نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس
تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(9721ـ9729ش)
تاريخ دريافت49/8/01 :

تاريخ تأيید49/3/00 :
*

یوسف خانمحمدی 1
در مقاله حاضر ،شاخصههای نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکی د ب ر
عدالت ،حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگیهای نظام سیاسی مطلوب ق رآن اس ت و
عدم امکان نقد و انتقاد ،ظاهرگرایی ،بیمباالتی در هزینه بیت المال ،اطاعت بدون آگ اهی،
اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصهه ای نظ ام ن امطلوب
سیاسی محسوب میشود .در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است .از نظر
زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی ،در جامعه امروزی در ساختار نظ ام
سیاسی پارلمانتاریسم قابلتحقق است.
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تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است .شوراگرایی ،آزادی ،آگاهی،

کلیدواژگان :نظام سیاسی مطلوب تفسیر قررآن وروررارريی وقروش  ،رر آارا ی
آزردی قانونارريی.

* استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد.
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درآمد
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تفسیر سیاسی قرآن پديده جديدی رست که ،رری رصرح جامهره ،هرد رز ناکارآمردی
مدل ای مختلف رصح در جامهه ريررن رعم رز رصحوات نظامی (عباس میرزر) آموزوی
(درررلفنون) سیاسی (رنقحب م روطه) و نوسازی (رضاخان) در ريررن جديد ظهرور يافرت.
يکی رز وخصیت ای مطر و ،ه نوعی رلهام،خش در عرصه تفسیر سیاسری قررآن سرید
ر،ورلفضل زنجانی رست .ري ان تحت تأثیر رستاد خويش عحمه نائینی و وررري نا،سرامان
رجتماعی دغدغه رصح جهان رسحم ،ه ويژه ريررن رر دنبال میکرد .رو ،رخحف رستادش
،رری رصح جامهه رز دسرتااه فقره سیاسری رسرتفاده نکررد و ،ره تفسریر ای سیاسری و
رجتماعی رز قرآن پردرخت.
سید ر،ورلفضل موسوی زنجانی در خانورده علم و رجتهاد در سال  0774ومسی پرا ،ره
عرصه وجود اذروت .پردر ري ران سرید محمرد موسروی عرالم ،رزره م رروطهخروره
تحصیل کرده نجف و رز وااردرن آخوند خررسرانی و مرح عبردرا مازنردررنی ،رود، .هرد رز
مررجهت ،ه زنجان ،یت ري ان مرکز و ملجرا مرردم در رمرور دينری و رجتمراعی ،رود .در
رنقحب م روطه عحوه ،ر ر بری رنقح،یون در منطقه زنجان ،ه ر بررن م روطه کمر
مالی م میکرد؛ چون سید محمد موسوی عحوه ،ر مقرام علمری جرزو محکریر مطرر
زنجان نیز ،ودند (موسوی زنجانی ،6831 ،ص 16 ،83 ،81و .)18
سید ر،ورلفضل مقدمات و سطو دروس ووزوی رر در ووزه پدرش در زنجان طی کرد
و ،رری ردرمه تحصیل ،ه نجف رورف رفت و رز خرور ورااردرن عحمره نرائینی و وریخ
محمد رصفهانی ود (مهرنامه ،68۳۱ ،ص60۱؛ رک :خانمحمدی .)68۳8 ،رو موفق ،ه رخذ
درجه رجتهاد رز دو رستاد خويش ارديرد (زنج انی ،6830 ،ص .)6۱موقهیرت خرانوردای و
مرره ودن ،ا عحمه نائینی سید ر،ورلفضل رر در مسیر نورندي ی دينی قررر درد .وی ،رری
تأثیراذرری ،ی تر در جامهه ،ه تأمحت رجتماعی و سیاسی در قرآن مهروف ود.
آثار و مقاالت زنجانی پاسخ ،ه ي مهضل فکری و يا عملی در جامهه ريررن و جهران
رسحم ،وده رست؛ يهنی ،یر تفسیر ای ري ان رز قررآن ،را نیاز رای سیاسری و رجتمراعی
می ه رر،طه تهاملی وجود دروته رست (موسوی زنجانی .)6831 ،رو ،رری ،ازسازی رخحش
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جامهه مقاله «اووه ايی رز رخحش محمدی » رر نوورت کره عرحوه ،رر ،رررنایختر
تحسیر وهید مطهری توس ر بر رنقحب در خطبه ای نماز جمهه تهررن روخورنی ورد
(نرم افزار سیمای والیت .)68۱۳ ،ري ان مقاله «نظام رجتماعی رسحم» رر در تصوير جامهه

مطلوب سیاسی رسحم و قرآن ،رری رلاوسازی جامهه رمروزی خلق کرد .زمانی که توسهه و
نوسازی در عصر پهلوی مرره ،ا محدوديت ای سیاسی و مذ بی پیایری میود ري ان
مقالرره «آزردی در نظررر رسررحم» رر ،رره ناررارش درآورد و توسررهه منهررای آزردی رر رمررری
غیرممکر و غیرعقحنی درنست (موسوی زنجانی ،68۳1 ،ص.)36
زنجانی در نیمه دوم قرن ،یستم وقتی «،یانیه وقوش  ،ر» در جهان سریطره يافرت
،رری کارآمد و پويا ن ان دردن رسرحم «جمهیرت ريررنری دفراز رز آزردی وقروش  ،رر» رر
تأسیس کرد و در مقاله «کلیات وقوش  ،ر در قرآن و سنت نبوی » و مقاله «آزردی و
وقوش  ،ر» عدم مغايرت وقوش  ،ر ،ا قرآن رر ،ه ،ررسی ن ست .رو ،ررری رولریر ،رار ،را
تورنمندی تمام و ،ا رستناد ،ه قرآن  73رصل رز کلیات وقوش  ،رر رر ،را قررآن ما نر
درنست (همان ،ص.)1۱

دياری ،ا توجه ،ه مقتضیات زمان و مسائل نوپیردر مررره ،را عحمره طباطبرائی و سرید
محمود طالقانی و مرتضی مطهری ،ه ،ازناری در نهاد مرجهیت مت اماوت و ،ا مقالره
«ورري و وظايف مرجع» رز لزوم توجه ويژه ،ه فقه رجتماعی و سیاسی سخر افت (رک:
طباطبائی.)6816 ،
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زنجانی در روضاز آوفته جهان رسرحم وقتری موعودارريران سیاسری طرر وکومرت
آخررلزمان رر مطر میکردند ،رری جلوایری رز پوپولیست ای عورمفريب مقاله «موعرود
جهانی» رر نووت .رو در رير مقاله ،ا رستناد ،ه منا،ع و مآخذ مهتبر موعودارريی رر در دير
مسیحیت يهوديت ندو و رسحم (ر ل سنت و ویهه) ،ره صرورت مقايسرهری ،ره تأمرل
ن ست و ديدااه و رد،یات فاخری در رير عرصه تولید کرد (هم ان ،ص .)۱0۱رو در مقالره

زنجانی عحوه ،ر عرصه نظريهپردرزی در میدرن عمل نیز وضرور مررثری درورت .در
زمان ملی ودن صنهت نفت مرره ،رردر مجتهدش آيت را سید رضا موسوی زنجانی ،ه
ومايت رز ملی ودن نفت پردرخت و در زمان ارفتاری آيت را کاوانی ،رری جلوایری رز
تهقیب و وبس ري ان رز آيرت را رلهظمری ،روجرردی در خورسرت کمر کررد .مروروم
،روجردی در پاسخ زنجانی نووت:
درموضوز جناب مستطاب وجت رالسحم آقای واج سید ر،ورلقاسم کاوانی وروی مرقروم
فرموده ،وديد رقدرم وده رمیدوررم منتج ،اود .مستدعی رست در مورقع توجه وقیر رر م رمول
ردعیه خیريه خودتان قررر د ید (موسوی زنجانی ،6831 ،ص.)11

زنجانی توجهی ويژه ،ه مسئله فلسطیر دروت و ،رری کم

،ره آورراران فلسرطینی
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وسا،ی رر در ،ان ای ريررن مرره ،ا عحمه طباطبايی و وهید مطهری درير کرده ،ود که
،ا مخالفت ساورک مورجه ود.
زنجانی ،رری جبررن خأل ای فکری و مذ بی در عصر پهلوی و رررئه مسریری نرو در
جامهه ريررن در تأسیس و تدروم وسینیه ررواد ،ا مرسسان آن ،ه ويژه ورهید مطهرری و
علی وريهتی مکاری جدی دروت .عحوه ،ر وسینیه ررواد که محل نورندي ی دينی ،ود
مسجد دريت نیز يکری ديارر رز کرانون رای مهرم و تأثیرارذرر ،رازفهمی ديرر و رررئره
تفسیر ای جديد رز قرآن ،نا ،ر نیاز ای جامهه ريررن ،ود، .ه تهبیر علی وريهتی رير مسجد
مانند منارهری در کوير می درخ ید .پس رز زندرنی ودن سید محمرود طالقرانی ردرره ريرر
محفل ،ه سید ر،ورلفضل زنجانی وراذرر ود .رز ديار کانون ای نورندي ری دينری مسرجد
رلجورد تهررن ،ود که توس زنجانی تأسیس و ردرره میود .رير مسجد سررنجام توس
ري ان ،ه وهید مطهری وراذرر ود (رک :مطهری6831 ،الف) .مروروم زنجرانی در فقره و
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رصول قوی و در تفسیر صاوبنظر ،ود .در درس تفسیر ري ان عحوه ،ر طحب مهلمران و
ساير رق ار و روونفکررن جرامع نیرز وررکت مریکردنرد (ش بیری زنج انی ،68۳8 ،ج،8
ص .)1۳1وهید مطهری در،اره ري ان میاويد:
آيت را سید ر،ورلفضل موسوی زنجانی ري ان م مرد ،سیار جلیلرلقدر و مجهول رلقدری
رست .مجتهدی مسرلم رلهدرلره و عرادلی مسرلم رالجتهراد رسرت (مطه ری6831 ،ب ،ج،۱1
ص.)180

زنجانی در روريل رنقحب رز طرف رمام خمینی ،ه عضويت در وورری رنقحب دعوت ود.
رير دعوت توس آيت را ررد،یلی صورت ارفت؛ رمرا زنجرانی کره ،ره فهالیرت فر ناری
ر میت زيادی میدرد رز پذيرش آن خوددرری کرد (رک :خانمحمدی68۳8 ،الف).
،ا توجه ،ه سا،قه علمی و عملی زنجانی و نیز جستوجروی ررهورل مهضرحت جامهره
رسحمی رز درون قرآن مقاله واضر در صدد پاسخ ،ه رير سررل رست کره «ما یرت نظرام
سیاسی مطلوب و نامطلوب قرآن در تفسیر سید ر،ورلفضل موسوی زنجانی چیست؟».
ووررارريی آزردی آاا ی عدرلت رجتماعی مساورت در ،رر،ر قانون و رعايرت وقروش
 ،ر رز واخصه ای رساسی جامهه مطلوب سیاسی قرآن و ،رخورد تحقیر آمیز ،ا مردم عدم
رمکان نقد و رنتقاد در جامهه نااه تقدسآمیز ،ه واکمیت تظرا ر ،ره دينردرری رخحلارر
سیاسی ر رجتماعی درنستر منتقدرن و ،یمباالتی در زينه ،یترلمال رز ويژای ای جامهه
نامطلوب سیاسی قرآن رست.

منظور رز تفسیر سیاسی قرآن رير رست که رير تفسیر مهطوف ،ره سیاسرت و رصرح
رجتماعی رست و تحش می کند جامهه مطلوب و نامطلوب سیاسی رز ناره قرآن رر ترسریم
کند و رفق جديدی ،رری ،ه زيستر عقحنی در جامهه رمروز رررئه د د .ر میت رير رويکررد
تفسیری آن رست که ما رر ،ه سوی ویوهری جديرد در وکومتردرری تهرامحت رجتمراعی
رور، ،یررلمللی و رور ،فرد جامهه و خدروند ر نمون میکند.
 .۱روششناسی زنجانی

میر روش «تفسیر قرآن ،ه قرآن» رر که عحمه طباطبايی ،هد ا در رلمیزرن رستفاده کرد
سال ا قبل رز رينکه عحمه ،ه قم ،یايد و تفسیر رر وروز کند واج میرزر ر،ورلفضل در زنجان رز
میر روش رستفاده میکردند و می افتند ،ايد قرآن رر ،ا رستفاده رز آيات ديارر قررآن تفسریر
کرد (مهرنامه ،68۳8 ،ص.)۳8

زنجانی در تفسیر ای خويش رز قرآن توجه جدی ،ه نیاز ای جامهره درورت .نارا ی
رجمالی ،ه مقاالت و سخنررنی ای رو ن ان مید د کره مره آثرارش در صردد تبیریر و
تحلیل يکی رز مسائل رساسی جامهه ،وده رست؛ رز جمله مقاله «نظام رجتماعی در رسرحم»
در ررستای رررئه جامهه مطلوب سیاسی قرآنی رست که م نظام وراکم موجرود پهلروی رر
نفی و م رنسان مسلمان رر ،رری رسیدن ،ه جامهه مطلوب رر بری میکند .چنیر ناا ی
،ه رجتماز و ريجاد ررتباط ،یر آموزه ای قرآن و جامهه رز ويژای ای مهم نورندي ی دينی
رست.
در روشوناسی زنجانی عقل و ،نای عقح و توجه ،ه عرف زمانه جايااه ويرژهری دررد.
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زنجانی ،رری رررئه تفسیر سیاسی رز قرآن روش جديردی رررئره کررده رسرت کره ريرر
جريان تفسیری رر ،ا اذوتاان متفاوت میکند .در ردرمه ،ه رجمال ،ه مهمترير آنها روراره
میکنیم.
و
مطالهه تاريخ ،ا روش ای جديد رويکردی جديد ،رری ،ازفهم وکومرت پیرامبر
خلفای ررودير رست .رير رويکرد توس نورندي ان دينی رز جمله زنجانی ،ه کرار ارفتره
وده رست .رير رويکرد رفق جديدی رر ،رری مفسرررن سیاسری ر رجتمراعی قررآن فررر م
میآورد تا ،تورنند نظام سیاسی مطلروب رسرحم رر ،ازوناسرند و آن رر در جامهره رمرروزی
،ازسازی کنند .مچنیر توجه ،ه عرف زمانه در رمور سیاسی ر رجتماعی زمینرهسراز ناراه
عقحنی ،ه مهضحت و م کحت رمروزی جامهه رر فرر م و ،ه متفکر کم میکند ،تورنرد
،ه ررهول ای مهتدل و قا،لتحقق در جامهه رمروزی ،ر رساس مبانی قرآنی دست يا،د.
رز ويژای ای تفسیری زنجانی تفسیر قرآن ،ه قرآن ،ود.
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رير واخص نورندي ان دينی رر رز متحجررن متمرايز و جردر مریسرازد .ريرر رويکررد ،ره
رندي مند رجازه مید د ،ا تمام فرآورده ای  ،ری ،ه صورت فهال ،رخورد کند و ر عنصر
مثبتی رر رخذ کند و عناصر غیرمطلوب و غیرعقحنی رر کنار نهاده مسئلهمحور ،ره تفسریر
قرآن ،پردرزد .مچنیر رير رويکرد زمینه تهامل ،ا ساير مذر ب و رديان رر ممکر میسازد
و وودت و مزيستی مسالمتآمیز در جامهره و نظرام ،ریررلملرل رر ،ره ررمغران مریآورد
(خانمحمدی68۳8 ،د ،ص.)6۱1
 .۲نظام سیاسی مطلوب
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يکی رز موضوعات چالش،ررنایز در د ه ای ،یست تا روريل د ه وصت در ريررن ،حث
ترسیم نظام سیاسی مطلوب ،ا رستناد ،ه رسحم و آموزه رای دينری ،رود؛ لرذر مردل رای
مختلف وکومت رسحمی پی نهاد ود رز جمله وکومرت رسرحمی وکومرت دموکررتیر
رسحمی وفظ مدل وکومت م روطه ،ا وذف و تغییر رصول مر،روط ،ره نهراد سرلطنت و
مدل جمهوری رسحمی .زنجانی ر،تدر ،ه رصح قانون رساسی م روطه يهنی وذف رصول
مر،وط ،ه نهاد سلطنت نظر دروت (موسوی زنجانی ،6831 ،ص)8۱1؛ رما ،ا اذوت زمان
نظام سیاسی مطلو،ش رر در نظام وورريی يافت .رکثر قرآنارريان رز جملره سرید محمرود
طالقانی سید محمدوسیر ،ه تی و سید ر،ورلفضل زنجانی ،ه وکومرت ورورريی رعتقراد
دروتند؛ رما تفاوت زنجانی ،ا آنها رير ،ود که ري ان ،یش رز ير د ره ،هرد رز طالقرانی و
،ه تی زنده ،ود و نظارهار تحوالت ،هد رز رنقحب و تجر،ه وکومت رسرحمی نیرز ،رود .رو
سررنجام در تطبیق نظام وورريی در جامهه رمروز ،ه مدل وکومتی پارلمانی در مقا،ل مدل
رياستی نائل ا ت.
،نا ،ر قاعده تکافل رجتماعی و مسرئولیت م رترک و رينکره مره نیرو رای ناوری رز
رجتماز متهلق ،ه رجتمازرند و مه رفررد در سرنووت جامهه سهیم ستند آرر و رفکار عقح
و درن مندرن قوم نیز که رز نیرو ای مهنوی رجتمازرند ،ايد در جهت مصلحت جامهره ،ره
کار ،یفتد .میر مهنی خود من أ ثبوت وق رظهار عقیده ،رری مه صاوبنظررن رسرت و
،ايد ،ه آنها فرصت درده وود تا آزردرنه در مصالح عمومی رفکار خودوان رر در مهرض وور
قررر ،د ند .نظام صالح رز نظر رسحم مان رست که تصمیمات آن متکی ،ه م ورت ،اود؛
چانکه قرآن مجید میفرمايد« :کار مسلمانان ،ه م رورت مرديار صرورت مریایررد»
(شوری .)83 :مچنیر قرآن ،ه منظور تأسیس رصل وورر در رسحم ،ه ورخص وضررت
رسول رکرم

که عقل ررجح رو فوش مقايسه ،ا عقول  ،ر رست دستور درده که رير رصل

رر ،ه کار ،بندد؛ «در رمر ک وردرری ،ا آنها م ورت کر و رااه تصمیم ،ه کاری ارفتی ،ا
توکل ،ه خدر ،درن رقدرم نما» (آلعمران.)61۳ :

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

رز نظر زنجانی فق دو موضوز رز ودود م ورت خارج و مسرتثنا رسرت و روردی ورق
رظهار نظر در آنها رر ندررد؛ رول) ،اب عبادرت و تهبديات که عقل رر در آن رر ری نیسرت و
نمی وود در آن دخل و تصرف کرد .دوم) آن قسمت رز رمور غیرعبادتی که ،ه موجب نص
صريح کتاب و سنت وکم آن مهیر ورده رسرت؛ «،ره ریز زن ؤمرمنره و مردؤمررمر
نمیرسد که در مقا،ل فرمان خدر و رسول رو رر ی ديار پیش ،ایرنرد» (احزاب، .)81 :ره
رستثنای دو ووزه فوش ،قیه رمور جامهه رعم رز سیاسری رجتمراعی و رقتصرادی ،ايرد ،رر
رساس تضارب عقحنیت و آرری عمومی ،ه سررنجام ،رسد.
در ديدااه زنجانی ،اقی رمور و وئون زنداانی ،ه ويژه آن قسمت که ،ا تحوالت زمان
و تطور فکر  ،ر تغییر میکند وق رظهار نظر ،رری عقرح محفروا رسرت ترا ،را ،حرث و
م ورت رأی صالح و يا رصلح م خص و رجرر وود، .ه عقیده زنجانی در ووردث متجدده
موضوعی که نتورن در ت خیص وکم آن رز مبانی رسحم رلهام ارفت ،سریار کرم رسرت؛
چررکه عحوه ،ر عمومات کتاب و سنت قورعد کلیه مانند قاعده رفع ورج نفی ضرر دفرع
مفسده جلب مصلحت سدّ ذريهه تقديم ر م و دفع رفسد ر ،ا توجره ،ردير نکتره کره در
،ی تر روکام ،ه فلسفه و دف قانون تصريح و يا روراره ورده رسرت ر ،هتررير رر نمرای
رستنباط وکم مسائل روز رست (موسوی زنجانی ،6831 ،ص.)۱01
زنجانی در نظريه وورريی خويش ،ه رير نتیجه میرسد که در رسحم وکومت متهلق ،ه
رفررد کاردرن و تورنمند رست و ،ه طبقه خاصی تهلق ندررد .رسحم ،ه منظور صریانت ورريم
وريت (آزردی) عصبیت ای نژردی و قبیلهری رر در م وکست جاه و ثروت رر ،یرعتبرار
ساخت روغال مقام و منصب رر رز عنورن توررث و رنحصار رفررد و طبقات خا خارج نمود
و در منطقه صحویت و درريت و رستهدرد رفررد قررر درد (همان ،ص)630؛ «خردر طرالوت رر
،ه زمامدرری وما ،رازيده رست و رو رر ،ه درنش و نیرومندی ممتاز سراخته رسرت» (بق ره:
.)۱1۱
خدروند محک رياست رر علم و وجاعت مهرفی مریکنرد و وررط تصردی رر رمانرت و
کفايت میومرد تا ،رری مه فرصت پی رفت و تحقق رسرتهدرد فررر م ورود؛ «،هتررير

03

کارپردرزرن کسی رست که رز عهده آن ،ه خو،ی ،رآيد و در عیر ورال رمریر ،روده ،اورد»
(قصص.)۱1 :
رسرت.
نظام سیاسی ،ر رساس وورر ي نظريه مبتنی ،ر قرآن و سنت رسرول را
،نا،ررير نظريه وورر دررری مفا یم کلیدی رست که ررکان نظريه محسروب مریوروند .در
ردرمه مقاله ،ه ،رخی رز مفا یم کلیدی نظريه وورر رواره میوود.
۱ـ .۲آگاهی و شورا
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آااه ودن مردم رز موقهیت و وضرهیت جامهره خرود در عرصره جهرانی رز مهرمتررير
مرلفه ای تأثیراذرر و مقدم ،ر راونه رصحوات سیاسی رقتصادی و رجتماعی رسرت .ترا
وقتی رنسان ،ه مريض ،ودن خود آااه نباود ،ه فکر پزو و درمان نمیرفتد؛ ،ره مریر
دلیل ،ود که مصلحان ،زره در جهان رسحم ،رری ،یدرر کردن مردم رز رسانه ای جمهری
عروةالوثقی
رز جمله روزنامه و مجحت رستفاده میکردند .سید جمال و محمد عبده روزنامه 
رر منت ر میکردند .عبده ،هد رز جدريی رز سید جمال مجله المنار رر طرروری کررد .وتری
درس تفسیر قرآن رو رز طريق رير مجله در رختیار مردم قررر مریارفرت و سرررنجام ريرر
تفسیر اررنسن ،ه تفسیر المنار مهروف ود.
عحمه نائینی نیز عنورن کتاب خود رر تنبیه رالمه يهنی «آاراه کرردن مرردم» رنتخراب
کرد .رنت ار مجله مکتب االسالم و مکتب تشیع در ووزه علمیه قم در رير ررستا قا،ل تفسیر
رست .طالقانی زنجانی مطهری ،ه رتی مکرارم سربحانی ررد،یلری دورنری و اورمی
رفسنجانی رز مهروف ترير نويسنداان رير مجحت ،ودند، .رخی وکومت ا که ناررن آااه
ودن مردم رز ورقهیت ا ستند رسانه ا رر کنترل و سانسور مریکننرد و وتری رز رسرانه
،رخحف فلسفه وجودی آن ،رری تحريف ورقهیت و رغفال مردم سود می،رند.
زنجانی ضمر تأکید ،ر لزوم آاا ی دردن ،ه مردم رره ،رونرفت رز م کحت جامهه رر
رود ملی می درند .رو مهتقد رست که رود ملی ،دون آااه ودن مردم رمکرانپرذير نیسرت.
رود ملی ،ه آاا ی نسل جورن رز وقايق رسحم پیررسته رز رو رام و توجره دردن آنران ،ره
تهلیمات عالیه قرآن ور،سته رست .میر رمر تورنسته در زمانی کوتاه رنقح،ی مهجانبره در
رف کار عقايد آدرب و سنر رخحش و عادرت رجتماعی و رقتصادی جورمع  ،رری ،ره وجرود
آورد (موسوی زنجانی ،6831 ،ص .)88۱رز نظرر زنجرانی م رارکت در سرنوورت خرود و
جامهه جزو وقوش رساسی ر رنسان مسلمان متههد رست؛ رما الزمه ريفاد و روقاش رير وق
آااه ودن رز آن وق رست؛ يهنی قیام ،ه مطالبه وق فرز آارا ی رز ورق رسرت (هم ان،

ص.)811
يکی رز م کحت رساسی در جامهه ريررن تسلسل ،یر رج و مرج و ديکتاتوری رسرت.
زنجانی علت رصلی چنیر رفتاری در ريررن رر فقدرن آاا ی میدرند .رو مهتقد رست:
چون قیام ،ه مطالبه وق فرز آاا ی رز وق رست الزم ،ره نظرر رسرید قسرمت رايی رز
وقوش رنسان رر مدلل و مستخرج رز کتاب و سنّت در چند ماده ،ه رطحز ،رردررن ريمرانی خرود
،رسانم وايد تحرکی ريجاد وود و رز رير مه نا،سامانی ا و دستاردرن ودن رز رج و مرج
،ه ديکتاتوری و رز ديکتاتوری ،ه رج و مرج ر که ملّت ريررن قرن را ،ردرن مبرتح سرتند ر
ر ايی يا،ند (همان .)811 ،قانون و مقررّرتی که زير،نايش ناآاا ی و تمايحت طبقاتی رست و
،ر نیازمندی ای رووی و مادی رنسان منطبق نیست و در صرحویت قانونارذرر رم درنرش و
تقوری دينی و سیاسی منظور ن ده رست طبهاً ،ه صورت ي رمر فرماي ی و تحمیلی درآمده
وجدرن  ،ر رز پذيرش آن رمتناز میورزد (همان ،ص.)61۱

۲ـ .۲شورا و آزادی

در منظومه تفسیر سیاسی زنجانی ،یر وورر و آزردی رر،طه وسیهی وجرود دررد و آزردی
رز وقوش مسلمه رنسان محسوب میوود .وريت ،ه مهنی وسیع آن ر آزردی فکرر و آزردی
،یان و قلم و آزردی در عمل ر نه تنها يکی رز وقوش مسلم رنسان ،لکه رز م خصرات و رز
ودود موجوديت نوز رنسان رست .ري ه رصلی آزردی رمتیازرت و خصايصی رست که رنسان
در رصل تکوير ،درن آررسته وده، .ا رندک مطالهه در نیرو رای درونری مچرون ردررک
قدرت تحلیل و ترکیب مطالب و نیز رختیرار و رررده کره در وجرود رنسران سرت روورر
می وود که غرض رز آفرينش رنسان رير رست که ،ه کم رير نیرو ا رستهدرد ای نهفتره
خود رر ويدر ساخته خوي تر رر ،ه سرودّ کمال ،رساند نه آنکه مانند جمادرت در فهرل و
رنفهال و ورکت و سکون مه جا مقهور عورمل خارجی وود يا مانند ایا ان و جانوررن ،ه
رطاعت رز غرريز خويش مجبور و مسخّر اردد (تین 0.)1 :جلوایری رز ،ه کرار رفترادن ريرر

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

،نا،ررير ،یر وورر و آاا ی تحزم وجرود دررد و نظرام ورورريی ،ردون آارا ی محقرق
نمیوود.

قور ريجاد مانع ،رری پی رفت ،ه سوی کمال رست .رير کار ،ر خحف طبع و فطرت رنسان
و ،ر خحف غرض رز خلقت رست (موسوی زنجانی ،6831 ،ص.)616
« .1لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»
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زنجانی ،ر رساس قرآن چند عامل رر مورنع آزردی میدرند؛ رز جمله:
ر دعوت رسحم ،ا تجديد مکتب و تهقل و تفکرر آغراز ورد و ضرمر مقا،لره ،را تقلیرد
کورکوررنه که قرن ا سايه ووم آن ،رجامهه ای  ،ری استرده ورده ،رود ريرر ،حرث رر
مطر کرد که «آيا در آنچه پدررن درک نکررده و نفهمیردهرنرد مچنران رز آنهرا پیرروی
خور ند کرد؟» (بقره« 0.)6۱0 :و آيا کسی که ،ه سوی وق ر بری میکند سزرورر پیرروی
رست يا آنکه ره ،ه جايی نبرده و خود محتاج ،ه ر بر رست؟» (یونس.)81 :

7

ر در مکتب رسحم تنها ي نوز تبهیت قا،لقبول رست آن م پیروی جا رل در ير
فر رز درن مند و کاروناس مورد رعتماد آن فر .رير رمر ير رمرر فطرری رسرت و نظرام
3
رجتماعی نیز متوقف ،ر آن رست؛ «رار چیزی رر نمیدرنید رز ر ل فر ،پرسید» (نحل.)18 :
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ر در پهنه تاريخ دو اروه در سلب آزردی مردم نقش رساسی ريفا کردند و فقردرن آزردی
،ا رتحاد واکمان و عالمنما ا صورت ارفته رست؛ چون واکمان مسرتبد ،ره توجیره دينری
عملکردوان ،ه روبار و ر بان نیازمند ،ودند، .ه میر دلیل قرآن کريم ،ه ترو،یخ ريرر دو
اروه پردرخته رست .قرآن ملوک جبار و رووانیون رياکار رر که سرمن أ رنحطاط جامهه ای
 ،ری ،ودند و ،ا دف م ترک دست ،ه دست مديار درده ورا رره رنسرانیت رر ،سران
سن خارر سد می نمودند مهرفی کرده و در،اره زمامدرررن چنیر فرمود« :ملروک ،ره رر
ک وری پا نهند کرار آن سررزمیر رر ،ره تبرا ی رسرانده و آزرداران رر ،ره ذلرت رسراررت
میک انند و روش آنها میر رست» (نمل« 9.)۱1 :مار رير مايه سررفررزی ،ود کره چنرد
صباوی در در،ار تو ،ه وکم رجبار ،هسر ،ردم و رين

آن رر ،ر مر منت مرینهری؛ ترو کره

« .1أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ الَ يَعْقِلُونَ شَيْءً و الَ يَهْتَدُونَ».
« .2أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَهِدِّي إِالَّ أَن يُهْدَى».
« .3فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ التَعْلَمُونَ».
« .4قالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها و جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةةً و كَةذلِ َ يَعْعَلُةونَ»؛ البته
جمل «كَذلِ َ يَعْعَلُونَ» در ذيل آيه مهتمگ گفته ملسه سهبا نيرهک سرا ه سهه در هاره
پادشاهان جبار
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طور وافي

مقصود ادا شده و احتياج

متمگ نهدارد لسه ايه جمله

استينافي و تقرير و تصديق گفت ملس سبا از جانب حق تعالي اسک.

ملّت مر قوم رسررئیل رر ،ه ،ندای خود ک اندی و آزردی آنها رر سرلب نمرودی» (ش عرا:

.)۱۱

0
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قررآن کا نرران سررالوس و رياکررار رر چنریر رسررور سرراخت،« :ی ررتری رز رووررانیون و
زر دنمايان مال مردم رر ،ه در و مفرت مریخورنرد و آنهرا رر رز سرلوک در رره خردر ،راز
7
میدررند» (توبه.)81 :
رير دو اروه ،ه منظور رستهباد و رستثمار ،نداان خدروند ،ا تحکم رچره تمرامترر ،ره
،س و رواعه خررفات در میان مردم پردرخته جورمع  ،ری رر در تاريکی جهل و امرر ی
سراردرن میساختند تا ،ه سهولت و ،دون ،رخورد ،ه مقاومت ،ه ترکترازی و يغمرااری
خود ردرمه ،د ند؛ چه رينکه رستبدرد در محی نادرنی و ،یخبری رود میکنرد و مرادرم کره
فکر  ،ر تسخیر ن ده ،اود و مردم ،ه سب مغزی ک اند ن ده ،اوند راز ،ه رستهباد تر
نمی د ند (موسوی زنجانی ،68۳1 ،ص)613؛ «فرعون ر،تدر ملت خود رر سب مغز ساخته
3
سپس ،ه رطاعت کورکوررنه رز رو پردرختند» (زخرف.)11 :
ر يکی ديار رز عورمل سلب آزردی که میتورن آن رر آزردی مثبت نامید عردم تر،یرت
صحیح رسحمی رست .رير عامل موجب میوود رنسان رز دستيا،ی ،ه رفهت رو و عزّت
نفس محروم اردد و ،ه جايااه رفیع رنسانی خود نايل ن ود و در مسئولیت رای فرردی و
رجتماعی ،ی رررده وود .زنجانی ضمر تأکید ،ر آزردی ،یان و قلم رستفاده رز رير دو مو بت
رال ی رر تر،یت صحیح رسحمی می درند .رسحم عحوه ،ر آزردی نطق و ،یان آزردی قلم رر
نیز در رير رديف قررر درده و رز وقوش مسلّم ،ه ومار آورده رست؛ چه رينکه رر دو مرتمم
آزردی فکر ،وده رز ضروريات ویات رجتماعی و تهاونی  ،ر ستند .آفريداار جهان آنها رر
رز مور ب رختصاصی نوز رنسان ومرده و ،ا تهلیم رير دو نر ،ر ،نداان خود منرت نهراده
رست؛ «خدری ،خ نده رنسان رر آفريد و ،دو سخر افتر آموخت» (ال رحمن)1 8 :؛« 9و
« .1وَتِلْ َ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ».
« .2إِنَّ كثِیراً مِّنَ األَحْبَارِ و الرُّهْبَانِ لَیَأْكلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ و يَصدُّونَ عَن سبِیلِ اللَّهِ».
« .3فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوُ ه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ».
« .4خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ».

07

سواند ،ه قلم و آنچه مینويسد» (قلم)6 :؛« 0و ،خورن خدری ،خ اي ار تو مران رسرت

که نووتر رر ،ه رنسان تهلیم کرده رست» (علق.)1 8 :

7
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،ا رير دو وسیله تفا م ،یر رفررد  ،ر ،رقررر میوود و رفررد رز مقاصد مرديار مطلرع
میاردند و رندي ه اي ان رر متقا،حً در مهرض ،حث و رنتقاد مینهند .رز رصطکاک رفکار
وقیقت روور میوود و نور علم و مهرفت تا رفق دوردست میتا،رد، .نرا،ررير نبايرد فکرر
کسی رر خفه کرد و يا ز،ان دياری رر فرو،ست و يا قلم کسی رر در م وکست ،لکه ،ايد
،ا تر،یت صحیح طبع آزردمن ی رفررد رر پرورش درده ،ه رود رساند؛ آنااه خرود آنران رره
رستفاده رز رير مور ب رر پیدر خور ند کرد .آزردی ورقهی مانا رفهت رو و عرزّت نفرس و
ر ا ساختر خويش رز ،ند رسارت وهورت ویورنی و رز ،ند رستهباد و رستبدرد دياری رسرت.
يکی رر جهاد رکبر
مقاومت و پیروزی در رير دو جبهه درخلی و خارجی که رسول رکرم
و دياری رر جهاد رصغر نامیده رست جز ،ا سح قاطع عزم و رررده میسر نمیوود، .نا،ررير
تقويت نیروی رررده رفررد يکی رز دف ای تر،یتی رسحم رست .قرآن مجید ،ه وکسرت و
محرومیتی که رز ناویه ضهف رررده نصیب رولیر رنسان ود رواره و ،ه ماان رعحم خطرر
کرده رست؛ « مانا پیش رز ريرر ،ره آدم ر،ورلب رر توصریه کررديم و رو سرفارش مرا رر در
خصو وجره منهیه فررموش کرد و عرزم رو رر در رنجرام تههرد رسرتورر نیرافتیم» (ط ه:
.)661

3

،نا،ررير يکی رز عناصر مهم در نظريه وورر آزردی رست، .ا فقدرن آزردی طر وکومت
وورريی رمری عبث و ،ی محتور خور د ،ود .رنسان ،ايرد ،را آارا ی کامرل و آزردی ترام در
کرسی وورريی ،ن یند در غیر رير صورت نظريه وورر رمکان تحقق ورقهی ندررد.
۳ـ .۲حکومت شورایی پیامبر

و افکار عمومی

توجه ،ه رفکار عمومی در جامهه يکی رز مرلفه ای رساسی سیاستاذرری دولتی رسرت.
ر وکومتی که ،ر رساس عقل و منطق ،ه طرروی رستررتژی ای خود میپردرزد ملزم ،ره
توجه ،ه رفکار عمومی رست .عدم توجه ،ه رفکار عمومی موجب ورکاف دولرت و ملرت در
« .1ن و الْقَلَمِ و ما يَسْطُرُونَ».
« .2اقْرَأْ و رَبُّ َ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ».

08

« .3وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ و لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا».

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

درخل و رنزوری جامهه در نظام ،یررلملل میوود، .ه میر دلیل مسئله جلب رفکار عمومی
و ريجاد رئتحف ای منطقهری و جهانی مهمترير دغدغه دولت ا رست (رک :فولر.)68۱8 ،
وتی قدرت ای ،زرای مانند رمريکا نیرز ،ردون جلرب رفکرار عمرومی و ت رکیل رئرتحف
نمیتورنند ،ه ر درف خود نائل ووند.
،ا تأمل در وکومت پیامبر که رلاوی مسلمانان رست روتررم و توجه ويژه ،ه رفکرار
عمومی رر میتورن يافت .ري ان در موضوعاتی که ،ه وسیله ووی و نصّ قراطع وکرم آن
مهیر وده رست رعم رز عبادرت و مهامحت توقیفی چه ،رری خرود و چره ديارررن ورق
مدرخله و رظهار نظر قائل نبود و رير دسته رز روکام ،دون چون و چرر ،اتمرام وردود مقررّر
رجرر میود و تخلف رز آن کفر ،ه خدر ،ود؛ «و مر لَّمْ يحْکم ِ،مَا أَنرزَلَ رللّرهف فَأْوْلَئر فرمف
رلْکافرْونَ» (مائده . )11 :در مقا،ل در موضوعات مر،وط ،ه کار و زندای رار جنبره فرردی
دروت و رمری مبا و م روز ،ود رفررد رستقحل رأی و آزردی عمل دروتند و کسری ورق
مدرخله در کار ای خصوصی دياری رر ندروت و رااه رمری مر،وط ،ه جامهه ،رود ورق
در ت خیص مصالح رمور ،ر ماان
رظهار نظر ،رری مه محفوا ،ود، .ا رينکه پیامبر
،رتری دروت راز ،ه طور تحکم و رستبدرد رأی رفتار نمیکرد و ،ه رفکار مردم ،ریرعتنرا
نبود .ري ان نظر م ورتی دياررن رر مرورد مطالهره و توجره قرررر مریدرد و مریخورسرت
مسلمیر رير سنّت رر نصب رلهیر قررر د ند.
پیامبر در جن ،در سه ،ار رصحاب خود رر ،ه م اوره دعوت کرد و فرمود :نظر خودتان
رر ر،ررز کنید .رولیر ،ار در،اره رينکه آيا ،ه جن ،ا قريش رقدرم کنند و يا آنران رر ،ره ورال
خود ترک کرده ،ه مدينه مررجهت کنند .در رير مرورد ماری جنر رر تررجیح دردنرد و
سپس ري ان تصويب کرد (ابنهشام ،68۱1 ،ج ،۱ص .)۱18دومیر ،ار در،اره محل رردوااه
م ورت کردند که نظر وبّاب ،رمنذر مورد تأيید ورقع ورد .سرومیر ،رار در،راره رينکره ،را
رسرری جن چه رفتاری  ،ود م ورت کردند، .هضی ک تر آنان رر ترجیح دردند و ،رخی
تصويب کردند که آنان رر در مقا،ل فديه آزرد کنند .رسول رکرم ،ا اروه دوم مورفقرت کررد

(مقریزی6۳۳۳ ،م ،ج ،6ص ۱3 ،۱1و .)۳۱

در جن رورد روش مبرارزه رر در مهررض ورور قرررر درد کره در ورهر ،ماننرد و ،ره
رستحکامات دفاعی ،پردرزند يا ،یرون رز وهر رردو ،زنند و جلوی جوم دورمر رر ،ایرنرد
که وق دوم تصويب ود (ابنهشام ،68۱1 ،ج ،8ص .)۱در غزوه تبوک که رمپررطور روم رز
نزدي

ودن مجا درن رسحم ،ه سرود سوريه ،ه ررس رفتاده ،ود و چون ،ه ل کر خرود

04

رعتماد ندروت ،ه جن رقدرم نمی کرد رسول رکرم ،ه م ورت پردرخت کره آيرا پی رروی
کنند و يا ،ه مدينه ،راردند که ،نا ،ر پی نهاد رصحاب مررجهرت رر تررجیح درد (مقری زی،
6۳۳۳م  ،ج ،6ص.)118

رز خطا و اناه ريمان دروتند و عمل رو
مه مسلمانان ،ه عصمت و مصونیت پیامبر
رر سزرورر رعتررض نمی درنستند؛ ولی در عیر وال رسول رکرم رنتقراد رورخا رر رارچره
،یمورد ،ا سهه صدر قبول می کرد و مردم رر در تنانای خفقان و رختناش نمیاذروت و ،ا
کمال محيمت ،ا جورب قانعکننده منتقد رر ،ه روتباه خود ورقف میکرد .رو ،ره ريرر رصرل
طبیهی رذعان دروت که آفريداار جهان وسیله فکر کردن و سنجیدن و رنتقاد رر ،ره مره
رنسان ا عنايت کرده رست و مختص ،ه صاوبان نفوذ و قدرت نیست؛ ،نا،ررير وق سخر
افتر و خرده ارفتر رر نمیتورن رز مردم سلب کرد .خدروند دستور درده رسرت کره راراه
زمامدرررن کاری ،ر خحف قانون عدل مرتکب ودند مردم در مقام رنکار و رعتررض ،رآيند
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(موسوی زنجانی ،68۳1 ،ص.)۳3

رسول رکرم ،ا رير روش عدل و رومت رر ،ه م آمیخته ،ود و رره و رسم وکومرت رر
،ه فرمانروريان دنیا میآموخت تا ،درنند که منزلت آنان در جورمع  ،ری مقام و مرتبه پردر
مهر،ان و خردمند رست نه مرتبه آقا و مال رلرقاب .آنان ،ايد مهجا رصح رمر زيردستان
رر در نظر ،ایرند نه رينکره روس رای خودوران رر ،رآنران تحمیرل کننرد .پیرامبر
میفرمايد:
مر ،ه رعايت مصلحت مردم رز خود آنان نسبت ،ه خودوان رولی و وايسرتهتررم و قررآن
مقام و منزلت مرر چنیر مهرفی کرده رست «رلنَّبِی أَوْلی ِ،الْمفرْمنیرَ مرْ أَنْفْسرهِمْ» (احزاب.)1 :
پس ر کس رز وما رز دنیا ،رود چنانچه مالی رز خود ،ه جا اذررد آن متهلق ،ه ورثه رو رسرت
و رااه ورمی دروته ،اود و يا خانورده مستمند و ،یپنا ی رز رو ،ازمانده ،اود ديرر رو،رر ذمره
مر و سرپرستی و کفالت خانوردهرش ،ه عهده مر رست (بخاری۱00۱ ،م ،ج ،8ص.)663
۴ـ .۲شورا و عدالت اجتماعی

71

در جامهه رستبدردزده ريررن عدرلت رز خورسته ای رصلی مرردم محسروب مریورد .در
آستانه ،یدرری ريررنیان که منجر ،ه رنقحب م روطه ود در خورست رولیه مردم و نخباان
تأسیس عدرلتخانه و جلوایری رز ظلم و ،یعدرلتی ،ود، .هد رز م روطه جامهره ريرررن در
تحت تأثیر مکتب مارکسیسم قررر ارفت که در آن مسئله عدرلت پررن ترير مفهوم و در
عیر وال جذرب ترير ريده ،رری مردم ستمديده جهان و ريررن ،رود .زنجرانی ،را توجره ،ره

ورري فوش در طرروی نظام سیاسی مطلوب ،ا تأکید ،ر قررآن در صردد رسرت عردرلت رز
ديدااه قرآن رر در مقا،ل عدرلت در مکتب مارکسیسم و لیبررلیسم طرروی کند؛ لذر رو مهتقد
رست در نظام رسحم پايه وکومت (،ا قطع نظر رز وخص واکم و متصدی رمر) در درجره
رول ،ر چهار رصل رستورر رست :رلرف) عردل رجتمراعی؛ ب) مسراورت در ،رر،رر قرانون؛ ج)
مسئولیت م ترک؛ د) وورر (موسوی زنجانی ،68۳1 ،ص.)6۳1
ري ان سپس رر،طه رير مرلفه ا ،ا وکومت وورريی رر ،ررسی میکند:

زنجانی سپس ،ه تفسیر آيات قرآن در رير موضوز میپردرزد، .ه نظرر رو قررآن مجیرد
دف ورريع آسمانی رر در درجه روّل رواعه عدل رجتماعی در میان مرردم جهران مهرفری
کرده رست و ،رری رست قررر آن عحوه ،ر تبلیغ دعوت ررواد و ردريت توسرل ،ره قردرت
رسلحه رر نیز جايز میدرند؛
مانا پیامبررن خود رر ،ا دلیل ای روور فرستاديم و ،ا آنها کتاب و ترررزوی عردل نرازل
کرديم تا مردم جهان ،ه عدرلت ارريند و آ ر رر که در سختی و کارزرر مفید ،وده و م منافع
0
ديار در ،ردررد ،رری وفظ عدرلت آفريديم (حدید.)۱1 :

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

دف عالی رسحم رویای رو رخوت رنسانی و تهاون ،یر مه رفررد و ملل و رز میان ،ردن
ت تت و رختحفاتی رست که در طول تاريخ  ،ر پديد آمده و تورزن رر در مه وئون زندای ،ه
م زده رست .در نتیجه رير عدم تورزن وساب قوی و ضهیف و غنی و فقیر و وريف و وضیع
،ا فورصل زياد رز مديار جدروده و ر،نا نوز  ،ر رر ،ه جان يکديار رندرخته رسرت .رلبتره ريرر
مه رختحف نه ،ا وودت رصل رنسان سازاار ،وده و نه ،ا فلسفه وجود رو تطبیق میکند و نره
فرصت رود و تکامل ،ه کسی مید د؛ لذر ريجاد ي نوز رمنیت عمومی و صلح جهانی که در
سايه آن مه رفررد فرصت ،ه فهلیت رساندن رستهدرد ای خود و رسریدن ،ره کمرال مرادی و
مهنوی رر ،ه دست آورند ضروری رست (همان.)6۳1 ،

نکته ،سیار مهم در مورد عدرلت رز نظر رسحم رير رست که عدرلت ،ه مهنرای تسراوی
رفررد نیست ،لکه رکسی ،ر رساس لیاقت و رستهدرد و صحویت ،ايد رز وقروش ،رخروردرر
،اود .رساساً جهل وقوش ،دون توجه ،ه تفراوت رورخا در مهنويرات و ملکرات و ررزش
عمل و میزرن و فهالیت روخا نارسا رست و وکم ،ه تسراوی مطلرق در ،ی رتر مروررد

 « .1لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ و أَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ و المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ و أَنزَلنَةا الحَديةدَ
فیهِ بَأسٌ شَديدٌ و مَنافِعُ لِلنّاسِ».

70

مخالف ،ا عدرلت رست (موسوی زنجانی ،68۳1 ،ص.)6۳1
زنجانی عدرلت رجتماعی رر چنیر تهريف میکند:
مقصود رز عدرلت رجتماعی آن رست که راونه وقی ،رری رکس و يا رصنف ،ا رعايت
جهاتی (رستهدرد صحویت وظايف رفررد ررزش عمل و میزرن فهالیت رورخا ) مهریر ارردد
می،ايد ،دون کم و کسر ،ه صاوب وق ردر وود (همان).

،ه نظر ري ان صلح جهانی ،دون عدرلت غیرقا،لتحقق رست:
،رری وفظ صلح جهانی و زنداانی مسالمتآمیز در عالم که رير مه سر و صدر در رطررف
آن رره رندرختهرند جز رجرری مهجانبه عدرلت در میان دولت رای ،رزره و کوچر قروی و
ضهیف و ملل پی رفته و عقبرفتاده ر ،ه نحوی که رسحم رز قرن ا پیش رز پیردريش سرازمان
ملل و من ور آن پیش،ینی کرده رست ر رره دياری متصور نیست (همان ،ص.)6۳۱

سال جد م /فتادويکم  /پايیز 49

دروکومت وورريی مه در ،رر،ر قانون مساوی ستند .در نظر رسرحم مره رفرررد در
مقا،ل قانون يکسان ،وده مقررّرت پادرش و کیفر ،ايد ،دون تبهیض در،اره مه رجرر وود و
عنورن «مافوش قانون» يا یز نوز رمتیاز دياری ،رری رودی وناخته ن ده رست .رسرحم
کسی رر ،رتر رز دياری نمیدرند و وخصیت مجرم و موقهیت رجتماعی رو ر رچند زمامدرر
و رئیس مملکت ،اود ر مورد توجه ورقع نمیوود .در قصرا نفرس در مقا،رل نفرس و
فرمرود :مرردم ماری ماننرد
چ م در ،رر،ر چ م رست (مائ ده 0.)11 :رسرول رکررم

دندرنه ای وانه مساوی و يکسانرند 7.در رجامههری که زمامدرررن و منتقدرن در دسرتااه
وکومت نقض قانون رر ي نوز وخصیت می پندررند ،ا دست خود سیطره و ر،هت آن رر
در م وکسته مها،ت قانون رر در نظر توده مردم رز ،یر می،رند، .نا،ررير مردم عادی نیرز
،ه وسیله رووه دردن و يا توصیه ارفتر و رمثال آن رره ویله و فررر رز چنر قرانون رر در
پیش میایرند؛ در نتیجه وس روتررم ،ه مقرررت رز میران مریرود نظرام رجتمراز رز رم
میپاود و رنضباط تبديل ،ه رج و مرج ا ته مه رر ،ه ورطه سقوط میک اند، .ه میر
دلیل ر نوز تبهیض در رجرری مجازرت رز نظر رسحم محکوم و ممنوز رست؛
آيا ،رخی رز روکام خدر که در کتاب خود آورده رست اردن نهاده و رز ،رخی ديار سرر ،راز
می زنید؟ کیفر رير کردرر وما جز رير نیست که در دنیرا ،ره خرورری و ذلرت و در آخررت ،ره

« .1أَنَّ النَّعْسَ بِالنَّعْسِ و الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ».

77

« .2الناس سواسیه كاسنان المشط».

سختترير عذرب ارفتار وويد» (بقره.)31 :

0

زنجانی در توضیح منظومه نظام مطلوب سیاسی قرآن ،ره رصرل تضرامر و مسرئولیت
م ترک تأکید میکند .رسحم ،رری جلوایری رز استرش فسراد در جامهره ريرر رصرول رر
طرروی کرده رست .افتنی رست که ،ا توجّه ،ه رير وقیقت که رفررد جز الينفر رجتمراز
،وده آثار رعمال ان رز نی و ،د و سود و زيان متوجه جامهه نیز میاردد در نظر رسرحم
ر فردی متقا،حً مسئول کردرر خود و دياررن وناخته وده رسرت، .نرا،ررير مترقریتررير
نظام نظامی رست که مردم وررست رصول و نظارت ،ر وسر جريران قرانون رر خودوران
عهدهدرر اردند؛ «وما ،هترير رمت ا ستیدکه مردم رر ،ه نیکی میخورنید و رز ،دی نهری
مینمايید» (آلعمران، 7.)660 :دير مهنی که ر فرد موظف رست رجا رمری مخرالف ،را
قانون و رفتاری منحرف رز رصول م ا ده کرد رز آن جلوایری کند و رز رکس قصروری
در رنجام وظیفره ديرد رو رر ،ره ردری تکلیرف خرود وردرر کنرد (موس وی زنج انی،68۳1 ،
زنجانی ،رری جلوایری رز رج و مرج در ووزه رمر ،ه مهروف و نهی رز منکر ،ا تأکیرد
،ر وضور ماانی نهادسازی رر توصیه میکند:
رلبته مسئولیت م ترک ،ه مهنی آن نیست که ،دون رنضباط مه کس در رکاری مدرخله
نموده و موجبات رج و مرج و رختحل نظم فرر م کند ،لکه ،درن مهنی رست که ،ررری رفرع
مسئولیت م ترک رز خودوان سازمان ايی ،ه وجود ،یاورنرد کره در آن کار رای مر،روط ،ره
صح جامهه ،روسب درريت و کفايت روخا تقسیم و ردرره ورود و چرر رای رجتمراز ،را
ما نای در سیر رود و ترقی ،ه اردش درآيد و مه رفرررد رز آن پ رتیبانی کررده و مررقرب
وسر جريان کار آنها ،اوند (همان ،ص.)۱08

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

ص.)۱06

۵ـ .۲نظام مطلوب سیاسی و حقوق بشر

تفسیر ای زنجانی رز قرآن ،ا توجه ،ه مهضحت جامهه وکل میارفت و يکی رز ريرر
مهضحت و موضوعات در سطح نظام ،یررلملل و جامهه ريررن موضروز وقروش  ،رر ،رود.
ري ان ،ا عرضه رصول سیاانه وقوش  ،ر ،ه قرآن  73رصل آن رر مورد تأيید قرآن درنست
 « .1أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ و تَكْعُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَعْعَلُ ذَلِ َ مِنكُمْ إِالَّ خِةزْيٌ فِةي الْحَیَةاةِ
الدُّنْیَا و يَوْمَ الْقِیَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ».
« .2كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ».
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(همو ،6831 ،ص.)810 ،811
رنسان ،ی یز قید و ورطی موضوز روکام و دسرتور ای وررد در قررآن رسرت و در
مه موررد کلمه «ناس» ،ه مهنی مردم ،ه کار رفته رست 0.خطاب قرآنی در آيرات ،ردون
توجه ،ه دير نژرد ز،ان رن و موقهیت ای رجتماعی رست و صرفاً رنسان ،ودن رر محک
کررمت رنسانی میدرند؛ لذر ماده رول وقوش  ،ر مورد تأيید قرآن رست.
ماده يکم) مه رفررد  ،ر عضو خانورده ،زره رنسانی و دررری روتررم و وقروش متقا،رل
ستند؛
و ما فرزندرن آدم رر ،ه ررستی اررمی دروتیم و آنان رر در خ رکی و دريرا (،رمرکرب را)
ومل کرديم و رز پاکیزه ا ،ه ري ان روزی درديم و آنها رر ،ر ،سریاری رز کسرانی کره آفريرديم
،رتری درديم (آن م) ،رتری ويژهری و مه آنها رز مو بت خرد و جران ،رخوردررنرد (اس را::
 7.)۱0خدر وما رر رز وکم مادررنتان ،یرون آورد در والی که یز چیز درک نمیکرديد و ،رری
وما چ م و اوش و خرد قررر درد وايد وکر رير نهمت ا رر ،ه جای آوريرد (نح ل 3.)۱3 :و
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مه رنسان ا رز ندری وجدرن ،هرهمندند (قیامت.)61 61 :

9

ماده و م) یز کس رر نمیتورن خودسررنه ،ازدروت يازندرنی يا تبهید نمود.
زنجانی ،ا رستناد ،ه آيات متهدد رز جمله آيه زير ،ر کررمت ذرتی رنسان ،دون توجه ،ه
رن نژرد و دير و مذ ب تأکید میکند :آنان که مرردرن و زنران ،را ريمران رر ،ری ریز
9
تقصیری میآزررند آوکارر مرتکب اناه میووند (احزاب.)13 :
زنجانی در مورد وقوش رقلیت ای دينی در جامهه رسحمی که در ماده چهارد م وقوش
 .1رای نمون رک :قره 143 :رعد 6 :قره 243 :نراء 85 :ص 26 :قره 155 :شهوری42 :
اعراف 58 :مطففي 1 :ه 2قره 53 :آل عمران 134 :لقمان 15 :رعد 11 :نراء.114 :
« .2و لَقَدْ كرَّمْنَا بَنِي آدَمَ و حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ و الْبَحْرِ و رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیبَاتِ و فَضَّلْنَاهُمْ عَلَةى كثِیةرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَعْضِیلًا».
 « .3و اللّهُ أَخْرَجَكم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكمْ الَ تَعْلَمُونَ شَیئًا و جَعَلَ لَكمُ الْسَّمْعَ و األَبْصَارَ و األَفْئِدَةَ لَعَلَّكمْ
تَشْكرُونَ».
« .4بَلْ الْإِنْسَان عَلَى نَعْسه بَصِیرَة و لَوْ أَلْقَى مَعَاذِير ه»
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« .8وَ الَّذينَ يؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ و الْمُؤْمِناتِ بِغَیرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً و إِثْماً مُبیناً».

 ،ر آمده رست ،ه آيات متهددی رز قرآن که ،ه مزيستی مسالمتآمیز ،ا ساير رديان تأکید
دررد رستناد میکند .مچنیر يهوديان و مسیحیان و زرت تیانی که در ک ور ای رسحمی
در ومايت جامهه مسلمیر ،ه سر می،رند رز وقوش رنسانی و مزيسرتی مسرالمتآمیرز در
ودود ورري ذمه ،رخوردرر خور ند ،ود و در رورورل وخصریه و ورل و فصرل رختحفرات
خودوان وق مررجهه ،ه قضات و رووانیان مذر ب خود دررند و میتورننرد مررسرم و آدرب
مذ بی خودوان رر ،ه صورت رنفرردی و ،ه صورت دستهجمهی در مها،دوان ،رازرر کنند:
خدر وما رر رز (دوستی ،ا) کسانی که در دير ،ا ورما ک رتار نکررده و ورما رر رز ديارتران
،یرون نکردهرند ،ازنمیدررد که ،ه آنان نیکی کنید و ،ا ري ان عدرلت ر و فررتر رز آن ر ،ورزيرد.
0
خدر ،یامان درداررن رر دوست میدررد (ممتحنه.)3 :

رز رير رو نبايد آنان رر ،ه ترک دير خودوان مجبور کرد؛ 7چررکه ريمران ير عمرل
قلبی رست و رکرره ،ردرر نیست و تا کسی چیزی رر ،اور نکند نمیتورند ،ه آن مهتقرد ورود

(موسوی زنجانی ،68۳1 ،ص .)8۱1

 .۳نظام نامطلوب سیاسی در قرآن

نظام سیاسی رار فاقد مهیار ايی ،اود که در نظام سیاسی مطلوب مطرر ورد نظرام
سیاسی نامطلوب رست .در قرآن وکومت فرعون نماد نظام سیاسی نامطلوب رست :مانرا
3
فرعون اردنکش و رز ستمکاررن ،ود (دخان.)86 :
زنجانی واخصه ای د اانه نظام نامطلوب سیاسی در قرآن رر ريرراونره ،یران کررده
رست:
رلف) واکم مستبد مردم رر ،ه ،ردای ک انده و آزردی رر رز آنان سرلب مریکنرد :قروم

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

زنجانی در طول زنداانی خود رز طحيهدرررن وودت رنسانی رديانی و رسحمی ،ود .رو در
کنفررنس ای متهددی در خارج رز ريررن ورکت کرد و ،ه مزيستی مسالمتآمیرز رعتقراد
ررسخ دروت.

« .1ال ينْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ و لَمْ يخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ و تُقْسِةطُوا
إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطینَ».
« .2ال إِكْرا هَ فِي الدِّينٌ»( قره.)286 :

« .3فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِینَ».
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موسی و ارون ،ندای ما میکنند (مؤمنون( 0.)1۱ :و موسی افت) ،نری رسرررئیل رر ،نرده
خود کردهری مار رير م نهمتی رست که منت آن رر ،ر مر مینهی (شعرا.)۱۱ :

7

ب) فرصت ررواد و رنتقاد ،ه کسی نمی د د ،دير سبب کار ای زوت خود در نظرش
3
پسنديده میآيد، :ه میر طور عمل زوت فرعون در نظرش زيبا مینمود (غافر.)8۱ :
ج) آنچه در رمر مملکت ،ه نظرش ،یايد رر قا،ل رجرر میدرند و رأی خود رر ،دون دلیل
،ر آرر دياررن مقدم میومارد:
فرعون افت :جز آنکه رأی دردم رأی دياری ،ه وما نمید رم ؤخحصره رينکره :رأی و
9
نظر فق رأی و نظر خودم رست] (غافر.)۱۳ :

د) مانع رز رود فکر و نمو رررده ارديده جامهه رر در وال جمود و خمود نااه میدررد و
،ه رطاعت کورکوررنه وردرر میکند :قوم خود رر ،ه ز،ونی و سب مغزی ک انید ترا رچره
9
افت رطاعتش کردند» (زخرف.)11 :
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ه) خودخور ی رر ،ه ود نهايی رسانده و وخص خرود رر موجرودی مقردس و ،راالتر رز
مه می پندررد و رارفرصت پیدر کند ردعای خدريی نیز مریکنرد و رز ماران پرسرتش و
1
خضوز مطلق توقع مینمايد :مر جز خودم کسی رر خدری وما نمیدرنم (قصص.)83 :
و) در مقا،ل دعوت وق و منطق عقل رز در تهديد و ررعاب ،رآمده ،را ريجراد ف رار و
رختناش مهتقدرت قلبی و روساسات ،اطنی مردم رر تا،ع وی و وس خود قررر مید د ترا
آنجا که رار کسی ،خور د ،ه خدروند جهان ريمان ،یاورد ،ايد رز رو رجازه ،ایررد رو راراه
نتورند در عقیده و ريمان مردم رخنه پديد آورد ،ه زور وحش و سرنیزه متوسل مریورود و

« .1قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ».
« .2و تِلْ َ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ».
« .3و كَذَلِ َ زُيِّنَ لِعِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ».
« .4قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِالَّ مَا أَرَي«.
« .8فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُو هُ».
« .6مةةا عَلِمْةتُ لَكُةمْ مِةنْ إِلةةه َیْةةري» و همچنةةین «لَةئِنِ اتَّخَةذْتَ إِلهَةاً َیْةرِي لَأَجْعَلَنَّة َ مِةنَ
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الْمَسْجُونِینَ»(شعراء.)22 :

رار رز تصرف در رو و قلب مخالفان خود مأيوس وود جسرم و پیکروران رر در مهررض
وکنجه ای غیررنسانی قررر مید د :افت، :دو ريمان آورديد پیش رز آنکره مرر ،ره ورما
رجازه ،د م پس وتماً دست و پای وما رر رز چپ و ررسرت قطرع مریکرنم و ورما رر درر
0
میزنم (طه.)۱6 :
ز) مخالفان خود رر ،ه ،اد تهمت و ناسزر ارفته ،ه جاهطلبی رخحلاری و ريجاد فتنه و
فساد منتسب میکند:
میخور ید ،ساط ما رر ،رچیده خودتان ،ر روی زمیر وکمفرما  ،ويد (یونس.)۱3 :

7

موسی و ارون می خور ند ،ا مکر و رفسون خود وما رر ،یرون ررنرده و روش عرالی ورما
(رژيم) رر رز میان ،برند» (طه.)18 :

3

) در عیر وال که ،ا ر ل دير و ريمان مبارزه میکنرد تظرا ر ،ره دينردرری نمروده
خوي تر رر وامی و طرفدرر ديانت قلمدرد میکند :میترسم ديرر ورما رر تغییرر درده و يرا
9
رينکه ،ر روی زمیر فساد ،رپا کند (غافر.)۱1 :

ط) ،ه پیروی رز رصل «جدريی ،یندرز وکومت کر» فاصله طبقاتی در میان رفررد ملرت
ريجاد میکند :فرعون در آن سرزمیر اردنک ی آغاز کرد و میان مردم آن تفرقه رنردرخت
1
(قصص.)1 :
ی) ثروت مملکت رر مال وخصی خود وساب کرده ر اونه تصررف رر در آن جرايز

نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن ...

مچنیر ،رری در مکو،یدن رصح طلبان رياکاررنه خود رر مصلح جلوه مید رد :مرر
9
وما رر ،ه رر ی که ،هتر رز آن رر ی نیست دريت میکنم (غافر.)۱۳ :

« .1قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبیرُكُمُ الَّذي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ و أَرْجُلَكُمْ مِةنْ
خِالف و لَأُصَلِّبَنَّكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلِ».
« .2و تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ».
 « .3يُريدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما و يَذْهَبا بِطَريقَتِكُمُ الْمُثْلي».
« .4إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْعَسَادَ».
« .8و ما أَهْديكُمْ إِالَّ سَبیلَ الرَّشادِ».
« .6إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي الْأَرْضِ و جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِعَةً مِنْهُمْ».
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میومارد :آيا مار سرزمیر مصر رز آن مر نیست و رير نهر ا رز کا مر جاری نمیوود؟
0
(زخرف.)16 :
در منطق واکم طاغی و مستبد ر نوز عمل متضاد و افتار متنراقض مجراز و مره
کار ای زوت پسنديده رست .چنیر واکمی نه رز درون وجود خود رردز و مانهی دررد و نه
رز خارج ،ه کسی رجازه رنتقاد و رندرز مید د؛ ،ه میر دلیل طغیان رر ترا سرر ورد جنرون
رسانده عالمی رر ،ه تبا ی میک اند .افتنی رست که رسرتبدرد دينری نیرز ماننرد رسرتبدرد
سیاسی رز نظر رسحم محکوم و مطرود رست و رسحم ،ه یچکس رجازه نمید د که رو ام
و وس ای خود رر منتسب ،ه خدروند نموده در قالب دير ،ه مرردم تحمیرل کنرد (رک:
موسوی زنجانی)68۳1 ،؛ ر آنچه که ،ه ز،انتان آمد ،ه دروغ ،ه خدر نسبت ند ید و ناويید
رير وحل رست و آن يکی وررم و ،ه خدر رفترر نبنديد (نحل.)661 :

7
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رزجمله واخصه ای نظام نامطلوب سیاسی پروندهسازی ،رری مردم رست .در وکومت
نبوی و علوی ،رری رفررد پرونده سازی نمیود:
عدل علوی رجازه نمید د ،رری مردم پرونده سازی وود و رکس که ،ا ر،رملجم تمراس
ارفته و ،ا رو آونايی يا رز وی پذيرريی نموده رست تحت تهقیب و مجازرت قرررر ،ایررد؛ ريرر
رست اووه ری رز زندای و زمامدرری مرد تراريخ و جان ریر ،ره ورق رسرول خردر (موس وی
زنجانی ،6831 ،ص.)808

رز نظر زنجانی نفوذ رفررد فرصتطلب در مناصب سیاسری ر رجتمراعی کنرار اذرورر
رفررد متخصص و کاردرن رز ووزه تصمیمایری و رجرريی و دخالت نظامیان در عرصه رای
قضايی سیاسی و رقتصادی رز مهمترير واخصه ای نظام نامطلوب سیاسی رسرت (همان،
ص.)881
نتیجه

رز نظر زنجانی محتوری واخصه ای نظام مطلوب و نامطلوب سیاسی در قرآن مطرر
وده رست؛ رما وکل و ساختار آن پويا رست و ،ر رساس تغییر زمان و مکان تغییر میکنرد.
« .1لَیْسَ لي مُلْ ُ مِصْرَ و هذِ هِ الْأَنْهارُ تَجْري مِنْ تَحْتي».
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« .2و الَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَالَلٌ و هَذَا حَرَامٌ».

نظام مطلوب سیاسی در قرآن ،ه صورت وورريی مطر وده که در جامهه رمروزی در نظام
پارلمانی قا،ل تحقق رست .نظريه وکومرت ورورريی ،را مفرا یم مهمری رز جملره آزردی
آاا ی،خ ی ،ه مردم عدرلت توجه ،ه رفکار عمومی و وقوش  ،رر محقرق مریورود .در
مقا،ل نظام نامطلوب سیاسی در قرآن ،ا ده ويژای که نمراد آن وکومرت فرعرون رسرت
مطر وده رست .ويژای ای جامهه نامطلوب سیاسی عبارترند رز :پروندهسازی تهمرت و
رفترر ،ه مخالفان و نفوذ رفررد غیرصالح در وکومت.
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منابع
 .1ا هشام عبدالملک

هشام(1314ق) تهذيب سيرة ا ه هشهام ج 2يهرو ::دار احيهاء

التراث العر ي.
 .2هاری محمد

اسماعيل البهاری ا وعبداهلل ( 2002م) صحيح ههاری يهرو ::دار ا ه

ثير.
 .3خان محمدی يوسف(« )1322مصاحب ا آيک اهلل سهيد موسهي زننهاني در مهورد سهيد
ا والفضل زنناني» محل دسترسي :تا هان دانشگاه مفيد قگ.
 .4هههههههههه (1323الف) «مصاحب ا آيک اهلل سيد عبدالسريگ موسهوی ارد يلهي در مهورد
سيد ا والفضل زنناني» محل دسترسي :تا هان دانشگاه مفيد قگ.
 .8هههههههههه (1323ب) «مصاحب ا آيک اهلل اسدال يا :در مورد سيد ا والفضل زنناني»
محل دسترسي :تا هان دانشگاه مفيد قگ.
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 .6هههههههههه (1323ج) «مصاحب ا مرحهوم آيهک اهلل شهيم محمهد تقهي خهاتمي» محهل
دسترسي :تا هان دانشگاه مفيد قگ.
 .1هههههههههه (1323د) تفرير سياسي قرآن در ايران معاصهر چ 2قهگ :پژوهشهگاه علهوم و
فرهنگ اسالمي.
 .5زنناني عالم شيم موسي( )1350الفهرسک لمشاهير و علماء زننان مصحح سيد حري
جعفری قگ :آل عبا.
 .2شبيری زنناني سيد موسي( )1323جرع ای از دريا ج 3قگ :مؤسر شيع شناسي.
 .10طباطبايي محمد حري ( )1341حثي در اره مرجعيک و روحانيک تهران :انتشار.
 .11فولر گراهام( )1313قبل عالگ؛ ژئوپلتيک ايران مترجگ عباس مهبر تهران :مر ز.
 .12ماهنام مهرنام ( )1322سال سهارم شماره  31مهر.

 .13مطهری مرتضي(1358الف) نام ها و ناگفت ها

وشش شورای نظهار :هر نشهر آ،هار

چ 2تهران :صدرا.
 .14هههههههههه (1358ب) منموع آ،ار ج 28تهران :صدرا.
 .18معصومي همداني حري (« )1311سرگذشک انديش ها» نشر دانش س  11ش.4
 .16مقريزی احمد
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علي (1222م)؛ امتها اسسهما للنبهي

والمتاع؛ يرو ::دارا تاب العلمي .

مةن االنبةاء واالمةوال والحعةدة

 .11موسههوی زننههاني سههيد ا والفضههل( )1356يادگههاری مانههدگار ه وشههش جعفههر پههژوم
(سعيدی) تهران :شر ک سهامي انتشار.
 .15هههههههههه ( )1324حقوق شهر و نظهام اجتمهاعي در اسهالم ه وشهش سهيد ههادی
خرروشاهي تهران :شر ک سهامي انتشار.
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