
 
 
 

 ماوعاااود مشاارق پژوهشی _ لمیع نامه فصا  23/12/1394 دریافت: تاریخ
  1395 زمستان ،40 شااماااره دهاام، سال  01/03/1395 پذیرش: تاریخ

 «ص» سوره پرتو در مهدوی حکومت های ویژگی
 1ینیحس بیط محمود دیس

 چکیده
 منساجم ای اندیشاه از ،الهی جاودان و خاتم دین کتاش عنوان به مجید قرآن
 شاامار اساات. برخااوردار دیناای سیاساای گیزنااد و سیاساات مختلااف ابعاااد درباااره
 سیاساات و قاارآن  اتاای نااه و تاااریخی پیونااد بااه ،مستشاارقان از تااوجهی درخااور
 آیاات مخاتص تنهاا را سیاسات باه قارآن توجاه نیاز اسااا هماین بار و معتقدند
 کاه اسات آن بار اشااره مورد رویکرد مقاب  در ،حاضر نوشتار اما ؛دانند می مدنی
 بار اسات. شاده جادی توجاه حکومات و سیاسات امار به نیز قرآن مکی آیات در

 ،ص ساااوره در سیاسااای رویکاارد بررسااای ضاامن رو، پااایش نوشااتار اسااااا ایاان
 شایساته جانشاینان و پیاامبر سیاسای حکومت طرح را سوره این اصلی موضوع

 یحکااومت نهااایی و کاماا  تحقااق کااه اساات کاارده اثبااات و دانسااته حضاارت آن
 خواهاد مهادی اماام دسات باه ،هشاد بینی پیش «ص» سوره در که آل ایده
 سااوره ایاان از نیااز مهاادوی حکوماات هااای ویژگاای از برخاای ،ایاان باار افاازون بااود.

 حکوماااات، اسااااتواری و اسااااتحکام از: ناااادا عبارت کااااه اساااات شااااده اسااااتخراج
 برخورداری عدالت، اجرای و داوری و قضاوت خطای بی قدرت از برخورداری

 ساالیمان همچااون قاادرتی زا برخااورداری جامعااه، ماادیریت دانااِش  و حکماات از
 باااودن معصاااوم و حکومااات بااارای شایساااتگی نیروهاااا، هماااه تساااخیر و پیاااامبر

 باودن الهای تأییاد ماورد قادرت، از ناشی فساد برای شیطان نفو  از ومصونیت
 . و... پیامبر سنت ،خدا کتاش مطابق حکومت حکومت،

 کلیدی واژگان
 قاارآن، در حکوماات سااور، موضااوعی وحاادت ص، سااوره قاارآن، در مهاادی امااام

 .قرآن در مهدوی حکومت های ویژگی مهدوی، حکومت
                                                        

 (.tayyebhoseini@rihu.ac.irقم ) دانشگاه و حوزه پژوهشگاه . دانشیار1
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 مقدمه
 قارآن در مهادوی حکومات هاای ویژگای دربااره بحا  مهادویت، زمینه در مهم مباح  از یکی
 و اساات مهاادویت باااش در بنااایی زیاار مباحاا  از قاارآن در مهاادویت موضااوع طاارح اساسااا   اساات.
 آیاات شاک بای باود. خواهاد مجیاد قارآن باا بیت اه  روایات میان عمیق پیوند دهنده نشان

 امااام جهااانی حکوماات و مهاادویت بااه قاارآن ماادنی و مکاای یها سااوره در مجیااد قاارآن از متعااددی
 کاه ص ساوره در مهادوی جهاانی حکومات یهاا ویژگی دربااره حاضار مقالاه در دارد. اشاره مهدی
 شود. می بح  است قرآن مکی سور از یکی

 پیشینه
کنون قااارآن در مهااادویت دربااااره کلااای طاااور باااه   فراوانااای هاااای ناماااه پایاااان و مقااااالت کتاااب، تاااا
  گذشااته از کاه هاا نگااارش ایان اناد. گذاشاته بحاا  باه را موضاوع ایان مختلااف زوایاای شاده نوشاته

  افاااازایش چشااامگیری طااااور باااه اخیاااار هاااای سااااال در 1داشاااته رواج شاااایعه دانشااامندان میاااان در
  در مهاادویت و انتظااار» از: عبارتنااد قاارآن رد مهاادویت بااا ارتبااا  در مقاااالت از برخاای اساات. یافتااه
 بررسای» 4،«مخاتص آیاات ؛قارآن در مهادویت» 3،«منباع آیاات ؛قارآن در مهادویت» 2،«کریم قرآن

 از مهادویت فرهناگ و شادن جهاانی» 5،«فاریقین دیادگاه از دیان( )اظهاار مهدویت آیات تطبیقی
 احادیاااا  منظاااار از قاااارآن در مهاااادویت آیااااات» 6،«اسااااالمی روایااااات و کااااریم قاااارآن آیااااات دیاااادگاه
 در مهادویت اندیشاه طارح» 8،«سانت و قارآن در مهادویت اندیشاه طرح بر آمدی در» 7،«تفسیری
 آیاات تفسایر در مهادویت» 10،«قارآن در الهای پیاامبران و مهادی امام یها شباهت» 9،«قرآن

                                                        
کاه باه معرفای آثاار و مناابع مارتب  باا اماام زماان . در این1 مهادویت پرداختاه اسات؛ یکای و  باره دو لوح فشرده تولید شده 

که شام  معرفی هشت« در آینه قلم»است و دیگری « شناسی منابع اسالمی در باره امام عصر کتاش» هزار اثرند.  نام دارد 
کاما  « نورالوالیة»اند. لوح فشرده دیگری نیز با نام  رسانی پارسا تولید شده این دو اثر در پایگاه اطالع  126مشاتم  بار ماتن 

کتا  (.111: 1389ش مرتب  با مهدویت تهیه شده است )نک: رضایی اصفهانی، جلد 
 .1383نیمه اول دی  ،195ش ، لستان قرآننامه  دوهفته برومند، سیدمهدی و طباطبایی محمدحسین. نگاشتۀ سید 2

 .1385تابستان  ،11ش ،سفبنهنامه  فص  نسب، تاجری غالمحسین. نگاشتۀ 3

 .1385پاییز  ،12ش ،سفبنهنامه  فص  نسب، تاجری غالمحسین. نگاشتۀ 4

 .1388زمستان  ،12ش ،مشرق موعودنامه  فص  نجارزادگان، اهلل فتح دکتر. نگاشتۀ 5

 .1389زمستان  ،16ش ،مشرق موعودنامه  فص  زروندی، نفیسه و زروندی جواد خنیفر، حسین. نگاشتۀ 6

 .1389زمستان  ،4ش ،بریم العات تفسنامه  فص  اصفهانی، رضایی محمدعلی دکتر. نگاشتۀ 7

 .1391بهار  ،22ش ،مشرق موعودنامه  فص  غنوی، امیر. نگاشتۀ 8

 .1391تابستان  ،23ش ،مشرق موعودنامه  فص  غنوی، امیر. نگاشتۀ 9

 .1392بهار  ،25ش ،مشرق موعودنامه  فص  مشهدی، روحانی فرزانه و راد مهدوی محمدعلی پهلوان، منصور. نگاشتۀ 10
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 نشاان قارآن در را مهدویتۀ اندیش یها ریشه اند کوشیده مؤلفان و محققان آثار، این در .1«اسراء
 و مهادویت بااش در پاژوهش تالش، همه این با زنند. پیوند قرآن و مهدویت به باور میان و داده
 شاامار باای نرفتااه یهااا هرا و فااراوان، موضااوع ایاان در بحاا  هااای ظرفیاات و بااوده راه آغاااز در قاارآن
کنون که طوری به است، روشن شده  کر آثار با حاضر مقاله موضوع تفاوت است.  ای رسیبر در تا
 منظار از و عاام طاور باه قرآن منظر از مهدوی حکومت یها ویژگی با ارتبا  در اثری شد انجام که

 است. نشده تألیف خاص طور به ص سوره

 بحث مفاهیم
  است: ضروری مفهوم چند درباره توضیح بح  اصلی طرح ار پیش

 کاملترین ولتد حقوقی، تعریفی اساا بر است. دولت همان حکومت از مقصود حکومت:. 1
 یالمللاا بین جامعاه عضاو ینتار مهم وترین  اصالی نخسااتین، و سیاسای متشاک  و متمرکاز ساازمان
 طااور باه مشاخص و معاین سارزمینی در کاه بشار افااراد از گروهای مانظم و دایام اجتمااع از کاه اسات
 و )دیرباااز اساات شااده تشااکی  هسااتند مسااتق  سیاساای قاادرت یااک تااابع و گزیااده سااکونت ثاباات

 دولااااات و حکومااااات بااااارای (201 :1385 بیگااااادلی، ضااااایایی از: نقااااا  باااااه ،84 :1390 صاااااادقی،
 است: قرار این از ها آن اهم که اند برشمرده را ییها ویژگی

 بایااد و داشااته را مشااروع خشااونت و قاادرت بااه توساا  حااق انحصااارا   کااه اساات نهااادی دولاات _
، قدرتی  .(92 :1382 وبر، از: نق  به ،و)هم باشد کشور محدوده در مطلق و بالمناز

 است. عمومی مصلحت مظهر دولت _
 بشاایریه، از: نقاا  بااه ،و)هماا اساات امنیاات و رفاااه تااأمین دولاات وظااایف ینتاار مهم از یکاای _

1382: 26). 

 اسات مهادی اماام آن از مقصاود و اسات «مهدی» به منسوش اسم «مهدوی» مهدوی:. 2
 موسای بن علی بن مدمح بن علی بن حسن فرزند معصوم، پیشوای دوازدهمین شیعه درباور که

 منجی عنوانی به دینی منابع در بوده قریش قبیله از و خدا رسول نس  از که است الرضا
 باه قماری 256 ساال در حضارت آن اسات. شاده داده بشاارت الزمان آخر در وی ظهور به بشریت
کنون و آمده دنیا  .برد به سر می غیبت پرده پ  در ا

 ساوره از بعاد کاه اسات قاران ساوره هشتمین و سی مصحف ترتیب در ص سوره ص: سوره. 3
 عطااای مشااهور روایاات مطااابق نیااز ناازول ترتیااب در اساات. گرفتااه قاارار زماار سااوره از قباا  و صاااّفات

                                                        
 .1392بهار  ،13ش ،م العات تفسبرینامه  فص  هدایتی، دمحم. نگاشتۀ 1
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، 10: ج1372) طبرساای و شااده معرفاای باااره ایاان در روایااتترین  موثااق کااه عباااا اباان از خراسااانی
 از پیش و قمر سوره از پ  که دارد، رارق 38 رتبه همین در سوره این است، کرده نق  را آن (613
 کاه اسات شاده نقا  ص ساوره باودن مادنی بار مبنای نیاز دیادگاهی اسات. شاده ناازل اعراو سوره
 ؛154، 12ج :1415 آلوساااای، ناااک:) اسااات مشاااهور خاااالو باااار و ناصاااحیح دیااادگاهی ایااان البتاااه
 قاریااااان و هآیااا 88 را ساااوره ایاااان آیاااات تعاااداد کااااوفی قاریاااان (.106، 23ج :تاااا باااای عاشاااور، ابااان

 نظاار اتفاااق بااه ص سااوره .انااد کرده شاامارش آیااه 86 شااامی و بصااری و ماادنی( و حجااازی)مکی
 زده حاادا بعثات ششاام و پانجم هااای ساال در را آن ناازول قرشای اساات. مکای ای سااوره مفساران

 حادود یعنای ،ابوطالاب حیاات آخار ساال در را آن نازول عاشاور ابن اما (؛195، 9ج :1377قرشی، )
 .(107، 23ج :تا بیعاشور،  ابن) است زده تخمین بعثت دهم سال

 بحث های فرض پیش و مبانی
 توجااه حکومات امار بااه نیاز قارآن مکاای آیاات در کاه اساات آن اثباات پای در حاضاار نوشاتار الاف(
 اساالم پیوناد آن، از فراتار و قارآن  اتی پیوند دهنده نشان خود نوبه به موضوع این و شده جدی

 است. حکومت و سیاست با

 اسااتوار فاارض و مبنااا ایاان باار ص سااوره در مهاادوی حکوماات یهااا ویژگی موضااوع بررساای (ش
کمیات اساتمرار با اشاره مورد سوره که است  کاه حضارت آن شایساته جانشاینان و پیاامبر دینای حا

 اسات مهادی حضرت ها نآ آخرین و علی حضرت سپ  و پیامبر شخص ها آن نخستین
 قاارآن مکای سااور جازو کاه سااوره ایان در حکوماات و اسایسی مساائ  طاارح دارد. مساتقیم ای رابطاه
 زماان در دولات وجاود شارای  در تنها نه سیاسی اسالم بنیادین امتزاج دهنده نشان واقع در است

کمیت  و دارد قارار اقلیات در اجتمااعی لحاا  باه اساالم کاه یشارایط در بلکاه ؛است پیامبر حا
 و دیان امتازاج دهناده نشاان چناین و هم دهاد تشاکی  دولات اسات نشده موفق هنوز پیامبر

 و داشاته اساتمرار ص ساوره در شاده طراحای دینای حکومت و بوده نیز حضرت آن از بعد حکومت
 باه مهادی اماام الهای، خلیفاه آخارین زماان باه اختصاص گویا آن از هایی بخش کام  تحقق
  داشت. خواهد شیعه باور

 نظریاه بار مبتنای قارآن در مهدوی حکومت یها ویژگی استنبا  در حاضر پژوهش رویکردج( 
 هدو دارای قرآن از سوره هر نظریه، این اساا بر است. سور غرض وحدت یا موضوعی وحدت

 هار غارض اسات. گرفتاه شاک  غارض آن محاور بار ساوره آن آیاات هماه کاه اسات خاصای غرض و
 جابمو و داده شاک  را ساوره شخصایت دیگار عباارتی باه و ساوره آن اصالی موضوع واقع در سوره
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 نظریااه شااود. ماای محتااوا و شااک  در مشااابه سااورهای ویژه بااه قاارآن، سااور سااایر از سااوره آن تمااایز
 یااک دارای قارآن از سااوره هار معتقدنااد کاه دارد بسایاری طرفااداران اماروزه سااور موضاوعی وحادت
 انداختااه سااایه سااوره آن آیااات همااه باار کااه اساات محااوری و اصاالی موضااوع یااک و اساساای غاارض
 کاه دیاد پیوساته هم به و منسجم کامال   واحد یک عنوان به باید را سوره هر آن اساا بر و است،
 «القارآن ساور وحادا» باه نظریاه ایان از شاود. تفسایر هام باا و شاده دیاده هام با باید آن آیات تمام
 (.118: 1404دراز، )نک: شود می تعبیر

کید نکته نیا بر قرآنی معارو حوزه نظران صاحب  مقاصاد فهام در م تأ و دّقت که کنند می تأ
 این در پیشتازان از یکی مدنی محمد است. سوره آن اتیآ معانی فهم برا  راه نیبهتر سوره هر

 د:یگو می عرصه
 در شاده میترسا اتیاجزئ کدر باه نتاوانی هرگاز ننگار ، بااز دیاد باا را ساوره عااّم  منظار تا

 (408 ،2ج :1379 معرفت، )نک: .ابیی دست سوره پهنا 

 یسد:نو می همچنین وی
 از پا  یکی آن آیات که است آن از سودمندتر کریم قرآن بررسی مطالعه برای روش این

 (7-5 :1991مدنی، )شود. بررسی و مطالعه سوره در ها آن وترتیب ورود حسب بر دیگری

 حکومات یهاا ویژگی اساتنبا  از پایش شاد، بیاان کاه ییهاا ضفر پایش و مباانی باه توجاه با
 از پایش اماا شود. معرفی سورهاین  محوری و اصلی موضوع است زمال ابتدا ص سوره در مهدوی

 اسات کارده مارتب  مهادویت بحا  باه را سوره این آیه دو که بیت اه  تفسیری روایت دو آن
 تحلیا  نهایات در و ص ساوره اصالی موضاوع معرفای ساپ  و روایات دو ایان مارور کنیم. می مرور
  ساور در مهادوی حکومات هاای ویژگای اساتنبا  ناییع مقاله، موضوع با ارتبا  در روایت دو این

 آن تاوان مای کاه اسات بیات اه  تفسیری میراث شرح در روشی نکته یک بیانگر ،مورد بح 
 شایوه ایان نظار باه و آورد، شامار باه مشاابه مقااالت ساایر باا حاضار مقالاه تماایز نقطاهترین  مهم را

 روایاااات تحلیااا  و مجیاااد رآنقااا در مهااادویت آیاااات تفسااایر در را جدیااادی بااااش تواناااد مااای بحااا 
 بگشاید. پژوهشگران روی به باره این در بیت اه 

وایات  سوره تفسیر در مهدویت به مربوط ر
 بحراناای القاارآن تفساابر فاای البرهااان و حااویزی الثقلاابن نااور جااامع و ساانگ گااران تفساایر دو بررساای بااا

 شاده  کار مهادویت باا ا ارتبا در ساوره این از آیه دو  ی  ص، سوره تفسیر در روایت سه مجموعا  
 است: قرار این به روایت سه این است.
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 اعاور، فضی  از منصور، از عمیر، ابی ابن از پدرش، از ابراهیم، بن علی از کافی اصول در کلینی
  فرمود: حضرت که است کرده نق  صادق امام از او و حذاء ابوعبیده از

)کلینای، ؛  ةیب [ ]ع  سئ ی ال م  ،یسل و دداو مکب مکح حمما آ  ق م ق م إ ا !ا یعب اب   ی
 (452، 4: ج1415، عروسی حویزی؛ 322، 2: ج1429
 ساالیمان و داوود حکم)شابیه( بااه کناد قیااام محماد آل قااائم کاه هنگااامی اباعبیاده! ای

 . کند... نمی سؤال دلی  و بینه از و کرد خواهد حکم

 اماام از گویاد: کاه اسات کارده ق ن ابان از سنان محمدبن از محمد احمدبن از یحیی محمدبن
 :که فرمود شنیدم صادق

ا حایت  یالاان تذه  ال   کا  اایی  اة،یب سا  ی ال و داود، آ  وماةکب مکای مان  جا  رجی 
 )منابع پیشین(؛ ح ه  نفس
 و کند، می حکم داوود آل همانند که کند خروج من از مردی که زمانی تا نرود بین از دنیا
 کند. می عطا را حقش کسی هر به و گیرد، نمی سراغ بینه از

 بان عاصام از عبادالرحمان، بان حسان از عبااا، بان علای از محماد، بان علای کافی، روضه در
 است: کرده نق  باقر امام از او و حمزه ابو از حمید،

لُ  ماا  ُقاْ   جاا   و عاز قولا  یف ْسائ 
 
ل   ْم ُک أ اْ    ح ْیااع  ْجاا    مح

 
اا  ما  و   أ ن 

 
ا    أ ت   مح ااک  اْْلُ فح   ُهاو   ْ  إح  ی   ل ح

ال    ر  ْکاا ح  إح
ح  ْل  مل  ُم     و    ی  املام   یأم ق   ی   ِح ْ ل  ت  ُه  ل 

 
ب   ْ ا   ن  عروسای ) ال ا م  خارو  ع اا قا    ی   حح  ب 

 (687 ،4ج :1416 بحرانی، ؛474 ،4ج :1415 ،حویزی
لُ  مااا ُقااْ   شااریفه آیااه درباااره باااقر امااام کااه اساات ایاان روایاات ظاااهر ْساائ 

 
ل   ْم ُک أ ْجاار   ِمااْن  ِه ْیااع 

 
  و   أ

ااااا مااااا ن 
 
ِفااااک  اْلُمت   ِماااان   أ ِم  ر  ْکااااِ   ِإاّل   ُهااااو   ِإْن *  ن  یّلِ   ایاااان از مقصااااود فرمااااود: (87 - 86: )ص ن  یِلْلعااااال 
  ادامااه در و اساات، جهانیااان باارای یااادآوری و  کاار امیرمؤمنااان یعناای ؛اساات امیرمؤمنااان آیااه
ُمّن   و  » فرماااود: کاااه ْعل  ااات  ُه  ل 

 
اااأ ب  ْعاااد   ن  ؛یِحااا ب    آن «دانسااات خواهیاااد مااادتی از بعاااد را آن خبااار حتماااا   و ن 

 احتماال یاک اسات. زماان اماام قیام و قائم خروج هنگام دانست، خواهند را خبرش که هنگامی
 ایشااان کاه کنناد مای نقا  امیرمؤمناان از بااقر امااام کاه اسات ایان حادی  معناای دربااره نیاز

ُمّن   و   شااریفه آیااه درباااره ْعل  اات  ُه  ل 
 
ااأ ب  ْعااد   ن   را قباا  آیااه خباار یعناای را، آن خباار مااردم کااه فرمااود ن  یِحاا ب 

 را دوم معنااای همااین روایات از کاشااانی فایض دانساات. خواهناد قااائم حضارت خااروج هنگاام
  اساات، کارده نقا  امیرمؤمناان از مسااتقیمباه طاور  را روایات دلیا  همااین باه اسات، کارده برداشات

 عبارت: این به
 (312 ،4ج :1415 ،کاشانی )فیض  ال  م رو خ ع ا ق   ی  املام   یام ع   یفکال یف
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 هماااان مطاااابق را روایااات و داشاااته را نخسااات برداشاات البرهاااان شاااریف تفسااایر مصاااححان امااا
 اند. کرده ویرایش برداشت
گر  صاادق اماام نخسات روایت دو در که بپندارد است ممکن کند نظر روایت سه این به کسی ا

 تطبیق حضرت آن عادالنه کردن داوری و زمان امام یامق بر را سوره این از آیه دو باقر امام و
 و آیاد می مبهم نظر به نیز سوم روایت است. آیه باطن یا و تطبیق و جری قبی  از این و اند، کرده

 باه دانسات خواهناد قائم قیام هنگام مردم که خبری آن ؛ زیراکند نمی بیان را روشنی مطلب
 کاه اسات باوده ابهاام هماین دلیا  باه شااید .است خبر کدام نیست معلوم معناداری و روشن طور

 ایاان متعاارض هااا این جااز و نمونااه و المیاازان صاااحبان همچااون معاصاار مشااهور و باازرگ مفسااران
  اند. نشده روایات
 آیااه تفسایر در طباطبااایی عالماه انااد. همسایاق سااوره آخار آیاه سااه رساد ماای نظار بااه روی هار باه
 نویسد: می «نبأه» ضمیر مرجع و شریفه

ُم     و   ت  ىل  قول  ْ ل  ت  ُه  ل 
 
ب   ْ ا   ن   و ایاالوع و الوعاا ما  ال ا آ  با  أخب  م  لت لم  یأ ی   حح  ب 

و  ب اا یأ ی  حا ب اا ک لاا  یاغ و   یااألد عاى ظها  ه  ومیاا ی  حا ب اا املا اد   یاق زماا    مار
تلاف نبا ه إ   ا   ی أ  ب اای ال و باا ، ومیا   یاق و املاوت، ومیا   یق و  مة،یال  ا ال حم   تصی 
   ا یح نبا ه أقسا م ما   کافل املالا  با  املا اد با  املا اد، هو   کی حیت  میاأل هذه م  ومیب

 (228 ،17ج: 1417 )طباطبایی،
 کا  سایاق در تأما  پرتاو در تنهاا روایات ساه ایان عمیاق و صحیح روشن، فهم نگارنده نظر به
 ص سوره اصلی رضغ و موضوع صحیح تشخیص و فهم و سور موضوعی وحدت به باور و سوره
 نایاا  روایااات ایاان از سااطحی بساایار و ناااقص فهماای بااه تنهااا صااورت ایاان غیاار در و اساات میساار

 و کاماا  و تاار صااحیح ص سااوره غارض و موضااوع از مااا فهاام چااه هار دیگاار عبااارت شااد.به خاواهیم
 بااه نیا  بارای داشات. خاواهیم شاده یااد روایات سااه از تاری عمیاق و تار روشان درک باشاد تار جاامع

 است. ضروری  ی  مطلب به توجه ص سوره اصلی وضوعم شناخت

ح  مکی قرآن در سیاسی مسایل طر
 عناصاار برگیرنااده در _ پژوهاای قاارآن عرصااه در پژوهشااگران غالااب اعتااراو بااه _ مجیااد قاارآن

 زنادگی و سیاسات درباره را منسجم ای اندیشه تواند می ها آن نهادن هم کنار که است ومفاهیمی
 تاوان مای را مختلفای هاای پرساش قارآن در سیاست جایگاه زمینه در اید.نم ارائه مؤمنانه سیاسی
 شاده توجاه قرآن در سیاسی زندگی به مربو  مسائ  به آیا قبی : این از هایی پرسش کرد. مطرح
کمیت،،قادرت دولت، قبی  از مباحثی است   مشاارکت، مشاروعیت، عادالت، آزادی، سالطه، حا
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 در جایگاهی چه از ها ملت و ها دولت میان رواب  و قدرت عتوزی یا تمرکز قدرت، بر نظارت بیعت،
 تاوجهی قابا  میازان باه کاه مبااحثیجملاه  از .(15 :1386زایی، لک نک:) هستند برخوردار قرآن
 در حکوماات و سیاساات اماار بااه پاارداختن بحاا  ،دارد اهمیاات قاارآن در سیاساات جایگاااه زمینااه در

 تار جادی یتاوجه سیاسات باه قرآن سور از دسته مکدا در که معنا این به است. مدنی و مکی آیات
 برخاای کااه اساات خاصاای رویکردهااای علاات بااه پرسشاای چنااین طاارح البتااه اساات  گرفتااه صااورت

 مکای هاای ساوره در معتقدناد غربای محققاان برخای کاه معناا ایان باه ؛اند کرده مطرح مستشرقان
 مادنی هاای ساوره باه مرباو  قارآن در سیاسای اندیشاه طارح اساساا   و نادارد وجاود سیاسی اندیشه
 و تغییاار در ، یعناایقاارآن مااتن از خااارج موضااوعاتی و مسااائ  در بایااد نیااز را اماار ایاان علاات اساات.
کید با غربی محققان از دسته این کرد. وجو جست اجتماعی و تاریخی تحوالت  قرآنکه  این بر تأ

 سیاسای شاهاندی اساساا   و اسات داشاته اجتمااع و سیاست به نسبت منفی رویکردی مکی آیات در
 اساالم پیاامبر مهااجرت از پا  که بود تاریخی تحوالت نتیجه و شد پیدا مکی دوره اواخر در
 برخای اسات شاده موجاب رویکاردی چناین (.29 :1389 تیجانی، )نک: داد ر  مدینه به مکه از
 دعوت روند ادامه و گسترش را پیامبر هجرت که مسلمانان عمومی دیدگاه برخالو مستشرقان از

 دعاوت محتاوای و پیاامبر رساالت در مااهوی تغییاری هجارت شاوند معتقاد دانناد، مای مکی
 او اسات. م(1920 -1850) گلادزیهر ناام باه یشناسا شرق عقیاده ایان دار پارچم کرد. ایجاد ایشان

 مستشارقانی البتاه کند. می مطرح را ایده این ،اسالم در شریعت و عقبده عنوان با کتابش در ویژه به
 خااود یها بررساای در و انااد کرده تکیااه ایااده همااین بااه نیااز وات مااونتگمری و اناادره بوهاا ، ماننااد
 - 31 هماو: )ناک: اناد دهنمو اتخاا  دین به نسبت آن از فراتر و قرآن به نسبت را رویکردی چنین
 ایان در سیاسات دهاد مای نشاان قارآن مکای یااتآ و ساور در تأما  رویکاردی چنین خالو بر .(32

 جایگاااه از ماادنی سااور از تاار زیربنااایی و شاادیدتر گاااه و ماادنی سااور همچااون نیااز آیااات و سااور دسااته
 ظرفیاات از قاارآن مکاای سااور و آیااات گفاات تااوان ماای اساااا ایاان باار اساات. برخااوردار تااری برجسااته
 (.11همو: ) است برخوردار اسالم سیاسی اندیشه نظری یها بنیان فهم برای مناسبی
 بااه ص سااوره آیااات در تأماا  بااا را مهاادوی حکوماات یهااا ویژگی شااده یاااد نکااات بااه توجااه بااا
 گیریم. می پی آن آیات میان تناسب گرفتن نظر در با و یکپارچه صورت

رسی   ص سوره اصلی موضوع بر
کیاد ص ساوره اصالی موضاوع  و عادالنااه حکاومتی تشاکی  و زماین در اساالم دیان تثبیات بار تأ

 کاه تهدیدهایی و ها آسیب از بعضی که این عالوه به است. آینده در الهی دین این سایه در مقتدر
کمان فراروی  کند. می گوشزد را است اسالمی حا
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کید با  باه قارآن یها ساوره هماه در تقریباا   ،معااد و نباوت و وحی و توحید به توجه که این بر تأ
 و آیات سیاق در تأم  با اما  است، الهی هدایت کتاش این کالن غرض و کلی و اصلی هدو عنوان
کیاد ص ساوره محاوری موضاوع که آید می دست به ص، سوره زولن سبب روایات  و اساتقرار بار تأ
کمیت استمرار  است. آن روی پیش های آسیب و ها ویژگی برخی معرفی با پیامبر دینی حا

ول فضای و سبب  ص سوره نز
 در قاریش بزرگان ساخت علنی را خود دعوت پیامبر که آن از پ  که است آمده روایت یک در
 جوانان و خواند می سفیه را ما خردمندان برادرت پسر گفتند: او به و آمدند هم گرد البابوط خانه
گار اسات. شکسته را ما همبستگی و وحدت ،ساخته تباه را ما  نااداری و فقار جهات باه هماه ایان ا

 خااواهیم فرمااانروا خااود باار را او و گااردد مااا ثروتمناادترین کااه کناایم جمااع باارایش انبااوه مااالی اساات
گار» فرماود: حضارت گفات، بااز پیاامبر باه را پیشانهاد ایان ابوطالاب چاون سااخت.  در را خورشااید ا
 ایان که است روشن .«پذیرم نمی را آنان پیشنهاد باز بگذارند چپم دست در را ماه و راستم دست
گار کاه اسات، عاالم هماه بار فرماانروایی از کنایه  خدا رسول تعبیر  مان باه هام را آن مشارکان ا
گاار آنااان امااا داد: ادامااه پیااامبر سااپ  کشاام. نماای دساات ودخاا دعااوت از دهنااد  ماان از کلمااه یااک ا

 پادشااهی بهشات در و ساازند خاود مطیاع و خاضاع را عجم و گردند فرمانروا عرش همه بر بپذیرند
 مان رساالت و اهلل یگاانگی باه فرماود: پیاامبر بگاو! کلماه ده است سه  که کلمه یک گفتند: کنند.

 ص ساوره زماان ایان در کنیم  عبادت را خدا یک و وانهیم را خدا 360 آیا گفتند: دهید. شهادت
 در روایات ایان باه شابیه (443، 4ج :1412 ،عروسی حاویزی ؛328، 2ج :1367 )قمی، شد نازل
 )نااک: اساات شااده نقاا  سااوره ایاان ناازول ساابب درباااره نیااز تساانن اهاا  تفساایری و حاادیثی منااابع
 برای این، جز .(46، 7ج :1419 کثیر، ابن ؛72، 4ج :1407 ،زمخشری ؛81، 23ج :1412 طبری،
 که رسد می نظر به چنین این بنابر است، نشده بیان نزولی سبب سوره این آیات و ها بخش سایر
 داشته سوره آیات تمام یکپارچگی از نشان و بوده منسجم و پیوسته هم به کامال   سوره ک  سیاق

 سوره تمام گفت باید این بنابر (.298، 2ج :1383 دروزه، )نک: دارد آن یکباره نزول بر داللت و
 در ساوره ایان ایان، بناابر اسات، واقعاه هماان عاالج دنباال باه و شاده ناازل شاده یاد حادثه پی در

 آن کشاااندن سااازش بااه و پیااامبر بااا مصااالحه قصااد بااه مکااه مشاارک سااران کااه شااده نااازل فضاایی
 اداماه از را خادا رساول تیاازاتی،ام دادن و ها نهادپیشا طارح باا که آمدند ابوطالب نزد حضرت
 بازدارند. دعوتش و وحی تبلیغ در مسیر
 ضامن و بیاان را مشارکان و کفاار موضاع پیاامبر، تأیید با و شد نازل ص سوره فضایی چنین در
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کنااون هام از وحاای، درباااره آنااان پنادارهای رد  کاارد: اعااالم خااورده شکساات را آناان سااپاه و قاادرت ا
ا ُجند   الِ  ّم  ْه  ک  ُهن  ن   ُزوم  م  اِش  ّمِ ْحز 

 
 .(11 )ص: اأْل

  دینی حکومت تثبیت و استقرار ص: سوره مضمون
 را ص ساوره در مطارح معاارو ،کلی بندی تقسیم یک در اند کرده اشاره مفسران که طور همان

 داد. جای بخش پنج در توان می
 و رفتار به نسبت را مشرکان آن، رد با و کرده اشاره کافران رفتار از بعضی به نخست، بخش در
 ساوگند باا و مقطعاه حاروو از یکای با سوره دهد. می انذار پیامبر دعوت برابر در شان گیری موضع

 شود: می آغاز کننده یادآوری قرآِن  به
ا ح  و   ص ى اْلُ ْرن  ح   ح    ْک الذ 

 باه را یکادیگر کنناد جلاب خاود باه را پیاامبر نظار تطمیاع، با نتوانستند مشرکان مهتران چون و
 نیایند کوتاه پیامبر برابر در وجه هیچ به تا شدند مصمم کرده دعوت خود معبودهای رستشپ

ق   و   ل  ُ  انط  أل  ِن  ِمنْهْم  اْلم 
 
لی   اْصبُرواْ  و   اْمُشواْ  أ تِ  ع  اِله  ا ِإّن     ُم کء  ذ  شی   ه  اُد ُی  ء    ل   (6 )ص:. ر 

 در اناد نشانیده توحیاد زا ساخنی هایچ مسایح( )دیان دیان آخارین در کاه ایان اظهار با مشرکان
 از قادرت و ثاروت نظار از کاه محماد چون شخصی بر باید وحی چرا که کردند می شبهه مردم میان

 شود: نازل نیست برخوردار مطلوبی جایگاه
 
 
ل   ُننزح    أ ح   ح یْ ع  ْ    ح   یْ ب   مح  رُ ْک الذ  ىْک  ح  م ح    ک  ش   یفح  ُهْم  ب      ب    ح

ابح  ُذوُقواْ ی   ْل  
ذ   (8 :)ص  ع 

 یاااا و اسااات  آناااان نااازد پروردگاااار رحمااات هاااای خزانااه مگااار گویاااد: مااای آناااان پنااادار رد باااا خاادا و
 شاود  ناازل کسای چاه بر خدا وحی دهند می نظر که است آنان آن از زمین و ها آسمان فرمانروایی

گر  را وحی یا و کنند تدبیر را عالم امور و روند باال آسمان یها هرا و ها نردبان از بیایند است چنین ا
 دهاد مای خبار آناان آیناده از صاراحت و قاطعیات باا آیاات اماا آورند، فرود خواهند می که ک  هر بر
کناون هام از که مده راه خود به نگرانی هیچ ها آن تهدید از پیامبر! ای که:  هام در لشاکری آناان ا

 اند: شکسته
ِح  م    ُج ا   وم   ک  ُه    ْهُز ابح  م ح    م   َ ْح

 (11)ص:  اأْل 

 قدرتمناد و بزرگ اقوام ها این از پیش ما که کند می استدالل چنین کافران قطعی شکست بر و
 کااه را ماادین واهاا  لااو  و ثمااود قااوم و نیرومنااد بساایار فرعااوِن  و عاااد و نااوح قااوم چااون دیگااری

 دوبااار میااان فاصااله اناادازه بااه حتاای آنااان بااه و کااردیم مجااازات کردنااد تکااذیب را پیامبرانشااان
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 ندادیم: لتمه شتر دوشیدن
نح   ُظرُ ی   م   و   ُاال  ال    ه   یْ ص   إح

ة  ا     ح  احح اق   مح  َل    م    و  و 
 (15 )ص:  ف 

 قاادر خادای بارای گذشاته، قدرتمناد اقاوام باا مقایساه در مکاه اها  مشرکان شکست این بنابر
  است. آسان ب  کاری متعال

 طارح از هادو کاه ساتا روشان اسات. پرداخته داوود قصه بیان به سوره آیات دوم بخش
 بلکاه ،نیسات تااریخ و سرگذشت و قصه بیان مجید قرآن در گذشته پیامبران و ها امت های قصه

 بااه اساات. آخاارت و دنیااا در بشاار سااعادتمندی یهااا هرا و اصااول بیااان و تربیاات و هاادایت هاادو،
 باه رساد، مای  هان باه قارآن در پیاامبران یها قصاه در کاه تکاراری رغام  باه کاه است جهت همین
 موضاوع و غارض مقتضای به بلکه است، نشده تکرار قرآن در ای قصه هیچ گفت توان می جرأت
 در داوود قصااه مثااال باارای کنااد. ماای تغییاار نیااز قصااه طاارح زاویااه سااوره هاار محااوری و اصاالی
 ساوره آن کاه غرضای مطاابق ساوره هار در و اسات، آماده ص و سابأ نما ، انبیااء، بقاره، هاای سوره
 اساات. شااده نقاا  دیگاار هااای سااوره بااا متفاااوت خاصاای، زاویااه از و قصااه از بخشاای اساات داشااته
 شود: می آغاز آیه این با داوود داستان

رْ  ى اْصبح ن  رْ ُک اْ   و   ُ وُل    ی   م   ع  ْبا  ا داُود   ع  ُ   اح یْ اأْل      ن   اب   إح و  
 
ا  أ ن   ْرن   إح اخ   ا     س  ب  ْ اُ   احلج ْح   یُ  م    اب ح  س 

اا شح ا و      بح ْل   ُشاا ر     رْ یااالا    و   قح ااْلْشاار  ااُ      ُ  کاا حم 
اب   ل   و  

 
ْدن   و   أ ااا  ااُملْ  ش  ات   و   ُ  ک  ااُ  یْ ن  اااحْلح     ْصاا    و   ة  مْک   ف 

ا  بح   (20-17 )ص:؛ احل ْ
 بیانادیش. قدرتمناد داوود باه و کان صابر مشرکان سنگین فشارهای برابر در پیامبر! ای
 زیاان را پرناادگان و گوینااد، خاادا تساابیح شااام و صاابح در تااا ساااختیم او مسااخر را هااا هکو مااا

 امکاساتح را او وماتکح و ناد،یگو خادا حیتساب او هماراه تاا میردک او مسّخر جمعی دسته
 عادالنه! داور  هم و میداد او به دانش هم م،یدیبخش

 از: عبارتند داستان از بخش این در حکومتی و سیاسی مفاهیم
 شاده تاوأم وی باودن «اّواش» وصاف به داوود حضرت قدرتمندی البته االید(. ) ا قدرتمند .1
 ،آورده رو خادا درگااه باه همواره داشت اختیار در که نظیری بی قدرت آن با داوود یعنی است،

 کرد. می نیاز اظهار و گفت می تسبیح را او
 از کنایااه سااو یااک از صاافت ایاان خداونااد. تساابیح در داوود باارای پرناادگان و هااا هکو تسااخیر .2
 تسابیح جهت در قدرت از صحیح استفاده نشانگر سو دیگر از و است ووددا العاده فوق قدرت
 .تعالی خدای
ه(. )شددنا فرمانروایی در استحکام .3  در داوود بااالی بسایار تاوان بیاانگر نیاز ویژگی این ُملک 
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 .است جامعه در موجود و اختیار در نیروهای همه مدیریت و حکومت اداره
 تاا اسات الهی نظر از مشروع قدرت لوازم از نیز حکمت از اریبرخورد حکمت. از برخورداری .4
 شخصای مناافع و هاا هاوا جهات در قادرت از و کارده عم  حکیمانه کامال   قدرت از گیری بهره در

 آن هباه وسایل شاخص هک است صیتشخ و کدر صهیخص و حالت کی متکح نگیرد. بهره خود
 دهااد انجااام مکاامح و مااتقن را ارکاا و شااود فساااد از مااانع و ناادک کدر را تّیااواقع و حااق توانااد یماا

 .(163 ،2ج :1377 )قرشی،
  اقتااااااادار لاااااااوازم از یکااااااای اسااااااات بااااااادیهی القضاااااااا(. عادالنه)فصااااااا    داوری و قضااااااااوت .5

کم برخاااورداری حکومااات   کسااااب ابزارهاااای از برخااااوردار و عاااادل نیرومناااد، قضاااااوت قاااوه از حااااا
گاهی  است. آ
  قصااه همچااون نیااز قصااه ایاان .اساات آمااده ساالیمان حضاارت قصااه سااوره سااوم بخااش در
  هااا سااوره سااایر در ساالیمان قصااه بااا متفاااوت و سااوره هاادو بااا متناسااب خاااص زاویااه از داوود
  داشااات: خاادا بااه رو بسااایار کااه ای بنااده نیاااک بخشاایده، را ساالیمان داوود باااه خاادا اساات. آمااده
ْبنااا و   ه  ْبااُد  ِنْعاام   مان  یْ ُساال   ِلااداُود   و  ااُه  اْلع  اش   ِإّن  ّو 

 
 مجاهاادان و سااپاهیان داشااتن بااا او و .(30 )ص: أ

ل   ُعااِرض   ِإْ   بااود: قدرتمنااد بساایار نظیاار باای ِشاا ِه ْیااع  اااِفناُت  ّیِ ِباْلع    بااه او و .(31)ص: اُد یاااْلِج  الّص 
قااال   ورزیااد: ماای عشااق قاادرت و سااپاه همااه آن بااه خاادا راه در و خاادا خاااطر اا ف  ْبااُت  یِإّنِ ْحب 

 
  ُحااّب   أ

ااااْن  رِ ْیاااااْلخ   اااا رِ ْکااااِ   ع  ّبِ اااای یر  ّت  ْت  ح  ااااوار    بخشاااایدن بااااا تعااااالی خاااادای امااااا (؛32)ص: ِباْلِحجاااااِش  ت 
 ؛741، 8ج :1372 طبرساای،  آزمود)نااک: را او روح باای جساادی همچااون الخلقااه ناااقص فرزناادی
 اناباه و اساتغفار خادا درگاه به سلیمان آن، نتیجه در و آورد خود به و (301 ،16ج :1364 قرطبی،
اْد  و   کارد: ق  اا ل  ّن  ت  ْلق   و   مان  یْ ل  ُسا ف 

 
لای ناایْ أ ادا   ِه یِّ ْرِساُک   ع  س  نااش   ُثاّم   ج 

 
 خادا از حاال آن در و .(34 )ص: أ

ّشِ  قاال   نبخشاد: دیگاری کا  باه او جز که کرد طلب ویژه ای فرمانروایی و حکومت  و    یلا اْغِفاْر  ر 
ااْب  غاای   ال ا  کااُملْ   یلاا ه  ااد    یْنب  ح 

 
ْعااد ِمااْن  أِل اا یب  ْناات   ک  ِإّن 

 
اا أ ّه   را دعااایش هاام خاادا (،35 )ص: اُش اْلو 

 قادرت، هماه ایان باا و (39-36 ص: )ناک: آورد در فرمانش به را شیاطین و باد و کرد مستجاش
اُه  ِإّن   و   اسات: برخاوردار عاقبات حسان از هام و باود خادا درگااه مقارش هم نا ل  ُزْلفای ِعْناد   ُحْسان   و    ل 
آش    .(40 )ص: م 

کمیتی و سیاسااای مفااااهیم   حکومااات در داوود جانشاااین .1 از: عبارتناااد ساااوره بخاااش ایااان حاااا
  نیااااروی از برخااااورداری .2 ؛داشاااات داوود بااااا را نساااابتترین  نزدیااااک یعناااای بااااود، وی فرزنااااد
  ایسااتادن هنگاام کااه اسات چاابکی اساابان معناای بااه صاافنه جماع «صااافنات» قدرتمناد. نظاامی
  و چااااابکی انهنشاااا ایاااان و گااااذارد، ماااای زمااااین روی را ساااام نااااوک کاااارده خاااام را خااااود دساااات یااااک
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  اسات ساریعی و تیازرو اساب معناای باه جاواد جماع نیاز «جیااد» اسات، اسب بودن حرکت به آماده
  از شااریفه آیااه ایاان بنااابر (،740 ،8ج :1372 )طبرساای، دارد برماای بلنااد هااای گااام دویاادن در کااه

  قااارار اختیاااارش در و شاااد عرضاااه سااالیمان بااار کاااه دهاااد مااای خبااار منااادی قااادرت نظاااامی نیاااروی
  درخواسات خادا از فرماانروایی و ُملاک خداوناد از سالیمان .3دیاد. ساان هاا آن از سالیمان و گرفت
  قاادرت نااوع هاار شااام  و داشااته اطااالق فرمااانروایی نشااود.این داده کساای بااه وی از بعااد کااه کاارد

  داشااات، نافاااذ حکاااومتی و کااارد حکومااات ماااردم بااار آن باااا بتاااوان کاااه شاااود مااای معناااوی و ماااادی
 و تابع دل و جان با مردم و کرده حکومت نیز ها آن های دل بر مردم جسم بر عالوه که ای گونه به

 باشند. آن تسلیم
 برخای هاای قصاه باه ای اشااره و حضارت آن ابتالی و پیامبر ایوش قصه سوره چهارم بخش در
 از حاضر مقاله موضوع با ارتبا  عدم دلی  به و دارد. را خود خاص پیام که دارد پیامبران از دیگر
 کنیم. می اجتناش نآ طرح
 بارای شایطان ساوگند و او مقاام و آدم آفارینش داساتان باه را مخاطبان سوره بعدی بخش در

 او بارای خواسات فرشاتگان از و آفرید گ  از را بشری خدا دهد. می توجه آدم بنی سقو  و گمراهی
 باه چاون و کارد رفیمع انسان از برتر را خود و ورزید امتناع استکبار روی از ابلی  اما ،کنند سجده
 و خواسات مهلات خادا از شاد خدا لعنت مشمول قیامت تا و رانده خدا درگاه از نافرمانی این دلی 
اص بنادگان جاز کشااند، ساقو  به و برد در به راه از را آدم بنیکه  کرد یاد سوگند  خادا کاه خادا مخل 
 است: داشته معصومشان گمراهی از و ساخته خالص را آنان

ب   ق      ْر ح    ر  نظح
 
ىل   ف   ُث    یُ  ْومح ی    إح ن    ق      ْب   إح

ارح  مح    ک  ف  ىل      یاْْلُ ظ  ا  إح ْقاتح  ْومح ی  ْ ُلاومح  اْلو  ا     اْْل   ق 
تِ    َ بح ح
ْغ ح  ک  ف 

ُ ْم ی  أل  ُ ْج  ح     
 
ال    ی   أ ب  د   إح ُم  ک  عح ُ ْ صح  مح ْخل   (83-79 )ص:  ی   اْْلُ

 در کاه شاود، مای اساتفاده اساالمی جامعاه در ماتحکو باا ارتباا  در نکته دو سوره بخش این از
 هااای ساوره ساایر در آدم قصاه باا و کناد مای توجیاه را ساوره ایان در شایطان و آدم قصاه طارح واقاع
 :گرداند می متمایز قرآن
 در قادرت آسایب از انساانی هایچ اسات خاورده آدم بنای فریاب بارای شایطان کاه سوگندی با .1
 ؛دهد می قرار گمراهی و فساد و انحراو معرض رد را انسانی هر قدرت و نیست، امان
 دارناد وجود بالفع  صورت به خودساخته و مخل ص ییها انسان اسالمی جامعه در همواره .2
 خااالص فکاری و جسامی و روحاای نظار از را آناان خداونااد کاه داشات خواهنااد وجاود نیاز آیناده در و

 و رساد نمای آناان به شیطان دست گزهر و دارند حکومت شایستگی گروه این تنها و است گردانده
  ندارد. را آنان کردن تباه و انحراو یارای قدرت،
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 مهدی امام حکومت با ص سوره مفاهیم رابطه
کنون  کاه روایتای ساه توضایح باه گردیم بازمی ص سوره اصلی غرص و موضوع توضیح از بعد ا

 شد: اشاره آن به مقاله آغاز در
 اسات کارده نقا  صاادق امام از حذاء ابوعبیده کرده،  نق را آن کلینی که نخست روایت در
 فرمود: حضرت که

 ساالیمان و داوود حکم)شابیه( بااه کناد قیااام محماد آل قااائم کاه هنگااامی اباعبیاده! ای
عروساای  ؛322 ،2ج :1429 )کلیناای، کنااد... نماای سااؤال دلیاا  و بینااه از و کاارد خواهااد حکاام
 (452 ،4ج :1415 ،حویزی

  صااااادق امااااام از گویااااد: کااااه اساااات کاااارده نقاااا  ابااااان از ساااانان محماااادبن دوم روایاااات در و
 فرماید: می شنیدم

 و کند، می حکم داوود آل همانند که کند خروج من از مردی که زمانی تا نرود بین از دنیا
 (منابع پیشین)کند. می عطا را حقش کسی هر به و گیرد، نمی سراغ بینه از

 اماااام حکومااات هاااای ویژگااای تااارین شااااخص از یکااای باااه یکساااان مضااامونی در روایااات دو ایااان
 همااه تقریبااا   کاه ای شاخصااه دارد، اشااره گااردد برماای عادالناه داوری و حکوماات باه کااه مهادی

 الهی،یعناای اولیااای و انبیاااء حکوماات در جااز و هسااتند آن کاماا  حااد فاقااد بشااری هااای حکوماات
 شود. نمی دیده معصوم پیشوایان

 حکومات از تری جامع یها ویژگی به روایت دو این اب مقایسه در و  مهم نظر به سوم روایت اما
کمیاات و قاادرت بااه مربااو  هااای شاخصااه همااه وجااود و داشااته، اشاااره مهاادی امااام  دیناای حا

 تحقااق دیگاار عبااارت باه کنااد. ماای معرفای مهاادی امااام در یافتاه تحقااق را ص سااوره در مطارح
 زمین در حق دین استقرار با ارتبا  در مکی شریف سوره این در تعالی خدای که هایی وعده همه
 مهادی اماام حکومات و دولت در کام  طور به است داده مصطفی حضرت پیامبرش به

 ُقْ   شریفه: آیه درباره امام که است کرده نق  باقر امام از حمزه ابو روایت این در بود. خواهد
لُ  ما ْسئ 
 
ل   ْم ُک أ ْجر   ِمْن  ِه یْ ع 

 
ا ما و   أ ن 

 
ِف ک  اْلُمت   ِمن   أ   ُهو   ِإْن  ن  یّلِ

ِم  ر  ْک ِ   ِإاّل   آیاه این از مقصود» فرمود: ن  یِلْلعال 
 ایان باا مطاابق و شد داده سوره اصلی موضوع درباره که توضیحی با .«است علی امیرمؤمنان

 و جهانیان، برای پند و یادآوری که «هو» ضمیر از مقصود که شود می روشن باقر امام از روایت
 ساوره ایان در مطرح های وعده شده، معرفی کهم مشرکان و پیامبر عصر مردم خصوص برای نه

 و نفاو  از مصاونیت باا هماراه ایاوبی، صابر و سالیمانی قادرت و یداوود حکومات اعطای بر مبنی
 مؤمناان امیار در فق  و فق  حضرت، آن صحابه میان از پیامبر، از پ  که است شیطان گمراهی
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 د:فرمای می ادامه در باقر ماما سپ  است. یافته تحقق و تجلی علی
ُم     و   ْ ل  ت  ُه  ل 

 
ب   ْ ا   ن   ؛ی   حح  ب 

 دانست. خواهید مدتی از بعد را آن خبر و

کمیت بر مبنی الهی وعده همان به «نبأه» ضمیر نیز آیه از بخش این در  زمین در حق دین حا
 است روشن د.گرد برمی است سوره اصلی موضوع که زمین، در کفر و شرک بسا  شدن برچیدن و
 در وعاده ایان تحقاق آغااز اسات. مختلاف ساطوح دارای و دار زماان ای وعاده الهای وعاده ایان کاه
 یافتاه تحقاق علای امیرمؤمناان در پیاامبر از بعد سپ  است، بوده پیامبر زمان در مدینه عهد
 میااان در مااردم میااان قضاااوت و داوری و حکوماات زمینااه در خاااص طااور بااه حضاارت آن و اساات

 ویژه باااه حکوماات شاائون و زناادگی امااور همااه در و بودنااد، عااام و خاااص شااهره یااامبرپ اصااحاش
 و ظاااهر در سااوره ایاان در مطاارح وعااده کاماا  تحقااق امااا بودنااد، لغاازش و خطااا از مصااون قضاااوت
 قاادرت و داوود قاادرت و داوری و حکوماات هااای شاخصااه بااا دیناای حکوماات اسااتقرار و باااطن
 قارار بشار مساخر تعاالی خادای کاه امکانااتی هماه تساخیر و قدرت ارکان همه و چیز همه بر تسل 
 زماان بااقر اماام روایات ایان مطاابق کاه گرفات خواهاد صاورت ایان از بعاد زماانی در اسات داده
 تفاسایری هماه خالو بر و بود، خواهد محمد آل قائم ظهور و خروج هنگام وعده این تحقق
و...  قاااارآن اخبااااار و قیاماااات بااااه را آن ضاااامیر و داده ارائااااه صاااااد سااااوره آخاااار آیااااه از مفسااااران کااااه

ُمّن   و   شریفه آیه معنای است این اند،  برگردانده ْعل  ت  ُه  ل 
 
أ ب  ْعد   ن   .ن  یِح  ب 

ین شاخص مهدی امام  زمین در الهی حکومت و قدرت تجلی مظهر تر
کم و پیاامبر خلفاای شایعی اندیشاه در کاه این راز  شاود منصاوش خادا طارو از بایاد اساالمی حاا
 باارای اساالمی جامعاه اداره و دینای رهباری یدار عهاده باارای ساوره ایان اشااره ماورد  شار تحقاق
کمان که است این است جامعه در عادالنه حکومتی استقرار  گمراهای و نفاو  برابر در باید دینی حا
ااص بناادگان از و داشااته مصااونیت شاایطان  بناادگان شااناخت کااه اساات روشاان باشااند. خاادا مخل 
ص  و حکم به که خدا مخل ص بندگان این روایات، مطابق است. رممکنغی مردم برای خدا مخل 
 در اماا اناد. معصاوم اماماان کنناد مای حکمرانای و داوری سالیمان قادرت و داوود عادالنه حکومت
 اماام دو بار حکومات همسائل باه نااظر ساوره ایان آیاات ترین کلیدی  بیت اه  از منقول روایات
 حسااینی ؛452، 4ج :1415 ،عروساای حااویزی )نااک: علاای حضاارت یکاای اساات: شااده تطبیااق
 اباصااالت کاااه روایتااای ضاامن در .مهااادی اماااام دیگاااری و (500-494 ،1ج :1409 بادی،آاسااتر
 الخطااش فصا  ماا باه» فرماود: مای امیرمؤمناان که است آمده کرده نق  رضا امام از هروی
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  و قاااادرت تطبیااااق حقیقاااات در تطبیااااق ایاااان .(646 ،4: ج1416 )بحراناااای،« اساااات شااااده داده
کمیت  بار حکومت و قدرت های ویژگی ترین بنیادی یعنی شد، داده وی به چه آن و داوود حا

 کاه شاده نقا  کااظم اماام از دیگاری روایات در اسات. مهادی امام و علی جمله از بیت اه 
 داده سالیمان باه کاه چیزهاایی حتای بااالتر، و شاد داده سالیمان باه چاه آن قسم خدا به فرمودند:

 امااام از شااحام زیااد کااه اساات آمااده دیگااری روایاات در .(654همااو: ) اساات شااده داده مااا بااه نشااد
طاُؤنا هذا شریفه: آیه درباره صادق اْمُنْن  ع  ْو  ف 

 
ْمِس  أ

 
 و پرساد، (مای39: )ص ِحساش   رِ یْ ِبغ   ْک أ

 فرماید: می پاسخ در امام
 جااری ص خادا رساول دربااره ُملاک ایان سپ  کرد، عطا عظیمی ُملک سلیمان به خدا
 کااه کاا  هاار از و ببخشااد خواهااد ماای کااه کاا  هاار بااه را هرچااه کااه بااود خاادا باارای و شااد،
هماو:  )ناک: بخشید... بود داده سلیمان به چه آن از برتر پیامبر به و کند، منع خواهد می
655، 660) 

 باه چاه آن باه است داده ایشان بیت اه  و علی و پیامبر به خدا چه آن مقایسه که است روشن
 معرفات و علام مانناد اماوری نه است، قدرت و حکومت و فرمانروایی حوزه در شده داده سلیمان

 . و... عبادت و
 فرمود: وی به خدا رسول شده نق  ان  از که مفصلی حدی  ضمن در باز

 قضا در سلیمان به و وقارش در ابراهیم به و علمش در آدم به بخواهد ک  هر ان  ای
 در حزقیا  بان اساماعی  باه و صابرش در ایاوش باه و زهدش در یحیی به و حکومتش و

 جاز نیسات پیاامبری هایچ !انا  ای کند. نگاه طالب ابی بن علی به کند، نگاه صدقش
 اختصاااص ماان باه را وزیاار چهااار خادا و اساات داده اختصاااص او باه را وزیااری خاادا کاه آن

 باان علاای کااه زمااین در نفاار دو و باشااد میکائیاا  و جبرئیاا  کااه آساامان در دو اساات: داده
 (678 همو:)باشد. حمزه و طالب ابی

 گفتند: یکدیگر به آیه این شنیدن با منافقان که است آمده دیگر روایت در
 بیات اه  ایناک کاه سااخت مقهاور ماارا ساال بیسات که نیست کافی محمد برای این آیا

 (688همو: ) کند... می تحمی  ما بر را خود

 حکوماات درباااره ص سااوره ناازول از غاارض در همقالاا برداشاات روشاانی بااه نیااز روایاات دو ایاان
 بیاات اه  باار ساالیمان و داوود حکوماات قصااه تطبیااق و ایشااان شایسااته جانشااینان و پیااامبر
 قادرت هاای مؤلفاه هماه بنابر کند. می تأیید را مهدی امام و علی امام ویژه به پیامبر
 باان علاای در کاماا  طااور بااه اساات شااده بیااان ساالیمان و داوود بااا ارتبااا  در ص سااوره در کااه
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 شاخص همانناد ایشاان جانشاینان و حضارت آن حاال عاین در اسات، داشاته وجاود طالب ابی
 ندارد. آنان در نفو ی راه هیچ شیطان و بوده معصوم و مصون ،قدرت های آسیب از پیامبر

  علاااای اماااام از بااااقر امااااام را فاااوق روایااات مجماااوع کاشااااانی، فااایض برداشااات مطاااابق
  فقااظ آیااه صااورت ایاان در و بااود خواهااد امیرمؤمنااان هااای پیشااگویی از یااتروا و انااد کرده نقاا 
  عصاار در سااوره ایاان در الهاای هااای وعااده کاماا  بااروز و ظهااور و شااده تطبیااق مهاادی امااام باار

 بود. خواهد ظهور

وی های آسیب  آن از مهدوی حکومت مصونیت و دینی حکومت فرار
 اشااره نیاز دینای حکومات مهم آسیب ود به سوره این در سلیمان و داوود قصه طرح ضمن در
 حضارت آن بیات اه  حکومت شیطان و آدم قصه بیان ضمن در و سوره همین در اما است، شده

صااان(  و قرآناای و عقلاای مسااتندات اساااا باار شاایعه باااور در کااه _ مهاادوی حکوماات ویژه بااه )مخل 
 کااه مچنااانه اساات، شااده معرفاای مصااون آساایب دو ایاان از _ هسااتند لغاازش هاار از معصااوم روایای
اااد   ِإاّل   83 شااریفه آیااه حکاام بااه اوال   ؛ زیاارااساات بااوده مصااون آساایب دو ایاان از پیااامبر  ِمااْنُهُم  ک  ِعب 
ِص   قصاه  کار و ساوره ایان نزول از غرض ثانیا   ؛ندارد حضرت آن فریب به راهی شیطان ن  یاْلُمْخل 
 یها تجرباااه کاااه اسااات باااوده حضااارت آن معصاااوم جانشاااینان و پیاااامبر تربیااات پیاااامبران تجرباااه

  از: عبارتند ها آسیب این بمانند. مصون ها ناشایست ارتکاش از و گیرند کار به را پیامبران

 داوری در شتاب .1
 داری حکوماات نماااد کااه قضاااوت اماار در الهای پیااامبر آن از لغاازش یااک  کاار بااه ،داوود قصاه در

کی دو شااود. ماای منتقاا  اساات قدرتمنااد و عادالنااه  محاا  و محااراش در آمااده باااال معبااد دیااوار از شااا
 کنند: می دعوا طرح و شده وارد وی بر عبادت،

ْ   و   ئ ه  ت 
 
ُااْ  ک  أ ب  ْصمح  ن  ْ   احْل   واْ  إح ُر س     اب   ت  ْحر   (21 )ص:  امْلح

کی، دو آن از یکااای  چناااین و داده خااااطر آراماااش باااود افتااااده هاااراا باااه کاااه را داوود ابتااادا شاااا
 و اصاارار بااا او و هسااتم، ماایش یااک داری ماان و ماایش 99 دارای اساات ماان باارادر ایاان گویااد: ماای

 قضااوت علام و الخطااش فص  از که داوود کند. تصاحب هم مرا میش یک خواهد می سرسختی
 کارده ظلام تاو باه تاو، از درخواساتش در او کاه کارد حکام درناگ بای باود برخاوردار حاق تشخیص و

 اماا کنناد. مای ساتم دیگار بعضای بار شاان بعضای کاه اناد چناین شاریکان از بسایاری افازود: و است،
 چارا ؛اسات لغزیده و گرفته قرار الهی آزمون مورد قضاوتش در کرد احساا داوود که نکشید طولی
گر حتی متهم، سخن شنیدن از پیش نباید که  کرد: می صادر حکم باشد، ظالم ا
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ْا  ق      م   ل    ل  ا ح  ک  ظ  ُسا  تح  بح ْ ج  ىل   ک  ن  ا ح   إح   إح     و   نح   جح
ایاثح ک  ا ر  ح ا نح     م  ا  ل 

ایی  ل   احل ُْ ْ ُضاُهْم  ْبغح اى   ب    ع 
ْ ض   ال    ب  ذح  إح

ُ واْ     یال   ام  ُلواْ  و   ن  مح لح  و   الص   حلح  تح  ع  اُوُد  ظ      و   ُهْم  م       یق  ّن     د 
 
ت     ُه  أ ر   ف  ْغف  اُ   ف  ْست  ب    ر 

ر    و   ا خ  ن  ب   و      کح ر 
 
 (24 )ص:  أ

کی دو آن کااه ایاان  زمخشااری، ؛8،736ج :1372 طبرساای، انسااان)نک: ایاا بودنااد فرشااته شااا
  ناااااادارد. آیااااااه غاااااارض در تااااااأثیری و اهمیتاااااای (194، 17ج :1417 طباطبااااااایی، ؛4،82ج :1407
کم باه هشادار اسات. روشان آیاات ایان غارض  کاه مصاطفی پیاامبر آن رأا در و مسالمان حاا
 رکاان یااک عنااوان بااه _ مااردم میااان در قضاااوت بااه مربااو  حکوماات در انحااراو و خطااا کمتاارین
کمیت در اساسی  از بتواناد تا شود، می دعوا طرح او علیه که است فردی هر به ندادن فرصت _ حا
گر حتی کند، دفاع خود  و اول گاروه نفاع باه حکمای نااروا باه کاه این به رسد چه تا باشد. محکوم ا
 و حکمات نیاروی از آیاات صاریح باه کاه داوود یقاین باه شاود. صاادر قادرت و ثاروت اه  علیه
 چارا کاه باود ایان در وی خطاای ایان بناابر نکارد، خطاا قضااوتش در باود برخاوردار الخطاش فص 
 طباطبایی، )نک: است کرده شتاش حکم صدور در بشنود را علیه مدعی دفاعیات که آن از پیش
 .(193 ،17ج :1417

کمیتی آسیب این از مصونیت برای ْغ  اناباه و بنادگی و اساتغفار اها  باید ،حا اْسات  ر  بود)ف  اُه  ف  ّب   و   ر 
ّر   ا خ  اکِ ر  (، و   ع  اش  ن 

 
 سارآمد خادا رسول از بعد که عصر امام جمله از ،پیامبر بیت اه  و أ

  اتای ییهاا ویژگی سایر از برخورداری کنار در اند بوده پروردگار با مناجات اه  و کنندگان عبادت
 بود. خواهند و دهبو مصون لغزش این از خدا بندگی و استغفار به تمسک با الهی، و
 قدرت غرورآفرینی .2

 و دینااای حکوماات یها آسااایب از دیگاار یکاای نیاااز سااوره ایاان در سااالیمان حضاارت قصااه در
کماان هماه باه جاا ایان در قصاه ایان کناد. مای معرفای را حضرت آن پیروان و اندار دین  دینای حا

 که روحی و درونی فاصله میزان به و آورد، می غرور همواره خود  ات در قدرت که دهد می هشدار
 :1419 اهلل، فض  )نک: دارد می وا سرکشی به و دور خدا از را بنده نیز قدرت گیرد، می خدا از بنده
 چااون کااه اساات چنااین انسااان شخصاایت و طبیعاات رواناای، _ روحاای نظاار از کااه چاارا (؛19،364ج

 و کنااد ماای طغیااان کنااد، قاادرت احساااا حتاای یااا و برسااد، فرمااانروایی بااه و آورد چنااگ بااه قاادرت
 بخواهاد چاه هار باه خاود قادرت باه تکیاه با و هست، همیشه برای وی فعلی قدرت که پندارد می
 برسد: تواند می

ْنس     إح     ال   ک   ْ    * ْاغیی  ل   اإْلح
 
آُه  أ ْغن ر   (7-6: )علق   اْست 
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 ناااقص فرزناادی بااه ساالیمان آزمااون از سااخن _ انااد گفتااه مفسااران کااه گونااه آن _ قصااه ایاان در
 بود، شده إعطا سلیمان حضرت به که نظیری بی قدرت آن شاید است. آمده میان به هالخلق
 بااا پنداشاات و شااد غافا  خاادا بااه توجااه از انادازه همااان بااه و کاارد متوجاه خااود بااه قاادری را ایشاان
 و مجاهاد هماه فرزنادانی صااحب تواناد مای خود فکری، و روحی و جسمی قدرت همه آن داشتن
 طباطباایی، ؛399، 4ج :1415 کاشاانی، فایض ؛741، 8ج :1372 ی،طبرسا )ناک: شاود قدرتمند
 هاام و کنااد ماای تربیاات را پیااامبرش هاام وحاای بااا تعااالی خاادای کااه جااا آن از (.307 ،17ج :1417

 کاه کسانی سایر تا گرفته معصومان از دارند، که ظرفیتی و درجه اختالو همه با را وی جانشینان
 و لغاازش نقطااه تاارین حساااا سااوره ایاان آیااات در د،رساان ماای حکااومتی و قاادرت بااه دیاان سااایه در

 معصاااومش جانشاااینان و پیاااامبر تاااا اسااات، کااارده مطااارح آسااایب عناااوان باااه را قااادرت از انحاااراو
کمیت کمان سایر و کنند، تنظیم حکومت باالتر و واال مرحله این با را خود حا  قارار معیاار باا نیاز حا
 کاه اسات روشان بسانجند. معیاار ایان باا را خاود الهای، عادل حکومات آل ایده های شاخصه دادن
کم در حساااا و ظریااف انحااراو دو ایاان وجااود وقتاای   پیااامبر جایگاااه در کااه ای اسااالمی حااا

 مغضاوش بیشاتر آن، از تار بزرگ انحرافاات یولاأ طریق به شود، شمرده ناشایست کند می حکومت
 حکوماات رد پیااامبر جانشااینی شایسااته باشااند، آن بااه مبااتال کااه کسااانی و بااود خواهااد خاادا

 بود. نخواهند

 گیری نتیجه
 باارای الهای وعاده بار مبنای ص ساوره اصالی غارض و موضاوع کشاف و بررسای باا مقالاه ایان در
کمیت استقرار  حکومات اسات ممکان که هایی سیبآ و ها ویژگی بیان با همراه پیامبر، سیاسی حا
کیااد و سااازد مواجااه انحااراو خطاار بااا را دیناای  یها انسااان اسااالمی جامعااه در همااوارهکااه  این باار تأ

ااص  راه هاایچ شاایطان کااه آناننااد تنهااا و دارنااد وجااود قاادرت و حکوماات باارای شایسااتگانی و مخل 
 روایت سه فهم برای سازد، گمراه را ها آن حکومت و قدرت های آسیب با تا ندارد ها آن در نفو ی

کارده تفسا حضارت آن حکومات شایوه و مهادی اماام باه را ساوره این از آیاتی که بیت اه  از یر 
 ظهاور و تجلای شاده یااد روایت سه اساا بر که آمد دست به نتیجه این و شد گرفته کمک بودند

 و داوود حکوماااات هماننااااد ییهااااا ویژگی بااااا باااااال و واال بساااایار اقتاااادار بااااا حااااق حکااااومتی بااااروز و
 مطابق و یافت، خواهد تحقق مهدی امام برای ظهور عصر در آن از باالتر بلکه ،سلیمان
 و داوود لغزش حد در حتی قدرت، های آسیب از مهدی امام مسلما   سوره این در الهی تعالیم
 باه ص ساوره در کاه حضرت آن حکومت یها ویژگی از برخی بود. خواهد مصون نیز سلیمان
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 از: عبارتند شده اشاره آن
 ؛بود داوود فرزند که  سلیمان همانند است پیامبر نس  از مهدی امام .1
 ؛بود خواهد االید( قدرتمند) ا بسیار .2
 ؛خداوند تسبیح در داوود برای پرندگان و ها هکو تسخیر .3
ه(. فرمانروایی)شددنا در استحکام .4  در داوود بااالی بسایار تاوان بیاانگر نیاز ویژگای این ُملک 
 .است جامعه در موجود و اختیار در نیروهای همه مدیریت و حکومت اداره
 خاود شخصای منافع و ها هوا جهت در قدرت از تا قدرت اعمال در حکمت از برخورداری .5
 ؛نگیرد بهره
 ؛القضا( عادالنه)فص    داوری و قضاوت .6
 ؛قدرتمند نظامی نیروی از برخورداری .7
 معنااوی و مااادی قاادرت ناوع هاار شااام  فرمااانروایی و حکومات و قاادرت از مهاادی اماام .8

 چنااین ساالیمان چااه شااود، نماای و نشااده داده تحضاار آن جااز احاادی بااه کااه بااود خواهااد برخااوردار
 وعاده و خبار پیاامبرش باه را آن ساوره ایان در تعاالی خادای و کارد درخواست خدا از را فرمانروایی

 و جاان باا مردم و کرده حکومت نیز ها آن یها دل بر مردم جسم بر عالوه که ای گونه به دهد، می
 باشند. آن تسلیم و تابع دل
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 .ة، بیروت، دار الکتب العلمیروح المعانی(، ق1415حمود )آلوسی، سید م _

 نا. یب، جا ی، بالتنویر الت ریر و، (تا یب) طاهربن عاشور، محمد  ابن _

 ، بیروت، دارالکتب العلمیة.تفسبر القرآن العظبمق(، 1419کثیر، اسماعی  بن عمرو ) ابن _

 بنیاد بعثت. ، تهران،البرهان فی تفسبر القرآنق(، 1416بحرانی، سیدهاشم ) _

، تهاران، آموزش دان  سباسای، مباانی علام سباسات نظاری و ت سبسایش(، 1382بشیریه، حسین ) _
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، ترجماه: اساماعیلی، مباانی اندیشاه سباسای در آیاات م ایش(، 1389تیجانی، عبدالقادر حامد ) _
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 اسالمی.

کویت، دارالقلم.مدخم الی القرآن ال ریم(، 1404دراز، محمد عبداهلل ) _  ، 
 ، قاهره، دار احیاء الکتب العربیة.التفسبر ال دیثق(، 1383دروزه، محمدعزت ) _
کیاد بار مفااهیم  سیاست خارجی دولت دینی»ش(، 1390دیرباز، عسکر؛ مسعود صادقی ) _ باا تأ

 .13، سال پنجم، شماره مشرق موعودنامه  ، فص «تقیه و انتظار
آیااااات مهاااادویت در قاااارآن از منظاااار احادیاااا  »ش(، 1389رضااااایی اصاااافهانی، محماااادعلی ) _

 ، قم، دانشگاه معارو اسالمی.4، شم العات تفسبری، «تفسیری
، بیاروت، دارالکتااش  زیامال شااف عان حقاائال غاوامت التنق(، 1407زمخشر ، محمود بن عمر ) _

 العربی.
گنج دانش.الملم عمومی حقوق بینش(، 1385ضیایی بیگدلی، محمدرضا ) _  ، تهران، 
 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.المبزان فی تفسبر القرآنق(، 1417طباطبایی، سیدمحمدحسین ) _
 ، تهران، ناصرخسرو.مجمع الببان فی تفسبر القرآنش(، 1372طبرسی، فض  بن حسن ) _
 المعرفة.  ، بیروت، دار جامع الببان فی تفسبر القرآنق(، 1412طبر ، ابوجعفر محمد بن جریر ) _
 ، قم، انتشارات اسماعیلیان.نور الثقلبنق(، 1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه ) _
، بیاروت، دارالمااالک للطباعااة و تفساابر ماان وحای القاارآنق(، 1419اهلل، سااید محمدحساین ) فضا  _

 النشر.
کاش _  ، تحقیق: حسین اعلمی، تهران، صدر.المافیق(، 1415انی، مالمحسن )فیض 
کبر ) قرشی، سید علی _  ، تهران، بنیاد بعثت.تفسبر احسن ال دیثش(، 1377ا



 

 

م، 
 ده
سال

اره 
شمهه

40
ان 
ست
، زم

139
5

 
    
 

 
 
 
 
 
 

126 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، تهران، انتشارات ناصرخسرو.الجامع الح ام القرآنش(، 1364قرطبی، احمد بن محمد ) _
 ش.، قم، دارالکتاتفسبر قمیش(، 1367قمی، علی بن ابراهیم ) _
 ، قم، دارالحدی .ال افیق(، 1429کلینی، محمد بن یعقوش ) _
کتاش.مستندات قرآنی فلسفه سباسی امام خمبنیش(، 1386زایی، نجف ) لک _  ، قم، بوستان 
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 ، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.ح ومت اسالمیش(، 1385واعظی، احمد ) _
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