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 6چكيده

 مطالعه و بررسی کتب و مقاالت بهای مقاله حاضر از نوع نظری است و با استفاده از روش کتابخانه
الل فی ظ، القران ، من وحیالمیزانچون  ،منابع متعدد تفسیری، روایی و تاریخی و فقهی و حقوقی

قرآن در راستای تربیت دهد که میها نشان . بررسیه استبه این موضوع پرداخت المنارو  القران
گیری از مشورت، رعایت عدالت اجتماعی و توجه به امور حاکمان آنان را به پرهیز از خشونت، بهره

یروان ی تربیت پ. قرآن کریم با درک ضرورت ارتباط با سایر ملل، براکندمیمعنوی جامعه سفارش 
چون دفاع از مظلوم، نفی نژاد پرستی و رفتار  یهایخویش در این حوزه اقدام به معرفی شاخص

آمیز با اتباع ملل دیگر نموده و در کنار آن با نفی پذیرش والیت کفار از سوی مسلمانان و مسالمت
کید ورزید  ه است.عدم تسامح و تساهل در اصول دین بر حفظ هویت جامعه اسالمی تأ
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 مقدمه

های گوناگون شکل گرفته است. حکومت به عنوان جامعه بشری با منافع، انگیزه و خواسته
ساز تنظیم امور جامعه، تدوین قانون و اجرای آن در راستای جلوگیری یک قدرت برتر زمینه

باشد. از همینایجاد عدالت، امنیت و... برای تمام افراد اجتماع میاز هرج و مرج اجتماعی، 
رو ضرورت وجود حکومت امری بدیهی است. رسیدن به اهداف عالیه انبیا و شریعت اسالم 

 ،(17: )اعرافوضع اغالل  ،(25 :)حدیدمانند اقامه قسط و عدل ـ که قرآن به آنها تصریح نموده 
رساندن مستضعفان به  ،(22: )شعراءخدا از مستکبران( تحریرالعباد )رهاسازی بندگان 

نیز در این زمینه مورد توجه ـ  (49: )مائدهاجرای فرامین و حدود الهی  ،(5: )قصصحاکمیت 
ام شرع( )احک بوده است. دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسالم

 ،ای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسیرساند که براست. ماهیت و کیفیت این قوانین می
 (.29 ـ 28: 1389)جوادی آملی، است  شدهاقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع 

، انسان موجودی اجتماعی بوده و نیازهای غریزی، فطری و عقالنی او همیشه عالوه برآن
سری  ساز روابطش با دیگران گردیده است. از آنجا که هر سرزمینی برخوردار از یکزمینه

ساز تعامل و ارتباط جوامع انسانی در طول تاریخ گردیده مواهب الهی است، همین امر زمینه
 تا از این طریق بتوانند نیازهای خود را مرتفع نموده و بر کمال خویش بیفزایند.  ،است

اثرگذاری و تأثیرپذیری امری بدیهی در میان جوامع  و توان گفت از این رهگذر تبادلمی
آفرین خویش را بوده است. از آنجا که دین اسالم داعیه جهانی دارد و برنامه سعادتانسانی 

ر پذیداند و پیام توحید نیز جز در تعامل با ملل و اقوام امکانها، نژادها و... میبرای همه ملت
ا ریزی و پیروان خویش را به آنهقرآن کریم ارتباط با دیگر ملل را بر پایه اصولی برنامه ،نیست

ن با دیگر ملل و جوامع را فراهم کرده انااز این طریق زمینه ارتباط مسلم ترغیب نموده است.
توان به موارد ذیل اشاره نمود: اصل برقراری ارتباط با گفتار حسن از جمله این اصول می. است
گر های ملل دیعدم اهانت به ارزش (؛44: )طهاصل برقراری ارتباط با گفتار نرم  (؛83)بقره: 
 (.125: )نحلایجاد روابط دیپلماسی توأم با حکمت و برهان  (؛108: )انعام



 

الملل ن در روابط ملی و بینانابدیل قرآن در تحول تربیتی مسلمدر این مقاله به نقش بی
 شود.پرداخته می

مقاله حاضر از نوع نظری، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی 
ای با مطالعه و بررسی کتب و مقاالت فقهی و حقوقی با استفاده از روش کتابخانهاست. با 

کید بر چهار تفسیر ارزشمند قرآنی به  ،ارالمنو  القرآن فی ظالل، من وحی القرآن، المیزان :تأ
 جمع آوری و تحلیل اطالعات پرداخته شد.

 االمرو اولی اداره اجتماع بر پایه والیت خدا، پيامبر

از نظر شواهد و مستندات تاریخی تا قبل از ظهور اسالم در حجاز حکومت و دولتی وجود 
(. 96: 1318)گوستاولوبون، نداشت و نظم سیاسی خاصی بر زندگی اعراب بدوی حاکم نبود 

یم با تعال ستدانکه اصل حکومت را برای جامعه بشری ضروری می حالیقرآن کریم در عین 
ها و ای اداره اجتماع و تحول تربیتی جامعه مسلمین شاخصبخش خویش در راستحیات

و اولی االمر" در تشکیل حاکمیت  اصول بنیادینی را با محوریت "والیت خدا، پیامبر
 که عبارتند از: نمودریزی پی

ر از ها خود را برتاز آنجا که در طول تاریخ برخی از افراد و گروه: افرادشفی تیبیی ذابی . 1
که به تعبیر قرآن خود را فرزندان و دوستان خدا معرفی  امانند یهود و نصار دانستند ـمیدیگران 

صدد اصالح  ای مبارزه کرد و درقرآن با تعالیم خویش با چنین اندیشهـ  (18 :)مائدهکردند می
َو ُهَو »فرماید: مساوی دانسته و می ها راخلقت انسان أزیرا قرآن منش ؛پیروان خویش برآمد

ُکْم ِ ْن َشْفٍس واِحَدة
َ
ْشَشأ

َ
ِذی أ  (.28)انعام:  ... او است که شما را از یك تن ایجاد کرد «ااَّ
ی  اس تالیی:. 2 مآب در هر عصری وجود داشته و های فرعونای از انسانعده شفی شظی

معتقد بودند که عامل حکومت بر مردم استعال بر آنان به هر نحو ممکن است. قرآن در نفی 
خواهند در دهیم که نمیفرماید: این خانه آخرت را به کسانی اختصاص میاین اندیشه می

 (.83 :)قصصمتقین است از آِن زمین برتری نمایند و فسادانگیزی کنند و سرانجام 



 

قرآن ضمن پذیرش ضرورت حکومت در جامعه و نفی تفکر خدا:  شفی حهکمی  غیی. 3
هیچ  کند و برایآنارشیسم، حق حاکمیت غیرخدا بر جامعه بشری را به نحو استقالل نفی می

زیرا اعمال حاکمیت با ایجاد محدودیت  ؛انسانی باالصاله حق حاکمیت بر غیر قائل نیست
کس بر فراوان برای افراد بشر همراه است و همه افراد نسبت به یکدیگر مساوی هستند و هیچ

 دیگری برتری ندارد.
گونه که حاکمیت غیرخدا را مطلقًا قرآن کریم هماناشحصه  حهکمی  تیای خداوشد: . 4

حاکمیت انحصاری و باالصاله را  ،کندمیهای مختلفش به نحو استقاللی نفی و در جلوه
نماید. قرآن کریم برای خداوند در مراتب مختلف اعم از تکوینی و تشریعی اثبات می

اَلّ َبْتُبُدوا ِإاَلّ ِإیه ُ»فرماید: می
َ
َ َی أ

َ
ِ  أ تنها حکمفرمای عالم وجود خداست  ؛«ِإِن اْاُحْكُم ِإاَلّ ِاَاّ

حکم  ؛« ِ اّ ِاِن اْاُحْكُم ِااّل اِ »و  (40 :)یوسفتا را نپرستید یک ککه جز آن ذات پا کردهو امر 
 (. 57 :)انعامنیست مگر از برای خدا 

یسد: در این جملهعالمه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می ه خود ک بعد از نفی استثنا ،نو
مفیدحصر است به کار برده شده است تا بدین وسیله بر نفی جنس داللت کند. یعنی از 

هیچ چیز برای غیرخدا نیست و حکم تنها به دست خدای سبحان است  ،جنس حکم
 (.114/ 7ق:  1390)طباطبایی، 

داند که شامل خط و سیر برنامه ای میرا والیت عامه قطب نیز والیت پیامبر سید
واگذار شده و آنان حق ندارند  ن به پیامبراگردد. "امور مؤمندگی به صورت کامل میزن

آن را در پرتو وحی برمی گزیند. این والیت شامل  چیزی را بخواهند مگر آن که پیامبر
 (.2828/ 5: 1425 ،شاذلی) گرددافکار و احساسات ایشان نیز می

 پرهيز از خشونت

توأم با محبت به مردم بود و حتی قرآن کریم راز موفقیت آن حضرت در  حکومت پیامبر
ِ  ِامَ  »کند: فرسا را همین ویژگی معرفی میمسیر برداشتن موانع طاقت َفِبمه َ حَمٍة ِ َن ااَاّ



 

ه َغایَظ ااَ اِب اَلشَفّضوا ِ ن َحوِاَك  ای پیامبر به سبب لطف و رحمت ؛ «َاُهم َوَاو ُکمَ  َفًظّ
دل بودی قطعًا از گرد خو و سختخویی و مهربانی کردی و اگر درشتکه با آنان نرم خدا بود

 (.159 :)آل عمرانتو پراکنده شده بودند 
 نویسد: عالمه طباطبایی می

ت قلب فظ  به معنای جفاکار بی رحم است و غلیظ بودن قلب کنایه از نداشتن رأفت و رق 
 لیلد: خداوند هرجا که مناسبت داشته از مردم به [نویسدسپس در تفسیر آیه می]باشد. می

نافرمانی هایشان اعراض کرده است. یکی از آن موارد همین آیه است که نوعی اعتراض 
ر همین اندوه ب جهتاندوه از کشته شدن دوستانشان بوده که به  سببمردم بر رسول خدا به 

ا و مستأصل شدن ما تو باعث کشته شدن دوستان م :گفتند رسول خدا خرده گرفته،
فرمود:  ای .لذا خداوند از سخن گفتن با آنان اعراض کرده و خطاب به پیامبرگردیده

ْ یِ   هِوْ ُهْم َو َفهْعُف َعْمُهْم »فرماید: َفِبما رحمه ... سپس می
َ
در ادامه آیه سیره  ؛«ِفی اْْل

خویی و عفو نرمرسول خدا را امضا کرده است چون آن حضرت قباًل هم جفای مردم را با 
 (.57/ 4:  1390)طباطبایی، و مغفرت مقابله کرده است 

ای نازل شده است که برخی از اصحاب نویسد: آیه در واقعههم می تفسیر المنارصاحب 
ند که داشت ایآن مخالفت و سستی سببمخالفت کرده بودند که به  پیامبربا در آن واقعه 

ای با نزول این آیات پس از تمرد عده (.198/ 4: 1414رضا، )رشید نیز آسیب دیده بود  پیامبر
 .ن و مجروح شدن آن حضرت بوده استانادر جنگ ُاحد و شکست مسلم دستور پیامبر 

ن با مالطفت برخورد کن و اناکند که با مسلمتوصیه می در چنین شرایطی قرآن به پیامبر
 حتی آنها را ببخش. 

  مشورت در امور

ْ ِی َفِإذا َعَزْ َ  »دهد: به عنوان حاکم جامعه اسالمی دستور می به پیامبر
َ
َو  هِوْ ُهْم ِفی اْْل

ْل َعَای ااَاّ ِ  )آل  ماندر کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل  ؛«َفَ َوَکّ
 »نویسد: عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می .(159 :عمران

َ
ک که به ی «ْ یِ َو  هِوْ ُهْم ِفی اْْل

ر د (عفو و مغفرت)لحن عطف بر مسئله عفو و مغفرت شده، شاهد بر این است که این دو امر 



 

ه بوده  و اما احکام الهی  پذیرندچون این امور مشورتاست؛ چارچوب والیت و تدبیر امور عام 
هم  (.57/ 4: 1390)طباطبایی، در همان امور اداری جامعه است  نیزخیر، پس عفو و مغفرت 
از  شودنویسد: احکامی که از مقام والیت در عصر غیبت صادر میچنین عالمه طباطبایی می

 (.126: 1391 )عبداللهی،راه شورا و با رعایت صالح اسالم و مسلمین خواهد بود 
به آن پایبند بوده و  که پیامبراست سیاستی  ،مشورت در امور :رشیدرضا قائل است

ولی باز ، قبل از غزوه احد هم بدان عمل کرده است. گرچه در جنگ احد نتیجه شکست بود
چون  ؛کند که با آنان مشورت کنتوصیه می هم قرآن ضمن تأیید همان سیاست به پیامبر

 زیرا ؛گرچه آن رأی درست هم باشد ؛نه رأی رئیس ،دیگران است یخیر در عمل کردن به آرا
 (.199/ 4: 1414)رشیدرضا، مشورت در امور برای حکومت آنان بهتر است 

ْ یِ »گوید: قطب نیز در تفسیر آیه می سید
َ
م را در نظا «شوری» اصل «َو  هِوْ ُهْم ِفی اْْل

هم باشد چنین اصلی  گذارد. حتی در زمانی که حاکم حضرت محمدحکومت بنیان می
باقی  یباید رعایت شود.این سخن قاطعی است که برای امت اسالمی شک و تردید

یکی از اصول و ارکان سیستم اسالمی است و نظام اسالمی نباید بر پایه  ؛ زیرا شوراگذاردنمی
 (.501/ 1: 1425، شاذلی)دیگری جز آن استوار باشد 

 عدالت در اداره امور اجتماع

ِو اْاَواِاَدیِن یه 
َ
ْشُفِسُكْم أ

َ
ِ  َوَاْو َعَای أ اِ یَن ِتهْاِ ْسِط ُ َهَداَء ِاَاّ ِذیَن آَ ُموا ُکوُشوا َقَوّ یَهه اَاّ

َ
أ

ْن َبْتِدُاوا
َ
ِبُتوا اْاَهَوی أ ْوَای ِتِهَمه َفاَل َبَ ّ

َ
ُ  أ ْو َفِ یًیا َفهاَاّ

َ
ِتیَن ِإْن یُكْن َغِمیه أ ْقَی

َ
ای کسانی  ؛َواْْل

آورده اید به عدالت رفتار کنید و در پاسداری از آن سخت بکوشید و برای خدا  که ایمان
 .هرچند گواه شما به زیان خود یا پدر و مادر و خویشاوندان نزدیکتان باشد ؛گواهی دهید

 توانگری و تهیدستی ،دهید توانگر یا تهیدست باشداگر آن کسی که در حق او شهادت می
پس  .ندارد که خدا به رعایت حال آنان از شما سزاوارتر است او شما را از شهادت حق باز

 (.135 :)نساءاز هوای خویش پیروی نکنید 
مصلحت خودش نباید در شهادت  به دلیلنویسد: انسان الله در تفسیر آیه میعالمه فضل



 

زیرا مصلحت عدالت که همراه با رضای الهی است مقدم بر مصلحت خویش  ؛خالف بگوید
 (.502/ 7: 1419الله، )فضلو نزدیکان خواهد بود 

برای خداوند به عدالتی اقدام  آموزد کهمی مسلمانان بهنویسد: این آیه قطب نیز می سید
خواه این مصلحت ؛و هوس، مصلحت اندیشی پاک باشد اکنند که از هرگونه عاطفه، هومی

 (.774/ 2: 1425، شاذلی)جویی گروهی، ملی و یا دولتی باشد 
زیرا عدالت موجب حفظ نظام  ؛آمده: در اینجا امر به عدالت عمومیت دارد المنار تفسیر در

 ؛ هرچندبه همین جهت شهادت دادن باید برای رضای خدا باشد ،گرددو پایداری اجتماع می
زیرا اجرای عدالت و حق بر حقوق شخصی و نزدیکان  ؛به ضرر انسان، والدین و نزدیکان باشد

 (.456/ 5: 1414)رشیدرضا، حمایت از نزدیکان در دوره جاهلیت مرسوم بود  ومقدم است 

 حاکمان و توجه به فقرا و نيازمندان

ه مسلمانان، از وظایف  حاکمان این است که نسبت به عالوه بر دستور اجتماعی قرآن به عام 
نشینی فقرا از همتا دهد دستور می توجه نباشند. قرآن به پیامبرسرنوشت فقرا و مساکین بی

 :پوشی نکن و آنها را از گرد خویش دور نکنمندان چشمخوشامد ثروت دلیلبه 
یُد  ُهْم ِتهْاَغَداِة َواْاَتِشی یِی َتّ ِذیَن یْدُعوَن َ  وَن َوْجَهُ  َ ه َعَایَك ِ ْن ِحَسهِتِهْم ِ ْن َواَل َبْلُیِد اَاّ

هِاِمیَن  مبادا به ؛ َ یٍء َوَ ه ِ ْن ِحَسهِتَك َعَایِهْم ِ ْن َ یٍء َفَ ْلُیَدُهْم َفَ ُكوَن ِ َن ااَظّ
انند خودرخواست کفرپیشگان توانگر، مؤمنان تهیدستی را که هر صبح و عصر خدا را می

برانی، نه چیزی از حساب اعمال آنان بر عهده توست و نه جویند از خود و قرب او را می
چیزی از حساب اعمال تو بر عهده آنان است که بخواهی آنان را از خود برانی اگر چنین 

 .(52 :) انعام کنی از ستمگران خواهی شد
دهد اجازه طرد فقرا را نمی گوید: اگر خداوندنیز در تفسیر آیه می المنارصاحب 

 ـمانند امراء و قضات یا غیر آنها ـ تر از آن حضرت چگونه ممکن است که برای افراد پایین
 (.443/ 7: 1414)رشید رضا، چنین حقی وجود داشته باشد 



 

 مسئوليت حاکمان در قبال امور معنوی جامعه

 ،پذیرندتمام مشکالت آن را می یکی از اموری که حاکمان گاه از روی ضرورت بدان تن داده و
مانند  ؛مسئله جهاد در راه خداوند است. جهاد در راه خدا دارای اهداف متعددی است

حمایت از مظلومان یکی از اهداف مهم جهاد در اسالم رفع فتنه و جلوگیری  و حاکمیت دین
ی اَل َبُكوَن ِفْ مَ »فرماید: از فساد است. قرآن می یُن ِاَاّ ِ َوَقهِبُاوُهْم َحَ ّ با ایشان  و ؛«ة  َویُكوَن ااِدّ

 (.193)بقره:   ... کن شود و دین از آن خدا گرددکارزار کنید تا به کلی فتنه ریشه
 نویسد: فتنه در لسان این آیات به معنای شرک است به اینمی المیزانعالمه طباطبایی در 

ن مکه مردم را وادار اطور که مشرکآن را بپرستند آن و برای خود اتخاذ کردهرا که بتی صورت 
 (.63/ 2: 1390)طباطبایی، کردند به آن می

ین بود ن نسبت به دافتنه مشرک کند:ن را در دین معرفی میاالله نیز فتنه مشرکعالمه فضل
ن از وطن و... اناکه با انواع فشارها اعم از تهدید، شکنجه، فریب دادن، بیرون کردن مسلم

 :ن استانااسالم شدیدتر از کشتن خود مسلم ری نسبت به دین در نظرگهمراه بود و فتنه
َ ُدّ »

َ
 (.78/ 4: 1419الله، )فضل «اْاَ ْ ِل ِ َن  َواْاِفْ َمُة أ

ن بر سر راه ایجاد مجتمع اسالمی از جهت اخالقی، ااین فشارهای مشرک»نویسد: در ادامه می
 (.79)همان:  «کردزیرا زمینه انحراف از حق را فراهم می ؛روحی و روش زندگی اسالمی مانع بود

 کند: ، ایجاد انحراف در اعتقادات مردم ذکر میمن وحی القرآنرشیدرضا نیز فتنه را همانند تفسیر 
مراد از فتنه ایجاد مانع نسبت به دین مسلمانان بود از طریق اذیت، شکنجه، اخراج از وطن 

زیرا هیچ مصیبتی بر انسان  ؛بدتر از کشتن آنان است موارد و مصادره اموال آنان که این
تر از آزار و اذیت او نسبت به اعتقاداتش نیست، اعتقاداتی که به وسیله عقل آن را سخت

 (.210/ 2: 1414رضا، رشید )دریافت کرده و عامل سعادت اوست 

 المللقرآن و تحول تربيتی در روابا بين

لل المن در روابط بینانابدیل قرآن در تحول تربیتی مسلمبی در این بخش از تحقیق به نقش
 :گیردپرداخته و این مهم در چند زمینه مورد بررسی قرار می



 

 آميز با مللارتباط مسالمت. 1

بخش آن روحیه سلم و مدارا با دیگران وملل دیگر در میان پس از ظهور اسالم و تعالیم حیات
 ن به پیروان خویش آموخت:زیرا قرآ ؛ن تقویت گردیدانامسلم

هِه »با مردم از هر دین و مذهبی که باشند به زبان خوش سخن بگویند:  :اوالً   ُقوُاوا ِااَمّ
 .(83)بقره:  «ُحْسمهً 

 این تعبیر کنایه از ُحسن معاشرت با مردم»نویسد: عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می
 .(219/ 1: 1390)طباطبایی،  «است. چه کافر باشند چه مسلمان

هم  (.82 :)مائدهداند قرآن دوستی مؤمنان با مسیحیان غیرمتکبر و غیرظالم را مطلوب می :ثهشیهً 
 (.7: )ممتحنهمیان مسلمانان و دشمنان آنان دوستی پدید آید که کند چنین ابراز امیدواری می

تر نمحبت آسا ن نیستند ارتباط توأم با مروت وانااز آنجا که ملل دیگر نیز دشمن مسلم
 خواهد بود. 
 کند:نیز به مالک اشتر توصیه می علیحضرت 

باید قلب خود را از محبت نسبت به مردم سرشار نمایی، مردمی که یا برادران دینی تو »
 علی حضرت جادر اینـ  (53)نهج البالغه، نامه  «هستند یا در آفرینش همانند تو هستند

 نماید.محبت به همه افراد بشر از هر مذهب و ملتی را توصیه می
ار حسود و کند و به عفو و چشمقرآن خشونت را نفی می :ثهاثهً  پوشی حتی نسبت به کف 

زیرا اندیشه سیاسی اسالم از جهاتی با خشونت در ؛ (13؛ 109)بقره: دهد شکن فرمان میپیمان
هدف قدرت و حکومت در اسالم را آموزش مردم و  نهج البالغهنیز در  تضاد است. علی

بالغه، )نهج الکند ها و توزیع درست بیت المال ذکر میفراهم کردن زمینه تکامل و تعالی انسان
بنابراین مردم و حاکمان باید در صدد تحقق عدالت باشند و اگر جامعه پذیرای  (. 105خطبه 

 زیرا خشونت از مصادیق فساد است.  ؛ردعدالت نباشد نباید آنان را مجبور به پذیرش ک
 در جایی دیگر فرمود:  علی

تواند شما را توان به راه اصالح آورد تنها چیزی که میدانم چگونه شما را میمن می»



 

 «کنمولی من برای اصالح شما خودم را دچار فساد نمی ؛اصالح کند زور و شمشیر است
 .(273تا: بی )مفید،

د کنهای متعددی که برای جهاد بیان مینیز با توجه به قیدها و شرطآیات جهاد در قرآن 
 .دهداقدامات را در حد بازدارندگی و مقابله به مثل اجازه می

داند. ها میترین شیوه حل مسائل و رفع خصومتوگو را اصلیقرآن کریم گفت : اتتهً 
و  (64 ـ 59 )اعراف:نماید: وگوی انبیا با مخالفانشان اشاره میخداوند در موارد متعدد به گفت

پرستان و دشمنانش کند که با بت. به پیامبر اسالم نیز امر می(83ـ  4)انعام: و  (124ـ  105 )شعراء:
 :وگو را در پیش گیردشیوه گفت

ْحَسُن »
َ
ِ ی ِهی أ َك ِتهْاِحْكَمِة َواْاَمْوِعَظِة اْاَحَسَمِة َوَجهِدْاُهْم ِتهَاّ ِتّ  .(125: )نحل «اْدُع ِإَای َسِبیِل َ 

 عدم پذیرش والیت کفّار بر مسلمين. 2

 مسلمانانخدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر »فرماید: خداوند در قرآن می
کند از اینکه به والیت مؤمنان را نهی میهمین سوره  143قرآن در آیه  (.141)نساء:  «داشته باشند

کند ن را ترک گویند. در آیه بعد نیز مسئله را تعلیل میاو والیت مؤمن و سرپرستی کفار بپیوندند
 (.119/ 5: 1390)طباطبایی،  داندمیو پذیرش والیت کفار و ترک والیت مؤمنان را نفاق 

 نویسد: می نارالمصاحب 
شود. مفید عموم است. پس شامل هرگونه راه سلطه و نفوذ می ونکره در سیاق نفی  «سبیل»

. صواب اند درست نیستبنابراین سخن کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته
رشیدرضا، )ندارند  مسلمانانکفار هیچ گونه راهی بر  واین است که بگوییم نفی سبیل عام است 

1414 :5 /466.) 
 نویسد:نیز در همین راستا می المیزانصاحب 

 لمانانمسبر یعنی کفار نه در دنیا  ،احتمال دارد نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد»
مادامی که به لوازم ایمان  ،ن به اذن خدا دائمًا غالبنداشوند و نه در آخرت. مؤمنمسلط می

 (.117/ 5: 1390)طباطبایی،  «ملتزم باشند



 

 (.782/ 2: 1425 ،شاذلی) آیدبه دست مینیز  تفسیر فی ظاللهمین معنا از 
: ما از این آیه موضع سیاسی، اقتصادی و گویدمیالله نیز در تفسیر آیه عالمه فضل

آوریم که نباید اجازه سیطره کفار داده شود. را در برابر کفار به دست می مسلماناناجتماعی 
ای عمل کنند که کفار راهی بر آنان، سرزمین و اموالشان به گونه :عملی آیه این استمقتضای 

 (.514/ 7: 1419الله، )فضلپیدا نکنند 
آل  ؛144: )نساء نمایداز آیه فوق و هم چنین آیات دیگر که دوستی با کافران را تحریم می

را  مانانمسلبر  کافرانراه هرگونه سلطه  اً که خداوند متعال تشریع شوداستفاده می ،(118: عمران
مسدود کرده است. به همین جهت در روابط با کفار هرگونه روابطی که منجر به سلطه آنان 

زیرا روشن است که مراد از نفی سلطه، نفی فیزیکی و  ؛گردد در شریعت تحریم شده است
ا حدودی و ت مسلماناننفی سلطه فیزیکی و تکوینی به همت و تالش  ؛ چونتکوینی نیست

نفی سلطه تشریعی و قانونی کفار است از آن شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد. پس مراد 
 . باز نکرده است مسلمانانای را برای کفار علیه یعنی شریعت اسالمی و قرآن هیچ راه سلطه

 دفاع از مظلوم. 3

. کندمینش نشان داده و دفاع انسان به صورت طبیعی در برابر هر تجاوز و یا احساس آن واک
سوره حج  40سوره بقره و آیه  251 و 246طبیعی دانسته و در آیاتی چون  یقرآن نیز آن را امر

 به آن اشاره کرده است.
قرآن کریم در بیان تشریع حکم دفاع در آیات فوق جلوگیری از فساد، دفع ظلم و ستم از 

 ،گرچه از نگاه قرآن فقط دفاع از خود و جامعه مطرح نیست ؛کندشخص و جامعه را ذکر می
 بلکه در فلسفه تشریع دفاع از مظلومان نیز مطرح گردیده است.

 رانص»دفاع از خود و افراد قبیله مطرح بود تا جایی که معروف بود  تنهاعصر جاهلی  در
 ای آنان مطرح نبود. و توجه به مشکالت غیرخود و افراد قبیله بر ،«او مظلوماً  اخاک ظالماً 

اش دعوت عصبیت عبارت است از احساسی که فرد را به یاری خویشاوندان پدری»



 

ه چه ظالم باشند و چ ،کندورزند بسیج میکند. او را بر ضد کسانی که با آنان دشمنی میمی
 .(392/ 4: 1976جوادعلی،  ؛607/ 1: 1404)ابن منظور،  «مظلوم

ای شایسته نبود که از برادرش بپرسد برای چه در آن مهلکه قبیلهاز نظر عصبیت و برادری 
چه تجاوزکار باشد و چه مورد  دادمیخواهی او را جواب افتاده است. بلکه باید ندای یاری

 (. 393همان:  )جوادعلی، باشدتجاوز واقع شده 
 طریکه خ برخاست بخش خویش به مبارزه با عصبیت جاهلیقرآن کریم با تعالیم حیات

آن عصبیت را تبدیل به حمایت از دین، جهاد در راه خدا و تالش در  برای روح انسانیت بود و
 اساس موازین اسالم نمود.  جهت دفع ظلم و یاری مظلوم بر

ه اعراب جاهلیهمان از مؤسسان آن  حلف الفضول که پیامبر ،گونه که برخالف روی 
قبل از بعثت بود به عنوان تنها پیمانی که برای حمایت از مظلوم بدون توجه به اینکه از قوم و 

 (.26/ 1: 2001)طایی، کننده باشد تدوین گردیده بود قبیله حمایت
 فرماید:قرآن به پیروان خویش می

دکانی که ناتوان شمرده برای شما چه سودی دارد که در راه خدا و در راه مردان و زنان و کو
ارا ما گویند پروردگجنگید همانان که مینمی انداند و مورد ستم کفرپیشگان قرار گرفتهشده

را از این شهری که مردمش ستمگرند بیرون بر و از جانب خودت برای ما سرپرستی بگمار 
ر دار   (.75)نساء: و از نزد خویش برای ما یاوری مقر 

 نویسد:در تفسیر آیه می المیزانصاحب 
اسالم هرچند هر سبب و نسبی را در برابر ایمان هیچ و پوچ دانسته و لکن همین هیچ و پوچ 
را در ظرف ایمان معتبر شمرده و بر هر مسلمان واجب است که به خاطر برادران مسلمانش 

 ی و سایرکه سبب ایمان بین او و آنان برادری برقرار ساخته و نیز به خاطر برادران تن
 (.420/ 4: 1390)طباطبایی، فداکاری نماید  ،خویشاوندان در صورتی که مسلمان باشند

الله نیز تشریع جهاد را برای اقامه عدل در روی زمین و رفع ظلم از هر انسان عالمه فضل
 (254/ 7: همانالله، )فضل دارد.و ایجاد امنیت برای زندگی افراد در سایه حکم خدا بیان می



 

 نژادپرستی نفی. 4

ریواسطه برته های اجتماعی بقرآن کریم در راستای تربیت پیروان خویش و زدودن آسیب
 از جمله: ؛های قومی و نژادی راهبردهایی ارائه نمودجویی

 داندخلقت همگان را یكسان می الف.

هایی تیره هایی بزرگ وهان ای مردم ما شما را از یك مرد و یك زن آفریدیم و شما را تیره
کوچك قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه اینکه به یکدیگر فخر کنید و فخر و کرامت نزد 

 (13 :)حجرات ترین شماستاترین شما با تقوخدا تنها به تقواست و گرامی
ها و همچنین راز تفاوت آنها و معیار در این آیه خداوند تصویری شفاف از خلقت انسان

 کند.اسالم را بیان میگذاری در ارزش
 کند. ها را بیان مینیز خلقت یکسان انسان (189: اعراف؛ 1: )نساء دیگر در آیات کهچنان

 نویسد:این مسئله می موردعالمه طباطبایی در 
گیری ها از همسران سفید، سیاه، سرخ و زرد و یا فرضیه شکلگیری انسانفرضیه شکل
هایی مانند آمریکا و برخی دیگر از دنیای جدید و سرزمینها از دنیای قدیم و برخی انسان

و همسرش ختم  ها را به آدماند با آیاتی که نسل انساناسترالیا که اخیرًا کشف شده
 .(257/ 16: 1390)طباطبایی،  شوندکند رد  میمی

ن نه اینکه ای ،داردها را بیان میها شناخت بهتر افراد و گروهراز تفاوت موردهمچنین آیه در 
 های ظاهری دلیل برتری گروهی بر دیگران باشد.تفاوت

 نویسد:عالمه طباطبایی می
کند. معنای آیه این است که ما شما را از یک پدر و مادر نفی می آیه فخرفروشی به نسب را

های خلق کردیم و فرقی میان سفید و سیاه، عرب و عجم نگذاشته ایم. قرار دادن شما و گروه
ه برای بلک ،رگ و کوچک)ملت، قوم و غیره( برای فضیلت برخی بر برخی دیگر نیستبز

شناخت یکدیگر است تا بدین طریق امور اجتماعی شکل گرفته و روابط و تعامالت شما 
استوار گردد که اگر افراد قادر به شناخت یکدیگر نباشند پیوندهای اجتماعی گسیخته و 

 .(160/ 21همان: الله، فضل ؛326/ 18: 1390ایی، )طباطبرود بشریت رو به زوال می



 

 نویسد:قطب نیز می سید
ها برای شناخت و تعامل و همکاری اجتماعی است، مالک برتری به تقواست. این اختالف

ت های جاهلی با تمام صور و اشکالش مبارزه گردید. تا در سایه این دیدگاه با تمام عصبی 
زیرا تمام اینها  ؛بگیرند نه پرچم وطن، قوم، جنس و ... نظام انسانی تحت پرچم خدا قرار

 .(3348/ 6: همان ،شاذلی) به وسیله اسالم ملغی شد

 کند نه ذاتیگذاری را اکتسابی بيان میقرآن مالک ارزش ب.

قرآن کریم ارزش ،دانند. در مقابلها را رنگ، قوم، نژاد و ... مینژادپرستان مالک برتری انسان
سوره حجرات مالک برتری را  13آیه  بنا نهاده و درگذاری را بر معیارهای حقیقی و راستین 

 ؛های انسانی محقق خواهد شدتقوا بیان کرده که در سایه تالش انسان در راستای خصلت
های های قومی و نژادی بوده است و این که ویژگییه درباره الغای تبعیضآزیرا شأن نزول این 

آید مالک ارزش واقعی انسان است ها به دست میدر سایه پاالیش روح از آلودگی نفسانی که
 .(203/ 9: 1372طبرسی،  ؛200/ 22: 1371 )مکارم شیرازی،

 عدم تسامح و تساهل در اصول

با دیگر ملل مورد پذیرش معارف قرآن  مسلمانانارتباط و همکاری  ،المللدر حوزه روابط بین
در مورد اصول با دیگر ملل منع  تسامحقرار دارد، در عین حال قرآن کریم پیروان خویش را از 

در  ،ندکندر عین حالی که با دیگر ملل ارتباط برقرار میتا خواهد کرده و از پیروان خویش می
 خرج ندهند. ای را بهگونه مسامحههیچ ـ مانند توحید و...ـ اصول 
وگو ترین مباحث اعتقادی نیز گفتحالی که مردم عصر جاهلی، حتی در مورد اصولی در

نمودند. در تفسیر قمی در شأن نزول سوره کافرون از قول امام نشینی میکرده و عقب
 نویسد:می صادق
سال خدای تو را  آمده و به حضرت پیشنهاد کردند که ما یک ن نزد پیامبرامشرک»

های ما را بپرستید و سپس سال بعد ما خدا را بپرستیم و سال بت شما نیز یکو  پرستیممی



 

 .(445/ 2: 1363)قمی،  ...«همچنین 
 نویسد:عالمه طباطبایی در تفسیر سوره کافرون می

دهد به اینکه برائت خویش از کیش وثنیت را آشکارا در این سوره رسول خدا دستور می
ا ... پس کفار باید ت آنان خبر دهد که مسلمانان پذیرای کیش آنان نیستنداظهار کرده و به 

 (373/ 20: 1390)طباطبایی، مأیوس گردند  ابد از سازشکاری و مداهنه رسول خدا
 نویسد:الله نیز میعالمه فضل

می توان از این آیات در امور کلی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین 
کوتاه  جایی برای ،کرد که در امور کلی که مرتبط با خط مستقیم و هدف نهایی استاستفاده 

الله، )فضلتوان در تعامل با دیگران کوتاه آمد آمدن نیست ولی در امور فنی و جزئی می
 .(459/ 24همان: 
کنندگان پیروی ای پیامبر از تکذیب» فرماید:می نیز به پیامبر 9و  8در سوره قلم آیات 

یدا پآنان دوست دارند که تو در کار دین خود کوتاهی کنی و اندکی به آیین آنها گرایش  .مکن
 .«حه کنند و به دین تو اندکی گرایش نشان دهندمدر این صورت آنها هم در دین خود مسا کنی

 نویسد:عالمه طباطبایی در تفسیر آیات فوق می
پس با ایشان به هیچ  ،و گمراهندگران مفتون حال که تکذیب :معنای جمله این است»

 .(371/ 19:  1390)طباطبایی،  «وجه نه زبانی و نه عملی موافقت نکن

 نتيجه 

رداخته پ در بخشی از این مقاله به نقش قرآن در تحول تربیتی در حاکمیت ملی )اداره اجتماع(
اما  ،بودالعرب فاقد یک نظام حاکمیتی منسجم و واحدی ةشد. تا پیش از نزول قرآن، جزیر

اش پس از نزول اصل تشکیل یک نظام حاکمیتی برآمده از والیت خداوند و بندگان برگزیده
مانع از حاکمیت  ،ومرج و از هم گسیختگی اجتماعیسیس گردید تا عالوه بر سد راه هرجأت

جباران و ستمگرانی شود که تجسم حاکمیت طاغوت بوده و ظلم و استثمار ضعیفان را 
رو قرآن در راستای تربیت حاکمان آنان را به از همین .دهندیش قرار میسرلوحه عمل خو



 

گیری از مشورت، رعایت عدالت اجتماعی و توجه به امور معنوی پرهیز از خشونت، بهره
 نماید.جامعه سفارش می

جموع . از مه شدالملل پرداختدر بخش دیگر، به نقش قرآن در تحول تربیتی در روابط بین
ساز زندگی مسالمتبخش خود زمینهتوان نتیجه گرفت: قرآن با تعالیم حیاتمی گذشتهمطالب 

جوی عرب جاهلی که موجب آمیز با ملل دیگر را فراهم ساخته و با مداوای روحیه خشن و بهانه
 .تبدیل نمودساز درگیری و جنگ با اقوام و ملل دیگر بود ایشان را به ملتی متمدن و فرهنگ

یرند. اگر گ در عین ارتباط و تعامل با کفار نباید تحت سلطه آنان قرار لمانانمسبنابراین 
 هستیم بدان حهت است که برخی مسلمانانامروز نیز شاهد استیالی نظام سلطه بر سرنوشت 

بخش قرآن در عدم واگذاری سرنوشت خویش به کفار از حکام مسلمان از دستور حیات
 ذلت و خواری آنان گردیده است. اند و همین امر موجبفاصله گرفته

غیر  بور این نتیجه حاصل شد که قرآن کریم تعصب و غیرت را باطل وزاز مطالب م
به این  است بلکه این امر طبیعی و فطری را در مسیر صحیح تربیت نمودهداند، نمیاخالقی 

 :معنا که تعصب
ًه ظهِامأخهَک  ُاشصی: »پایبند بودندگونه که اعراب جاهلی بدان : نباید بر باطل باشد آناوالً 

 .«أْو َ ْظُاو هً 
خون را باطل و به جای آن رابطه : تعصب و غیرت محدود به خود، افراد قبیله و همثهشیهً 

آموخت که باید از هر مسلمان مظلومی در صورت لزوم  مسلماناندینی را مستقر نمود و به 
 دفاع نمایند.

وظیفه دارند تا به کمک کسانی که از آنان یاری  مسلماناننیز  : در روابط با دیگر مللثهاثهً 
 خواهند بشتابند.می

تعصب جاهلی جای خود را به همدلی و ُاخوت داد  ،بخشحیات هایدر سایه این دستور
روند. از طرفی نیز از اینکه افرادی در نه به کسی ظلم نموده و نه زیر بار ظلم می مسلمانانو 

 نمایند.ان دچار استضعاف شوند جلوگیری میجامعه و پیرامون آن



 

رو قرآن کریم و تعالیم اسالمی در عین توصیه به حب الوطن )دوست داشتن وطن( از آن
گردد، تمایزات قومی، نژادی، که نژادپرستی موجب تعارض و اختالف میان ملل جهان می

 اینکه مالک برتری افرادخلقت یکسان بشر و  ،زیرا از منظر قرآن ؛وطنی و... را رد کرده است
شود و نه مباحث نژادی، هرگونه فخرفروشی به نژاد و نسب در سایه تالش اخالقی میسر می

 های اجتماعیلغو شده، زمینه رشد کماالت اخالقی در سایه فضایل انسانی فراهم و از آسیب
 و اختالفات جلوگیری شده است.

اما  ،کندن را به پیروان خویش توصیه میآمیز با کفار و مشرکاگرچه قرآن زندگی مسالمت
هرگز آنها را در تعامل با دیگر ملل و ادیان به تسامح و تساهل نسبت به اصول دعوت نکرده 

و  باشد. لذا قرآن به پیامبربلکه اساس قرآن بر عدم سازش با باطل و پیروان آن میاست، 
کند که هرگز کمترین انعطافی در برابر پیشنهادهای انحرافی مشرکان از مسلمانان توصیه می

 خود نشان ندهند.
این مسئله امروز باید سرلوحه کار مدیران جوامع اسالمی قرار بگیرد تا از طریق آن ضمن 

 دستیابی به عزت، موجب نا امیدی دشمنان گردند.
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