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خهص   گههیلحاله  ه  د اه ا  ازاا  ن  ر  زه نیو همالههنالا اسالالال   ع   سالالال النیمجم ان عن هم پ کیالاسالالالبه عن ان ا  

ا  رلم و  نیاس  دن رلم و ر  یوارع نیا هدگ یمجم ان اس  ع نیا  ازاا  ا یکیاسبه دن  یهسیخ رشاله  ر ا  را د   داهه س

 مب نی ن ،  رینی مههی   رلی   عن ای ا   اسالبمی  زمه  ی  را ر  زنت   اید یف ات   ف ن و عن مسالهل  از مها یو خ ال  ال یشالص ال

 این اساله   ع   اسال   م جلی  دب  و  خ ر  ههیمشالیخط ر   دن داهه  یشالهدلن  عهیسال می  ن  تبع  عن و  اسال  اسالبمی  ا ال   ع 

 ثق  ان ا  عن مید ر ن   زهیگهه  میه  این ر   دن  هسال ن   سالن  و ر ن  اسالبمی، ههیا  ش  شالنهخ  منهعع گی ر شالک   ا ال  

  ویک ر  اسال  داهه سالیهسالی  ر ندی  ف اگی   ههیمشالیخط دشال   حهضال   پژوهش ا اللی ه ف  و مسالللن  اسال   حیهتی ادب 

 تمهه تبوت عه ه،هراره گ رنو ی  مقهه ر   اسال  د یمر ن  م ضال ای  تحقیق  وش  ع   مب نی و دیفی   ویک ر  حهضال ،  پژوهش

 این ا  الن سالیهسال ی نیهت  ،م تبط نثه  و د ب  مطهلعن  و  د یمر ن  م ضال ای  تحقیق  وش   ویک ر  رهلب ر  د یمر ن  نیهت

 د یسالالیمفه ه زه  ر   عنیهر راره  پ را یدا ین   وش ا   پیشالالین،   ویک ر ع   ابوه  هه،راره  تحلی   مقهه ر   شالال  اسالال ص ا 

 ر   شال   گ ف ن عه ه  مفه می  چه چ ب و الگ   عن رسال یهعی  منا   عن ههن   عن یمق لن و  عن یطبقن  همچنین و نیهت ا   من داهه

 و مفه می  الگ ی ،عی ودی  ممیّای  وش  رهلب ر  خب گه   عن  م ازعن  عه  مس م   ههیمقهیسالن ا   من یعه ه  ضالمن اا به یهعی  مقهه

  چه چ ب  و  الگ   عن رسال یهعی نیهت،  تحلی  ا  پس  حهضال   پژوهش د هیج و  ههیهف ن  شال   اا به یهعی سالیهسال ی  ف اگی  ههیگاا ه
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  خط مشی ههی ف اگی  داهه سیهسی اس   اس ص ا  و داهه سیهسی مب نی ع  ر ن  د یم دب  مفه می

 

 :واژگان كليدي

  یم ض ا قی وش تحق  ،یاقبد ،یهسیداهه س  ،یف اگ  یمشخط م،ید ر ن 

 

 

 

 

 مقدمه

  ی فلسف   ، ییمبنا  یاهدر مباحث و نگرش   شه یر  موجود،   ی اسی س  یهانظام ر  اساسی د  ی هابحران ها و چالش مناسبات  
  ، یاسیاز نظام س  یو نوع نگاهشان به عنوان بخش   ی اسیس  گران چنین کنش هم .  ( 2016،  4)استوارت   دارند  و ارزشی

ه با  ینِ مواجانسان امروز(.  2015،  5هستند )مک کانل   شناسیروش   و،  شناسیمعرفت،  شناسیهستی   مباحث  از   متاثر
ارزش   ایمجموعه   ازمندین  ،نده یفزا  یهاپیچیدگی  از  تفکر منظم  و  خط نظام   یها  و  اصول  از  جهت    هایمشمند 

  هستند   باورها   و   ها ارزش ،  گذاریمشی خط   بر   ثرگذار ا  عوامل   ترین مهم   از   یکی   ، در این راستا  . دستیابی به آرامش است
و دیگران،    6)ودل  است   مبدع   جوامع  فرهنگ   و   تاریخ  یعصاره ،  هامشیخط   که  نند آبر   نظرانصاحب   از   بسیاری و  

این اساس،( 2005 بر  پیرو  .  و    بینیجهان   ،ارزشی  یسامانه ،  وارداتی  هایمشی خط   اجرای  و  اتخاذ  با  کشورهای 
   (. 209 : 1394، 8کانلیف  و 7هچ )  سازندمی  نهادینه  و کرده  ترویج  را مشیخط  کنندهابداع  یجامعه  عقالنیت

  ی هایمشخط   یی القا   ر ی تصاو  برابر   در   فعال   فوق   کرد یرو  اتخاذ   با   ست یبا  ی م  ، یاسالم  ی اس یس  ی هانظام در این میان،  
،  منابع اصیل دینی بر    ی مبتن های  مشی و از طریق کاربست خط   ( 2009)پورعزت و دیگران،    بیرق  ی اس یس  یهانظام

 نمایند. تالش آن  جی دفاع کرده و در ترو  خود تیعقالن ی و الگو ی ارزش یاز سامانه 

قدر    با توجه به اینکه   و   ( 8،  1394  ،ی )نوروز  نظام سیاسی، تابعی از نظام فکری و ارزشی است  ساختار   جا که از آن 
با نظرداشت    (324:  12، ج  1379  ، یطباطبائ)تعلّق دارد    میکرقرآن شأن هدایت  بر    ،نظرانمتیقّن نظر صاحب  و 

  سیاسی   هایمشی خط   ، مشحون از میکرقرآن   تردیدبی   ،( 1195،  9)پارسونز   یاسیخرده نظام س  ی راهبریکارویژه 
  ی گذاری مشخط   ی منابع برا  ن یتری و اصل  ن یتراز مهم  یدر جامعه اسالم   میکرقرآن توان گفت که  بنابراین می   .است
 .است

  ک الینفجزء    ند، لیمتما  ی اسالم   یهای واقعی که در جوامع اسالمی به ارزش هاارزش  که   داشت  توجه   دی با  ن یچنهم
.  شوددر تصمیمات تأکید می   ی ارزش   ی هال ی تحل  بر کاربست  گذاری، یمشدر علم خط است.    ی عموم  ی هایمشخط 
  ی از ارزش ها  یواقع   یهاارزش   و تمییز   حاکم بر جامعه   ی هاارزش پس از تحلیل    ست یبامهم، می   ن یتحقق ا  یبرا
هرگاه در  .  ( 2009،  10)هاولت و رامش   شوند  یی و اجرا  گرفتهشکل    یواقع  ی هاارزش  هیپا بر    های مش، خط یذهن 

  ی و زمان   یابد بیشتری، تحقق می   با سهولت   سوهای همی مشداشته باشد خط   تیحاکم   ی کسانی  ی هاجامعه ارزش 
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  ی با مشکالت و موانع جد ی گذار یمش، خط وجود داشته باشد  ی عموم یمشخط  گرانیباز  ن یب یکه که تضاد ارزش 

 (. 1994 ،11)مان و همکاران  شودی روبه رو م 

نظام سیاسی  های اسالمی و بومی در  گذاری مبتنی بر عقالنیت و ارزش مشیالذکر، لزوم خط توجه به مطالب فوق 
از پیش مشخص می   اسالمی با رجوع به  سازد.  را بیش  تا  با نظرداشت این مهم، درصدد است  پژوهش حاضر، 
ایران را در  های عمومی نظام جمهوری اسالمی  مشیها و عقالنیت حاکم بر امور خط ، اصول و ارزش کریمقرآن 

 استخراج نماید.  برای نظام سیاسی های فراگیرمشی قالب خط 

مفهوم    گرفته وابتدا معرفی اجمالی در خصوص نظام سیاسی و ابعاد آن صورت    ،پژوهش حاضر بر این اساس، در  
  تبیین های هادی  ستخراج گزاره شناسی پژوهش به منظور کشف و اروش . سپس،  شودمشی فراگیر تشریح می خط 

 شود. های فراگیر نظام سیاسی ارائه می الگوی خط مشی ، و تدبر در آن میکر  قرآنو در پایان بر اساس آیات 

 ادبیات موضوع 

مشی  انواع خط گردیده و پس از آن، به طور مختصر مفهوم نظام سیاسی با رویکرد اسالمی تشریح   این بخش،در 
 شوند. یان می های فراگیر بمشی و خط 

 اسالمی   نظام سیاسی

 ها عبارتند از: ترین آن از نظام سیاسی ارائه شده است که برخی از مهم گوناگونی  تعاریف 

کند. یعنی همان قوانینی که با آن،  است که امور جامعه را اداره می »نظام سیاسی به معنای همان نظمی ➢
بایستد مگرآن که    دتواند به پای خو ظام سیاسی نمیای بدون نکنند. هیچ جامعهاجتماع را تدبیر می امور

 (. 8 ،1375)حایری،  نظم و قانون باشد« بی ، ازاصل

سیاسی ➢ شالوده اساس،  نظام  اجرای    است  ایو  برای  را  آن  ملت،  و  قوم  یا  مذهب  یک  متفکران  که 
مطالب خود را   کنند. ولی در جامعه ما به آن قالب و چهارچوبی که به وسیله آن،ریزی میپی  مقاصدشان

 (. 12،  1375)گرجی،   گوینددهند، نظام سیاسی میبه جامعه ارائه می

آید منتها  یک اقتدار عالی که از تشکل ملت به وجود می » عبارت است از:   نظام سیاسی و دولت اصطالحا ➢
یک شکل گیری    ی در شکل گیری دولت، مبنای والیت فقیه موثر است؛ یعن  . نظریه والیت فقیه بر اساس

از آن جا که مردم معتقد    .است و بعدی است: یک بعد، حاکمیت الهی است و بعد دیگر حاکمیت مردمید
شوند یعنی شکل گیری اقتدار عالی هم از طریق آرای  می به حاکمیت الهی هستند این دو با هم تلفیق

اساس نظریه    اراده و حاکمیت الهی. ما بر اساس مبانی اندیشه سیاسی و بر  مردم است و هم از کانال
 (. 17، 1375)عمید زنجانی، « امامت و تئوری والیت فقیه باید نظام سیاسی مناسب را بسازیم 

با  بسیاری،  که کارگزاران    استهاى سیاسى  به هم پیوسته از فعالیت   ایمجموعه ،  نظام سیاسى اسالم ➢
ه هر کدام به بسته تشکیل شده است ک. این سیستم از عناصرى هم اندتعهد شده بدان مهدف خاصى  

گروه  و  نهادها  و  داده  تشکیل  را  اسالم  سیاسى  نظام  از  بخشى  مى تنهایى  شامل  را  معینى    شوندهاى 
 (. 156،  1380)فیرحی،  

در جامعه    -به معنای امر و نهی یا الزام   - ی روابط قدرت »نظام سیاسی عبارت است از الگوی نظم دهنده  ➢
)اراکی،    ط عادالنه بین افراد و نهادهای جامعه است«انسانی که هدف آن، ایجاد عدل و برقراری رواب

1392 ،55 .) 
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از نظام سیاسی، نظام بیان کرد که منظور  است که متضمن موضوعات و    ی با بررسی تعاریف گذشته می توان 
 مسایل زیر باشد: 

 مبتنی بر یکی از منابع قدرت و مشروعیت است؛ ✓

 ظام سیاسی است؛اهداف تشکیل ن قّن یمت  قدر ،یده و سامان  بخشینظم ✓

 مند ساختن روابط قدرت بین مردم و نهادهای اجتماعی در جامعهقدرت، موضوع آن بوده و درصدد نظام ✓
 است.

والیت اهلل    محوریت. نظام خاص سیاسی در قرآن بر  دارد  تالزم دین و سیاست  نشان از  میکرقرآن آیات سیاسی در  
است.    در تفکر اسالمی   رهبران جامعه جایگاه  که خود گویای    رد یگشکل می و اطاعت از خدا و رسول و اولواالمر  

ناپذیری سیاست از دین،  براساس سیادت و فرمانروایی مطلق خداوند، تفکیک   میکرقرآن مبانی تفسیر سیاسی در  
غایی و  بینی در برداشت از آیات سیاسی و به همان نسبت تعیین اهداف  تاثیر مبانی کالمی و نوع اندیشه و جهان 

 (.60، 1388)دولت آبادی،  شودریزی می نظام سیاسی پی  یوسط

و انتظار اخذ رهنمود در زمنیه مباحث سیاسی به ویژه فلسفه سیاسی بر    میکرقرآن تصور وجود مباحث سیاسی در  
 : ( 61،  1387)لک زایی،   سه پیش فرض استوار است

  استبه ویژه زندگی اجتماعی    معارف اسالمی، هم چون سایر مکاتب اجتماعی، ناظر به تکالیف عملی و  .1
و در واقع مباحث فکری و نظری اسالم از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی  

 گیرند؛ می دهند مورد بررسی و تامل قرار برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارایه می 

 قرار دارند؛  ری و عملی فک اینظومه و در قالب م معارف اسالمی، به صورت پیوسته .2

ها و نظرهای شخصی  ، نه سلیقه استل اسالمی، مدارک و متون اساسی دین اصل و منبع  ئدر استنباط مسا .3
کنار گذاشته شود، چنانکه برخی    -ترین سند اسالمی استترین و متقن که کامل   - میکرقرآن و نه اینکه  

 .انداخباری مسلکان چنین کرده 

 یهای فراگیر و هاد مشیخط 

اصول  ک ی  ی اس یس  ی هایمشخط  به وس  ی حکومت،  ذ  لهیهستند که  به  صالح در کشور وضع شده ی مراجع  اند و 
  ی هاشناسی نوع   . (22  ، 1387  ، ی)الوان   کنندی م   یالزم در جامعه را رهبر  ی ها  تیعنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعال

تبیین  های فراگیر و هادی  شی مع مورد بحث، خط در ذیل با توجه به موضو  ارائه شده است که  یمشخط   از   ی متعدد
 . شود می

فراگیر خط  اصول مجموعه   12مشی  از  اعمالکه  است    ای  خط   چگونگی  اجرای    کند ی م مشخص  را    هامشی و 
مشی، فرآیند  ی خط های کالن حاکم بر چرخه مشی عبارت است از خط مشی فراگیر  خط .  (42  ، 2002،  13)پولیراکیس 

خط خط  و  گوناگونهازهحوهای  مشی مشی  زورجیوس   14)کاراکوستاس   ی  فراگیر  مشی خط   .(2008،  15و  های 
مشی  خط   .( 2002،  16)بلوکوستولسکی   هستندهای عمومی  مشیی از قیود و قوانین هستند که حاکم بر خط امجموعه 
  17کرویل )باس  است  مشی ی خط اعمال و اجرا  ایجاد،   و چگونگی  گذاریمشیفرآیند خط لزوم کنترل  معنی  به  فراگیر  

 

12 Meta policy 
13 Polyrakis 
14 Karakostas 
15 Zorgios 
16 Belokosztolszki 
17 Baskerville 



 
  معیارها،   ها،فرضپیش  حاوی   فراگیر   های مشیگفت که خط   توان ی م طور خالصه  . به (342  ، 2002،  18و سیپونن 

 . کنند  تبعیت هاآن  از  باید  عمومی  های مشیخط   که است رهنمودهایی  و  الگوها

ان اطالعات  ندگگیرهای هادی به تصمیم مشیگذاری هستند. خط مشی های خط های هادی، اصول و پایهمشیخط 
می  ارائه  شریف )دهد  کافی  و  نتیجه  (. 8  ،1389زاده،  الوانی  زمینه   در  در  هادی،    هایمشی خط   یهراندازه 

های  مشیکمک خط گذاشت و به   های عمومی آثار مفیدی به جای خواهدمشیدر خط گذاری بیشتر شود،  سرمایه 
 (. 2008، 19)گاپی  های گوناگون شناختی را در وضعیتمشی گذارهای مناسب خط توان شیوه راهنما می 

آگزیوماتیزه   ،یعموم   و  یهاد  ر،یفراگ  یهای مشخط   نسبت  خصوص  در نگاهی  اصول    با  قالب  در  و 

  و  موضوعه  اصول با  متناظر  توان می  را  هادی  و  فراگیر های مشی خط ، (8  ،1386 ،ی اهرنجان یی رزا یم ر.ک. ) بنیادین 
 ی موضوعه   اصول  استنباط  صورت  در   نتیجه  در .  دانست  ولمتدا  اصول   با  متناظر  را  عمومی  هایمشیخط 
  ارزیابی   و   تدوین  برای   اصیل   مبنایی  توان می ،  هادی  و   فراگیر  های مشیخط   قالب  در   کریمقرآن   از   گذاریمشیخط 
 ؛ پژوهش حاضر درصدد دستیابی به این مهم است. آورد  بدست عمومی  های مشیخط 

 پیشینه پژوهش 

برخی از پژوهش های گذشته که قرابت موضوعی با پژوهش حاضر دارند، بررسی    در این بخش به صورت خالصه
 و یافته های آنها تحلیل می شود و در انتها نوآوری پژوهش حاضر نسبت به پژوهش های گذشته ارائه می شود. 

یی  به دنبال شناسا قرآن ( با بررسی ابعاد و شاخص های حاکمیت از منظر 1395) پژوهش سید موسوی و محمدی 
چیست. این پژوهش برآنست    قرآن کریم این مورد است که منشا و ضوابط اعمال اقتدار و حاکمیت سیاسی از منظر  

، الهی هست و نشات گرفته از ربوبیت تکوینی  تشریعی خداوند  قرآن کریمکه منشاء حاکمیت سیاسی از منظر  
حاکمیت سیاسی و اقتدار در عرصه های تقنینی،  شود که اعمال  است. با توجه به این نکته در مقاله حاضر بیان می

قضایی، اجرایی و سیاست خارجی تنها در چارچوب ضوابط و احکام دینی پذیرفته است و مردم ساالری در طول  
 یابد.  حاکمیت و ربوبیت الهی معنا می 

سیاست و نظام   هایژوهشی با عنوان اصول تفکر سیاسی در قرآن، مختصات و ویژگی( در پ 1389زارع قراملکی )
را در سه بخش   کریمقرآنکریم استخراج کرده است. او در این پژوهش اصول تفکر سیاسی در قرآنسیاسی را از 
 آورده است:  

های معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی  اصول مبانی)زیرساخت ها(: در این قسمت آموزه .1
 ت، تحلیل شده است.اس کریمقرآنکه مرتبط با نظام سیاسی کریم قرآن

آورده شده است که  کریمقرآناصول راهبردی: در این قسمت اصول راهبردی ناظر به تفکر سیاسی در   .2
 . امامت و نظارت همگانی است عدل و قسط،  مهم ترین آنها شامل حق و باطل، حق و تکلیف، 

وک سیاسی و نظام  اصول کاربردی: در این بخش نیز اصول کاربردی را در سه بخش حقوق سیاسی، سل .3
 سیاسی آورده است. 

در تفاسیر به این نتیجه    قرآن کریمدر پژوهشی با عنوان مبانی سیاسی    (1392)  بهروزی لک و دهقانی فیروزآبادی
است که نتیجه آن گسترش عدالت اجتماعی در سطح روابط داخلی  عدالت محور    ، رسیدند که مبانی سیاسی اسالم

پژوهش نحوه رفتار سیاسی در روابط داخلی و خارجی، نحوه برخورد در سیاست  و خارجی است. همچنین در این  
های مالی و اقتصادی، لزوم مشورت در امور حکومتی و سیاسی، لزوم حق مداری و عدالت گستر بودن سیاست  

 

18 Siponen 
19 Guppy 



شده  ررسی  ، ببرخی از مبانی سیاسی اسالمبه عنوان    ، امنیتی و ...  – های جنگی، لزوم آگاهی در مدیریت سیاسی  
 است.

با هدف استخراج    یاسی، های سمشیو خط  قرآن کریم( در پژوهشی با عنوان  1392لک زایی و احمدی سفیدان)
های هادی  مشیهای فراگیر، خط مشی ه دسته خطها را در سمشی خط  ، قرآن  های کالن جامعه از مشی اصول و خط

قرآن  های هادی از  مشی های فراگیر و خطمشیها معتقدند که خط های عمومی تقسیم کرده اند. آن مشیو خط
پژوهش    قرآن   های عمومی در مشی قابل استخراج است ولی خط  کریم این  در  نگرفته است.  قرار  بررسی  مورد 
عدالت محوری و امنیت محوری تقسیم بندی   به سه دسته خدا محوری، قرآن کریمهای فراگیر سیاسی مشی خط

امامت و رهبری، امت واحد، شورا و مشورت در    و قوانین الهی در حکومت،شده است. همچنین حاکمیت شریعت  
های هادی هستند که در این  مشیدر راه خدا و ... برخی از خطصلح و جهاد    امور، پایبندی به پیمان ها و قرادادها، 

 پژوهش استخراج شده است.  

 کند: در سه بخش عمده بحث می  قرآن کریمدر پژوهش خود با عنوان سیمای سیاست در (  1392)نادری 

این بخش   .1 در  اسالمی:  بر سیاست  اول: خطوط کلی حاکم  الهی،  بخش  مهلت  اصولی همچون سنت 
 . قانونمندی تاریخ و ... بررسی شده استاختیار و آزادی انسان ها ،  های تاریخ، عبرت

نظام سی .2 در  جایگاه حکومت  این بخش مطالبی همچون  در  داخلی:  تحکیم  بخش دوم: سیاست  اسی، 
تامین امنیت، امانتداری و تخصص و ... به عنوان اصول سیاست   خانواده، مدیریت بحران تقویت وحدت، 

 . شودداخلی بیان می

الملل: در این بخش اصول حاکم در سه قالب اصول سیاسی،  بخش سوم: سیاست خارجی و روابط بین .3
 شود. اصول حقوقی و اصول امنیتی ارائه می

  اطاعت   ،بریفرمان   دولت،  و  مباحثی همچون حکومت  ،قرآن کریم در کتاب تفسیر آیات سیاسی    ( 1393)  علم الهدی
  زندگی  در  دولت  تحقق  فرآیند  حکومت،  عناصر  حکومت،  اجرایی  مظاهر  نامشروع،  حاکمیت   و  سلطه  قدرت،  مشروع،
 ه است.کردتفسیر  قرآن  ر ا بر اساس آیات سیاسی   ... بیعت  و اجتماعی 

لوم سیاسی  ضرورت بحث اسالمی شدن علوم انسانی و ع ،  قرآنوهشی با عنوان نظام سیاسی  در پژ  (1397)  مختاری
 مطالبی همچون حاکمیت و والیت الهی، رابطه دین با سیاست،   ،کند. در این پژوهش به طور خاص را مطرح می

شرح    قرآن کریم توجه به آیات  با  از منکر، آمادگی دفاعی و ...    جهاد، امر به معروف و نهی   سیاست و قانونگذاری، 
 داده شده است. 

بر مبنای پیشینه پژوهش فوق، پژوهش فوق از چند منظر دارای نوآوری است؛ نخست از منظر موضوع، پژوهش  
فرد است؛  های هدف متمرکز شده است که در نوع خود منحصر بههای فراگیر با محوریت گروهمشی ی خطبر حوزه 

-قرآن های سیاسی  مند و از طریق کاربست رویکرد آگزیوماتیزه، گزاره صورتی روشچنین سعی شده است، به هم
بندی شود. در این مسیر، استخدام  های فراگیر مرتبط، شناسایی و طبقهمشی، از مبانی یا همان عقالنیت تا خطکریم
آیات  بنیاد و همشناسی دادهروش تمامی  آیات مرتبط  کریمقرآنچنین مطالعه  نمونهو کدگذاری  نه  بر  ، و  گیری 

بر این اساس، پژوهش    های مشابه است.اساس واژگان کلیدی، از دیگر مزایای این پژوهش نسبت به پژوهش 
 شناسی دارای نوآوری است.حاضر از حیث موضوع، رویکرد و روش

 های فراگیرمشی شناسی استخراج خطروش 

به  های حاکم بر جامعه و نظام سیاسی کشور را  ارزش  بایستمی   ابتدا   فراگیر های  مشی طراحی و تنظیم خط جهت  



 
بر نظام    های حاکمترین منابع شناخت ارزش یکی از اصلی   . شناختو منبع پژوهش حاضر    مشیعنوان منشأ خط 

و کتب    میکرقرآن بر این اساس منبع پژوهش حاضر،    . است  کریمقرآن     ی ایران، و جامعه   جمهوری اسالمی ایران 
،  22)چارمز 21گسترده   متون   و (  203  : 1ج   : 1392  محمدپور،)  20غیرواکنشی   های سنجه  که در قالب   تفسیری قرار گرفت 

  هر   ، از 23نظری   گیرینمونه   کاربست   گردد. در طول پژوهش، سعی شده است از طریق بندی می دسته  ( 35:  2006
  استفاده شود   ظرین  های سازه  آزمون   و  24اشباع   توسعه،   در   ها آن   بالقوه   سهم   مبنای  بر   تحلیل   واحدهای   از   یک

    . (519: 2000)چارمز،  

  موضوعی  تحقیق در قالب روش تدبری    25بنیاد پردازی دادهنظریه   روش از    ،میکرقرآن از    هاآوری داده پس از جمع 
اطالعات   ( 1393  ، یفشارک   ی )لسان  کریمقرآن  تحلیل  است.    بهره  جهت  این روش  گرفته شده  در  تحلیل  اتخاذ 

پردازی داده بنیاد یک روش  ق فعال حاکم بر این تحقیق مطابقت دارد، چرا که نظریه پژوهش حاضر، با رویکرد فو
های  دهد تا به جای اتّکا به نظریههای گوناگون امکان می است که به پژوهشگران در حوزه  26پژوهشی استقرایی 

پژوهش اکتشافی نیز  د و لذا نوعی  نای مشاهدات اقدام کنموجود، خود به تدوین نظریه از طریق تحلیل مقایسه
 (. 1385شود )اشتراوس و کوربین،  تلقی می 

بر اصول موضوعه در پژوهش حاضر   به سؤال اساسی تحقیق مبنی  پاسخ  به  مشی ی خط به منظور  یا  و  گذاری 
استنباط  کد اولیه    368در قالب  اول    از آخر به  کریمقرآن ، نکات مرتبط از  های فراگیرمشیبارتی استخراج خط ع

   گردید.
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 کریمقرآن  آیات  از اولیه  یابیمفهوم  از اینمونه : 1 جدول

 نشانه اولیه  مفهوم ترجمه  آیه  متن ردیف 

  بقره سوره مبارکه  

1  

  الْحَق    تَلْبِسُواْ  لَا  وَ
  الْحَق    تَکْتُمُواْ   وَ   بِالْبَاطِلِ 

 تَعْلَمُونَ  أَنتُمْ وَ

  با را  قیقتح و ! نیامیزید باطل  با  را  حق و
 ! نکنید کتمان دانید مى  اینکه

تمایز بین  لزوم 
 00204227Pp-1 حق و باطل  

2  

  ءَالِ   مِّنْ   نجَّیْنَاکُم  إِذْ   وَ
  یَسُومُونَکُمْ   فِرْعَوْنَ 
  یُذَبحِّونَ   الْعَذَابِ   سُوءَ

  یَسْتَحْیُونَ   وَ  أَبْنَاءَکُمْ
  ذَالِکُم   فىِ  وَ   نِسَاءَکُمْ

 مٌ عَظِی ر بِّکُمْ  مِّن  بَلَاءٌ

  از را  شما  که زمان آن (  آورید  یاد  به نیز) و
  که بخشیدیم رهایى  فرعونیان چنگال
  آزار صورت  بدترین  به را  شما  همواره 

  و بریدندمى  سر  را شما  پسران: دادندمى
 نگه  زنده ( کنیزى براى ) را  شما زنان
  از  بزرگى  آزمایش  اینها،  در و . داشتند مى

 بود  شما  براى  پروردگارتان  طرف

تشکر و  لزوم 
قدردانی مردم از  

نظام سیاسی  
 Pp002049-1 اسالم

3  

  وَ   ءَامَنُواْ  ال ذِینَ  إِن 
 الن صَرَى   وَ  هَادُواْ  ال ذِینَ

  ءَامَنَ   مَنْ   الص بِینَ   وَ
  وَ   االَخِرِ  الْیَوْمِ  وَ  بِالل هِ
  فَلَهُمْ   صَالِحًا  عَمِلَ

  لَا   وَ  رَبِّهِمْ   عِندَ  أَجْرُهُمْ 
  هُمْ   لَا   وَ   عَلَیهْمْ  خَوْفٌ 

 یحَزَنُونَ 

  ایمان( اسالم پیامبر   به) که کسانى
  یهود  آئین به که  کسانى و اند،آورده 

  پیروان] صابئان  و  نصارى و  گرویدند
  ایمان  رستاخیز روز  و  خدا به گاه هر [ یحیى 
  پاداششان دهند،  انجام صالح عمل  و آورند، 
  گونه  هیچ  و است مسلم  پروردگارشان  نزد

  کدام هر . )نیست آنها براى  اندوهى و  ترس
  زمان   و عصر در   که الهى، ادیان  پیروان از

  عمل  دین  فرمان و  وظایف طبق بر خود، 
 .( رستگارند  و مأجور  اند،کرده

وحدت هدف  
های نظامات  تمام

سیاسی و دینی  
 الهی 

Pp002062-1 

4  

  لَا   مِیثَاقَکُمْ  أَخَذْنَا   إِذْ   وَ
  لَا   وَ  دِمَاءَکُمْ   تَسْفِکُونَ 
  مِّن   أَنفُسَکُم   تخُرِجُونَ
  وَ   أَقْرَرْتمُ   ثمُ   دِیَارِکُمْ 
 تَشهْدُونَ  أَنتُمْ

  که گرفتیم  پیمان شما  از  که را  هنگامى و
  سرزمین از را  یکدیگر و  نریزید را  هم خون 
  کردید اقرار شما  سپس . نکنید بیرون  خود، 

 . بودید  گواه (  پیمان این  بر و)

عدم ریختن خون  
 هاانسان 

عدم اخراج افراد  
زمینشان  از سر

 بدون دلیل 

Pp002084-1 

5  

  مِنْ   کَفَرُواْ   ال ذِینَ   یَوَد    م ا
  لَا   وَ  الْکِتَبِ  أَهْلِ

  یُنزَّلَ   أَن  المْشْرِکِینَ 

  مشرکان، (  همچنین ) و کتاب،  اهل کافران
  و خیر  خداوند، سوى  از  که ندارند  دوست
  که حالى در گردد   نازل شما  بر  برکتى

عدم خیرخواهی  
کفار و مشرکین  
و برخی از اهل  

Pp002105-1 

 

نشاننرر مامنرس سا رس و عدد سا  رقمی   )002(رقمی نخسا   سا   عدد اسا  و  ی ساانسا  نشانن  دوم  )p(نشانن  نته  و حرف    اول (P)حرف  27

 .اس  آی   یی ممنرس نته آی  و عدد آخر نشنندهندس ممنرس نشننرر  (042)دوم  



 

  خَیرْمِّن   مِّنْ  عَلَیْکُم
  یخَتَص    الل هُ   وَ    ر بِّکُمْ

  وَ    یَشَاءُ  مَن  بِرَحْمَتِهِ
 الْعَظِیمِ  الْفَضْلِ ذُو  الل هُ

  بخواهد، کس هر به را  خود رحمت   خداوند،
  فضل  صاحب  خداوند، و دهد مى  اختصاص

 است  بزرگ

برای  کتاب
 مسلمانان 

 مفهوم متمرکز تقلیل پیدا کرد.    279به اولیه سپس این مفاهیم 

  



 کریمقرآن  از  مستخرج  مفاهیم  ثانویه بندیمقوله  از اینمونه : 2 جدول

 ( اولیه مفهومکد اولیه ) نشانه متناظر  آیات ردیف 
( متمرکز  مفهوم  کد 

 ( ثانویه

1  pp004059-1  59نسا 

ضرورت   و  اهمیت  به  شدن  قایل 
تشکیل  حکومت   به  اعتقاد  و  اسالمی 

 حکومت اسالمی 

 حکومت شناسی 

2  pp004083-1  83نسا 

3  pp008060-1  60انفال 

4  pp057025-2  25حدید 

5  pp022041-1  41حج 

6  pp022078-1  78حج 
حکومت   برای  مشروعیت  شدن  قایل 
های الهی در پی اتصال به والیت انبیا،  

 اولیا و اوصیا است 

7  pp005055-1  حاکم   55مائده جایگاه  ضرورت  و  اهمیت 
اسالمی در حکومت اسالمی و و اعتقاد  
 71اسرا  pp017071-1  8 به منصوب شدن آن از سوی خداوند

 

اولیه و متمرکز و کارب بین مفاهیم  برگشتی  از طی مراحل رفت و  نهایت  ست مقایسه پس    95های مستمر، در 
 نشان داده شده است.  3دید که در جدول  استخراج گرمقوله اصلی  5و ی محوری مقوله 

 ها ی آن کنندهبه همراه تعداد مفاهیم تعریف  کریمقرآن مقوالت محوری مستخرج از  :3 جدول

 باز  کدگذاری
 محوری  کدگذاری

 )مقوالت محوری( 

 

 

 

 

 

 

  کدهای 
 اولیه

  کدهای 
 متمرکز 

 خداشناسی  9 20

در نظر داشت  
 عقالنیت 

 شناسی  انسان 6 13

 سنت شناسی  14 37

 شناسی  حکومت 3 8

 دین شناسی  2 6

 جامعه شناسی  4 6

47 47 25 
های  ویژگی 
 حاکم



 

75 75 48 
ی  هایمشخط 
همه  
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 مستضعف غیر مسلمان  4 4

 مستکبر مسلمان منافق  4 4

 مستکبر مسلمان محارب  4 4

 غیرمسلمان )کافر و مشرک( محارب  14 16

 غیرمسلمان )کافر و مشرک( غیر محارب  9 15

 غیرمسلمان )اهل کتاب( محارب  13 16

 غیرمسلمان )اهل کتاب( غیر محارب  11 19
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باید    آمده به کار گرفتند؛ نخست دست های بهیافته  28گران راهبردهای گوناگونی را در خصوص اعتباریابی ش پژوه 
ای، به صورت  ی زمینهنداشته، بلکه متاثر از طرح روش کیفیِ نظریه   29ضر، ماهیتی خطی اپژوهش ح  توجه داشت که

اجرا شده است. بر این اساس، به دلیل    ( 314 : 1، ج 1392ر.ک. محمدپور،  ) 32و در حال شدن   31، مارپیچی 30دورانی 
(، اعتبار کیفیت فراگرد اجرای پژوهش تضمین گردیده  54  :2006  )چارمز،  33های مستمر گیری از روش مقایسه بهره
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، به ممیزان بیرونی ارائه شد تا بررسی و صحت  34فرایند و نتایج پژوهش در قالب ممیزی بیرونی   چنیناست. هم 
 ها مورد ارزیابی قرار گیرد. گیریو نتیجه ها، تفاسیر روند، یافته

 هایافته

المللی  چنین وظایف دولت در عرصه داخلی و بین مربوط به حکومت و دولت و هم   مباحثدر نظام سیاسی،    اغلب
تشکیل  مطرح می  نخبگان سیاسی کشورها هستند.  و  آن مسئولین  متولی  است که  نظامی  نظام سیاسی،  شود. 

با دیگر حکومتحکومت، وظایف حکومت، ن ارتباط حکومت  انتخاب رهبران و کارگزاران حکومت،  ...  حوه  ها و 
  اسالم، در سیاسی  نظام با ارتباط شود. در ازجمله مواردی است که در نظام سیاسی در مورد آن بحث و بررسی می 

  نظام  دارای   انه،جاود  و  جامع  دین   یک  عنوان به  اسالم   که  است  این  بر  مسلمانان  اتفاق  به  قریب   اکثریت  نظریه
  مدینه   در را    اسالم  سیاسی   نظام   و  حکومت   اولین   آله   و  هیعل  اهللی صل گرامی اسالم    پیامبر   و   باشدمی   خود   به  خاص   سیاسی 

 است.  نموده گذاری پایه 

های هادی نظام سیاسی انجام شد. بنابراین در  با نظرداشت استخراج گزاره  میکرقرآن   قرائت در پژوهش حاضر،  
هایی همچون ضرورت تشکیل حکومت و دولت و مبانی فلسفی تشکیل  به طور مختصر به بحثاین پژوهش  

قرآنی عرصه نظام سیاسی ناظر به کارکرد   فراگیرهای دولت و حکومت پرداخته شده است. حجم معظمی از گزاره 
 و وظایف دولت و حکومت اسالمی در عرصه سیاست است. 

دهد. عقالنیت همان اعتقادها و باورها هستند که تأثیر  ی را  تشکیل می هسته و شاکله اصلی نظام سیاس  ،عقالنیت
با  یا  سیاستمستقیم  روی  بر  مؤلفه واسطه  دارند.  اقدامات  و  زیر  ها  موارد  شامل  سیاسی  نظام  در  عقالنیت  های 

 شود: می

ط با امر  های خداوند متعال و فهم اراده الهی در امور مرتب خداشناسی: تشریح و توصیف صفات و ویژگی  .1
 شود. سیاست در بحث خداشناسی انجام می 

نظام    ،دیگرعبارت محور و مدار مرکزی است. به   ، بدون شک در نظام سیاسی اسالم، دین  : شناسیدین  .2
گران  و دین، الگوی عقالنیت کنش   از دین و باورهای دینی است  ، مشحون میکرقرآن سیاسی از منظر  

 . دهد سیاسی را شکل می 

شوند. مثالً  های الهی که ارتباط بیشتری با نظام سیاسی دارند در اینجا مطرح می سنت شناسی: سنت  .3
های ظالم و یا سنت نصرت الهی که مسئولین و کارگزاران نظام  سنت استدراج در مورد نابودی حکومت

 . سیاسی بایستی به آن باور و ایمان داشته باشند

ها و به طور  است که در همه خرده نظام   وی عقالنیتالگ   یهادال شناسی نیز یکی از  شناسی: انسان انسان  .4
های آن با واسطه نقش مهمی در  خاص در خرده نظام سیاسی نیز وجود دارد. شناخت انسان و ویژگی 

 اداره نظام سیاسی دارد. 

عنوان یک هویت  گیرد شناخت جامعه به شناسی: یکی از مباحث مهم که در حوزه عقالنیت قرار می جامعه .5
دارای هویت مستقلی هستند. نوع شناسی جوامع    ها و امت   داگانه است. بنابر آیات قرآن، جوامع مستقل و ج

های هادی  مشی گذاری، ضرورتی مهم برای ارائه گزاره های هدف خط نوان گروه به عمختلف  و افراد  
 قرآنی در نظام سیاسی است. 

ه بسیار نزدیکی با مسئله حکومت و  گونه که در ابتدا بیان شد، نظام سیاسی رابطحکومت شناسی: همان  .6

 

34. External audit 



 
های خاصی است که مختص نظام سیاسی  دولت دارد. شناخت حکومت و ماهیت آن ازجمله عقالنیت

 های هادی نظام سیاسی مدنظر قرار بگیرد. است و بایستی در تدوین گزاره 

زیربنای گزاره  پس  آیات  فراگیرهای  از الیه عقالنیت که  بررسی  با  قرآن و مالحظه دیدگاه  هستند، نویسندگان 
 بندی کردند. نظام سیاسی را در سه عرصه طبقه  فراگیر های ها و گزاره مشی گذاری، سیاستسیاستی و خط 

 ؛ایهمه عرصه   فراگیرهای و گزاره ها مشیخط  .1

 ؛حاکمیت اسالم ناظر به درون قلمرو فراگیرهای و گزاره  هامشیخط  .2

 .حاکمیت اسالم ج از قلمروناظر به خارهای هادی و گزاره  هامشیخط  .3

آیات قرآن و گزاره های همه عرصه و گزاره ها  مشیخط   ن، یچنهم به    فراگیر های  ای، شامل  هستند که مختص 
مثال مقابله با ظلم و ستم هیچ ربطی به دین و مذهب، ملت و  عنوان ها برای تمامی بشر است. بهتمامی عرصه 

های کالن و فراگیر نظام سیاسی باید نصب  مشیخط عنوان  ای، بهصه همه عرهای  مشیخط دولت ندارد. بنابراین  
 العین مسئولین حکومت اسالمی باشد. 

، افراد درون حاکمیت اسالم و  میکرقرآن برخی از آیات جامعه مخاطب مشخص شد که  میکرقرآن  با بررسی آیات 
فرمان برخورد    خداوندمثال وقتی که  نوان عبرخی از آیات دیگر مخاطبانش افراد خارج از حاکمیت اسالم هستند. به

کند  این فرمان، ، افراد درون حاکمیت اسالمی هستند. همچنین وقتی بیان می   ی هدفجامعه   ،دهدبا منافقین را می 
ناظر به خارج از حاکمیت اسالم است. به مشی فراگیر  خط   های یهود و نصاری اعتماد کامل نکنید، اینکه به دولت

 بندی کردند. را به دو دسته داخل و خارج از حاکمیت اسالمی طبقه   فراگیرهای  ندگان گزاره این دلیل نویس

در آیات زیادی بر روی آن    میکرقرآن بندی که  ناظر به درون حاکمیت اسالمی، مالک و طبقه   فراگیرهای  در گزاره 
ن جامعه اسالمی نیز یک طبقه  دیگر در دروعبارت بندی مستکبرین و مستضعفین هستند. به کند، طبقه تأکید می 

مستضعف و یک طبقه مستکبر وجود دارد که خود این دو طبقه بعداً به دو طبقه مسلمان و غیرمسلمان تقسیم  
مستکبر و مستضعف    ، مقسم اصلی  سیاسی   گذاریمشیخط توان بیان کرد که در زمینه  دیگر می عبارت شود. به می

ها و  بندی، سیاست شوند. بر اساس این طبقه بندی می رمسلمان طبقه دو شاخه مسلمان و غی  هر کدام بهاست که  
تر  صورت جزئی شود. همچنین بهصورت تفکیکی و مشخص ارائه می ناظر به هر طبقه در ادامه به   فراگیر های  گزاره 

ن انواعی دیگر  عنوابرای برخورد با منافقین جامعه اسالمی و یا محاربین داخلی نیز به   فراگیرهای  ها و گزاره سیاست
 شوند. گذاری، مشخص می یمشخط از جوامع هدف 

ناظر به خارج از حاکمیت اسالمی که بیشتر در ادبیات علوم سیاسی امروز تحت عنوان سیاست    فراگیر های  در گزاره 
بین  روابط  و  می خارجه  مطرح  طبقه الملل  مالک  گروهشود،  برای  بندی  هدف  کشورهای  و  گذاری،  مشی خط ها 

هایی که دولت اسالمی در نسبت  های استکباری و کشورهای مستضعف است. وظایف و سیاست و دولت کشورها  
باید استفاده کند در این قسمت  ها و حکومت دولت   اب های مستکبر و مستضعف چه مسلمان و چه غیرمسلمان 
حاکمیت اسالمی نیز،    ناظر به خارج از  فراگیرهای  در گزاره   شود. می صورت تفکیکی و جزئی در ادامه مطرح  به

الم هستند به تفکیک ارائه  خاص ناظر به محاربین و یا کسانی که غیرمحارب با نظام سیاسی اس  فراگیرهای  گزاره 
نشان داد    فوق در نظام سیاسی را به صورت شکل    م یکرقرآن   فراگیر های  توان الگوی گزاره در نتیجه می   . شود می

 ط بیان کرد. ها را به صورت مبسوو در ادامه گزاره 





 

 

 

 عقالنیت  .1

 ی خداشناس  .1.1

  کنندهاداره  و  ننده یآفر  عنوان  به  ی اله   زالی ال  و   مطلق   قدرت  به   باور   و   اعتقاد  .1.1.1
 ؛ یهست نظام

 ؛ یهست  نظام  بر خداوند  بالمنازع  و مطلق تیمالک به باور .1.1.2

  امور   و   ی هست   امور   بر   خداوند  ی برا  بالشرط   و   مطلقه  ت یوال  شدن   قائل .1.1.3
 بندگان؛ 

  دستان   در  ذلت   و  عزت   نکه یا  و   دانستن   خدا  ی برا  را   عزت   منبع   و  سرچشمه  .1.1.4
 است؛  متعال خداوند

 ؛ یهست نظام بر  خداوند  مطلق تیحاکم به اعتقاد و باور .1.1.5

  به   یستی با  را   امور  تینها  در   نکهیا  و  خداوند  بودن   لیوک  به  اعتقاد   و  باور .1.1.6
 کرد؛  واگذار  او

  ی ماد   افعمن   یتمام   بر  یکتاپرست ی و  د یتوح  و   خداوند   تیارجح  شدن   قائل .1.1.7
 ؛ یمعنو و

 بندگان؛  ی تمام امور به نسبت  یاله  ی سرپرست و نظارت به باور .1.1.8

   یاسالم  یاسیس نظام ریفراگ   ی ها:  الگوی گزاره1شکل  
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  و   حیصح  انجام  صورت  در  ی اله  یهاتی حما   و  ی اله  نصرت  به   اعتقاد  .1.1.9
 . فیوظا  اصول با منطبق

 ی شناس انسان  .1.2

 انسان؛  یالله فه یخل مقام به  داشتن  اعتقاد و بودن  قائل .1.2.1

  حامل   موجودات  ان یم  در   نکهیا  واسطه  به  انسان  منزلت  و  قرب  به  اعتقاد  .1.2.2
 است؛ ی اله امانت

 ها؛ انسان  یتمام  ی خداجو و  پاک  فطرت به اعتقاد و باور .1.2.3

  ر یمس  ای   تیهدا   ری مس  نشیگز  منظوربه  انسان   ی برا  ار یاخت  شدن   قائل .1.2.4
 ضاللت؛ 

  چارچوب   در   خود   دی عقا  ان ی ب  در  نکهیا  و  هاانسان   داشتن  انیب  ی آزاد  به  باور .1.2.5
 د؛ آزادن ی اسالم حکومت  قواعد  و

  ی طورکلبه  و   سالمت   حق ،  اتیح  حق   همچون  ی مختلف   حقوق   شدن   قائل .1.2.6
 . بشر ی تمام یبرا تیانسان به ناظر  ی عموم حقوق 

 ی شناس   سنت .1.3

  نصرت   یپ   در  حق  جبهه  شدن  مغلوب  عدم  و  یاله   نصرت   سنت  به  باور .1.3.1
 ؛ یاله

  ثبوت   و یاله   یهاسنت   در نشدن  جادیا رییتغ  و  خی تار  یقانونمند  به  باور .1.3.2
 ؛ یاله  یهاسنت

  انتخاب   در  انسان  به  یآزاد  و  ار یاخت  دادن  مورد  در  یاله   سنت  به  بودن  قائل .1.3.3
 ر؛یمس

  سنجش   ی برا  یمحک   سنگ   عنوان  به   یاله   ش یآزما   سنت  گرفتن   نظر  در  .1.3.4
 بندگان؛  تیعبود و مان یا

 سرکش؛  و متجاوز  امم هالکت در  ی اله سنت به باور .1.3.5

 مؤمنان؛  به ی اله امداد و  نصرت سنت  به باور و اعتقاد  .1.3.6

  به   شدن   دوار یام  و   ی سخت   از   پس   ی آسان  داشتن   قرار   ی اله   سنت   ه ب  باور .1.3.7
 نده؛یآ

  ش یافزا  ق یطر  از ،  خداوند  مجازات   نکه یا  و   خداوند   استدراج  سنت   به   اعتقاد  .1.3.8
،  سنت  نی ا   ن یمشمول  که   است  ی ج یتدر  صورت به   و   نعمت  از  بعد   نعمت
 کنند؛ ی م  فراموش را توبه و استغفار 

  ی برخ  لهیوس  به  ستمگر  یهاحکومت  یبرخ   ینابود  سنت  به  شدن   قائل .1.3.9
 گر؛ ید
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  شدن   ی اری  کسب  باعث  خدا  نی د  و  خداوند  کردنی اری  نکه یا  به  باور .1.3.10
 شود؛ ی م  خداوند طرف  از

  ییچندخدا   نه  ی کتاپرست ی  و   د ی توح  بر   اسالم   ی اس یس  نظام  ی ابتنا  به   باور .1.3.11
 ؛ ییخدای ب و

 ن؛ یزم ی رو بر  صالحان حکومت تحقق  در  ی اله سنت به باور .1.3.12

 ن؛یزم  ی رو  بر  مستضعفان   حکومت  دنی فرارس  در  ی اله  سنت  به  اعتقاد  .1.3.13

  ی اصل دشمن عنوان به هودی  یفروپاش بهبه نسبت یاله سنت به باور .1.3.14
 . مسلمانان

 ی شناس  حکومت  .1.4

  ل ی تشک  به   اعتقاد   و   ی اسالم  حکومت   ضرورت  و   ت یاهم  به   شدن   قائل .1.4.1
 ؛ یاسالم  حکومت

  ت یوال  به  اتصال   ی پ  در   یاله   ی هاحکومت  ی برا  ت یمشروع  شدن   قائل .1.4.2
 است؛  ا یاوص و ا یاول، ایانب

  به  اعتقاد  و ی اسالم حکومت  در   یاسالم حاکم گاه یجا  ضرورت  و تیاهم .1.4.3
 . خداوند ی سو از  آن شدن  منصوب 

 ی شناس نید .1.5

  ی کل  اصول  و  ی کتاپرستی  و  د یتوح  در  ی آسمان  ان یاد   وحدت  به  باور .1.5.1
 ؛ ی دیتوح یهانظام

  در   نشیب  ن یا  نظرداشت   در   و  اسالم   ی جهان   رسالت   به  اعتقاد   و   باور .1.5.2
 . های استگذاریس و  های ریگم یتصم

 ی شناسجامعه  .1.6

  مستقل   ت یهو  کی  عنوان  به  جامعه  یبرا   اصالت  و  تیهو  شدن  قائل .1.6.1
 فرد؛  اصالت چون هم

 اسالم؛ د ییتأ مورد  مشترکات بر  دیتأک  و  یمان یا جامعه  وحدت  به اعتقاد  .1.6.2

  جامعه   ی هاب یآس  ن یترمهم   از   ی کی   عنوان   به   ی ساز  ن ید  و   بدعت   به   باور .1.6.3
 . یاسالم

  نظام  عناصر  نیترمهم  از   ی ک ی  عنوان   به   ی اسالم   حاکم  به   توجه   زومل .2

  منظر  از   یاسالم   حاکم  یهای ژگیو  حیتشر  و  نییتب  و   ی اسالم  یاس یس

 : نظرداشت  در با  ی نید منابع و  قرآن

  حی صح  اداره  منظور  به  اسالم  حاکم  علم  و(  ییتوانا )  قدرت  بودن  دارا  ضرورت .2.1
 حکومت؛ 
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 ؛ یاسالم  حاکم فعل  و قول  تطابق وبه عهد  یوفا لزوم .2.2

  ی ژگیو  ن یتریمحور   عنوان   به  ی اسالم  حاکم  در   عدالت  ملکه  ثبوت  ضرورت  .2.3
 ؛ یاسالم حاکم

  به  ی اسالم  حاکم  مهم   یژگ ی و  عنوان   به  حکمت  و  رت ی بص  نظرداشت  در   و   توجه .2.4
 ؛ یاسالم جامعه  ح یصح ت یهدا منظور

 ؛ یاسالم حاکمان یدامنپاک  و ی مدار تقوا لزوم .2.5

  نشدن خسته و  تیعصبان از  یری جلوگ منظور به  ی ماسال صدرحاکمسعه  ضرورت .2.6
 جامعه؛  اداره  از

 ؛ یاسالم حاکم  یاساس  یهای ژگ ی و عنوان به علم و ی دارامانت به  توأمان توجه .2.7

 مردم؛   نیب او  تیمقبول منظور  به  یاسالم حاکم بودن یمردم  ضرورت  .2.8

  عرصه   و   یشخص   ی زندگ  عرصه   در   یخواه اده یز   و   تفاخر   از   حاکمان   ز یپره   لزوم .2.9
 ؛ یحکمران  و دارها

 ن؛ یمسلم امور انیمتول و  نی مسئول ی ستیز  ساده لزوم .2.10

 ؛ ین ید  یمبان  و اصول  ی رو بر  یاسالم حاکم یستادگ یا  و تیقاطع ضرورت  .2.11

 ؛ یاسالم  کارگزاران و ن یمسئول انیم در یر یانتقادپذ هیروح و  فرهنگ لزوم .2.12

 ؛ ینید  اصول  ان ی ب در  یاسالم  حاکمان  صراحت ضرورت  .2.13

  و  بودن   الگو   ل ی دل  به  ر ی خ  امور   در   حاکمان   بودن   قدمش ی پ  و   ی شگام یپ  لزوم .2.14
 ها؛ آن  از  گرانید  ی ریرپذ یتأث

  ن یترمهم  از  ی ک ی  عنوان  به  ی اسالم  حاکم  یطلبسلطه   و  غرور  عدم  به  توجه .2.15
 ؛ یاسالم حکومت ی زمامدار یهای ژگ یو

 ؛یبازی پارت  و  بند و زد  و  یخواررشوه  از ی اسالم  حاکمان  یدور  و  اجتناب .2.16

 امور؛  ی تمام در  و  هاعرصه   یتمام  در   یاسالم حاکم ی دواری ام و تیجد  لزوم .2.17

  حاکم   یارتباط  یژگ ی و  نیترمهم   عنوان   به  یخلق خوش   و  یی روخوش   به  توجه .2.18
 ؛ یاسالم

 ردست؛یز  افراد  و مردم با  یاسالم حاکم مهربانانه و برادرانه رفتار  لزوم .2.19

 ازحد؛ ش یب ی ریگسخت عدم  و مردم با یاسالم  حاکم ی مدارا ضرورت  .2.20

 ؛ یاسالم  حاکم در   یفروتن و تواضع  ه یروح وجود ت ضرور .2.21

  و  یاسالم حاکم انیم در   خوردن را  مردم غصه و  یدلسوز  هیروح  وجود لزوم .2.22
 ؛ یاسالم  کارگزاران

 ؛ یاسالم  حاکم در   مردم از یپوش بیع و  تغافل  ضرورت  .2.23
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 ؛ یاسالم حاکم  احسان و  یکوکارین لزوم .2.24

 . یبدزبان  و  ییناسزاگو از ی اسالم حاکم اجتناب  ضرورت  .2.25

  همه  و   یعموم   ریفراگ  یهااست یس  و  های مشخط   ی اجرا  و  یی شناسا .3

 : بر دیتأک  با ی اسالم ی اسیس نظام  اداره  یبرا  یقرآن  یاعرصه 

  عرصه   در  یاسالم  نظام  کارگزاران   و   مسئوالن  خوردن   یباز  و   یلوح ساده  عدم .3.1
 ؛ یاسیس

 ؛یاسالم   حکومت  توسط   طاغوت   قضاوت   و   یسرپرست  و   ت یوال  رش یپذ   عدم  لزوم .3.2

 ؛ یاسالم جامعه در   اسالم ی اسیس نظام  چارچوب در ان ی ب یآزاد تحقق  ملزو .3.3

  ری مس  و  راه   انتخاب   در   افراد   ی آزاد  ی برا  الزم   ی هانه یزم  ی سازفراهم   ضرورت  .3.4
 افراد؛ اجبار  عدم  و  حیصح

  ت یمسئول  و   ی نی د  منابع  اساس   بر   ی اسالم  جامعه   قرمز   خطوط   کردن   مشخص   لزوم .3.5
 ن؛ی متخلف با برخورد  و  مزقر خطوط   ن یا تیرعا   در  یاسالم  حکومت

 جامعه؛  افراد  یروان  و ی روح تیامن نگهداشت و حفظ  ی برا تالش .3.6

 ؛ یاسالم جامعه  در   یاجتماع  تیامن گسترش  ی برا یبسترساز .3.7

 ؛ یت یحاکم مناصب  و  یاسالم  حاکم از  جوبی ع و  بدگو افراد  کردن  دور لزوم .3.8

 ؛ یت یحاکم مناصب  و حاکم از حسودان   و زانیانگ تفرقه  کردن  دور  ضرورت  .3.9

  خواص  و   حاکمان  شاوندانیخو   و   کانینزد   به  کورکورانه  و   کامل  اعتماد   عدم .3.10
 آنان؛   یشنهادهایپ و

  حکومت  و   ی اسالم  جامعه   بودن   الگو   به   حکومت  ان یمتصد  و   حاکمان   باور  لزوم .3.11
 بشر؛  افراد یتمام  ی برا یاسالم

 شتن؛یخو  نه  خداوند  ن ید  به  جامعه   دعوت   در   ی اسالم   حاکم  ت یمسئول  ضرورت  .3.12

 جهان؛   سرتاسر در   مظلومان از  جانبههمه  تیحما یبرا  یزیررنامه ب لزوم .3.13

  یتمام   در  مسامحه  بدون  و  آشکار  صورت به  ی اسالم  احکام  یاجرا  ضرورت .3.14
 ها؛عرصه 

  منظور  به   یاسالم   حکومت   و   حاکمان   توسط   باطل   و   حق   ی سازشفاف   لزوم .3.15
 ها؛ فتنه وقوع  از  ی ریشگیپ

  از  اجتناب   و   ی اس یس  منظا  ی هاپست   ضیتفو   در   یساالرسته یشا   ضرورت  .3.16
 ؛ یباز شاوند یخو

  کامل  یرویپ  و  حکومت امور  در  یاسالم  حاکم  از  فتادنین  جلو  به  بودن  دیمق .3.17
 او؛  از

  یاسالم   جامعه  رهبر   و  حاکم   از   ت یتبع  هیروح  و  فرهنگ   شدن   نه ینهاد  لزوم .3.18
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 جامعه؛  یهابخش  تمام در

  یهاه یال  انیم  در   جامعه   حاکم  عزت   و  احترام  حفظ   شدن  نه ینهاد  ضرورت .3.19
 جامعه؛  افراد گوناگون 

  با  جامعه   مردم  عموم   و   ردستان ی ز  ارتباط   ی برا  ح یصح  سمیمکان  ی طراح .3.20
 کارگزاران؛  و حکمرانان

 دشمنان؛  برابر  در حکومت اقشار  همه از مردم همه  جانبههمه   تیحما لزوم .3.21

  گوناگون  یهاه یال  در  زمامداران  از  تیتبع  فرهنگ  ساختن  نهینهاد  ضرورت .3.22
 جامعه؛

  انیم  در  یمل   یهاارزش   به  یبندیپا  و  یدوستوطن   هیروح  و  حس  تیتقو  لزوم .3.23
 ن؛ ی مسئول و مردم

  یبرا  ی اسالم  اصول   و   ها ارزش   اساس   بر   مناسب  سازوکار   ی طراح   ضرورت  .3.24
 ؛ یاسالم  حاکم نیجانش نییتع

  ت یامن نیتأم و  ت یتقو و  حفظ  منظور  به حکومت ی روهای ن یتمام  ج یبس لزوم .3.25
 کشور؛ 

  منکر  از  ینه  و  معروف امربه  ل ی تسه،  زکات  نظام  ی برقرار،  نماز  اقامه  به   توجه .3.26
 ؛ یاسالم حکومت  ی اصل  فی وظا عنوان  به

  امور اداره عرصه و  ی حکمران در   ه یتنب و  ق یتشو تناسب  و  عدالت  ت یرعا  لزوم .3.27
 ؛ ی عموم

 ها؛ عرصه  یتمام  در  اسالم یروز ی پ ی برا استقامت و صبر  لزوم .3.28

  سرتاسر  در  ظلم  دن بر   نیب  از  یبرا  مردم  و  ن ی مسئول  تالش   و  جهاد   ضرورت .3.29
 ا؛ یدن

  در  ی اله  قانون  و   نی د  استقرار  ی برا  اسالم  ی اس یس  نظام   کوشش  و   تالش .3.30
 جهان؛  در   و یاسالم  جامعه

  خدا   راه   در   جهاد   هیروح  ت یتقو  ی برا  یعمل   و   یفرهنگ   اقدامات   انجام  لزوم .3.31
 مردم؛  عموم ن یب در اسالم  نشر یبرا

 دشمنان؛   با  مقابله  یبرا  یاسالم  جامعه  یدفاع  و  ینظام   یآمادگ   حفظ  ضرورت .3.32

  و  یمل  یهامان یپ  و  تعهدات  به  یاسالم  حکومت   یوفا  و  یبندیپا  لزوم .3.33
 ؛ یالمللنیب

  عرصه  در   یاسالم   نظام  یی زدا  استضعاف   و   یز ی استکبارست  شعار   حفظ   ضرورت  .3.34
 الملل؛ نیب

  در   یاسالم  حکومت   یزیستظلم   اقدامات  و  فرهنگ   گسترش  و  تیتقو   لزوم .3.35
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 ها؛ عرصه  ی تمام

  هاعرصه   تمام  در (  لیدل  و  نهیب)  یخردورز  و حکمت  اساس  بر  عمل   ضرورت .3.36
 ؛ یخارج  است یس عرصه خصوصبه

  یمبتن   جهان  در  اسالم  نید   جی ترو  یبرا  یاسیس  نظام  و  حکومت  یزیربرنامه .3.37
 اجبار؛  از اجتناب  و ر یتنذ و ر یتبش بر

  رابطه  ی نف   به  کشور   ی اسیس  نظام   امر   ان یمتصد   و   ن یمسئول  ی بندیپا  لزوم .3.38
 ن؛ی مسلم شدن  ریپذ سلطه  و سلطه

  ان ی متصد  و  ن یمسئول   ان یم  در  مشرکان  از  برائت  اقدام  و   شعار  وجود  ضرورت  .3.39
 کشور؛  یاسیس نظام

  و  یاسالم  جامعه  درون  در  یمهربان  و  رأفت  فرهنگ  شدن   نهینهاد  ضرورت .3.40
 دشمنان؛   با صالبتمندانه و قدرتمندانه برخورد 

  یبازدارندگ   رت قد  ی ارتقا  منظور   به   کشور  ینظام   و   یدفاع   قدرت  ت یتقو  لزوم .3.41
 کشور؛ 

 ها؛ به آن  ن یتوهعدم  و مذاهب  و انی اد گر ید  حرمت  تیرعا  ضرورت  .3.42

 ؛ یقانون و  یشرع  حجت  و پشتوانه بدون  ی زیخونر و قتل  از  اجتناب لزوم .3.43

 ؛ یداخل و الملل ن ی ب عرصه در ی اسیس تعهدات  و ها مان یپ به  یوفا لزوم .3.44

  ها ملت  و  افراد  به  یتعد  از   اجتناب  و   افراد  همه   با  عادالنه  برخورد   ضرورت  .3.45
 دشمنان؛  با  یحت

 حق؛  جبهه  ان یم در   یاله  ی امدادها به ن یمسئول داشتن  باور  لزوم .3.46

  یمبتن  یاسالم نظام یدرون   قدرت میتحک با  متناسب اقدامات  انجام ضرورت .3.47
 ؛ یتبر  و ی تول  بر

  رشد  ی برا  اسالم   ی اس یس  نظام  توسط   رخواهانهیخ  ی های مشخط   وضع   لزوم .3.48
 . یاسالم  جامعه

  با  متناسب  یاسالم   یاسیس  نظام   در  حیصح  یگذاری مشخط   ضرورت .4

  تحت   یهاگروه   بر  دیتأک  با  ینید  یهاآموزه   اساس  بر  و  هدف  یهاگروه

 ی اسالم  تیحاکم

  جامعه   نیمستضعف  امور   اصالح   ی برا  حیصح   یگذاری مشخط لزوم    .4.1

 :بر  دیتأک  با ی اسالم

 مسلمان  نی مستضعف .4.1.1

  رابطه  در  یتبر   و(  مسلمانان)  خدا  دوستان   به  نسبت  یتول   ضرورت .4.1.1.1
 ن؛ ی مسلم دشمنان  با
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 جامعه   در   نیمسلم  انیم  در  وحدت  تحقق  ی برا  یبسترساز .4.1.1.2
 ؛ یاسالم

  بر   ی اسالم  جامعه   داخل   ن یمسلم  گروه   نی ب  روابط  اصالح   لزوم .4.1.1.3
 قسط؛  و عدل اساس

  و  توجه   و  یاسالم   جامعه  در  ییگراکمال   لیتسه   یبرا  یبسترساز .4.1.1.4
 ن؛ یمستضعف به  یدگ یرس

  و  ن یمستضعف  یتوانمندساز  راه   در  وشش ک  و   تالش   و   جهاد   لزوم .4.1.1.5
 ؛ یاسالم جامعه  داخل   نیمحروم

 جامعه   در  یریگبهانه   و   ترس  از   مسلمانان   ی دور  و   اجتناب .4.1.1.6
 ؛ یاسالم

  نیب  در   نزاع   و   ی عنصرسست   جاد ی ا  و   یریگشکل   از   اجتناب  .4.1.1.7
 جامعه؛  مسلمانان

  باور   و  مشترک  دشمن  به  باور  بر یمبتن   وحدت  بر  د یتأک  و   تیتقو .4.1.1.8
 د؛ یتوح به

  مسلمانان  منافع  و  هان یسرزم  از  دفاع   فرهنگ  شدن  نهی نهاد  زومل .4.1.1.9
 ؛ یاسالم  جامعه یاعضا ان ی م در

  و   ثارگران یا   از  ی مردم  و  یدولت  ی بانی پشت  و  تیحما   ضرورت .4.1.1.10
 ؛ یاسالم  جامعه مجاهدان

  دست  و  هاآن   رساندن  قدرت  به  یبرا  نی مستضعف  به  کمک .4.1.1.11
 حکومت؛   گرفتن

 ؛ یاسالم جامعه  ر د  صالحان  اقتدار  و ی قدرتمند تحقق  لزوم .4.1.1.12

 رمسلمان ی غ نی مستضعف .4.1.2

  نی مستضعف  به   یدگ یرس  و   توجه   و  یی گراکمال   ل یتسه .4.1.2.1
 رمسلمان؛ یغ

 باشند؛  رمسلمانیغ ولو  ن یمستضعف ی توانمندساز راه در  جهاد  .4.1.2.2

  رشد  و   پرورش   و   مستضعف  رمسلمانان یغ  ی پناهندگ   قبول   لزوم .4.1.2.3
 ها؛ آن 

 ها؛ آن   رساندن  قدرت به ی برا ن یمستضعف به کمک .4.1.2.4

  اهل   توسط   ی اسالم  جامعه   یهااست یس  و   ن یقوان  ت یرعا  لزوم .4.1.2.5
 ؛ یاسالم  حکومت در کتاب اهل از  هیجز  افتیدر   و کتاب

  جامعه   در   کتاب   اهل   با  رابطه  در  مشترک   ی باورها  بر   دیتأک .4.1.2.6
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 . یاسالم

  داخل   نیمستکبر  با   مقابله   ی برا  ح یصح  یگذاری مشخط   لزوم .4.2

 : بر  دیتأک با  ی اسالم  جامعه

 مسلمانان  .4.2.1

 منافق .4.2.1.1

  و  رمسلمان ی غ  با   یاسیس   اسرار   انیب  و  ی دوست  عدم .4.2.1.1.1
 ؛ یاسالم جامعه  در   یرخودیغ

  جامعه   در  ی ساز  نی د  و  بدعت  با   ی جد  و   قاطع   برخورد  لزوم .4.2.1.1.2
 ؛ یاسالم

 جامعه؛ در   نیمنحرف با برخورد  لزوم .4.2.1.1.3

  نااهل  کانینزد   و  انیاطراف  نفوذ  خطر  از  نیمسئول  مراقبت .4.2.1.1.4
 ؛ یحکومت  مناصب در   ستیناشا و

  انیب  و  ظاهر  یدارا  ید افرا )  نیمنافق  کردن  دور  لزوم .4.2.1.1.5
(  دنید  اتهام   معرض   در  را   خود   و   سوءظن،  زبانچرب ،  بندهیفر
 ؛ یحکومت مناصب  و حکمرانان  از

  با   جهاد   و   ی اسالم  حکومت  سخت  برخورد   ضرورت  .4.2.1.1.6
 ها؛ آن  یسرکش و  انیطغ صورت  در   نیمنافق

  و   نی منافق  برابر   در   یزدگ شتاب   از   یدور   و   مدبرانه  رفتار .4.2.1.1.7
 ی داخل ن یمستکبر

 محارب؛  .4.2.1.2

  و  رمسلمان ی غ  با   یاسیس   اسرار   انیب  و  ی دوست  دمع .4.2.1.2.1
  یاسالم   حکومت   با   محاربه   که  ی کسان  خصوص به  ی رخودیغ

 دارند؛ 

  و  جامعه   در   ن ی منحرف  با   هوشمندانه  و   ح یصح  برخورد   لزوم .4.2.1.2.2
  و   ی نظام  اقدام   به  دست   یاسالم  حکومت  ه یعل  که   یکسان
 زنند؛ی م  یتیامن

  راه  جنگ  یاسالم  نظام  هیعل  که  یکسان  با  جهاد   لزوم .4.2.1.2.3
 انداختند؛ 

  و   دشمنان  برابر  در  یزدگ شتاب   از  ی دور  و  مدبرانه  رفتار .4.2.1.2.4
 ؛ یداخل   نیمحارب

  و  یداخل   دشمن  با  مقابله  یبرا  یآمادگ   حفظ  ضرورت .4.2.1.2.5
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 . یاسالم حکومت یدفاع   یقوا ت یتقو

 رمسلمانان یغ .4.2.2

 ن یمشرک و  کفار .4.2.2.1

 محارب  ن یمشرک و  کفار .4.2.2.1.1

  و  دشمنان   با  سخت   مواجهه   و   برخورد   لزوم .4.2.2.1.1.1
 محارب؛  کفار

  و  کفار   با   یاس یس  اسرار   ان یب  و  ی دوست  عدم .4.2.2.1.1.2
 ن؛یمشرک

  کفار   با   مانه یصم  ارتباط   ی برقرار   و   ی دوست  عدم .4.2.2.1.1.3
 الملل؛ ن یب روابط در  ی اسالم نظام با محارب 

  نظام  ان یمتصد   و  مسئوالن  زی پره  و  اجتناب .4.2.2.1.1.4
  با   حدومرز  بدون  یکی نزد  و  اختالط  از  کشور   یاسیس

 ؛ یاسالم نظام  با معاند  ی کشورها و  کفار

  صورت  در  متجاوز  با  مقتدرانه  وردبرخ   ضرورت .4.2.2.1.1.5
 عادالنه؛  صلح   رش ی پذ  هنگام   تا   ی آشت  و   صلح   قبول  عدم

  ی اسالم  نظام  هیعل  که  ی کسان  با   جهاد   لزوم .4.2.2.1.1.6
 انداختند؛  راه  جنگ

  با  یاسالم  حکومت   مثلبهمقابله   ضرورت .4.2.2.1.1.7
 کردند؛  یتعد  که یحد  همان  در   دشمنان

  و دشمن   با مقابله ی برا یآمادگ   حفظ ضرورت  .4.2.2.1.1.8
 . یاسالم حکومت یدفاع   یقوا ت یتقو

 محارب  ر یغ ن یمشرک و  کفار .4.2.2.1.2

  کفار  با   حدومرز  ی ب  اختالط   از  ز یپره  ضرورت  .4.2.2.1.2.1
 الملل؛ ن ی ب عرصه  در

  با   و   درست  برخورد   و   ی رفتارخوش   لزوم .4.2.2.1.2.2
 ؛ یجنگ یاسرا با کرامت

  ر یغ  با   منصفانه  و  یک ین  با  توأم  رفتار  لزوم .4.2.2.1.2.3
 خدا؛  ن ید  با  نیمحارب

  و  ی اس یس  مذاکرات  در  لطافت  و   ینرم   لزوم .4.2.2.1.2.4
 ؛ یاسالم  نظام با  محارب ر یغ افراد  و  هادولت  با  ین ید

 کتاب  اهل .4.3
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 محارب  کتاب اهل .4.3.1

 محارب؛  کتاب  اهل و  دشمنان  با سخت  مواجهه و برخورد  لزوم .4.3.1.1

 ؛ یرخودیغ و  رمسلمانیغ با  یاس یس اسرار  انیب و ی دوست  عدم .4.3.1.2

  مخالف  که   ی نصار  و   هود ی  با   ی دوست  و   ی تول   عدم  اصل   ت یرعا  لزوم .4.3.1.3
 هستند؛   یاسالم نظام

  تا  ی آشت   و   صلح  قبول   عدم  صورت   در  متجاوز   با   برخورد   ضرورت  .4.3.1.4
 عادالنه؛  صلح رش یپذ   هنگام

 انداختند؛  راه جنگ   یاسالم نظام هیعل  که ی کسان با  جهاد لزوم .4.3.1.5

  ی حد  همان  در   دشمنان   با  ی اسالم  حکومت   مثلبهمقابله   ضرورت  .4.3.1.6
 کردند؛  ی تعد که

  ندشمنا   با   مقابله   ی برا  ی اسالم  نظام  ی آمادگ   حفظ   ضرورت  .4.3.1.7
 . ی خارج

 محارب  ریغ  کتاب اهل .4.3.2

  دولت  و  مسلمانان   دست   در   که  یجنگ   یاسرا  با   یرفتارخوش   لزوم .4.3.2.1
 هستند؛   یاسالم

 خدا؛ ن ید  با نیمحارب ریغ  با  منصفانه و  یک ین با  توأم رفتار .4.3.2.2

  افراد  و   هادولت   با   ی نی د  و   ی اسیس  مذاکرات   در   لطافت   و   ی نرم   لزوم .4.3.2.3
 ؛ یاسالم نظام با محارب  ریغ

  با  ی المللن یب  تعامالت  و  برخورد  در   اطیاحت  اصل   تیرعا   ضرورت  .4.3.2.4
 کتاب؛  اهل

  اهل   توسط   ی اسالم  جامعه   یهااست یس  و   ن یقوان  ت یرعا  لزوم .4.3.2.5
 ؛ یاسالم  حکومت در کتاب اهل از  هیجز  افتیدر   و کتاب

  با   متناسب   یاسالم  یاس یس  نظام  حیصح  یگذاریمشخط   ضرورت .5

و    رهاکشو  بر  دیتأک  با  ینید  یهاآموزه   اساس  بر  و  هدف  یهاگروه

 بر  دیتأک با  یاسالم  تیحاکم  از  خارج یهاگروه

  جهان   نیمستضعف  امور اصالح  ی برا  حی صح  یگذاری مشخط   لزوم .5.1

 : بر  دیتأک با

 مسلمان  نی مستضعف .5.1.1

  و  توجه   و   ییگراکمال   ل یتسه  ی برا  ی اسالم  دولت  توجه   لزوم .5.1.1.1
 جهان؛  سرتاسر در ن یمستضعف به  یدگ یرس

 جهان؛  تمام  ن یمستضعف ی توانمندساز راه در  جهاد  .5.1.1.2
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  یکشورها  حوزه  در  ی ستیهمز   و  وحدت   تیتقو  و   حفظ  ضرورت  .5.1.1.3
 ؛ یاسالم

  به  باور  و  مشترک   دشمن  به  باور  بر  یمبتن   وحدت  بر  دیتأک  لزوم .5.1.1.4
 ؛ یاسالم  یکشورها انیم در د یتوح

  به  ظلم   قبال   در   ی اسالم  ی هادولت   و   کشورها   فعال   واکنش .5.1.1.5
 ا؛ یدن  سرتاسر در  مؤمنان 

  منافع  و   هان ی سرزم  از   دفاع   در  ی اسالم  دولت   فه ی وظ  توجه .5.1.1.6
 . عالم سرتاسر مستضعفان 

 رمسلمان ی غ نی مستضعف .5.1.2

  به  یبرا  نی مستضعف  به  کمک  فه یوظ  به  یاسالم   دولت  توجه .5.1.2.1
 حکومت؛  گرفتن دست  و ها آن   رساندن  قدرت

 و   توجه   و   ییگراکمال   ل ی تسه  در   ی اسالم  دولت   فهی وظ  لزوم .5.1.2.2
 ا؛ یدن  سرتاسر ن یمستضعف به  یدگ یرس

  نی مستضعف  یتوانمندساز  راه  در  یم اسال  یهادولت   جهاد   لزوم .5.1.2.3
 جهان؛  تمام

  یبرا  نی مستضعف  به   کمک   در   ی اسالم   دولت   ت یمسئول  به   توجه .5.1.2.4
 حکومت؛   گرفتن  دست  و هاآن  رساندن  قدرت  به

  با   جهان   نیمستکبر  با   مقابله   ی برا  حیصح   یگذاری مشخط   لزوم .5.2

 : بر دیتأک

 مسلمانان  .5.2.1

 منافقان  .5.2.1.1

  ینظام   قداما  که  یدشمنان   با   سخت  مواجهه   و  برخورد   لزوم .5.2.1.1.1
 دادند؛  انجام یاسالم  نظام ه یعل سخت و

  دولت  یاس یس  اسرار   انیب  و   یدوست   عدم  تیرعا   لزوم .5.2.1.1.2
 ؛یرخود یغ و  رمسلمانیغ با  یاسالم

  نی منافق  با   جهاد  و   یاسالم  دولت  سخت  برخورد   ضرورت  .5.2.1.1.3
  ی نیچتوطئه   ی اسالم  یهادولت  و  ی اسالم   نظام  ه یعل  که
 کنند؛ یم

  و   مسئوالن  ی زدگشتاب   ز ا  ی دور و  مدبرانه  رفتار   ضرورت  .5.2.1.1.4
 . استکبار برابر در   یاسالم  نظام انیمتول

 محاربان  .5.2.1.2
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 محارب؛  کفار  و  دشمنان  با سخت  مواجهه و برخورد  لزوم .5.2.1.2.1

  و  رمسلمان ی غ  با   یاسیس   اسرار   انیب  و  ی دوست  عدم .5.2.1.2.2
 ؛ یرخودیغ

 استکبار؛  برابر  در  ی زدگشتاب  از یدور  و مدبرانه رفتار .5.2.1.2.3

 دشمن؛   با مقابله  یبرا ی آمادگ .5.2.1.2.4

 مانان رمسلیغ .5.2.2

 ن یمشرک و  کفار .5.2.2.1

 محارب  ن یمشرک و  کفار .5.2.2.1.1

  که   یدشمنان  با   سخت  مواجهه   و  برخورد   لزوم .5.2.2.1.1.1
 دادند؛  انجام  یاسالم  نظام هیعل سخت و  ینظام اقدام

  دولت  ان یمتصد   و   ن یمسئول  باور   ت یتقو  لزوم .5.2.2.1.1.2
 است؛  اسالم ی اصل دشمن   هودی  نکهیا  به یاسالم

  با   یاسیس  اسرار   انیب  و  یدوست   عدم .5.2.2.1.1.3
 ؛ یودرخیغ و رمسلمان یغ

  کفار   با   مانه یصم  روابط   ی برقرار  و   ی دوست  عدم .5.2.2.1.1.4
 الملل؛ ن ی ب روابط  عرصه  در

  نظام   دشمنان  نی ب  در  تفرقه  جادی ا  ضرورت .5.2.2.1.1.5
 روشن؛   ی هانهیب ارائه  قی طر از  یاسالم

  عرصه   در   کفار   با   اختالط   از   ز ی پره  ضرورت  .5.2.2.1.1.6
 الملل؛ ن یب روابط

  در   ن یمتجاوز  با  ی اسالم  دولت  برخورد   لزوم .5.2.2.1.1.7
  صلح  رش ی پذ  هنگام   تا  ی آشت   و  صلح   قبول   عدم   صورت 
 عادالنه؛ 

  ی اسالم  نظام  هیعل  که  ی کسان  با   جهاد   لزوم .5.2.2.1.1.8
 انداختند؛  راه  جنگ

  همان   در   یاسالم  نظام  دشمنان  با  مثلبهمقابله  .5.2.2.1.1.9
 کردند؛  ی تعد  که یحد

  ی زدگشتاب   از  یدور  و  مدبرانه  رفتار  ضرورت .5.2.2.1.1.10
  برابر   در   کشور  یاسیس  نظام  امور  انیمتصد   و  ن یمسئول

 ؛ یباراستک ی کشورها

  مقابله  یبرا  ی اسالم   نظام  یآمادگ   حفظ  لزوم .5.2.2.1.1.11
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 محاربان؛  و دشمنان  با

  یعلن   ان یطغ  که   یکسان   با  برخورد   و   مقابله .5.2.2.1.1.12
 ها؛ آن   به نهیب ارائه و کردند  خدا نی د  و خدا هیعل

  دولت   نداشتن   د ی ام  و  نکردن   ه یتک  ضرورت  .5.2.2.1.1.13
 مستکبرغ  و ظالم ی اسی س یهانظام  به یاسالم

  سلطه   و  سلطت   هرگونه  رفتنیپذ  عدم  ضرورت .5.2.2.1.1.14
 اسالم؛  ی اسیس نظام توسط  مسلمانان بر رمسلمانان یغ

 محارب  ر یغ ن یمشرک و  کفار .5.2.2.1.2

  یکسان   از  یاسالم  حکومت  گذشت   و  عفو  لزوم .5.2.2.1.2.1
 کردند؛   توبه  و کردند  یشمان یپ  اظهار که

  دولت   ن یمسئول  زیپره  و  اجتناب  ضرورت .5.2.2.1.2.2
 ن؛ یمعاند و  کفار با  اختالط از  یاسالم

  ی اسرا  اب  یاسالم   دولت  یرفتارخوش   لزوم .5.2.2.1.2.3
 ؛ یجنگ

  منصفانه   و   یک ین  با  توأم   رفتار  داشتن  ضرورت  .5.2.2.1.2.4
 خدا؛  نی د با  نی محارب ر یغ با

  و  ی اس یس  مذاکرات  در  لطافت  و   ینرم   لزوم .5.2.2.1.2.5
 ؛ یاسالم  نظام با  محارب ر یغ افراد  و  هادولت  با  ین ید

  برابر  در   یزدگ شتاب   از  یدور   و  مدبرانه  رفتار .5.2.2.1.2.6
 محارب؛  ر یغ و  رمسلمانیغ ی کشورها

  دعوت  در  ف ی لط  نسخ  و  ییخونرم .5.2.2.1.2.7
 د؛ یتوح و اسالم به محارب  ر یغ ی هاحکومت

  از  ین ید  حکومت  ی رویپ  و  ت یتبع  عدم  لزوم .5.2.2.1.2.8
 ؛ ین یردیغ ی هاحکومت

  در (  منصفانه  و   عادالنه)  گراحق   برخورد   لزوم .5.2.2.1.2.9
 . باطل جبهه با مواجهه

 کتاب  اهل .5.2.2.2

 محارب  کتاب اهل .5.2.2.2.1

  و  دشمنان   با  سخت   مواجهه   و   برخورد   لزوم .5.2.2.2.1.1
 محارب؛  کفار

  نظام  ن یمسئول  ان یم  در   باور  جادیا  ضرورت  .5.2.2.2.1.2
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 است؛  اسالم ی اصل دشمن  هودی  نکهیا به  یاسیس

  با   یاسیس  اسرار   انیب  و  یدوست   عدم .5.2.2.2.1.3
 ؛ یرخودیغ و رمسلمان یغ

  هود ی  با  یدوست  و  یتول   عدم  اصل  تیرعا  لزوم .5.2.2.2.1.4
 ؛ ینصار  و

  نظام   دشمنان  نی ب  در  تفرقه  جادی ا  ضرورت .5.2.2.2.1.5
 روشن؛   ی هانهیب ارائه  قی طر از  یاسالم

  صلح   قبول  عدم  صورت  در  اوزمتج   با  برخورد  .5.2.2.2.1.6
 عادالنه؛  صلح رش یپذ   هنگام تا  یآشت  و

  ی اسالم  نظام  هیعل  که  ی کسان  با   جهاد   لزوم .5.2.2.2.1.7
 انداختند؛  راه  جنگ

  که  ی حد  همان  در   دشمنان   با  مثلبهمقابله  .5.2.2.2.1.8
 کردند؛  یتعد

  برابر  در   یزدگ شتاب   از  یدور   و  مدبرانه  رفتار .5.2.2.2.1.9
 استکبار؛ 

  بلهمقا  یبرا  ی اسالم   نظام  یآمادگ   حفظ  لزوم .5.2.2.2.1.10
 کشور؛  یدفاع  ه یبن تیتقو و  دشمن با

  یعلن   ان یطغ  که   یکسان   با  برخورد   و   مقابله .5.2.2.2.1.11
 ها؛ آن   به نهیب ارائه و کردند  خدا نی د  و خدا هیعل

  ی هانظام  به  نداشتن   دی ام  و  نکردن  هیتک  لزوم .5.2.2.2.1.12
 ؛ یاسالم نظام با معاند  و  ظالم یاسیس

  سلطه   و  تسلط  هرگونه  رفتنیپذ  عدم  ضرورت .5.2.2.2.1.13
 مانان؛ مسل  بر رمسلمانان یغ

 محارب  ریغ  کتاب اهل .5.2.2.2.2

  و   کفار  از  یاسالم  دولت  گذشت  و  عفو  لزوم .5.2.2.2.2.1
 کردند؛  توبه  که ی نیمحارب

  دولت  درست  برخورد   و  ی رفتارخوش   لزوم .5.2.2.2.2.2
 ؛ یجنگ یاسرا با  یاسالم

  ری غ  با  منصفانه   و   یک ین  با  توأم  رفتار   ضرورت  .5.2.2.2.2.3
 خدا؛  ن ید  با  نیمحارب

  روان یپ   حوزه  در  وحدت  تیتقو   و  حفظ  لزوم .5.2.2.2.2.4
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 ؛ ید یتوح انیاد

  و  ی اس یس  مذاکرات  در  لطافت  و   ینرم   لزوم .5.2.2.2.2.5
 ؛ یاسالم  نظام با  محارب ر یغ افراد  و  هادولت  با  ین ید

  ن یمسئول  ی زدگشتاب   از   ی دور و   مدبرانه  رفتار .5.2.2.2.2.6
 استکبار؛  برابر در   یاسالم  دولت

  اهل   با   برخورد  در   معقوالنه  اط ی احت  تیرعا  لزوم .5.2.2.2.2.7
 محارب؛  ری غ کتاب

  یهادولت  دعوت در  ف یلط سخن  و   یی خونرم .5.2.2.2.2.8
 د؛ ی توح و  اسالم به محارب  ریغ

  دولت  محض  ی رویپ  و   اطاعت  عدم   ضرورت  .5.2.2.2.2.9
 کتاب؛  اهل از  یاسالم

  ی برقرار  در  مشترک   ی باورها  بر  دیتأک  لزوم .5.2.2.2.2.10
 کتاب؛  اهل ی هادولت با رابطه

  با   مواجهه  در(  عادالنه)  گراحق   برخورد   لزوم .5.2.2.2.2.11
 . باطل  جبهه

 گیری ه جنتی و بحث

ساز با نیّت از خود بروز  ت، عملی اسالمی و همنظامی اسالمی است که عالوه بر حُسن نی
صادره  های عمومی  مشیخط دهد. به عبارت دیگر، نظامی اسالمی که فعل آن یا به عبارتی  

پژوهش حاضر، با این دغدغه و نیّت صورت گرفت   از آن مطابق با عقالنیت اسالمی باشد.
  کریمقرآن و حکمرانی  که قدمی هرچند اندک در رفع مهجوریت عملی در ساحت اجتماعی  

می  گفته  جهت  آن  از  عمده  بردارد.  که  حکمرانی،  ساحت  در  عملی  مهجوریت  رفع  شود 
، معطوف به ساحت زندگی فردی است و از ساحت  کریمقرآن ها جهت رفع مهجوریت  تالش 

اجتماعی و حکمرانی غفلت شده است؛ بر این اساس، پژوهش حاضر تالشی است در جهت  
گری  ی دین و قشری ه بطن حکمرانی؛ تالشی است جهت گذر از پوستهب کریمقرآن آوردن 

 در حکمرانی و دستیابی به حکمرانی اسالمی در عمل.  

این محضر    بر  در  شاگردی  به  اهتمام  ضمن  پژوهشگران  حاضر،  پژوهش  در  اساس، 
مبتنی    سیاسی ی  عرصه   فراگیر  هایمشی خط استخراج  در    خویش را   بلیغ   سعی کریم،  قرآن 

در این مسیر، از طریق کاربست  به کاربستند.    کریم قرآن نیت اسالمی مستخرج از  بر عقال
  استخراج   مسیر   در  کریمقرآن بنیاد و تدبر و تحقیق موضوعی  پردازی داده های نظریه روش
گردد جهت رصد مسیر اسالمیت  در پایان پیشنهاد می   شد.  برداشته  گام  فراگیر  هایمشیخط 

کریم  قرآن   های عمومی مبتنی بر مشیبیشتر در خصوص خط   نظام، ضمن تدقیق و تحقیق 
  به  گردیده،  احصاء  نظام  کارآمدی  آن  تبع  به  و  اسالمیت  هایشاخص   آتی،  هایپژوهش   در
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 شود.  تبدیل   گیریاندازه  قابل  های شاخص

 منابع و مآخذ 

مش 1390) نیحس  دان،یسف  یاحمد .1 خط  در  ها  ارزش  نقش    ، یاسی س  یگذار  ی(. 
 . 94- 75، صص  4سال اول، شماره   ن، ی فصلنامه آفاق د

(. قم: انتشارات  یاس یس  ی نیاسالم)جهان ب  یاسی(. فقه نظام س1393محسن)  ،یاراک .2
 چاپ اول. ،ی مجمع الفکر االسالم

ترجمه  .3 کیفی،  تحقیق  روش  اصول  جولیت،  کوربین،  آنسلم؛  بیوک  اشتراوس،  ی 
 (، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1385محمدی )

(. مبانی سیاسی قرآن  1392هروزی لک، غالمرضا؛ دهقانی فیروزآبادی، مصطفی )ب .4
 . 124-109صص، 12شماره  فصلنامه قرآن و علم ،سال هفتم،  کریم در تفاسیر، 

  حجیت  هایمؤلفه   تبیین(.  1394)  حسینعلی  سعدی،   صادق؛  محمد  توسلی، .5
  سالمی، ا  حکومت  فصلنامه  صدر،  شهید   دیدگاه  بر   مبتنی  عمومی  هایمشیخط 

 . 90-68 صص  ، 75  شماره
س 1375)یمهد  ، یریحا .6 نظام  نشر  زگردیاسالم)م  یاسی(.  گفتگو(.  حکومت    هیو 

 50- 8سال اول، شماره اول.صص ،یاسالم
  انتشارات :  تهران  عمومی،   گذاری  مشیخط   فرآیند  ؛(1393)  اهلل  کرم  فرد،  دانش .7

 اول  چاپ صفار،
قرآن و    هی. نشرمی آن کرقر   یاس یس  ری تفس  ش ی(. گرا1388معصومه)  ، یآباد  دولت .8

 . 62- 38علم. سال سوم، شماره پنجم، صص
(. اصول تفکر سیاسی در قرآن. انتشارات کانون اندیشه  1389محمد)زارع قراملکی،  .9

 جوان. 
(. بنیادهای حاکمیت سیاسی  1395علیرضا )سید موسوی، سید حسین؛ محمدی،  .10

- 80وم، صص سال بیست و یکم، شماره د  در قرآن. فصلنامه حکومت اسالمی، 
112 

القرآن. قم: منشورات    ر ی تفس  ی ف  زان ی(. الم1379. )نی محمّدحس  د یّس  ، یطباطبائ .11
 . نی جامعة المدرّس

الهدی،  .12 احمد)علم  نشر  1393سید  دفتر  تهران:  قرآن.  سیاسی  آیات  تفسیر   .)
 فرهنگ اسالمی  

اسالم معاصر. مجله    استینو در عرصه س  شهی( اند1382)  ی عباسعل  ،ی زنجان  دیعم .13
 45شماره   حضور،

 و دولت در اسالم، تهران، سمت، چاپ سوم  یاس ی(. نظام س1384داود)  ، یرحیف .14
  عباس :  ترجمه  هابرماس،   تا   پارسونز   از   مدرن؛  یاجتماع   ه ینظر  ان، ی  ب،یکرا .15

 . آگه  نشر: تهران(، 1392)مخبر
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حکومت    هیو گفتگو(. نشر  زگردیاسالم)م  یاسی(. نظام س1375ابوالقاسم)  ،یگرج  .16
 . 50- 8، شماره اول.صصسال اول ،یاسالم

تحق1393)نیحس  ،یزنجان   ی مردان  ؛ یمحمدعل   ، یفشارک  ی لسان .17 روش    قی (. 
 . قم: انتشارات بوستان کتاب قم. میدر قرآن کر   یموضوع 

.  ی نیامام خم  یاس ی فلسفه س  ی بر مستندات قرآن  ی (. درآمد1387نجف)  ،ییزا  لک .18
 قم: انتشارات بوستان کتاب قم 

(. قرآن کریم و خط مشی های  1392ین) لک زایی، نجف؛ احمدی سفیدان، حس .19
 30- 9سال اول، شماره اول، صص سیاسی. فصلنامه سیاست متعالیه،

، )منطق و طرح در  1(؛ روش تحقیق کیفی ضد روش  1392محمدپور، احمد ) .20
 شناسان. جامعهشناسی کیفی(، تهران، روش

های  ، )مراحل و رویه 2(؛ روش تحقیق کیفی ضد روش  1392محمدپور، احمد ) .21
 شناسان. شناسی کیفی(، تهران، جامعه علمی در روش 

(. نظام سیاسی قرآن» منشاء و خواستگاه علوم سیاسی  1397موسوی، سید مختار) .22
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