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 دهیچک

 قیرآن سیوره پنجمیی  ،قرآن فعلی ترتیب در شود، می خوانده نیز المنقدها و عقود های نام به که مائده سوره     

 سیه سیی و هفتصد و هزار یازده و کلمه( ۲۰۱۲)چهار و هشتصد و هزار دو آیه، ۰۲۱ دارای سوره ای . است کریم

هدف  .است شده نازل مدینه در آیات باقی شده، نازل الوداع حجه در که آن سوم آیه بجز و  است حرف( ۰۰۷۱۱)

حاکمان اسلامی همان عاملان قدرت می سوره مائده می باشد.  مؤلفه های سیاسی حاکمان اسلامی در ،ای  پژوهش

د. نید اراده خود را بر آنان تحمیی  نماینتوان باشند که از توانایی و تأثیرگذاری یا نفوذ بر دیگران برخوردار بوده، می

د، در جایگاه حاکم قرار گرفته، اعمال قدرت می ناجتماعی در نظر گرفته شو –دی اگر در زندگی سیاسی افراچنی  

از  د. و مهم تری  سؤالی که در ای  پژوهش باید پاسخ داده شود ای  است که عام  قیدرت ییا حیاکم اسیلامینکن

 روشی  مائیده سیوره آییات بیه توجه بابنابرای  ده کیست و باید به چه ویژگی هایی آراسته باشد. دیدگاه سوره مائ

 الهی قدرت حوزه جا همهو  .اوست اختیار در و بوده الهی ملک هست آن در که آنچه هر و هستی همه که گردید

 زمیی  و آسیمان در کیه آنچه هر و هستی رب مالک او و دارد قرار پروردگار مطلق قدرت تحت هستی همه و بوده

 بیه امر ای  برای را نمایندگانی و نموده فرمانروایی خویش ملک بر است قادر بخواهد که گونه هر و. باشد می است

 سیاسی حاکمیت که است ای  انسانها به نسبت خداوند سیاسی های پیمان و عهد از یکی. دارد ی سگ مردم سوی

 چرا. نمایندن مخالفت و کشی گردن الهی، نمایندگان و رسولان برابر در و گذارند احترام آن به و پذیرفته را خداوند

 .اوست اختیار در هستی همه و است متعال خداوند آسمان و زمی  مطلق فرمانروای تنها که

 هاکلید واژه

 .قرآن کریم ،سوره مائده ،ی سیاسیمؤلفه ،حاکم اسلامی

                                                                 
 )نویسنده مسئول( ، ایرانتهران ،(ص)ءانشگاه خاتم الانبیامدرس گروه معارف د ،و حدیث نآقر موخته دکتری علومآ دانش *

alisaeidi5555@gmail.com 
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 مقدمه

سیاسی از توان تحمی  اراده خود بر تابعان برخوردار است. ای  شخص اگر در جامعه و در حاکم      

سیاسی در نظر گرفته شود، در جایگاه اعمال کننده قدرت قرار می گیرد.  –فعالیت های اجتماعی 

أَ »قرآن کریم قدرت نامحدود و لایزال را در همه ی قرآن و سوره مائده به خداوند اختصاص داده است: 

َو کانُوا أَشَد َ مِنْهُْم قُو َةً َو ما کاَن الل َهُ وَ لَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرِْض فَیَنْظُرُوا کَیَْف کاَن عاقِبَةُ ال َذِیَ  مِ ْ قَبْلِهِم

مردم در روی زمی  ؛ آیا (44 )فاطر:« فِی الس َماواِت وَ لا فِی الْأَرِْض إِن َُه کاَن عَلِیما قَدِیرا لِیُعْجِزَهُ مِ ْ شَی

سیر نکرده اند تا عاقبت کار ستمگران پیش از خود را که نیرو و اقتدارشان بیش از اینان بود )به دیده 

عبرت( بنگرند که چگونه شد؟ و هیچ موجودی در آسمان ها و زمی  از قدرت خدا نتواند کاست که 

به قدرت مطلق الهی اگر افرادی دارنده  بنابرای  با توجه همانا خدا در ازل و ابد عالم قادر مطلق است.

  قدرت و اختیاری باشند، ای  قدرت اعطای خداوند است.

سیاسی بوده، در  –ساحت سیاسی حاکم اسلامی از که  تری  مفاهیم در بررسی های اجتماعی      

ماعی، محوری تری  مفهوم و کشمکش ها و پژوهش های لم سیاست، فلسفه سیاسی و علوم اجتع

ای   رساند. مسائ  و دشواری های سیاسی یاری میاری بوده است و فهم آن به فهم سیاسی بسی

پدیده معمولا هنگام بحث از اقتدار، عدالت، آزادی، مشروعیت، حاکمیت و مانند آن، حضوری جدی 

و مسلکی انتقادی، کلیت ساختار و نظام ارزشی داشته و دارد و هنگامی جدی تر می شود که آیی  

چالش خواند و ایستارهای مسلط را به پرسش گیرد. در ای  مواقع، یکی از پرسش های حاکم را به 

اولیه، پرسش از مؤلفه های حاکم اسلامی، منشأ آن، چگونگی اِعمال و مشروعیت آن است؛ آن گونه که 

 در تحول بنیادی  دوران پسامدرنیته، با خوانش جدید از دی  و علم و ارتباط آن ها در قالب تعارض و

  عدم تعارض علم و دی ، نیازمند بررسی های درون متنی و برون متنی از قرآن است.

سیاست و قدرت در سرشت قرآن، حصَه ای از هستی الهی دارد و هر مقدار که هستی آن به      

سمت سلطنت و احکام الهی سیر می کند، قداست و اهمیت بیشتری به همراه دارد. و در ای  نگرش، 

درت مطلق الله است و خواست  حاکم اسلامی در سوره مائده رسیدن به کنه هستی مطلق همان ق

خلیفة اللهی است؛ خواستی پایان ناپذیر و مطلوبی نامحدود و حرکت در جهت آن قدرت برتر، حرکتی 

 مائده ی سوره کلی سیاق که ای  کلام ماحص  همیشگی است؛ زیرا هستی مطلق، نامنتهاست.

 دهم سال در. است ذبح و صید از حرام و حلال به متعلق که است شرعیه احکام و ولایت متضم 

 و کتاب اه  های توطئه عمیق تأثیر اسلامی، ی جامعه در امنیت و اقتدار تثبیت با همزمان هجری

 است؛ ملموس ها القلب مریض و مسلمانان از برخی قلوب در تبوک، جریان در منافقان های فرافکنی
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 که را بزرگی و امنیت نعمت قدر خواهدمی هاالقلب مریض و آورندگان ایمان از قرآن که صورتی به

 به ولایت، سایه در و. بگذارند ارج را آورده ارمغان به هاآن برای نبوت و ولایت نیروی ی سایه در اسلام

 (.۰۰: مائده) نمایند عم  هاست،آن آخرت و دنیا سعادت باعث که اسلامی احکام

 طرح الهی مطلق فرمانروایی و سیادت اساس بر قرآن در خاصی سیاسی نظام که ای  به توجه با     

 مفاهیم استخراج به قرآنی علوم و سیاسی علوم رشته دو از مندی بهره با آنیم بر لذا است گردیده

 به آن نزولی ترتیب در قرآن های سوره آخری  جمله از مائده سوره. بپردازیم قرآنی آیات از سیاسی

 در ما بنابرای . است اجتماعی و سیاسی ابعاد در الهی های توصیه آخری  گیرنده بر در و آید می شمار

 سوره محوری مضمون ساختاری، مضمونی تحلی  روش از استفاده با تا هستیم صدد در پژوهش ای 

 .نماییم بیان را سوره سیاسی مضامی  سایر با آن ارتباط چگونگی و آورده بدست را مائده

  چیست؟ مائده سوره مؤلفه های سیاسی حاکمان در مهمتری   -

  ؟کیست مائده سورهمنظور از حاکم سیاسی در  -

 شود؟می بندی صورت چگونه سوره محوری مضمون با مائده سوره سیاسی هایدلالت -

 

 مائده سوره نزول ضای. ف1

 دعوت عهد، وفاى بییه ها القلب مریض و اصحاب اى، مقدمه هیچ بدون مائده سییورة سییرآغاز در     

 موضوع ای  ارتباط توان نمى امییا نماید، مى کلى موضوع یک به دعوت آیه ظاهییراً گرچه شوند؛ مى

 مفهوم ای  چه آن. گرفت نادیده اصحاب میان در شکنى پیمان شیییوع و آیات نزول زمان اوضاع با را

 بی  در رایج مشکلات از یکى موضع چندی  در و سییوره ی ادامه در که اسییت آن کند، مى تقویت را

 ظاهری ایمان محصول که شکنی پیمان داند؛ می معطوف پیامبرانشان با شکنى پیمان به را یهودیان

 با خود های پیمان نیز نصارا اسرائی ، بنی بر علاوه(. ۰۲: مائده) باشد می شان منفی عملکردهای و آنان

 (. ۰4: مائده) شدند کینه و دشمنی دچار دلی  همی  به و گرفته نادیده را خداوند

 در را خود قریش و شد فتح مکه چون و بود قریشیان آن از عرب، پیشوایی و زعامت اسلام، از پیش     

 را خود نیز حجاز مردم سایر دنبالش به و شد پیامبرش تسلیم دید، ناتوان( ص) پیامبر و اسلام با مقابله

 فی الذی  فتری» آیه از(. ۲۱1ص ،4ج ش،۰۱۷1 هشام، اب ) گرویدند اسلام به فوج فوج و کرده تسلیم

 القلب مریض بر منطبق که( 1۲: مائده) «دائرة تصیبنا آن نخشی یقولون فیهم یسارعون مرض قلوبهم

 نظام: آورد دست به ای اندازه تا را سوره نزول زمان در مدینه بر حاکم سیاسی فضای توان می هاست،

 منافقان و کوشیدند می آن تقویت و تثبیت در دینی مسئولان و بود شده مستقر مدینه در اسلامی
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 در تا داشتند روابطی خارج، در مشرکان با و کردند می ناامنی احساس غیرموحد، های اقلیت و داخلی

 پی در مدینه بیرون در نیز مشرکان. باشند داشته خود نجات برای راهی اسلام، شکست صورت

 زمان تری  متناسب افراد ای (. 49۱ص ،۲۰ج ش،۰۱۷۰ آملی، جوادی. )بودند اسلامی نظام براندازی

 جهت ای  در عمرشان اواخر در پیامبر عملی های تلاش نتیجه در. دانستند می پیامبر رحلت از بعد را،

 مختلف های بیان با دلی  همی  به بزند، پیوند ولایت یعنی الهی ناپذیر زوال سنت به را اسلام که بود

 کلینی،) منزلت ،(۰۲۱ص ،۰۰ج ق،۰4۱۱مجلسی، ؛19ص ق،۰4۰۱صدوق،) وزارت حدیث در

 ق،۰4۱۱ مجلسی،) وزارت و طیرمشوی ،(۲4ص ،1ج ق،۰4۰۱ بخاری، ؛۰۱۷ص ،۰ج ش،۰۱۲9

 در و الوداع درحجة باز پرداخت، کار ای  به... و( ۰۲۷ص ،۰۱ج ق،۰4۱1 هندی، متقی ؛۱11ص ،۱۰ج

 .کرد بیان را عترت و قرآن همگونی تمام صراحت با و نمود گوشزد را آن خم غدیر

 و زمان آن سیاسی فضای آلودگی از ،(ع) المومنان امیر ولایت پذیرش عدم از پیامبر ترس بنابرای      

 شهامتی همه با( ص) پیامبر که ای گونه به دارد، حکایت وضعیت آن از ها القلب مریض تأثیرپذیری

 امر نکرد، دریافت ،(۲۷: مائده) «الناس م  یعصمک والله» آیه در را الهی ضمانت دستور تا داشت که

 اه  همچون مسلمانان که کند می بیان خداوند مائده سوره در. نگذاشت میان در مردم با را ولایت

 فضای بنابرای . باشند پایبند ولایت الهیِ  عهد به و ندهند الهی حاکم و حکم در تغییر و تعطی  کتاب،

و حاکم سیاسی  ولایت عهد به پایبندی همان که است سوره اصلی غرض از حاکی مائده سوره نزول

 .باشد میمنتخب از ناحیه خداوند 

 

 

 

 الهی حاکمیت و سلطنت اصل. 2

 و فراگیر و مطلق گاه که است آن شدن دار اختیار و چیز یک بر تسلط معنای به اص  در ملک واژه     

 هستی های پدیده به نسبت خداوند بودن اختیار صاحب و تسلط. است معنایی دامنه با و محدود گاه

 اجتماعی و سیاسی مقدرات و سرزمی  یک به نسبت بشری افراد مالکیت و تسلط و نخست نوع از

 که گویند را کسی ملک بنابرای  است، دوم گونه از گوناگون منافع و ها دارایی انواع نیز و آن مردمان

 راغب) کند فرمانروایی آنجا ساکنان بر گرفته، دست در را آن امور زمام سرزمی ، یک بر تسلط با

 .(۰9۱ ش، ص۰۱۲۰ مصطفوی،؛ ۲99ص ،۰4۰4، فیومی 4۷ ، ص۰4۰۲ اصفهانی،
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 سلطه متعلق نیست، قدرت و قوه از جدا که است سیطره و سلطه معنی به( میم ضم به) ملک     

 شؤون و امور در مداخله سرچشمه مردم بر سلطه هست که چیزی املاک، و اموال یا باشد مردم خواه

 هر جامع و است، بخشیدن و فروخت  طریق از آن در تصرف مایه ،مال بر سلطه که همچنان آنهاست،

 می متفاوت سلطه از هدف متعلق، اختلاف خاطر به و است متعلق به مربوط تفاوت و تسلط همان دو

)مدرس  هست الهی بهشت و زمی  بر خداوند مطلق فرمانروایی از نمادی کریم، قرآن در ملک. باشد

 گونه ای  هستی ملک مالک عنوان به را خود مائده، سوره در متعال، خداوند .(1۰، ص۰۱۰۱زاده، 

 بَشَر   أَنْتُمْ  بَ ْ َم یُعَذِ بُکُْم بِذُنُوبِکُْم قُْ  فَلِ  وَأَحَِب اؤُهُ  اللَ هِ  أَبْنَاءُ  نَحْ ُ وَقَالَِت الْیَهُوُد وَالنَ صَارَى » :کند می توصیف

 «الْمَصِیرُ  وَإِلَیْهِ  وَالْأَرِْض وَمَا بَیْنَهُمَا مُلُْک الَس مَاوَاتِ  وَلِلَ هِ  یَشَاءُ مَ ْ وَیُعَِذ بُ  یَشَاءُ  لِمَ ْ  یَغْفِرُ خَلََق  مَِم  ْ 

 آن بی  در موجود اجزای و ها آسمان سراپای و زمی  خود مانند زمی  روی ساکنان همه(. ۰۰)مائده: 

 تعالی خدای نتیجه در و است، تعالی خدای سلطنت و ملک تحت در مسخر و تعالی خدای مملوک ها

 «لله» کلمه که خبر بحث، مورد جمله در اگر و بخواهد که تصرفی هر دارد، را ها آن در تصرف حق

 حصر، همی  با و بفهماند را انحصار که است ای  برای شده «ملکه» :کلمه یعنی مبتدا بر مقدم است،

 آن بی  و زمی  و ها آسمان ملک کند بیان که بود آن مقام در تعالی خدای چون شود، می تمام بیان

 مبارکه سوره از ۰۰ آیه دربنابرای   .(4۱4 ، ص1ق، ج۰۱9۱ طباطبائی: ) است خدا آن از منحصرا دو

 مُلُْک الَس مَاوَاتِ  وَلِلَ هِ » دانسته الهی ملک را هست آن بی  در که آنچه هر و آسمان و زمی  مائده،

 و نماید می معرفی خواهد می که هر عذاب و بخشش بر قادر را متعال خداوند و «وَالْأَرِْض وَمَا بَیْنَهُمَا

 ویژه توجه مورد شما اگر که گوید می دانستند می خدا خویشان و ریا را خود که کسانی به عتاب در

 )همان(. شدید نمی الهی عذاب دچار هرگز بودید خدا

 عذاب و بخشش در خداوند توانایی بر و کرده تکرار را فوق مضمون نیز مائده مبارکه سوره 4۱ آیه     

أَلَْم تَعْلَْم أََن  اللَ َه لَُه مُلُْک الَس مَاوَاِت وَالْأَرِْض یُعَِذ ُب مَ ْ ».کند می تاکید مجددا خواهد می که کسی هر

 آن آثار و اشیاء خالق آیات، ای  حکم به تعالی خدای؛ «قَدِیر   شَیْء   کُِ    عَلَى وَاللَ هُ  شَاُء وَیَغْفُِر لِمَْ  یَشَاءُ یَ

 ذاتش شود فرض که چیزی هر زیرا بنماید، ،کند اراده که را تصرفی گونه هر اینکه بر است قادر هاست،

 به را خود اراده و بنشاند، کرسی به چیز آن در را خود حکم تواند می او پس است، او از ذاتش آثار و

 مالک تعالی خدای پس است، همی  هم سلطنت و( میم ضمه به) ملک. سازد عملی و آورده در اجرا

 اراده و مشیت دادن نفوذ بر قادر اینکه برای و است ملک و سلطان و چیز هر بر قیوم اینکه برای است

 (.۱۱۱، ص1ق، ج۰۱9۱)طباطبایی،  نیست عاجز آن از و بوده خویش
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 چیزی هر خداوندگار و چیزی هر آفریدگار» :گوید می باره ای  در ظلال فی تفسیر در قطب سید     

 می خود آفریدگان و مملکت و ملک برای را آن که بنگارد و دارد بیان را ای برنامه تواند می و دارد حق

 چیز دو دارد، قرار او اختیار و سلطه تحت و بوده الهی ملک در چیز همه که زمانی بنابرای  .پسندد

 برابر نمودن عم  و کردن حکم که است آفریدگار از پیروی و اطاعت یکی: نیست میان در بیشتر

 که است نافرمانی و بزهکاری دیگر. میشود نامیده اسلام و ایمان و است کرده نازل خدا که است چیزی

 بشمار فسوق و ظلم و کفر و است، نفرموده نازل خدا که است چیزی برابر نمودن عم  و کردن حکم

 (.۰۰۲، ص۲ق، ج۰4۲1)سیدقطب، « رود می

. اوست اختیار در هستی همه و است متعال خداوند آسمان و زمی  مطلق فرمانروای تنها ،بنابرای      

 خداوند که همانطور. دهد قرار زمی  در خویش نماینده عنوان به خواهد می که را کسی هر تواند می و

 خاص اولیای از برخی کرده، معرفی زمی  در خویش خلیفه عنوان به را انسانها همه عام طوره ب متعال،

 ابلاغ مردم به را الهی احکام تا فرستاده مردم میان در امام و پیامبر و رسول عنوان با نیز را خویش

 و داده نجات گمراهی و ضلالت از را مردم تا موظفند خدا جانب از الهی فرستادگان و پیامبران. نمایند

 تا هستند الهی فرستادگان فرامی  از اطاعت به موظف نیز مردم مقاب  در. کنند هدایت راست راه به

 رستگاری و هدایت به و شوند رها تباهی و سقوط از و نموده فراهم را خویش جامعه رشد های زمینه

 .برسند

 

 حاکم سیاسی در قرآن. 3

از وجوه تمایز جامعه الهی ای  است که جامعه الهی بر مبنای قدرت الهی شک  می گیرد و یکی      

معتقد به سرچشمه الهی قدرت است؛ از ای  رو عام  اصلی قدرت در جامعه اسلامی، خداوند متعال 

نظام حاکمیت خداوند در زمی  به طور مستقیم صورت نمی گیرد؛ اجرایی شدن  است. اما تحقق

؛ همانطور که عاملیت خداوند در قدرت سیاسی نیازمند انتصاب انبیاء، امامان و صالحان می باشد

َ  یُقِیمُوَن الص َلاَة َو یُؤْتُونَ إِن َما وَلِی ُکُُم الل َُه َو رَسُولُُه َو ال َذِیَ  آمَنُواال َذِی»خداوند در سوره مائده می فرماید: 

هدف خداوند متعال از ارسال رس  و کتاب های آسمانی به ویژه قرآن پرورشِ » (.11 :)مائده« الز َکاة

)جوادی آملی، « انسان کام  و رسیدن به مقام الهی و مظهر صفات جمال و جلال خدا شدن است

خداوند رابط هایی از جنس خود انسان ها را برای اعمال حاکمیت خود در  (.۲4، ص۰۰، ج۰۱۰۷

زمی  انتخاب کرده و با اعطای ویژگی هایی خاص به آن ها، ایشان را عام  تحقق عینی حاکمیت خود 

در زمی  قرار داده است. به دلی  عق  روش  است که در برقراری ارتباط دو حقیقت غیر هم سنخ 



 سعیدی؛ مائده سوره های سیاسی حاکم اسلامی درمؤلفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

17 

 

وری است و در ارتباط خالق و مخلوق موجودی واسطه می گردد که حسب وجوِد یک واسطه ضر

امتیازات و خصوصیات به ذات اقدس خداوند نزدیکی بیشتری داشته باشد و در میان انسان ها قوی 

 (.۰۲۰، ص۰۱9۲تری  رابطه را با خداوند برقرار کند )علم الهدی، 

که در رأس نظام قرار می گیرد و عام  پس تحقق ولایت الهی در جامعه بشری ای  است که فردی      

قدرت به حساب می آید، باید از سوی خداوند تعیی  شود؛ زیرا عاملیت قدرت سیاسی از شئون ذات 

باری تعالی است و از طرف او به فردی واگذار می شود و آن فرد جانشی  خدا و خلیفه او در مسند 

خلافت انسان و شهادت انبیاء که آخری  نظریه سید محمد باقر صدر در نظریه  حکومت قرار می گیرد.

و مطلوب ایشان است، انسان را نماینده خدا در روی زمی  با ویژگی های خاص می داند و در بحث 

دولت و نظام سیاسی، دولت را تجلی برتر وحدت سیاسی امت اسلامی می داند و از طریق نظریه 

لت هستند و چون با ایجاد اختلاف بر اساس خلافت انسان، ثابت می کند که مردم رک  اساسی دو

بر فرضیه حب ذات نتوانستند خلافت الهی خود را به ثمر برسانند، از طرف خداوند تشریعی دیگر 

اساس خط نظارت و گواهی پیامبران با خط خلافت عمومی یکی شد و در قالب ولایت و حاکمیت 

امان و در دوران غیبت، فقها ادامه دادند. ای  انبیاء تجلی پیدا کرد که بعد از انبیاء ای  خط را ام

 (.۰9ق، ص۰4۲۰حکومت تلفیقی است و مشروعیت آن را مردمی و شرعی می دانند )نک: صدر، 

انسانی که به عنوان خلیفه الله در امر حکومت و ولایت قرار می گیرد، باید از دو امتیاز و ویژگی خاص »

ء و صفات و فضای  و کمالات انسانی به مقام خلافه اللهی برخوردار باشد: یکی ای  که در بُعد اسما

کام  را دارا شود. دوم ای  که رسیده باشد؛ یعنی مظهر صفات الهی باشد و ویژگی های یک انسان 

خلیفه خداوند در اداره اجتماع و سرپرستی انسان ها باید مجری اراده الهی و خواست او در ساخت  و 

اسا موضوع خلافت که نوعی نیابت و به جای او قرار گرفت  است، به جز ای  تدبیر امور جامعه باشد. اس

  (.۰۱9، ص۰۱9۱)طاهری خرم آبادی، « راه از راه دیگری تحقق پیدا نمی کند

در ای  صورت قدرتی که با عاملیت انسانی شک  می گیرد، باید با معیار و قانون شریعت باشد.      

م خواه حاکم باشند، خواه تحت فرمان حاکم، برای داوری حکومت اسلامی حکومت قانون است و مرد»

)التیجانی، « به شریعتی مراجعه می کنند که اصول و قواعد عینی و هویتی مستق  داشته باشند

 (.۰1۷، ص۰۱۰9

بنابرای  دو نتیجه می توان از ای  بحث گرفت: اول ای  که عام  اصلی قدرت، ذات باری تعالی      

انی تعیی  کرده و قدرت حکومت و هدایت بشر و به تعبیری سیاست را به است؛ ولی در زمی  جانشین
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آن ها سپرده است. دوم معیار و میزان مشخصی به نام شریعت وجود دارد که حاکم سیاسی باید بر 

 اساس آن، اعمال قدرت نماید و عام  قدرت حق خروج از ای  قانون را ندارد.

 

 اسلامی حاکم وظایف. 4

 و است الهی ملک زمی  و ها آسمان ی همه که گشت روش  پیشی  های بخش در آنکه از پس     

 و. نماید می تعیی  خویش جانشینی به بخواهد که را کسی هر و است هستی مطلق فرمانروای خداوند

 را معصوم امامان و رسول متعال، خداوند که شد روش  مائده مبارکه سوره آیات از استفاده با همچنی 

 است سپرده آنان بدست را اسلامی جامعه رهبری و کرده تعیی  زمی  در خویش نمایندگان عنوان به

 سوره آیات از بخشی آن بررسی و تحلی  به ادامه در. است نموده واجب مردم بر را آنان از اطاعت و

 .دارد می بیان اسلامی دولت در را اسلامی حاکم وظایف که پردازیم می مانده مبارکه

 عدالت. 1-4

قوام حقیقت حیات انسانی به اص  عدالت است. دادگری همانند اص  توحید ریشه در نظام تکوی       

و عدل  رعایت قسط(. ۰۱۱، ص4ق، ج۰4۱۱)اب  ابی جمهور، « بالعدل قامت السموات و الارض»دارد: 

به است که انسجام یک نظام را حفظ می کند و نادیده انگاشت  آن مخالفت با نظام طبیعی و اهتمام 

 در عدالت کننده تعیی  نقش(. ۰9۲، ص۰۱۰۷آن ها هماهنگی با نظام هستی است )جوادی آملی، 

. باشد شاهد را خود ایقب عدالت بدون تواند نمی اجتماعی هیچ و باشد می انکار قاب  غیر اجتماع

 گونه هیچ. شد خواهد روبرو زیادی مشکلات با نباشد اجتماع افراد بی  در عدالت شاهد که ای جامعه

: فرمایند می( ع) امیر حضرت دهد، ادامه خویش بقای به عدالت به توجه بدون نیست قادر حکومتی

 برای بنا تری  محکم عدالت که معنا ای  به (۲۱۱ ق، ص۰4۰۱ ی،تمیمی آمد ) «اساس اقوی العدل»

بنابرای  محوری تری  اصلی که امام علی )ع( آن را مبنای قبول حکومت معرفی . است دولت پایداری

می کند و آن را برای هر حکومتی لازم می داند، عدالت است. حضرت حکومت را وسیله ای کارساز 

برای اجرای عدالت می داند و عدالت اجتماعی، اقتصادی و قضایی را بهتری  خدمت به جامعه معرفی 

ر مقایسه ی عدل، وجود عدل را افض  معرفی می کند که عدل، حرکت مطابق اص  و می کند. حتی د

 قاب  تحقق توسط همگان است؛ اما جود مسیری خاص برای گروهی خاص است. 

همانا برتری  چشم روشنی زمامداران، برقراریِ عدل در شهرها و آشکار »امام علی )ع( می فرماید:      

پدید نمی آید و بت دل های رعیت جز با پاکی قلب ها شدن محبت مردم به رهبر است که مح

خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را بگیرند و حکومت بار سنگینی را بر 
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)نهج البلاغه، خطبه « دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی شدن مدت زمامداری بر مردم ناگوار نباشد

1۱.) 

 به عادلانه فضای یک در مردم تا شود اداره شایسته طوره ب کشور امور که است آن سیاسی عدالت     

 افراد طبیعی حقوق عنوان به آسایش، و امنیت آزادی، برابری، از برخورداری دهند، ادامه خود زندگی

 جمله از فوق موارد .(۲9، ص۰۱۰۱)آشوری،  .بود خواهد عادلانه فضای ای  کننده تامی  جامعه،

 را حاکم طبقه حقوق باید نیز مردم مقاب  در. کند اعطا مردم به باید فرمانروا طبقه که است حقوقی

وَأَطِیعُوا الَل هَ » دهمائ سوره 9۲ آیه در که است اطاعت همان حاکم طبقه حقوق از منظور که بپردازند

 ادامه در. است شده بیان «الْمُبِی ُ  الْبَلَاغُ  رَسُولِنَا فَاعْلَمُوا أََن مَا عَلَى تَوََل یْتُمْ  فَإِنْ وَأَطِیعُوا الَر سُولَ وَاحْذَرُوا 

 مبارکه سوره از ۰ آیه. دهیم می قرار بررسی مورد پرداخته عدالت مسئله به که را مائده سوره از آیاتی

لَِل هِ  ا أَُی هَا اَل ذِیَ  آمَنُوا کُونُوا قََو امِی َ » :َدارد تاکید و توجه عدالت، اهمیت بر که است ای آیه اولی  مائده

إَِن  اللَ هَ خَبِیر  بِمَا  الَل هَ  لِلَت قْوَىوَاَت قُوا أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أََل ا عَلَى قَوْم  شَنَآنُ  یَجْرِمََن کُمْ  وَلَا شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ 

 البته و دهید شهادت عدالت به و برخیزید داد به خدا برای اید آورده ایمان که کسانی ای؛ «تَعْمَلُونَ 

 از و است نزدیکتر تقوا به که آن کنید عدالت نکنید عدالت که دارد آن بر را شما گروهی دشمنی نباید

 آگاه است. دهید می انجام آنچه به خدا که دارید پروا خدا

 درباره که دوست، درباره تنها نه که است اهمیت دارای جایی تا عدالت اجرای سوره مائده، در     

 مسلمانان به نموده، اشاره عدالت از انحراف عوام  از یکی به فوق آیه. است سفارش مورد نیز دشم 

 از مانع شخصی های حساب تصفیه و قومی عداوتهای و ها کینه نباید که دهد می هشدار چنی 

 با بنابرای . است بالاتر اینها همه از عدالت زیرا گردد، دیگران حقوق به تجاوز موجب و عدالت اجرای

 کینه و احساسات تاثیر تحت نباید اسلامی جامعه رهبر که گردد می روش  مائده سوره ۰ آیه به توجه

  .شود منحرف عدالت طریق از و گیرد قرا ها

لْکَذِبِ سََم اعُوَن لِ »: باشد می مائده سوره 4۲ آیه دارد دلالت سیاسی عدالت بر که آیاتی دیگر از     

نْ وَإِ  یَضُرُ وَک شَیْئًا فَلَ ْ  عَنْهُمْ  تُعْرِضْ  وَإِنْ  یْنَهُْم أَْو أَعْرِْض عَنْهُمْ بَ فَاحْکُمْ  جَاءُوکَ  فَإِنْ  أََک الُوَن لِلُس حْتِ 

؛ آیت الله مکارم شیرازی در ذی  آیه ی مزبور «إَِن  اللَ َه یُحُِب  الْمُقْسِطِی َ  احْکُْم بَیْنَهُْم بِالْقِسْطِ حَکَمَْت فَ 

البته منظور ای  نیست که پیغمبر )ص( تمایلات شخصى را در انتخاب یکى از ای  دو راه »می گوید: 

ند دخالت دهد بلکه منظور ای  است شرائط و اوضاع را در نظر بگیرد اگر مصلحت بود دخالت و حکم ک

کند اگر صلاح بود که از و براى تقویت روح پیغمبر )ص( اضافه مى و اگر مصلحت نبود صرفنظر نماید.

 (.۱۰۲، ص4ش، ج۰۱۷۰)مکارم شیرازی، « توانند به تو برسانندآنها روى بگردانى هیچ زیانى نمى
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 تمایلات گروهی، های تعصب ای، منطقه نژادی، مسائ  که شود می استفاده آیه ای  ازبنابرای       

 عدالت و «فَاحْکُْم بَیْنَهُْم بِالْقِسْطِ ». بگذارد تاثیر اسلامی حاکم قضاوت در نباید تهدیدها و شخصی

 .است پسند خدا ارزش یک گروه، هر با و همیشه

 شهروندان همه جانی امنیت تامین و حفظ. 2-4

در امامت معرفی کرده قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و جانشینی صالحان      

 و حقوق شناخت ها، انسان سیاسی و اجتماعی روابط حفظ و زمی ، در انسان حیات تداوم برای. است

 حیات حق است اهمیت حائز و مطرح اسلام در که شهروندی حقوق اولی . است ضروری آن رعایت

 حق کسی و است محترم انسان حیات بنابرای . دارد تعلق انسان حیات به حقوق، تمام چون باشد، می

ه ب هستی وجود فلسفه است، ارزشمند و محترم حدی تا انسان اسلام، در. نداردرا  آن به تعدی و تعرض

( فساد قصاص،) جرم بدون فرد یک حیات حق سلب مائده، سوره ۱۲ آیه تصریح طبق. ۰اوست خاطر

 جامعه همه به بخشیدن حیات و کردن زنده همانند فردی احیای و. است بشریت تمام قت  همانند

 .است

 قَتَ َ فَکَأََن مَا الْأَرْضِ  فِی فَسَاد   أَوْ  نَفْس   بِغَیْرِ  نَفْسًا قَتَ َ  مَ ْ  أََن هُ  إِسْرَائِی َ  بَنِی عَلَى کَتَبْنَا لِکَ ذَ  أَجْ ِ  مِ ْ »     

 بَعْدَ  مِنْهُمْ  کَثِیرًا إَِن   ثَُم   بِالْبَِی نَاتِ  رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ  وَلَقَدْ  جَمِیعًا الَن اسَ  أَحْیَا فَکَأََن مَا أَحْیَاهَا وَمَ ْ  جَمِیعًا الَن اسَ 

. است ارزش با مخلوق ای  حقوق تری  مسلم از حیات حق. (۱۲/مائده)  «لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ  فِی لِکَ ذَ 

 با منازعه را آن و دانسته خدا خلقت تباهی موجب را حق، بدون قت  المیزان در طباطبایی علامه

 های شاخه و نوعند، یک افراد نوع، ای  اشخاص تک تک» :نویسد می و داند می العالمی  رب ربوبیت

 و دارند، را آن فرد هزاران که دارد را همان انسانیت از نوع ای  از فرد یک نتیجه در درختند، تنه یک

 ای  افراد خلقت از تعالی خدای غرض تنها و دارد، فرد یک که دارند را همان حقیقت ای  از فرد هزاران

 در چنان هم دارد، کوتاه عمری افراد تک تک در که حقیقت ای  که است ای  آن نس  تکثیر و نوع

 سابق مانند لاحق نس  تا کند، می سابق نس  جانشی  را نسلی منظور همی  به بماند، باقی زمی  روی

 شده، تباه خدا خلقت شود کشته نوع ای  از فرد یک اگر ای  بر بنا کند، عبادت زمی  روی در را خدای

 معارضه مقام در قائ  و است، شده باط  بود نس  از بعد نس  انسانیت بقای که سبحان خدای غرض و

 مواردی در مگر نیست جایز انسانی هیچ حیات حق سلب بنابرای  است. آمده بر ربوبی مقام با منازعه و

                                                                 
 ۲9: بقره سوره. جمیعه الأرض فی ما لکم خلق والذی ۰
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، 1ق، ج۰۱9۱طباطبایی، « )گردد صادر آن حکم عادلانه دادگاه در و بدهد تشخیص اسلام قانون که

 .(۱۰4ص

 توضیحی بر علاوه. است شده مطرح مردم ی همه قت  ی منزله به انسان یک کشت  آیه، ای  در     

 بی نفر، یک قت  که باشد ای  تواند می تمثی  ای  علت شد، ذکر ای  از پیش طباطبایی علامه از که

 که است ای  آن از منظور اینکه یا و است مردم همه قت  با برابر بنابرای  است انسانیت مقام به اعتنایی

 )قرائتی، کند می مردم ی همه از امنیت سلب و کرده تهدید دچار را جامعه روانی امنیت نفر، یک قت 

 .(۲۰۰ ، ص۲ش، ج۰۱۰۰

 دارد، وجود خطرات از آنها نجات و اسلام در ها انسان جان حفظ در که اهمیتی به توجه بابنابرای       

 امنیت زمینه و کند مسئولیت احساس خویش شهروندان همه حیات حق به نسبت باید اسلامی حاکم

 جان مادی منافع و شخصی امیال دلی  به و کند فراهم اسلامی جامعه شهروندان برای را افراد جانی

 .بیندازد خطر به را انسانها

 اسلامی دولت داخلی سیاست اصول. 3-4

 داخلی سیاست اصول به مربوط مباحث است، پرداخته بدان مائده سوره که مهمی مباحث سایر از     

 قرار بررسی و تحلی  مورد شده توجه آنها به سوره ای  در که را اصولی ادامه در. است اسلامی دولت

 .دهیم می

 جامعه در الهی شعائر احیای: اول اصل. 1-3-4

 اسلامی نظام تحکیم و حفظ داخلی، سیاست پیرامون سیاسی، فقه حوزه در که مباحثی جمله از     

 یاد داشت  نگه زنده شعائر، تعظیم اصلی راز. است «اسلامی شعائر اقامه» بحث است، بررسی شایسته

 بالایی بسیار گذاری تاثیر از اسلام دی  در شعائر. است جامعه سطح در الهی دی  آن تبع به و خدا

ابوالفض  ) شود می جامعه بالندگی و رشد موجب اسلامی شعائر و فرهنگ به توجه و بوده برخوردار

 (.۷4ص ،۰۱۲1شکوری، 

 متوجه مستقیم طور به آن تاثیرات سبب، همی  به و بوده اجتماعی امور از ذاتا شعائر، که آنجا از     

 و سو یک از اسلامی شعائر تعظیم در اسلامی حکومت و حاکم وظیفه از بحث قهرة است؛ جامعه

 از .کند می پیدا مضاعفی اهمیت دیگر، سوی از اسلامی شعائر به توهی  و شکنی حریم از ممانعت

 جامعه در آن ترویج و اسلامی شعائر احیاء بر باید اسلامی حکومت در رهبری های سیاست جمله

 فقه در که مسلماتی از .است اسلام داخلی سیاست در اص  تری  اساسی و اولی  ای .  باشد استوار

 شعائر زمره در که مواردی یعنی است؛ حرام اسلامی شعائر به اهانت که است ای  دارد وجود اسلامی
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 تبعات قهرا امور، ای  استخفاف و شدن شکسته زیرا شوند، شکسته نباید شوند، می شمرده الهی

 .است مؤثر نیز دیگران رفتارهای در و داشته اجتماعی

 مائده سوره در آنها، از یکی که است کریم قرآن از آیاتی آن، لزوم و شعائر تعظیم تشریع، خاستگاه     

 که داده فرمان را مسلمانان ،اسلامی شعائر مصادیق از برخی بیان با متعدد آیات در خدا. است آمده

 داده دستور الهی شعائر تعظیم به۲ آیه مائده سوره آغاز در. کنند تعظیم و بدارند بزرگ را الهی شعائر

وَلَا آِم یَ  الْبَیْتَ یَا أَیُ هَا اَل ذِیَ  آمَنُوا لَا تُحِلُ وا شَعَائَِر الَل ِه وَلَا الشَ هَْر الْحَرَاَم وَلَا الْهَدَْی وَلَا الْقَلَائَِد » :است شده

أَْن صَُد وکُْم عَ ِ  قَوْم   شَنَآنُ  یَجْرِمََن کُمْ  وَلَا وَإِذَا حَلَلْتُْم فَاصْطَادُوا لًا مِْ  رَبِ هِْم وَرِضْوَانًاالْحَرَاَم یَبْتَغُوَن فَضْ

 اللَ هَ إَِن   الَل هَ  وَاَت قُوا الْإِثِْم وَالْعُدْوَانِ  عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا نُوا عَلَى الْبِِر  وَالَت قْوَىوَتَعَاوَ جِِد الْحَرَاِم أَْن تَعْتَدُواالْمَسْ 

اجرای همه ی شعائر مزبور وابسته به تشکی  حکومت و حاکمی قوی و ؛ بزرگداشت و «الْعِقَابِ  شَدِیدُ 

المللى، از مظلوم و کارهاى خیر ى بی ى اسلامى، باید در صحنهحکومت و جامعهالهی دارد؛ چرا که 

 سیاست جمله از بنابرای  (.۲۱۰، ص۲ش، ج۰۱۰۰ها را محکوم کند )قرائتی، حمایت و ظالم و بدى

 .باشد اسلامی جامعه در امور ای  ترویج و گسترش باید اسلامی حکومت های

 اجتماعی امنیت و نظم برقراری: دوم اصل. 2-3-4

 توانیم می، دهیم قرار ارزیابی مورد را اجتماعی نظام ی درباره اسلام دی  مختلف های آموزه اگر     

 در و است نموده ارائه اجتماعی ساختار انتظام برای را ها راه تری  مترقی و بهتری  اسلام که کنیم ادعا

 اجتماعی حقوق و اجتماعی روابط انواع و خانواده تشکی  مث  اجتماعی، های زمینه تمامی در واقع،

 را اجتماعی قوانی  ای  اجرایی موانع همچنی . است کرده ارائه عملی و قانونی راهکارهای غیره، و افراد

 را مقرراتی و احکام اجتماعی، زندگی انتظام راه در موجود موانع رفع برای و داده قرار توجه مورد نیز

 ای  از برخی به جا ای  در. است داده قرار اسلامی ی جامعه حاکمان یعهده بر و نموده وضع

 محقق. پردازیم می مائده سوره دیدگاه از اجتماعی، زندگی تنظیم برای اسلام، عملی راهکارهای

 ضرورت دلای  از یکی که است معتقد و دانسته همی  را حکومت ضرورت دلای  از یکی اردبیلی

 اجتماعی زندگی در امنیت و نظم اختلال و اجتماعی مفاسد از جلوگیری و جامعه انتظام حکومت،

 را...  و دیات و حدود مث  اسلامی، مقررات اجرای داخلی، امنیت و نظم تأمی  رایب بنابرای . است

 بر بنیان از را فتنه و فساد و داشته ارزانی جامعه به را امنیت و نظم وجه، بهتری  به که داند می عاملی

 جهت در مائده، سوره در که راهکارهایی از برخی (.۰۱۱، ص۰۲ش، ج۰۱۷9)مقدس اردبیلی،  کند می

 :از عبارتند است آمده فتنه، و فساد از جلوگیری و امنیت و نظم تأمی 

 مردم اموال سرقت از جلوگیری .1-2-3-4
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 از. است دیگران مالی حقوق به تجاوز و سرقت زند، می هم بر را اجتماع امنیت که مسائلی از یکی     

 برای اشتغال، و آمد در کسب صحیح و مشروع های راه تبیی  از پس اسلام، سیاسی نظام دررو  ای 

 گرفته نظر در احکامی و مقررات آید، می پدید جامعه در سارقان وسیله به که امنی نا از جلوگیری

 به را دیگران مال و شده مرج و هرج و ناامنی ایجاد باعث که کسانی با اسلامی حکومت. است شده

 ایدیهما فاقطعوا السارقة و السارق و»آیه ی:  به استناد با کند. می برخورد شدت به برند، می سرقت

 مقررات اساسبر شده که  اشاره مسئله ای  به (،۱۰)مائده:  «کیمحَ عزیز   الله م  نکالا کسبا بما جزاء

 سرقت شرایط اسلامی حاکم نزد و نماید سرقت را دیگران مال بالغ و عاق  شخص چه چنان اسلامی،

 .(۷9، ص۰۱9۱،  پوربافرانی) گردد می مجازات اسلامی حاکم ی وسیله به گردد، محقق او یدرباره

 محاربان با برخورد . 2-2-3-4

 اندازند، می خطر به را عمومی امنیت و زده هم بر را اجتماع نظم که کسانی از دیگر گروهی     

 .باشد می جنگ معنای به و است مشتق حرب واژه از محاربه و محارب .باشند می مسلح محاربان

را به معنای ابزار جنگ که همان نیزه و شمشیر « الحربه»را به معنای جنگ و « حرب»راغب اصفهانی 

گفته می شود؛ چرا که مح  مبارزه با « محراب»است می داند. از منظر ای  لغت دان به مسجد 

  (.۲۲1ق، ص۰4۰۲شیطان و شرور است )راغب اصفهانی، 

ی جنگ و ابزار، به معنای استخدام اسلحه و نیروهای مادی و در واژه ی مزبور علاوه بر مفهوم معنای     

. هر گاه چنی  مجموعه هایی در برابر یکدیگر قرار نظامی گروهی در برابر گروه معارض دیگر امده است

« حرب»گیرند و اقدام به تحرکات و درگیری های نظامی در مقاب  یکدیگر نمایند، در اصطلاح به آن 

معنایی مذکور را می توان در شعر عصر جاهلی زهیر ب  ابی سلمی مشاهده برآیند گفته می شود. 

و ما الحرب إلا ما علمتم و ذقتم و ما هو عنها بالحدیث المرج َم متی تبعثوها ذمیمه »نمود که می گوید: 

(؛ حقیقت جنگ آن چیزی است که شما آن را ۰۰9)الزوزنی، بی تا، ص« و تضر إذا ضربتموها فتضرم

جربه کرده اید که وقتی به استقبال آن می روید و به آن آسیب می رسانید، شما را در چشیده و ت

 جواب می سوزاند.

 خود اسلحه که گویند کسی به محارب :گوید می محارب تعریف در الوسیله تحریر در خمینی امام     

 را زمی  در افساد قصد و سازد مجهز را آن یا و آورد در غازف از مردم ترساندن و تهدید منظور به را

 عم ، روز در چه و شب در چه روستا، در چه و شهر در چه دریا، در چه و خشکی در چه باشد، داشته

 شایسته در تردیدیمضافتا . شود می آنها در وحشت و ترس ایجاد و مردم به صدمه باعث محارب

 های مجازات مائده سوره ۱۱ آیه در متعال خداوند اساس ای  بر. نیست محارب بودن جزایی سرزنش
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 که است شده منظور محارب برای کیفر نوع چهار محاربه در. است کرده وضع محاربه برای را سنگینی

 زادگاه از آنان تبعید و مخالف جهت در پا و دست بریدن کشیدن، صلیب به محاربان، اعدام: از عبارتند

 ( 9۱، ص۰۱۰1، شامبیائی) خود

إَِن مَا جَزَاُء الَ ذِیَ  یُحَارِبُوَن الَل هَ » :فرمود که است شده متذکر زیر ی آیه در را حدود ای  کریم قرآن     

أَْو یُنْفَوْا مِ َ  ْ  خِلَاف  وَرَسُولَُه وَیَسْعَوَْن فِی الْأَرِْض فَسَادًا أَْن یُقَتَ لُوا أَْو یُصََل بُوا أَْو تُقَطَ َع أَیْدِیهِْم وَأَرْجُلُهُْم مِ 

 ( ۱۱ :مائده) «فِی الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِیم   وَلَهُمْ  الدُ نْیَا فِی خِزْی   لَهُمْ  لِکَ ذَ  الْأَرْضِ 

 و دانسته مسلحانه طوره ب عمومی امنیت به اخلال را محاربه از مراد آیه ای  ذی  طباطبایی علامه     

 و است عمومی امنیت به اخلال آید می بر آیه ظاهر از که طوریه ب افساد و محاربه از مراد  :نویسد می

 کند، تهدید تنهایی به را او و شود کشیده معی  فرد روی به که شود نمی کشی چاقو آن شام  قهرا

 )طباطبایی، بگیرد را امنیت جای ناامنی و عمومی خوف که پذیرد می خل  وقتی عمومی امنیت چون

  .(1۱۱ ، ص1ق، ج۰۱9۱

 و اهمیت دلی  به که است قرآن در کیفری احکام به مربوط آیات مهمتری  از آیه ای بنابرای       

 و مفهوم مورد در و زده دام  تفسیری و فقهی کتب در را مفصلی مباحث دارد وجود آن در که ابهامی

 . است شده ابراز مختلفی نظرات آن مصادیق

 سازی شایعه . 3-2-3-4

 شایعه رواج دینی، ی جبهه با مقابله جهت معاند و مخالف های جریان مهم بسیار ابزارهای جمله از     

 و ناامیدی یأس، دلهره، ایجاد نهایت در و جامعه در ذهنی های آشفتگی و غفلت ایجاد منظور به

 خبر، جع  خاطر به جامعه یک ی روحیه تنها نه که شد خواهد باعث شایعه. است آن در شکست

 می دشم  امر، ای  تحقق صورت در. گردد حاکم اختلاف و تفرقه جامعه آن بی  بلکه شود، تضعیف

 خود اصلی هدف به آن، پی در ای رسانه جنگ و خاموش ی مبارزه و ریزی برنامه یک طریق از تواند

 .یابد دست ،است دینی ی شاکله بردن بی  از همانا که

از نظر قرآن، انتشار اخباری که صحت و سقم آن تایید نشده، به عنوان شایعه بد تلقی شده و حرام      

 ۰۰؛ نور: ۲۰ -۲۱؛ احزاب: ۰۱زیرا تولید اخبار مشکوک و بی پایه، جایز نیست )نساء: شمرده می شود؛ 

(؛ و آثار مخربی بر رفتار فردی  جمعی افراد جامعه بجا می گذارد و انسان و 4۰تا  ۰۷؛ مائده: ۰9تا 

  اجتماع را از حرکت در مسیر درست و راست خارج می سازد.

 ؛کنند می تعقیب انتقامجویی یا و مبارزه نوع یک عنوان به را شایعات نشر و سازی شایعه گاهی     

 صریحاقرآن،  دلی  همی  به. آورد می بار به فراوانی های زیان شایعات نشر سالم اجتماعات برای ولی
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 و شایعات، نشر با هم و شمارد می ممنوع را تهمت و دروغ و جع  و کرده مبارزه «سازی شایعه» با هم

یا أَی ُهَا الر َسُوُل لا یَحْزُنَْک ال َذِیَ  یُسارِعُوَن فِی الْکُفر مَِ  ال َذِی َ ». است آن از ای نمونهسوره مائده 4۰ آیه

 وکوَ مِ َ ال َذِی َ هادُو سَم َاعُونَ لِلْکَذِبِ سَم َاعُوَن لِقَوْم  آخَرِیَ  لَمْ یَأْتُ مْ وَ لَمْ تُؤْمِْ  قُلُوبُهُمقالُوا آمَن َا بِأَفْواهِهِ 

 یُرِِد الل َُه فِتْنَتَهُ یُحَر ِفُوَن الْکَلَِم مِْ  بَعِْد مَواضِع یَقُولُوَن إِْن أُوتِیتُْم هذا فَخُذُوُه َو إِْن لَْم تُؤْتَوُْه فَاحْذَرُو َو مَ ْ 

لَهُْم فِی الد ُنْیا خِزْی  وَ لَهُمْ فِی  وبَهُمفَلَْ  تَمْلَِک لَُه مِ َ الل َهِ شَیْئا أُولئَِک ال َذِیَ  لَمْ یُرِِد الل َُه أَنْ یُطَه َِر قُلُ 

؛ ای پیامبر، مبادا رفتار کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را (4۰)مائده: « الْآخِرَِة عَذاب  عَظِیم

غمگی  کند؛ چه آنان که به زبان گفتند: ایمان آوردیم، در حالی که قلبشان ایمان نیاورده است، و چه 

ند و بسیار به سخنان دروغ گوش فرا می دهند، و در برابر قومی دیگر )یهود خیبر( که آنان که یهودی ا

نزد تو نیامده اند، کاملا گوش به فرمانند آنان )یهودیان( کلمات را از جای خود تغییر می دهند و می 

آن دوری  گویند: اگر )از طرف پیامبر( ای  حکم به شما داده شد، آن را بپذیرید، و اگر داده نشد، از

کنید و هر کسی را که خدا )به سبب گناهانش( گمراهی او را بخواهد، هرگز در برابر خدا اختیار چیزی 

نخواهی داشت اینان کسانی اند که خدا نخواسته است دل هایشان را پاکیزه کند در دنیا برای آنان 

 رسوایی و در آخرت برایشان عذابی بزرگ خواهد بود.

خداوند از بیشتر یهودیان زمان پیامبر )ص(، چهره ای منفی ارائه می کند؛ مانند کفر، تحریف      

م، ۲۱۰۱؛ ابوعجور، 44م، ص۰99۲کتاب خدا، دروغ گویی، نافرمانی خداوند، شایعه پراکنی و ... )طباره، 

ه است که (. با معرفی دقیق یهودیان توسط قرآن، بر پیشوا و حاکم سیاسی )پیامبر )ص(( وظیف۷۰ص

از تاکتیک روشنگری استفاده نماید؛ چرا که ای  تاکتیک برای جلب قرآن،  و مفسر تالی تلوبه عنوان 

اعتماد مخاطب اجرا می شود و ابزاری مؤثر برای آماده کردن و اقناع و ایجاد اطمینان نزد مخاطب به 

د دارد و دامنه ی تأثیر آن منظور تحقق اهداف عملیات روانی است و در حوزه ی تمام مخاطبان کاربر

از مجموع آیات مزبور می توان به ای  بهره رسید که  (.۲9ش، ص۰۱9۰بسیار گسترده است )ولی وند، 

دادن به  دلدارى ایمان زبانی یهودیان را رد کرده و با قرآن با استفاده از تاکتیک روشنگری، مدعای 

آنها که با زبان، مدعى ایمانند و »فرماید:ه و مىاى براى حکم بعد پرداختبه عنوان مقدمه (،ص)پیامبر 

شوند )زیرا جویند هرگز نباید مایه اندوه تو قلب آنها هرگز ایمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت مى

 (.۱۰۱، ص4ش، ج۰۱۷۰)مکارم شیرازی، « ای  وضع تازگى ندارد(

  اقتصادی های برنامه . 4-2-3-4

بعد از جنگ حُنَی ، مشرکان حق ورود به بیت الله الحرام را ندارند و مریض القلب ها نباید از ای       

؛ چرا که ای  قطع ارتباط از ناحیه ی پیامبر )ص(، تحریم ارتباط، واهمه ای به دل وارد سازندقطع 
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آزار مؤمنی  آن ها تا دست از توطئه ها و  اقتصادی است بر علیه مشرکی  جهت به زانو درآوردن

(. پیامبر )ص( بعد از مشرکی  به سراغ اه  کتاب مکه می رود؛ اه  کتاب مکه، ۲9بردارند )توبه: 

همان گروه دینی مکه بودند که با توطئه چینی و کتمان حقیقت قرآن در سال های اول ظهور اسلام، 

ای   د ساختند.با تحریک مشرکان قریش، مشکلات سختی را بر پیامبر )ص( و گروه مؤمنی  وار

مشکلات سرانجام منجر به هجرت مسلمانان به حبشه و سرانجام مدینه گردید، که شرح آن را در 

سوره های فرقان، فاطر و عنکبوت می توان مشاهده نمود. مسلمانان باید با گروه مزبور که عام  

د می شدند، بجنگند اساسی در ایجاد توطئه و به عنوان مشوقان امی  مشرکان در مکه و مدینه قلمدا

تا با مشاهده عظمت اسلام، احترام خاصی را برای آیی  جدید قائ  باشند. و با خواری و ذلت به 

حکومت اسلامی جزیه بپردازند تا دست از توطئه ها برداشته و با حفظ مسالمت در جامعه اسلامی 

 (.۲9زندگی کنند )توبه: 

تاب در فاصله سال های نزول سوره مائده که مشرکان و اه  کتنش زای با بایکوت شدن حرکات      

مقارن سال دهم هجرت بود، پیامبر )ص( به عنوان حاکم جامعه ی اسلامی موظف گردید دست از 

تحریم اقتصادی گروه های مزبور برداشته و با تدابیر ظریفی می تواند دوباره ارتباط اقتصادی خود را از 

وَ  ی ِباُت َو طَعاُم ال َذِیَ  أُوتُوا الْکِتاَب حِ    لَکُْم َو طَعامُکُْم حِ    لَهُمالْیَوَْم أُحِ  َ لَکُُم الط َ »سر گیرد. 

 رَهُ الْمُحْصَناُت مِ َ الْمُؤْمِناِت َو الْمُحْصَناُت مِ َ ال َذِی َ أُوتُوا الْکِتابَ مِ ْ قَبْلِکُْم إِذا آتَیْتُمُوهُ  َ أُجُو

َو مَْ  یَکْفُْر بِالْإِیماِن فَقَْد حَبَِط عَمَلُُه َو هَُو فِی الْآخِرَِة مِ َ  لا مُت َخِذِی أَخْدان مُحْصِنِی َ غَیَْر مُسافِحِیَ  وَ 

(؛ بله، امروز همه ی چیزهای پاک و پاکیزه برایتان حلال است. هم غذاهای اه  1)مائده: « الْخاسِرِی 

  با پرداخت مهریه و رعایت کتاب برای شما حلال است و هم غذاهای شما برای آن ها. همچنی

پاکدامنی و خودداری از رابطه ی نامشروع و دوست دختربازی، می توانید با بانوان پاک دام  مسلمان 

راحت گیری در ازدواج با اه  کتاب، دچار و اه  کتاب ازدواج کنید. البته هر که با سوء استفاده از ای  

کارهای خوبش هم هدر می رود و در آخرت نیز سه  انگاری در اعتقادات و واجبات دینی شود، 

  سرمایه ی عمرش را باخته است.

که اگر منظور از طعام غذاهایى غیر از گوشت است ای  ها که قبلا  ای  آید:در اینجا سؤال پیش مى     

حلال بوده است، آیا قب  از نزول آیه خریدن گندم و یا حبوبات دیگر از اه  کتاب مانعى داشته؟ در 

پاسخ ای  سؤال با توجه به  ه همواره داد و ستد در میان مسلمانان و آن ها وجود داشته است؟حالى ک

شود و آن ای  که آیه در زمانى نازل شد که اسلام بر شبه یک نکته اساسى در تفسیر آیه روش  مى

د، جزیره عربستان مسلط شده بود و موجودیت و حضور خود را در سراسر شبه جزیره اثبات کرده بو
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را که در معاشرت  بطورى که دشمنان اسلام از شکست مسلمی  مایوس بودند، در اینجا محدویتهایى

مسلمانان با کفار قبلا وجود داشت و به خاطر همانها، رفت و آمد با آنان، میهمانى کردن آن ها و یا 

لام داشت امروز که بایست بر طرف گردد، لذا آیه نازل شد و اعمیهمان شدن نزد آنان ممنوع بود، مى

اید و از خطر آن ها بیم ندارید محدودیتهاى مربوط به معاشرت با شما موقعیت خود را تثبیت کرده

توانید آن ها را میهمان کنید و همچنی  توانید به میهمانى آنها بروید و نیز مىآنان کم شده است مى

 (.۲۷۰ص، 4ش، ج۰۱۷۰توانید از آن ها زن بگیرید )مکارم شیرازی، مى

هاى پیشی  در باره معاشرت با اه  کتاب  خلاصه اینکه آیه فوق در اص  ناظر به رفع محدودیت     

یعنى میهمانى کردن  «غذاى شما هم براى آنها حلال است» فرماید: است، گواه بر آن ای  است که می

باشد، و نیز بلا فاصله در آیه بعد حکم ازدواج با زنان اه  کتاب را بیان کرده، بدیهى مانع مىآنها بى

اى به اتباع خود بدهد که بر اوضاع محیط کاملا مسلط گردد، و تواند چنی  توسعهاست حکومتى مى

  .غدیر خم حاص  گشت بیمى از دشم  نداشته باشد، چنی  شرائطى در واقع در روز

 

 گیرینتیجه

 که را کسی هر و است هستی مطلق فرمانروای خداوند و است الهی ملک زمی  و آسمانها یهمه     

 روش  مائده مبارکه سوره آیات از استفاده با همچنی  و. نماید می تعیی  خویش جانشینی به بخواهد

 و کرده تعیی  زمی  در خویش نمایندگان عنوان به را معصوم امامان و رسول متعال، خداوند که شد

 در. است نموده واجب مردم بر را آنان از اطاعت و است سپرده آنان دسته ب را اسلامی جامعه رهبری

 که است شده پرداخته مائده مبارکه سوره آیات از بخشی بررسی و تحلی  به دوم گفتار در و ادامه

 با عدالت حتی و حقوقی و اجتماعی سیاسی، عدالت برقراری زمینه در را اسلامی حاکم وظایف

 بیان الهی مقررات و قوانی  طبق بر حکمرانی برای حاکم وظیفه و است داده قرار تاکید مورد دشمنان

. خواند می فرا جامعه سیاسی حاکم فرامی  از اطاعت لزوم به مقاب ، در نیز را مردم و .دارد می

 دارد، وجود خطرات از آنها نجات و اسلام در انسانها جان حفظ در که اهمیتی به توجه با همچنی 

 امنیت زمینه و کند مسئولیت احساس خویش شهروندان همه حیات حق به نسبت باید اسلامی حاکم

 جان ،مادی منافع و شخصی امیال دلی  به و کند فراهم اسلامی جامعه شهروندان برای را افراد جانی

 .یندازدن خطر به را ها انسان

 سیاست اصول به مربوط مباحث شده پرداخته بدان مائده سوره در که مهمی مباحث سایر از     

 که است اسلامی دولت داخلی سیاست اصول جمله از الهی شعائر تعظیم. است اسلامی دولت داخلی
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، دعوت به وفای به عهدها و پایداری هدف و غرض جامع از ای  سوره .باشد می مائده سوره تاکید مورد

. در ای  سوره به اعتنا نبودن به آن استها و تهدید و تحذیر شدید از شکست  آن و بیدر پیمان

رحمت خداوند متعال و آسان نمودن تکلیف بندگان و تخفیف دادن به اه  تقوا و ایمان اشاره شده و 

های د و پیمان با امام خویش را بشکند و اطاعت او را ترک کند و حدود و پیماننسبت به کسی که عه

، داستان ، بسیاری از احکام حدود و قصاصبه همی  جهت. گیری شدهرا نادیده بگیرد، سختدی  

ای از آسمان برای او و یارانش بیاید(، داستان )ع( )که از خدا خواست مائدهمائده زمان حضرت عیسی

های آنان در ای  شکنیاسرائی  و پیمانهای بنی)ع( و اشاره به بسیاری از ظلمپسر حضرت آدمدو 

 . سوره آمده است

 هایی نمونه ذکر با سوره موضوعی محور از آوردن شاهد در نیز آمده مائده سوره در که هایی قصه     

 پایبندی که شود روش  همگان بر تا باشد می مسلمانان و کتاب اه  شکنی پیمان با پیمان به وفای از

  .است برخوردار بالایی اهمیتی چه ازو اطاعت از حاکم سیاسی   الهی پیمان و عهد به

 اسلامی جامعه در الهی شعائر ترویج و گسترش باید اسلامی حکومت های سیاست جمله از بنابرای      

. رود می بشمار اسلامی دولت داخلی سیاست اصول دیگر از اجتماعی امنیت و نظم برقراریو . باشد

 آمده فتنه، و فساد از جلوگیری و امنیت و نظم تأمی  جهت در مائده سوره در که راهکارهایی از برخی

و برقراری  اجتماعی عدالت برقراری ،محاربان با مقابله مردم، اموال سرقت از گیری جلو: از عبارتند است

 هوشمندانه روابط اقتصادی با دولت ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سعیدی؛ مائده سوره های سیاسی حاکم اسلامی درمؤلفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

59 

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 کریم قرآن

 نهج البلاغه

 . قم: مطبعه سیدالشهداء.عوالی اللئالیق(، ۰4۱۱اب  ابی جمهور، محمد ب  زی  الدی . )

 . ترجمه هاشم رسولی، تهرات: انتشارات کتابچی.السیره النبویه(، ۰۱۷1اب  هشام. )

 . قم: دارالکلمه.الانبیاءالیهود اعداء الله و قتله م(، ۲۱۰۱ابوعجور، محمد. )

 . بیروت: دارالمعرفه.شرح المعلقات السبعهالزوزنی، قاضی حسی  ب  احمد. )بی تا(، 

ترجمه و تعلیق مهران اسماعیلی و  ،مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی(، ۰۱۰9التیجانی، عبدالقادر حامد. )

 مشتاق الحلو، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 و حقوق دانشکده انتشارات :تهران ،عدالت و انصاف مساوات، مفاهیم و بشر حقوق (،۰۱۰۱محمد. ) آشوری،

 .تهران دانشگاه سیاسی علوم

 . بیروت: دارالفکر.صحیح البخاریق(، ۰4۱۰بخاری، محمد ب  اسماعی . )

 و تابستان ،۲ شماره ،۱ دوره ،اسلامی حقوق و فقه نشریه. «محاربه جرم تحلی » (،۰۱9۱حس . ) پوربافرانی،

 .پاییز

 . قم: دارالکتاب الاسلامی.غررالحکم و دررالکلمق(، ۰4۰۱تمیمی آمدی، عبدالواحد ب  محمد. )

 . قم: مرکز نشر اسراء.تفسیر تسنیم(، ۰۱۷۰جوادی آملی، عبدالله. )

 . بیروت: دارالقلم.المفرداتق(، ۰4۰۲راغب اصفهانی، حسی . )

 . بیروت: دارالشروق.فی ظلال القرآنق(، ۰4۲1سید قطب. )

 .پنجم چاپ زوبی ،: تهران ،اختصاصی کیفری حقوق(، ۰۱۰1حس . ) شامبیائی،

 . قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.فقه سیاسی اسلام(، ۰۱۲1شکوری، ابوالفض . )

یحتوی علی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم. قم: مرکز ابحاث و  ق(، المدرسه القرآنیه۰4۲۰صدر، محمدباقر. )

 الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.

 . بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.الامالی او المجالسق(، ۰4۰۱صدوق، محمدب  علی. )

 . بیروت: دارالعلم للملایی .الیهود فی القرآنم(، ۰99۲طباره، عفیف عبدالفتاح. )

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.ولایت و رهبری در اسلام(، ۰۱9۱آبادی، سید حس . ) طاهری خرم

 . بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.المیزانق(، ۰۱9۱طباطبایی، محمد حسی . )
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. تهران: دفتر نشر فرهنگ سیاست در قرآن )تفسیر سیاسی قرآن(ش(، ۰۱9۷علم الهدی، سید احمد. )

 اسلامی.

 . قم: مؤسسه دار الهجره.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرق(، ۰4۰4احمد ب  محمد. )فیومی، 

 . تهران: مرکز رهنگی درس هایی از قرآن.تفسیر نورش(، ۰۱۰۰قرائتی، محس . )

 . ترجمه جواد مصطفوی، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.اصول کافیش(، ۰۱۲9کلینی، محمد ب  یعقوب. )

به جامعه دفتر انتشارات اسلامی وابسته قم: ، مجمع الفائده و البرهان (،۰۱۷9احمد ب  محمد. ) اردبیلی، مقدس

 مدرسی  حوزه علمیه قم.

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(، ۰۱۲۰مصطفوی، حس . )

 . بیروت: مؤسسه الرساله.فی سنین الاقوال و الافعالکنزالعمال ق(، ۰4۱1متقی هندی، علاء الدی  علی. )

 . بیروت: دارإحیاء التراث العربی.بحارالانوارق(، ۰4۱۱مجلسی، محمد باقر. )

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه(، ۰۱۷۰مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. )

 فلز نقش و ایرانی اساطیر در شهریوره با کریم قرآن در ملک مفهوم تطبیقی بررسی»(، ۰۱۰۱مریم. ) زاده، مدرس

 .۱۰ و ۱۷ شماره، تابستان و بهار - فرهنگ به «.آیی  دو در

 . تهران: انتشارات آجا.عملیات روانیش(، ۰۱9۰ولی وند، حسی . )


