
 

 

7 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ويكمبيستشماره 
  97تابستان 
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 مكيهاي سوره سازي نبوي در فرآيند دولت
 بر تفسير تنزيلي مبتني

1F*محمدرضا رنجبر، ∗0Fلكغالمرضا بهروزي

∗ 

 28/7/1396 تاريخ دريافت:
 3/3/1397 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

 سازي نبوي در ي اصلي مقاله حاضر، بررسي چيستي فرآيند دولت مسأله
مكي است و براي احراز اين امر از چارچوب روشي تفسير تنزيلي بهره هاي سوره

كند ولذا  برده است؛ زيرا اين سبك تفسيري به سير نزولي قرآن تأكيد مي
سازي  سازي نبوي را تبيين نمايد. فرآيندهاي دولت تواند فرآيند دولت خوبي مي به

ها عبارتند از:  آن  ترين مهمها و عناصر عام و خاصي استوارند كه  بر مؤلفه
هاي سوره هاي برآمده از سازي، جمعيت، سرزمين، قانون و نهادسازي؛ آموزه ايده

كند  سازي را تبيين مي سازي، يعني ايده مكي قرآن كريم، اولين عنصر عام دولت
نمايد. اين نوشته معتقد است كه  سازي نبوي را ترسيم مي اي دولت و مباني انديشه

سازي نبوي را فراهم آورده و  ي تحقق ساير عناصر دولت ب زمينههمين مطل
 سازي را در مدينه رقم زده است. ي تأسيس و تثبيت دولت مرحله
 

 كليدي: هايواژه
 سازي. سازي، دولت نبوي، تفسير تنزيلي، ايده سور مكي، فرآيند دولت

 

                                                      
 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه )نويسنده مسئول(دانشيار دانشگاه باقرالعلوم(ع)  ∗

)behroozlak@gmail.com(. 
و عضو انجمن مطالعات  باقرالعلوم(ع)آموخته دانشگاه ، دانشدانشگاه پيام نور استاديار ∗∗

 .)mrranjbar6@gmail.com( سياسي حوزه
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 مقدمه
اكرم(ص)  سازي پيامبر يكي از محورهاي قرآن كريم، تبيين مسير دولت

هاي تفسيري استفاده نماييم؛  است. براي فهم قرآن كريم الزم است كه از روش
خوبي ما را به مقصد برساند، تفسير  تواند به هاي تفسيري كه مي يكي از روش

تنزيلي است. اين سبك تفسيري برخالف تفاسير ترتيبي، نگاه ويژه و معناداري به 
 يساز فرآيند دولتكه: اصلي مقاله اين استفرآيند تنزيل قرآن كريم دارد. سوال 

با توجه به  ؟ستيچ ميقرآن كر مكيهاي سوره يليتنز ريبراساس تفس ينبو
 ي درنبو يساز دولتفرآيند  يدرصدد كشف منطق درون يليتنز ريكه تفس نيا

ي داور شياز پ زيبا پره كه همگام با قرآن و است ستهيشا مكي است،هاي سوره
 شود. مطرح در قرآن تمركز يندهاآيفر ليتحل ربسازي، صرفاً  و فرضيه

 مفاهيم پژوهش

 سازي دولت
» گردد سال قبل از ميالد برمي 8000تا  6000به حدود «سازي  قدمت دولت

 ،ديني، ايدئولوژيك مختلففرآيندهاي  ي اين عمل، نتيجه .)9: 1390(حاتمي، 
ها و  ايده ،ها دولتدليل  همين به .ي استشناخت شناختي، اقتصادي و جامعه زيست

دنبال  به ؛ سپس در دوران تثبيتكنند مطرح مي تأسيسبراي  خاصي راف اهدا
سازي فرآيندي است  ترتيب دولت بدين .روند مي شده تعيين اهداف ازپيشتحقق 

شود. در گذر تاريخ،  هاي ملي، سياسي و نهادي مي كه منجر به ساخت ظرفيت
انداز:  ترين آن عبارت اند كه مهم هاي مختلفي برخوردار بوده ها از گونه سازي دولت

 دولت قبيله، دولت امپراطور، دولت شهر، دولت ملت و دولت امت.

 سازي ولتمؤلفه و عناصر عام د

 سازي . ايده1

شناسي،  بيني است كه مسائل كالني چون هستي سازي، جهان منظور از ايده
هاي  گيرد. بنابراين معيارها و تفاوت شناسي را دربر مي شناسي و انسان معرفت

گيري شخصيت افراد و اجتماع، و  هنجاري در وهله اول، عامل مهمي در شكل
ها  ها و ايده توان معيار اساس مي ست. براينسازي ا گيري دولت سپس فرآيند شكل
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شمار آورد. اين مؤلفه  اي به سازي مباني نظري و تئوريك هر دولت عنوان را به
 شود: شامل موارد زير مي

 سازي الف: فرهنگ

اي جهت تأسيس، تثبيت، استمرار و حتي مشروعيت خويش،  سازي هر دولت
هاي گفتماني خويش است.  شسازي بر مبناي معيارها و ارز نيازمند فرهنگ

ها  سوي ارزش هاي سياسي و هدايت جامعه به سازي توسط نظام پشتيباني از فرهنگ
 راستا نگريست. هاي فرهنگي مدنظر را بايد در همين و معيار

 ب: مشروعيت سياسي

اي است؛ در  بر هر جامعه مشروعيت سياسي، متأثر از معيارها و باورهاي حاكم
رو  هاي زيادي مواجه خواهد شد. از اين سازي با چالش صورت، دولت غير اين

قدرت رسيدن رهبران و  بودن چگونگي به هماهنگ« معني بهمشروعيت سياسي 
اين باور  ي نتيجه ؛ستها و باورهاي اكثريت مردم جامعه ا با نظريه، داران زمام

بري براي اعضاي جامعه يا  فرمان ي دادن براي رهبران و وظيفه پذيرش حق فرمان
 هاي سازماناز قدرت و  پيرويترتيب  بدين .)126: 137(ابوالحمد،  »شهروندان است

راني  هر حكم«رو  از اين گردد. منطقي مي و هنجاري عمل تبديل به يكسياسي 
منظور اجراي مقررات خويش، دعوي  ي ارضي معين به كه بتواند در محدوده

ي مشروع از زور را با موفقيت به كرسي بنشاند، حكومت  انحصاري استفاده
. منشأ مشروعيت سياسي، يا الهي است و يا )20: 1364(دال، » شود خوانده مي

 هاي غيرالهي، مشروعيتي طاغوتي است. غيرالهي؛ از ديدگاه اسالم، مشروعيت

 قوانين و احكام ج: تشريع

سازي  ي بشري در هر دولت گذاري، رتق و فتق امور جامعه هدف از قانون
ها و معيارهاي ارزشي و  فرض ترين منابع قانون، پيش است. از طرفي، يكي از مهم

ي مدنيت و  حقوق هر جامعه، نماينده«هنجاري هر جامعه است؛ زيرا قوانين و 
تواند بدون توجه به  گذاري نمي چ قانونآن [جامعه] است و هي اخالق خاص مردم

در اسالم، پس از پذيرش اصل . «)7: 1373(كاتوزيان، » اين عناصر، قانون وضع كند
عنوان منبع قانون  اول كه اصل نيازمندي جامعه به قانون است، اصل دوم كه دين به

 .)143 :1393(رحيمي، » است، پذيرفته شده است
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 . جمعيت يا مردم2

ي حيات آن بسيار مهم است؛  سازي و ادامه ي دولت پديده نقش مردم در
ها و  عنوان شاخصه دليل به ذكر موضوعات مهم و مرتبط با بحث مردم، به همين به

، »پارچگي انسجام و يك«اند از:  پردازيم كه عبارت سازي مي عناصر دولت
 در دولت نبوي؛ اين عنصر در دوران» سازي نيروهاي موافق و مخالف دولت«

 مدني محقق شد.

 . قلمرو يا سرزمين3

اي، جهت تأسيس و تثبيت موقعيت دولت، عنصر سرزمين  سازي در هر دولت
سازي نبوي نيز، عنصر سرزمين با هجرت به  مورد نياز است. در فرآيند دولت

 مدينه محقق گرديد.

 . نهادسازي4

ظام بر حسن اجراي آن در هر ن منظور اجراي قوانين و نظارت ها به نهاد
اي، نهادها در ابتدا به دو  سازي اي مورد نياز است. بنابراين در هر دولت سياسي

شوند. نهادي كه در رأس هرم قدرت در  ي فرادست و فرودست تقسيم مي دسته
گيرد، نهاد حاكميت يا فرادست است؛ ساير نهادها كه در  دولت قرار مي

باشند. اين مؤلفه  اي فرودست ميهاي اين هرم قرار دارند، نهاده مراتب قاعده سلسله
 نيز در دوران مدني تحقق يافت.

 شناسي پژوهش: تفسير تنزيلي موضوعي روش
روابط  يمعنادار ،هر سوره اتيآ ي به انسجام مجموعه "تفسير تنزيلي"روش 

و  دارد ژهيتوجه و ها نآ انيو تناسب م اقيو س ،سوره يدرون اتيظاهر و پنهان آ
در تفسير  ن،ي. افزون بر اگذرد ينم يسادگ متناسب بهرير غظاه از كنار موارد به

در (ها  سوره انياز ارتباط و تناسب معنادار متنزيلي كوشش بر آن است كه 
 يبرا ي)زمان ي قطعه كيدر (شده  نازل يها سوره اقيس اي )نزول يعيطب بيرتت

 .رديبهره گ ميحك يفهم مراد خدا
پژوهان  قرآن اريقرآن را در اخت ييمعنا دياز ابعاد جد يبرخ ،يرينگاه تفس نيا

 پور بوده و ي اين عرصه، عبدالكريم بهجت گران برجسته از پژوهش .گذارد يم
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 يليتنز ريتفسبر نگاه تفسيري ايشان صورت پذيرفته است.  نوشته حاضر نيز، مبتني
 تفسير تنزيلي ترتيبي و تفسير تنزيلي موضوعي. قواعد تفسير دارد: كرديدو رو

 تنزيلي ترتيبي عبارتند از:
 ؛فهم منطق سوره ي فهم سوره، ضابطه، ها روش كشف انسجام سوره. 1
 نزول؛ بيها در ترت سوره و اتيروش كشف ارتباط و تناسب آ. 2
 ؛تر قرآن به قرآن قيدق ريتفس. 3
 ؛مرتبط با قرآن اتيروا يبند دسته. 4
 ؛اسباب نزول اتياز روا يريگ بهره. 5
 .)28: 1392پور،  (بهجت ها نزول سوره بيجدول ترت به يابيدست. 6

ي  از جمله .شود مي آغاز ششم ي قاعده پايان از تفسير تنزيلي موضوعي، پس
 است؛ نزول بستر در موضوع گيري شكل و تطور سير اهداف اين روش، بررسي

 نظم اساس بر موضوع يك به مربوط آيات چينش جاي به مفسر كه صورت  بدين
 و بررسي مورد نزول هنگام در الهي چينش ترتيب به را ها آن خود، نظر مورد

 را شناسانه روش و تاريخي تربيتي، نكات رهگذر، اين از تا دهد مي قرار پژوهش
 .آورد دست به موضوع يك ي درباره قرآن ديدگاه پيرامون

 يك بررسي با كه آن جمله از دارد. فراواني هاي دستاورد روش، اين از استفاده
 جامعه در ديني هاي ارزش كردن نهادينه روش به توان مي نزول، ترتيب به موضوع

 موارد تر بيش در - رايج هاي روش به - موضوعي تفسير با كه امري برد؛ پي
 روش به را انفاق به مربوط آيات كه كساني مثال؛ براي. باشد نمي ميسر و مقدور
انواع  انفاق، اهميت چون هم عناويني به اند، كرده بررسي قرآن در موضوعي تفسير
 اند نداده پاسخ پرسش اين به اما اند؛ كرده اشاره آن موانع و مصرف موارد انفاق،

 و داد تغيير انفاق با رابطه در را افراد رفتار توان مي مراحلي چه طي با و چگونه كه
 نماز، ي درباره پرسش همين درآورد؟ ثابت اخالقي خصلت يك به را آن

 ي مطالعه با اما. است مطرح نيز ديني هاي ارزش ساير و ترسي آخرت خداباوري،
 فرآيندي و گفت پاسخ ها پرسش اين به توان مي نزول، ترتيب به قرآن روشمند

نمود  ترسيم شود را مي تبديل اجتماعي رفتاري به انفاق مانند ارزشي آن طي كه
 .)242: 1389گر،  (خامه
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 تنزيلي موضوعيالگوي تحليل تفسير 
حسب نزول و پيگيري موضوع  تفسير تنزيلي موضوعي، تركيبي از تفسير به

هاي  چينش سوره به هاي دستيابي يكي از راه .هاي قرآن است همگام با نزول سوره
ي روايات مذكور  از همه. نزول، استفاده از روايات است قرآن كريم به ترتيب

 آن، و هستند موثق و معروف آن راويان تمام كه دارد وجود سند يك تنها«
 اساس، ترتيب . بر اين)135: 1380(نكونام، » است عباس ابن از خراساني عطاي روايت
 ،عباس و تكميل آن مطابق روايت جابر بن زيد طبق روايت ابن«ي مكي ها سوره

 :عبارت است از )88: 1387(معرفت، » اعتماد قابلِ هاي متعدد با تصحيح از روي نسخه
علق، قلم، مزمل، مدثر، حمد، مسد، تكوير، اعلي، ليل، فجر، «

ضحي، انشراح، عصر، عاديات، كوثر، تكاثر، ماعون، كافرون، فيل، 
فلق، ناس، توحيد، نجم، عبس، قدر، شمس، بروج، تين، قريش، قارعه، 
قيامت، همزه، مرسالت، ق، بلد، طارق، قمر، ص، اعراف، جن، يس، 

طه، واقعه، شعراء، نمل، قصص، اسراء، يونس، هود، فرقان، فاطر، مريم، 
يوسف، حجر، انعام، صافات، لقمان، سبأ، زمر، مؤمن (غافر)، فصلت، 
شوري، زخرف، دخان، جاثيه، احقاف، ذاريات، غاشيه، كهف، نحل، 
نوح، ابراهيم، انبياء، مؤمنون، سجده، طور، ملك، حاقه، معارج، نبأ، 

 .)73: 1377(معرفت، » عنكبوت، مطففين نازعات، انفطار، انشقاق، روم،

 كاربست تفسير تنزيلي موضوعي در مقاله حاضر
 سازي نبوي در فرآيند دولتبه ، نزول سور بيبه ترت يابي پس از دست

 و يا سوره انيم يگاه مقاله، نيما در ا رحركتي. سميپرداز مي مكيهاي سوره
مفسر هم به انسجام درون  ،روش نيمعنا كه در ا نيبه ا ؛است يا سوره درون يگاه

 يمحور اصل به منطق و لهيوس نيسورها نظر دارد تا بد انيم نسجامها و هم به ا سوره
در  كه نيتوجه به ا با كند. دايپ يرس دست، ارتباط آن با موضوع و ميقرآن كر
و  باشد، سوره مي كي يكشف انسجام درون ،قدم نينخست ،يليتنز ريروش تفس

هستند،  يا هيو حاش يمحورهاي  دهيا يدارا زين ميقرآن كرهاي سوره اساس نيبرا
، موضوع ها سوره ينزول بيبه جدول ترت دنيگانه و رس مراحل شش يپس از ط

مراحل  ي . خالصهميكن مي ها بررسي نزول سوره بيرا بر اساس ترت يمورد بررس
 ست از:ا عبارت يموضوع يليتنز ريتفس
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 .سابق قاتيبراساس تحق ميكرقرآنهاي سوره ينزول بيجدول ترت يي.شناسا1
و  يو فرع ياصل يسوره و كشف محورها نينخست يمنطق درون ييشناسا .2

 .ها با آن مطالعهمورد و ارتباط موضوع  گاهيجا
 :ميهست زير داتيتمه ازمندين نيز در هر سوره يبه محور اساس يابي دست جهت
ها و توجه به آغاز و  آن انيم ييابتدا يوندهايپ و اتيآ قيدق ي مطالعه .الف

 ؛فرجام سوره
تدبر در سوره، جستجوگر را به چند موضوع متنوع  مطالعه و نيحاصل ا .ب

 .رساند مي
موضوعات پرداخت تا  نيا يليتفص ي به مطالعه ديبا ،بعد ي در مرحله .ج

 حيتشر و حيسوره در توض گرديهاي  بخش كه –سوره  يو اصل يموضوع محور
 . معلوم شود - ندستهاز آن  ييزدا و شبهه

 شود كشف غرض و مقصود سوره فراهم مي ي نهيزم ،مرحله نيپس از ا .د
 اي يدر محور اصل ، ممكن استدر سوري موضوع مورد بررس. )218: 1392، پور (بهجت

 باشد. ايهيحاش يدر محورها
 در داخل سوره؛ اتينزول آ بيو ترت اتيارتباط موضوع با آ ييشناسا .3
 بيمختلف بر اساس ترتهاي سوره شده در مطالب مطرح وستاريپ يابيرد .4
نقاط  ايبر اساس زمان  ميقرآن كر ليتنز يبند (در صورت لزوم با دوره نزول

 ؛عطف و مهم)
 .يموضوع يليتنز ريتفس ي هيآمده و ارائه نظر مطالب بدست ميو تنظ نييتب .5

 يموضوع يليتنز ري: روش تفسنمودار
 مكيهاي سوره ) درصي(نبو يسازدولتفرآيند  ليدر تحل
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 مكي قرآن كريمهاي سوره سازي نبوي در تبيين فرآيند دولت
 مكي بيان شده است،هاي سوره را كه در قالب اسالم اوليه«مستشرقان  برخي

دانسته و بر سازي نبوي  ي سياسي و بالتبع مباحث مربوط به دولت انديشهاز  عاري
كه اسالم در پي تحوالتي كه پس از هجرت نبوي رخ داد، وارد  اين باورند

كه اين ادعا مردود بوده و بايد  ؛ در حالي)29: 1389(تيجاني، » شد سياست ي عرصه
هاي زيادي از تفكر و رفتار سياسي پيامبر(ص) در  دالئل و نشانه«گفت 

 .)49 :1390(فراتي، » هاي مكي وجود دارد سوره
بايد اذعان كرد كه پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان، اگرچه در مكه  بنابراين

اي  عنوان مباني انديشه ها، به معناي تام را بنا كنند، اما با تبيين ايده نتوانستند دولت به
ترتيب  ي طاغوتي پرداخته و بدين هاي نظام مشركانه دولت نبوي، به تخريب پايه

دوران مدني فراهم آوردند. قرآن  ي تأسيس و تثبيت دولت نبوي را در زمينه
دنبال ايجاد تحول فكري و فرهنگي بر  كريم نيز جهت نيل به اين مقصود، به

هاي سوره توان گفت در طوركلي مي مبناي حاكميت الهي و نفي طاغوت است. به
مباحثي هستند كه  )63: 1999(العلواني، » اهللا، خلق و انسان«مكي، محورهايي چون: 

ترتيب  اين اند. به كار رفته و بيان اصول بنيادي دولت نبوي به جهت بسترسازي
ي جامعه  تدريج، مامور به تغيير و تحول در هنجارها و انديشه پيامبر اكرم(ص) به

سازي نبوي شكل گيرد. در سرآغاز اين سير  شود تا از اين رهگذر، دولت مي
زير را مورد توجه چون موارد  مكي قرار دارند و موضوعاتي همهاي سوره تحول،

 اند: قرار داده

 . تبيين حاكميت ربوبي در نخستين سوره قرآن1
سازي نبوي  ي امور، از جمله دولت وحي الهي با هدف ايجاد تحول در همه

ي راه معين  كه در ابتدا نقشه پذيرد، مگر اين آغاز گرديد. اين مهم، تحقق نمي
شود كه هرچند ابعاد و  نا مياساس، مخاطب قرآن با مفاهيمي آش اين بر«گردد. 

يابد، اما تكليف او در رابطه با موضوعاتي كه  لوازم و مصاديق آن گسترش مي
 .)182: 1388پور،  (بهجت» شود ي هويت ديني است، روشن مي سازنده

بنابراين، انسان و جامعه نسبت به انتظار خداوند از خويشتن آگاهي يافته و 
سازي نبوي طراحي  راستاي الگوي دولت ترتيب هويت امت اسالمي در بدين
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ي علق است.  شده بر پيامبر اكرم(ص) سوره ي نازل گرديده است. اولين سوره
باره نازل  چنان به هم ارتباط دارد كه بتوان گفت يك آن«سياق آيات اين سوره 

 .)546: 1374(طباطبايي، » طور قطع در مكه نازل شده است شده و اين سوره به
ي علق  ي مباركه ي اول سوره ي كه داراي داللت سياسي است، آيها اولين آيه

2F(اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ)

است. خداوند در اين آيه بر ربوبيت و حاكميت خود  1
بري انسان از  ي اعالم حاكميت ربوبي، فرمان در عالم تأكيد كرده است. الزمه

دهد!  ه مقتضاي چنين برهاني تن نميكند و ب چنين حاكمي است؛ اما او چنين نمي
نيازي خود از پروردگار عالم برده و در نتيجه راه  و با احساس غنا، گمان بر بي

ترين  گيرد. از ديدگاه قرآن كريم، مهم گري را در پيش مي گستاخي و طغيان
كه  گري، جهالت انسان نسبت به فقر وجودي خويش است؛ در حالي عامل طغيان

يا أَيها النَّاس أَنْتُم  انسان با تمام وجود نيازمند به خداوند است؛: «فرمايد قرآن مي
اي كه توهم غنا  . بنابراين، هر جامعه)15(فاطر:  3F2»الْفُقَراء إِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغَني الْحميد

 زند. گري مي نيازي به خالق هستي در آن پديدار شود، سر به استكبار و طغيان و بي

 هاي گذر از حاكميت طاغوت . شيوه2
اي  عنوان زيربناي انديشه به -بيان حاكميت ربوبي و نيز نفي طاغوت 

گران، كه همان صاحبان زر و زور بودند  موجب شد تا طغيان -سازي نبوي  دولت
ديدند، به آزار  هاي توحيدي مي و دولت باطل خويش را در معرض هجوم انديشه

هاي  با پيامبر(ص) برخيزند؛ بنابراين، خداوند در گام بعد، شيوهو اذيت و مقابله 
 ي طاغوت را بيان نمود كه عبارتند از: گذر از سلطه
 (قلم:داري پيامبر(ص) جهت مقاومت در برابر حاكميت طاغوت  الف. دل

 ؛)15-1
 ؛)16-47(قلم: كنندگان طاغوتي به خداوند  ب. واگذاري مجازات تكذيب

 ؛)48(قلم: ر به صبر و استقامت ي پيامب ج. توصيه
 سازي پيامبر(ص) جهت رويارويي با جريان طاغوت ي آماده ي برنامه ارائه .د

 .)11-19(مزمل: و تأكيد مجدد بر حمايت الهي از پيامبر(ص)  )1-10(مزمل: 
                                                      

 نام پروردگارت كه جهان را آفريد. . بخوان به1
 نياز و ستوده است. . اى مردم! شما محتاج به خداييد و خدا تنها بى2
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 هاي طاغوتي ي علني با ايده . آغاز مبارزه3
تدريجي است. بر همين ي هدايت بشر بر مبناي تحول و تربيت  قرآن، برنامه

كه پيامبر(ص) به تبيين زيربناي حاكميت ربوبي و راه  اساس، پس از آن
ي رسالت خويش براي  گران مأمور گرديد، در ادامه تراشي طغيان رفت از مانع برون

ها و هنجارهاي الهي، مأمور شد  تخريب نظام مشركانه و طاغوتي و جايگزيني ايده
 1-7منظور در ابتدا در آيات  همين ني بردارد. بهصورت عل تا گام ديگر را به

ي حمد  نمايد؛ سپس در سوره ي مدثر، پيامبر(ص) را امر به قيام و انذار مي سوره
كند تا  ها سفارش مي ضمن تبيين سه حاكميت: الهي، مغضوبين و ضالين، به انسان

به صراط يافتگان  ي هدايت با تنظيم روابط با پروردگار عالم، خود را در زمره
 قرار دهد. -كه همان حاكميت ربوبي است  -مستقيم 

 ها . جايگاه راهبري قرآن و پيامبر(ص) در ساخت ايده4
عنوان راهنما براي جويندگان طريق هدايت، جهت  ي تكوير، قرآن را به سوره

ها را  ي نبوي معرفي نمود و بر همين اساس، آن ي طاغوتي به جامعه گذر از جامعه
بايست  دهي به شخصيت آدمي آشنا ساخت. اين قرآن، مي ن در شكلبا نقش قرآ

توسط كسي بيان گردد كه بتواند دغدغه و مقصود اساسي پروردگار براي 
درستي  سازي نبوي را به دهي به هويت امت، و در نهايت، الگوي دولت شكل

دليل، خداوند در  همين تبيين نمايد. او كسي نيست مگر پيامبر اكرم(ص). به
ي اعلي به اين مهم پرداخته و اهم وظايف پيامبر(ص) را بيان فرموده است؛  ورهس

ي اعلي، ابتدا  وسيله اين دغدغه را رفع نمايد. در آيات اول تا سيزدهم سوره تا بدين
آن جناب، كالم خود را اصالح «دهد كه  خداوند به پيامبر اكرم(ص) فرمان مي

يا شرك خفى دارد، پاك نمايد؛ و  كند و از هرچيزى كه بويى از شرك جلى و
هاي  تا بتواند به يكي از نقش )441: 1374(طباطبايي، » اسم پروردگارش را منزه بدارد

مهم خويش، كه همان معصوميت در: دريافت، ابالغ، حفظ و قدرت تبيين و تفهيم 
 ي عمل بپوشاند. وحي الهي است، جامه

 ي طاغوتي . عوامل و موانع رهايي از جامعه5
رساند كه براي رسيدن به  هاي علق تا ليل، ما را به اين نكته مي ير نزول سورهس

بايست در بنيادهاي فكري، فرهنگي و معرفتي  سازي نبوي، ابتدا مي الگوي دولت
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 اي كه ي طاغوتي و جاهلي تحول ايجاد كرد تا در پرتو آن به جامعه جامعه
، دست يابيم. اين مهم هاي جاهلي باشد خواهان رهايي و رستگاري از ارزش

شدن مفاهيمي چون فقر وجودي انسان به  ي نهادينه واسطه آيد مگر به دست نمي به
مسئوليت در برابر او، و نيز ايجاد احساس و انگيزه براي تغيير «حاكميت ربوبي، 
ي اعلي،  سوره 16ي  . خداوند متعال در آيه)93: 1394پور،  (بهجت» وضعيت نامطلوب

هاي طاغوتي را دنياطلبي معرفي نموده و رهايي از  رهايي از ارزش ترين مانع مهم
ي حكام طاغوتي بر افراد  هاي انحرافي را، كه سبب سلطه ي چنين ارزش چنبره

شود، وجود انگيزه و محرك بسيار قوي دانسته است. بر اين اساس، در  جامعه مي
هاي  از ارزش ي ليل، توفيقات الهي را محرك و عامل رهايي سوره 1-11آيات 

آيد، مگر در پرتو  دست نمي كند كه اين مهم به طاغوتي بيان نموده و اذعان مي
تحول و جوشش در عواطف انساني؛ كه عبارتند از: احسان، تقواي الهي، دوري 

نيازي از مخلوق. در گام بعد، ضمن تمركز بر انسان،  جستن از بخل و احساس بي
ي طاغوتي به  اري انسان در گذر از جامعهشناسي عوامل هدايت و رستگ به آسيب

 ها عبارتند از: پردازد. اين گام ي نبوي مي جامعه
ترين اررزش در گفتمان  عنوان اساسي . گزينش دنيا در مقابل آخرت به1

 طاغوتي ظاله و مغضوبه (سوره اعلي و سوره حمد)؛
 اقتصادي ازشدن در فسادهاي اجتماعي و  . بخل ورزيدن (سوره ليل) و غرق2

 ي (سورهدوستي  اندوزي و مال تفاوتي نسبت به ايتام و مستضعفان، ثروت قبيل بي

 ؛فجر)
طلبي  ي ايمان و عمل صالح و نيز عدم توصيه به صبر و حق . نبودن در دايره3

 ؛)2-3(عصر: دليل عدم احساس دلسوزي و مسئوليت در روابط اجتماعي  به
و  )6(عاديات:  (إِنَّ الْإِنْسانَ لرَبه لَكَنُود)اوند . عدم توجه و ناسپاسي نسبت به خد4
 (أَلْهاكُم التَّكاثُر)دليل توجه و تمركز به امور دنيوي  كشيدن از امور حياتي به دست
 ؛)1(تكاثر: 
توجهي به عبوديت و حاكميت ربوبي كه نماد آن  . تكذيب روز جزا و بي5

انگاري  ي اجتماع و سهل آلود در عرصه ارتكاب اعمال رياكارانه، مزورانه و بخل
 .)1-7(ماعون: در نماز است 
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ي حاكميت  مثابه بنياد انديشه . تبيين صريح و رسمي اصل توحيد به6
 الهي

اي  ي خداوند، مأموريت خويش را در جامعه عنوان فرستاده پيامبر اكرم(ص) به
ضمن شناسايي  دليل، همين با ساختارها و فرهنگ جاهلي و طاغوتي آغاز كرد. به

ي طاغوتي،  ي راهكار جهت گذر از جامعه هاي حاكميت طاغوت، به ارائه مؤلفه
ي جاهلي و بيان  شناسي هنجارهاي جامعه هاي انذار و هشدار و نيز آسيب با شيوه
پرداخت. با توجه به مقدماتي كه تدريجاً  -عنوان جايگزين  به -هاي الهي  ارزش

اي  هاي عقيدتي و انديشه عالن صريح و رسمي بنيانا دست آمد، اكنون مأمور به به
شفاف در راستاي نفي حاكميت طاغوت و  گيري حاكميت الهي و موضع

ي  ي شروع اين مأموريت جديد، سوره هاي برآمده از آن گرديد. نقطه ارزش
ي حاكميت الهي  هاي انديشه تدريج، بنيان هاي بعد نيز به كافرون بود؛ در سوره

ي كافرون بر پيامبر(ص) نازل  ي توحيد در امتداد سوره . سورهتبيين شده است
نيز  "مقشقشتان"ي كافرون و توحيد را  دليل رسول خدا سوره همين گرديد. به

(طبرسي، » نمايد اين دو سوره، انسان را از شرك و نفاق تبرئه مي«اند؛ زيرا  ناميده

1372 :855(. 
ي علق، توحيد در ربوبيت و  در راستاي نفي جريان طاغوت، ابتدا در سوره

ي توحيد، توحيد در ذات و صفات بيان گرديد. توحيد  خالقيت، و سپس در سوره
ي حضرتش وحدت حقيقيه است؛ تالي و دومي ندارد  وحدت حقه«در ذات يعني 
. توحيد صفاتي نيز به اين )20: 1388(طباطبايي، » توان دومي تصور كرد و براي او نمي

اند. امام  معناست كه صفات خدا از ذاتش جدا نيست؛ بلكه همگى عين ذات
م يزَلِ اللَّه جلَّ و عزَّ ربنَا و الْعلْم ذَاتُه و لَا معلُوم و لَ«فرمايند:  رابطه مي صادق(ع) در اين

: 1398(صدوق،  »ذَاتُه و لَا مبصرَ و الْقُدرةُ ذَاتُه و لَا مقْدور السمع ذَاتُه و لَا مسموع و الْبصرُ

معرفي توحيد خالص و ناب در راستاي  ي توحيد به . خداوند متعال در سوره)139
خطر  هاي بعد،  پردازد و در سوره اي حاكميت ربوبي مي تبيين زير بناي انديشه

 چون: رهايي همكند. خط هنجارهاي طاغوتي را گوشزد مي

 الف: پيروي از ظن

جاي  ي طاغوتي، تبعيت از ظن و گمان به يكي از خطرات اساسي جامعه
ترين مسائل مربوط به سرنوشت  هم در اساسي پيروي از علم و يقين است؛ آن
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دليل، ضمن رد  همين انسان، يعني باري تعالي و مسئوليت انسان در قبال او. به
 (نجم:خدا  ها به  و انتساب فرشتگان و يا بت )3-4نجم: (ي پيامبر  اتهامات درباره

گرفتن بار مسئوليت افراد در برابر خدا از سوي  و نيز نفي امكان برعهده )28-27
ها در مقابل پروردگار تأكيد  ي انسان ؛ بر مسئوليت مستقيم همه)38(نجم: ديگر  يك

 .)41-42(نجم: كرده است 

 ب: پيروي از هوا و هوس

ترين عامل  اي است كه حتي خداوند متعال مهم اندازه موضوع به اهميت اين
 .)23(نجم: داند  تبعيت از ظن و توهم را نيز همان پيروي از هواي نفس مي

 هاي انساني برداري از ظرفيت ج: عدم بهره

4Fرسوالن دروني و بيروني انسان

هايي هستند كه خداوند  از جمله ظرفيت 1
دليل  همين هي در اختيار انسان نهاده است. بهجهت هدايت و پذيرش حاكميت ال

برداري از  كه همان بهره -گر باطني  ي شمس، ابتدا به رسول و هدايت در سوره
اشاره كرده؛ و با ذكر يازده قسم كه نشان از اهميت  -هاي دروني است  ظرفيت

 ي پيامبر باطن وسيله موضوع دارد، به اختيار انسان در هدايت و شقاوت خويش به
اين  10ي  نيز كه در آيه "تقوى"ي  . كلمه)1-10(شمس: نمايد  و درون تأكيد مي

ي  و نشانه )203: 1368(مصطفوي،  معناى حفظ خود از زيان و آسيب  سوره آمده، به
آموزد كه  ي عقل و فطرت به انسان مي وسيله رسول باطن است. خداوند متعال به

هاي طاغوتي  ها و ارزش شرّ آسيبچگونه خويشتن، و در نهايت جامعه، را از 
كند. درادامه، خداوند  حفظ نمايد؛ اما انسان طاغي به نداي فطرت توجهي نمي

ي طاغوتي آن را  متعال، پيامبر و راهنماي بيرون نيز ارسال نمود؛ اما باز هم جامعه
 .)11-15(شمس: نپذيرفت و درصدد مقابله و حتي نابودي آن برآمد 

 حداقلي مؤمنين ي گيري جامعه . شكل7
ي پيامبر اكرم(ص) براي ايجاد تحول تدريجي در  وقفه هاي بي پس از تالش

پديد  "گروه الحق الهي"و  "گروه سابق طاغوتي"ي طاغوتي مكه، دو  جامعه
                                                      

) ع(اطنَةً فَأَما الظَّاهرَةُ فَالرُّسلُ و الْأَنْبِياء و الْأَئمةُحجةً ظَاهرَةً و حجةً ب  حجتَينِ  النَّاسِ  علَى  للَّه  إِنَ. 1
 .)16: 1407، 1(كلينى، ج و أَما الْباطنَةُ فَالْعقُولُ
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ي مؤمنين از قدرت محسوس و رسمي برخوردار نيست، اما  آمد. اگرچه جامعه
وجه خود را معطوف به ي بعد، ت ي اعراف تا چند سوره خداوند از سوره

گاه  كند؛ آن سازي، تقويت و رشد گفتماني همين گروه حداقلي و نوپا مي فرهنگ
سازي اين گروه نوپا، يعني عدم پيروي از طاغوت،  ي اساسي فرهنگ به سه مؤلفه

نمايد. قرآن كريم، يكي  اشاره مي )36(اسراء: الهي  و رسول )2(اعراف: پذيرش وحي 
ي  زدگي جامعه رسالت نبوي توسط جريان طاغوت را غفلت از عوامل عدم پذيرش

وجود  عنوان منذران در جامعه به خاطر نبودن پيامبران به گاه به داند؛ كه طاغوتي مي
راستا خداوند با تمركزبر ادبيات انذاري و دو نعمت  . در همين)6-7(يس: آيد  مي

در  اعي و تأثيرگذارهاي اجتم ، به محرك)1-62(فرقان:  "رسالت"و  "قرآن"بزرگ 
 پردازد. ها به بندگي الهي مي امر اصالح باور و ترغيب انسان

 ي حداقلي موحدين . ظهور رسمي جامعه8
ي كوچك و نوپا و مخفي مؤمنين را  ي يوسف، جامعه خداوند متعال در سوره

ي قدرت و  با همه -بر اعتالي آنان در مقابل طاغوتيان  بر مشيت خود، مبني
ي شومي  گاه ضمن هشدار به آينده ؛ آن)7-57(يوسف: بشارت داد  - دشمني كفار

تحليل محاسبات پيچيده و دقيق الهي،  به )1-25(حجر: كه در انتظار طاغوتيان است 
بر عنايت و رحمت خاص خود، بر گروه كوچك مؤمن پرداخت و در  مبني

ها را مهياي جداسازي و حضور علني و اعالم فعاليت رسمي افكار و  نتيجه آن
5Fفَاصدع«رفتار خود در مقابل گروه پرشمار و مسلط طاغوتي نمود. سپس با دستور 

1 
به ايجاد شكاف در گفتمان مسلط  )94(حجر:  »و أَعرِض عنِ الْمشْرِكين بِما تُؤْمرُ

طاغوتي، و ايجاد دو قطب مؤمن وكافر فرمان داد و از مؤمنان خواست كه 
و لو با هجرت از  -ها  تأثير آزارهاي مشركان قرار نگرفته و از آن تحت

 .)90-120(نحل: فاصله بگيرند  -آلوده به ظلم و شرك مكه  سرزمين

 . هجرت؛ گامي مهم در جهت حفظ هويت امت و تحقق دولت9
بعد از ظهور رسمي گروه اندك مؤمنين و مخالفت علني با باورهاي مشركان، 

                                                      
(راغب اصفهانى، ها  : شكاف و شكستگى در اجسام سخت، مثل شيشه و آهن و مانند آن . الصدع1

 .)381: 2، ج1369
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 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ويكمبيستشماره 
  97تابستان 

 سازيفرآيند دولت
 هايهنبوي در سور

 مبتني بر مكي
 تفسير تنزيلي

 )24تا  7(

دليل خداوند متعال با تبيين  همين آزار و اذيت جريان طاغوتي شدت يافت؛ به
ربوبي،  سرگذشت انبيا و امم پيشين و نيز عذاب دنيوي و اخروي منكران واليت

هاي  معاد، قرآن و رسالت نبوي؛ ضمن بيان راهكارهاي مقاومت در مقابل هجمه
 ي نوپاي مؤمن و تحت فشار پرداخت تقويت روحيه جامعه سنگين مشركان، به

 هاي تازه اقدام هاي جديد به معرفي گام ي ابراهيم و سوره و با نزول سوره
 فتار مردم مورد توجه قرارها و برخي ر ها، اصالح بينش در اين سوره نمود.
چنين با اشاره به افراد مدعي ايمان، كه در مقابل فشارها  شده است. هم گرفته
ها نيز  ظهور گروه جديد منافق و سرزنش آن العمل مناسبي انجام ندادند، به عكس

ي  هاي كافرپيشه گاه با بيان سرگذشت امت ؛ آن)1-11(عنكبوت: شود  اشاره مي
ر به پيروان انبياي الهي آنان را نسبت به بازگشت به واليت گذشته، كه با فشا

كردند، به تهديد شديد كافران پرداخته و ضمن تشبيه  طاغوت وسوسه مي
ي عنكبوت، به سستي اركان اين نوع حاكميت تأكيد  حاكميت غيرالهي به النه

 .)12-44(عنكبوت: كند  مي
جرت از مكه به مدينه، در سازي مردم براي مها آماده«منظور  خداي متعال به

پور،  (بهجت» استفاده كرده است ربي)  (إِنِّي مهاجِرٌ إِلىي او  بيان داستان لوط از گفته

شوند،  جا مواجه مي ؛ و چون پس از هجرت به مدينه، قطعاً با يهوديان آن)374پيشين: 
يكي از عنوان  به -ها به جدال احسن  خداوند متعال مؤمنين را در رفتار با آن

نمايد كه  كند و گوشزد مي توصيه مي ـنبوي  ابزارهاي پيشبرد اهداف دولت
گروهي از يهود به شما ايمان آورده و گروهي نيز راه ستمگري در پيش خواهند 

انگيزي كفار عليه  . پس از اين مقدمات، با توجه به فتنه)46(عنكبوت: گرفت 
. مشركين مكه )375(همان: » دهد مؤمنان را به هجرت از مكه دستور مي«مؤمنين، 

گذرند و حقوق گروه كوچك مؤمنين را ناديده  اي نمي كه از حقوق خويش ذره
شوند و سرنوشت شومي  كنند، در اين آيات تهديد مي ها ظلم مي انگاشته و به آن

شود. در مقابل، اين آيات  ها گوشزد مي آن كه در روز جزا در انتظار آنان است، به
 .)1-28(مطففين: دهد  آمدن به درجات رفيع بشارت مي ه نائلمؤمنين را ب

ترتيب خداوند متعال با تشويق گروه مؤمنين به هجرت، گام ديگري در  بدين
كه همان تأسيس و تثبيت دولت  -سازي نبوي  راستاي تقويت الگوي دولت

 دارد. برمي -اهللا در دوران مدني است  رسول
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 نتيجه
پردازي و هنجارسازي  نخست، نيازمند ايدهاي، در گام  سازي هر دولت

سازي نبوي نيز از اين امر مستثني نيست.  عنوان مباني انديشه) خود است؛ دولت (به
شده بر پيامبر(ص)  هاي نازل مكي، كه نخستين سورههاي سوره قرآن كريم در

سازي نبوي پرداخته است. در  است، به بيان امور تمهيدي و زيربنايي الگوي دولت
(علق) در آغاز به حاكميت ربوبي  ي قرآن كريم راستا در اولين سوره مينه

ترتيب، در اولين  خداوند و سپس به نفي حاكميت طاغوت پرداخته است. بدين
ترين مبناي فكري و سياسي دولت نبوي تبيين گرديد. پس از آن به  سوره، مهم

دنبال  ي پرداخت. بهآلود طاغوت ي مخفي و علني با بنياد فكري نظام شرك مبارزه
صورت غيررسمي و پنهان شكل گرفتند؛ اما  اين اقدام، گروه اندكي از موحدين به

 94ي  در آيه» بِما تُؤْمرُ و أَعرِض عنِ الْمشْرِكينَ  فَاصدع«پس از مدتي، با دستور 
دنبال اين  ي حداقلي و رسمي مؤمنين نيز ظاهر گرديد. به ي حجر، جامعه سوره
رو در  ، فشارهاي مشركين بر گروه نوظهور مؤمنين رو به فزوني نهاد. از اينعمل

همراه همين گروه اندك،  اواخر دوران مكي، پيامبر(ص) مأموريت يافت كه به
مكه را به مقصد مدينه ترك نمايند. هجرت به سرزمين مدينه و پيوستن اكثريت 

ي مؤمنين منتهي گرديد و ي حداكثر جا به پيامبر(ص) به تأسيس جامعه اهالي آن
 در نهايت به تأسيس عملي دولت نبوي انجاميد.

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرآن كريم

سازي؛ از مدل اروپايي تا مدل اوراسيايي،  ملت -هاي دولت ). مدل2003زرگر، افشين ( .1
 ي تخصصي علوم سياسي، سال چهارم، شماره هفتم. فصلنامه

سازي آمريكا  ملت -). استراتژي دولت1391بهادر و كريمي قهرودي، مائده (امينيان،  .2
 ي علمي، پژوهشي دانش سياسي. در افغانستان، فصلنامه

وزارت ). تهران: 13(ج ). التحقيق في كلمات القرآن الكريم1391(  مصطفوى، حسن .3
 . فرهنگ و ارشاد اسالمي

اظ قرآن با تفسير لغوى و ادبى ). مفردات الف1369راغب اصفهانى، حسين بن محمد ( .4
 ). تهران: مرتضوى.2(ج قرآن. ترجمه: غالمرضا خسروي حسيني

 .نما تهران، نشر هستي .گذاري قرآن درآمدي بر تاريخ). 1380( نكونام، جعفر .5



 

 

23 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ويكمبيستشماره 
  97تابستان 

 سازيفرآيند دولت
 هايهنبوي در سور

 مبتني بر مكي
 تفسير تنزيلي

 )24تا  7(

). تجزيه و تحليل جديد سياست. ترجمه: حسين ظفريان. تهران: 1364دال، رابرت ( .6
 نشر مترجم.

نظريه امت و «ي شهيد بهشتي؛  رهبري و حكومت در انديشه ).1391فيرحي، داوود ( .7
 .1، شماره 42ي سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره  فصلنامه». امامت

). قم: موسسة االعراف 18(ج ). مقدمة في اسالمية المعرفة1999العلواني، طه جابر ( .8
 للنشر.

بندي  سوي يك چارچوب به سازي: هاي مختلف دولت نظريه). 1390حاتمي، عباس ( .9
 ، پژوهشنامه علوم سياسي، سال ششم، شماره سوم.نظري

ران هويت. تهران: جهاد ـ). مباني نظري هويت و بح1388ر (ـاكب عليخاني، علي .10
 دانشگاهي.

 .نشر توس :تهران .مباني سياست). 1373( ابوالحمد، عبدالحميد .11
سياسي در آيات مكي. ترجمه و ي  ). مباني انديشه1389تيجاني، عبدالقادر حامد ( .12

 تعليق: مهران اسماعيلي و مشتاق الحلو. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
ترتيب  ). همگام با وحي؛ نخستين تفسير جامع شيعي به1387پور، عبدالكريم ( بهجت .13

 (چاپ دوم). ). قم: سبط النبي1نزول قرآن (ج
 جا: تمهيد. هاي قرآن كريم. بي سوره ي تنزيلي نامه ). شناخت1394( ـــــــــــــــ .14
ترتيب نزول)؛ مباني، اصول، قواعد و  (به ). تفسير تنزيلي1392( ـــــــــــــــ .15

 فوائد. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
هاي  پژوهش ). رويكردي نو در تفسير بر اساس ترتيب نزول،1389( ـــــــــــــــ .16

 .63-62 شماره، 1389 تابستان وپاييز، قرآني
بر اصول تحول فرهنگي (با الهام از نزول تدريجي  ). درآمدي1388( ـــــــــــــــ .17

 قرآن). قم: بوستان كتاب.
ي سيره سياسي نبوي (مباني، حكومت و رفتار  ). درسنامه1390فراتي، عبدالوهاب ( .18

 فرهنگ اسالمي.علوم و سياسي). تهران: پژوهشگاه 
). تهران: ناصر 3(ج ). مجمع البيان في تفسير القرآن1372طبرسي، فضل ابن حسن ( .19

 خسرو.
). حقوق ملت و دولت از ديدگاه اسالم و ليبرال، فصلنامه 1393رحيمي، غالمرضا ( .20

 .7سياست متعاليه، شماره 
 در رويكرد شش معرفي« قرآن؛ موضوعات معنايي ي ). شبكه1389گر، محمد ( خامه .21

 .63-62هاي قرآني، شماره  ي پژوهش ، فصلنامه»كريم قرآن موضوعي تفسير
 : جامعه مدرسين حوزه علميه قم.قم .التوحيد ق).1398( بن علىا محمدبابويه،  ابن .22
جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  . قم:تفسير الميزان). 1374(محمدحسين  ،طباطبايى .23

 .دفتر انتشارات اسالمى
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مترجم: محمدباقر موسوي زان، ترجمه تفسير المي). 1374( ــــــــــــــــــ .24
 ).5چاپ ( دفتر انتشارات اسالمى :قمهمداني. 

 .سمت ن:تهرا). تاريخ قرآن. 1377معرفت، محمدهادي ( .25
ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران. تهران:  ). مقدمه1373كاتوزيان، ناصر ( .26

 ).18(چاپ  شركت انتشار با همكاري بهمن برنا
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