در علوم سیاسی را تشکیل 5.مسائل اصلی شناسایی شده در قلمرو تحقیق حدود 

% مسائل دانش 21شود. بنابراین، دیدگاه قرآن درباره حدود  دهند که حدود یک چهارم آن را شامل می می
مسئله( در این  25.یین نشده است. همچنین اکثریت مسائل فرعی دانش سیاسی)سیاسی در این تفاسیر تب

 اند. آثار مورد بحث قرار نگرفته

مسئله حاکم  9% کل مباحث درباره 91( از طرف دیگر، اکثریت مباحث صورت گرفته یعنی حدود 1
یک عنوان و  عنوان و مطلب(. در حالی که تنها 0..( است )11( و حکومت )12(، جنگ و جهاد )25)

 مسئله اصلی دیگر، در این آثار شناسایی گردید. 51 مبحث درباره 

آمارهای بدست آمده نشان داد که اواًل اکثریت مسائل دانش سیاسی در جامعه آماری پژوهش )تفاسیر( 
تعداد محدود و معدودی از مسائل سیاسی   طرح نشده است و ثانیًا بیشتر مباحث صورت گرفته نیز درباره

 های بیشتری در این باشند. بر این اساس، تفسیر سیاسی در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به پژوهش یم
 زمینه است.

 گیری.نتیجه01

 مجموع مباحث مطرح شده در این پژوهش نشان داد که تفاسیر جامع ترتیبی موجود، پاسخگوی
ریت مسائل علوم سیاسی استخراج نشده نیاز حوزه قرآن و سیاست نیست. چرا که دیدگاه قرآن درباره اکث

کید دنیای غرب و سکوالرهای مسلمان بر جدایی دین از سیاست و حکومت و  است. با توجه به تأ
های سیاسی، الزم است که توجه جدی به حوزه قرآن و سیاست صورت گیرد. از  خالی بودن قرآن از آموزه

میزان و فراوانی مسائل سیاسی طرح شده   وهش دربارهطرف دیگر، با توجه به آمارهای بدست آمده در این پژ
ها و تفسیرهای تکراری، پیرامون مسائل معدود و محدود مانند  در تفاسیر، ضروری است که از پژوهش

آن دسته از مسائل   جنگ، جهاد، حکومت، والیت، عدالت و غیره خودداری شده و دیدگاه قرآن درباره
 %(، استخراج و تشریح گردد. آنچه21ورد بحث قرار نگرفته است )سیاسی که تاکنون از منظر قرآن م

 گردد، این نکته اساسی است که جای تفسیر جامع سیاسی در حوزه قرآن که در پایان به آن تأکید می
و سیاست خالی بوده و الزم است که این خالء جدی، توسط مفسرین آشنا با علوم سیاسی و پژوهشگران 

 این عرصه، ُپر شود.
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عنوان یا مسئله فرعی، دیدگاه  5.51مسئله اصلی سیاسی شناسایی گردید که در قالب  5.1ر مجموع د
ها تبیین شده است. با مقایسه مسائل سیاسی شناسایی شده، با مسائل مطرح در علوم  قرآن درباره آن

در این آثار مسئله فرعی مطرح در علوم سیاسی،  5.5مسئله اصلی و  00سیاسی، این نتیجه حاصل شد که 
مسئله فرعی آن به عنوان مسائل طرح نشده  .51مسئله اصلی و 521و   از منظر قرآن، مورد بحث قرار گرفته

در مطالعات سیاسی قرآن شناسایی گردید. از نظر آماری نیز میزان مسائل سیاسی اصلی طرح شده حدود 
 دهند. % را تشکیل می10% و مسائل اصلی طرح نشده نیز حدود .9
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منـابـع
 . تهران: چاپار.فرهنگ علوم سیاسی(. 5909راد، مینو ) آقابخشی، علی؛ افشاری

 . تهران: آتی نگر.مدیریت دانش از ایده تا عمل(. 5901الله ) اخوان، پیمان؛ باقری، روح
 یرکبیر. . تهران: دانشگاه امسازی( گیری و پیاده ها، اندازه مدیریت دانش )مفاهیم، مدل(. 5900افرازه، عباس )

، کالمی معرفتسیاسی.  و فقه سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی کالم (. بازخوانی معناشناختی.591راد، صفدر ) الهی
.(1.) 

 . قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین)ع(.فهرست موضوعی تفسیر نمونه(. 5910بابایی، احمدعلی؛ محمدی، رضا )

 .0..-515: ص1.نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سی. (. مسائل اساسی فلسفه سیا5911بشیریه، حسین )

 ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: سمت.شناسی سیاسی و موریس دورژه.  جامعه(. 5921بشیریه، حسین )

 . تهران: مؤسسه نگاه معاصر. آموزش دانش سیاسی(. .590بشیریه، حسین )

 .5.0-21(: ص0.)0، قبسات (. چیستی کالم سیاسی..590بهروزی لک، غالم رضا )

 .5. تهران: انتشارات زوار، جتاریخ فلسفه سیاسی(. .590پازارگاد، بهاءالدین )

 . سید محمدعلی تقوی و محمدجواد رنجکش. تهران: نشر مرکز.فرهنگ اصطالحات فلسفه سیاسی(. 5915پایک، جان )

زاده و حسن  مهدی ذاکریان، احمد تقی . ترجمهالملل درآمدی بر روابط بین(. 5911جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورک )
 سعیدکالهی. تهران: نشر میزان.

 .01-5. قم: نشر اسراء، جتسنیم؛ تفسیر قرآن کریم(. 5911جوادی آملی، عبدالله )

 . ترجمه مرتضی جیریایی. تهران: نشر نی.درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین(، 5901جیکوبز، لزلی)

 . قم: بوستان کتاب.العات سیاسی اسالمیشناسی مط مسئله(. 5909حقیقت، صادق )

ها، معاونت  . قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهکالم جدید با رویکرد اسالمی(. 5900خسروپناه، عبدالحسین )
 پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی.

 رجاد. تهران: انتشاراتترجمه محمدحسین ف اسی سیاسی.ـشن جامعه(. 5929ور )ـرت؛ مارتین لیپست، سیمـدوز، روب
 وس.ـوت

 .00. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلغتنامه دهخداتا(.  دهخدا، علی اکبر )بی

 . ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران: ریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعاتـمدی(. 5909رادینگ، آلن )
 مت.ـس

 ترجمه منوچهر صبوری. تهران: سمت. شناسی سیاسی. ای بر جامعه یاست؛ مقدمهجامعه و س(. 5922راش، مایکل )

 . تهران: انتشارات الملل ترین مفاهیم و اصطالحات روابط بین در آمدی بر مهم(. 5919آبادی، الهام ) ولی ثانیـرس
 ا.ـتیس
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 ارالمعرفه.. بیروت: دتفسیر القرآن الحکیم المشهور بتفسیر المنارق(. .590رشید رضا، محمد )

 ..5-5بیروت: دارالکتب العلمیه، ج تفسیر القرآن الحکیم المشهور بتفسیر المنار.ق(. ..50رشید رضا، محمد )
 ..5-5بیروت: دارالفکر، ج تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار.م/الف(. 5129رشید رضا، محمد )

 سترس در:. قابل دسیاسی دانشگاه فردوسی مشهد های رشته فقه سرفصل
https://vpap.um.ac.ir/images/84/barneme_rizi_darsi/siasi.pdf 

 . ترجمه پویان موحد. تهران: انتشارات ققنوس.فلسفه سیاسی(. 5901سویفت، آدام )

 . ترجمه بهروز جندقی. قم: کتاب طه.فلسفه سیاسی(. 5909سی، جرالد؛ کالوم، مک )

 های علمیه. . قم: معاونت پژوهش حوزهپژوهشی فقه سیاسی های اولویت(. 5911سید باقری، سید کاظم )
تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فقه سیاسی شیعه: سازوکارهای تحول در دوران معاصر. (. 5911سید باقری، سید کاظم )

 فرهنگ و اندیشه.
 .1-5، ج. ترجمه مصطفی خرم دل. تهران: نشر احسانترجمه تفسیر فی ظالل القرآن(. 5901سید قطب )

. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسالمی، ترجمه تفسیر المیزان(. 5919طباطبایی، محمدحسین )
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر تبلیغات اسالمی  ترجمه تفسیر المیزان.(. 5920) طباطبایی، محمدحسین
 ...-5وزه علمیه، جح

 . قم: مرکز نشر هاجر.درسنامه روش تحقیق(. 5900طرقی، مجید )

 . تهران: نشر نی.بنیادهای علم سیاست(. 5929عالم، عبدالرحمن )

تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت  تاریخ فلسفه سیاسی غرب )عصر جدید و سده نوزدهم(.(. 5901عالم، عبدالرحمن )
 خارجه.

 ..تهران: انتشارات امیرکبیر، ج فقه سیاسی.(. 5929، عباسعلی )عمید زنجانی

 سوریه: دمشق، دار االوائل لنشر و التوزیع و الخدمات الطباعیة. الفقه السیاسی االسالمی.م(. 0...فهداوی، خالد )

 . ترجمه عبدالعریز سلیمی. تهران: نشر احسان.فقه سیاسی(، .591قرضاوی، یوسف )

 ترجمه محمد امجد. تهران: نشر میزان. الملل. مفاهیم کلیدی روابط بین(. 5900وکالگان، تری )مارتین، گریفیتس؛ ا

 .5. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، جآموزش فلسفه(. 5915مصباح یزدی، محمدتقی )
 ... قم: مؤسسه فرهنگی تمهید، جتفسیر و مفسرون(. .590معرفت، محمدهادی )

 .2.-5تهران: دارالکتب االسالمیه، ج تفسیر نمونه.(. 5920، ناصر )مکارم شیرازی

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.درس گفتارهایی در فقه سیاسی(. 5901میراحمدی، منصور و همکاران )
 های آستان قدس رضوی. . مشهد: بنیاد پژوهشدرسنامه فقه سیاسی(. 5911)طباطبایی حسینی(، سید جواد ) ورعی

 . ترجمه خشایار دیهمی. تهران: انتشارات طرح نو.فلسفه سیاسی(. .590مپتن، جین )ه
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 . تهران: نشر میزان.سازی علوم سیاسی ساده(. 5900هوشی السادات، سید محمد )

ن: زاده. تهرا . ترجمه اردشیر امیرارجمند و سید باسم موالیها در سیاست و حقوق عمومی کلیدواژهالف(. 5902هیوود، اندرو )
 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

. ترجمه حسن سعیدکالهی و عباس کاردان. تهران: شرکت انتشارات مفاهیم کلیدی در علم سیاستب(. 5902هیوود، اندرو )
 علمی و فرهنگی.

 . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.کالم جدید(. 5901یوسفیان، حسن )
 
 




