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 مقدمه
و اصووو بی بنا نهاشد  ووو د اتووو  فه رها، روبارها  روبناها و شی ر  هاهیپاهر نظامی بر  

ن شر م رش نهای . شر واقع میزان وهم انساتواتبار نظا، را بر اتا  ای  ماانی تاممان هی می

میاشی شر جامعه بشری   د ات  و  یهامکببو انسان  م جب ظه ر  حقیق  نظا، هسبی

هر مکبای فه ام ماهی  جهان و انسووان معرو  بیشووبری شا ووبه با وو   شر جه  رشووکی  

 تابم و ای آل  حرف  مطل بی شا به ات . یاجامعه

قرآن فریم  بلن رری  وحیانی و آیات  یهاآم مدشی  مای  اتوولا، بر اتووا    وو یب 

  یرو یاماحقایق هسبی و ماهی  انسان برشا به ات .  را شر  ونات  بشر نسا  به هاگا،

اارت به ع  شر ررتویم نظا، تویاتی قرآن نقا اتاتی شا به با   ر ان یم هاآم مدوهم ای  

و  انیمن گی ای  جه ر ان یمشی ر مکبب اتوولا، با آگاهی شقیق و فام  ام هسووبی و انسووان 

 آن جهانی بشر را م یری  و تامان بخش .

 فه شر ای  بارد انجا، ییهاپژوهابیوان فرش فوه اف ر  ر انیمرحقیق  نوهیشووویپشر م رش 

گروبه اتو  یا مرب   به ماانی تواتبار نظا، و شوب  پیامار اتو  و یا شربارد تاتبار نظا، 

ای  ات  فه با ن اد شرون شینی  جهه ری اتلامی ایران ات  و وجه رهایز ای  رحقیق با آنها

شر ص ش اتبناا  ماانی اب  ی تاتبار نظا، تیاتی قرآن ات . قا  ام وافاوی ماانی تاتبار 

 .نظا، تیاتی قرآن  بام، ات  مفه ، ماانی و تاتبار شر ای  رحقیق به رو نی بیان   ش

 مفهوم شناسی
   واژگان و مفاهیموهم و رحلی  صوحی  ی  م وو ع علهی شرگرو وهم صحی  یررشیب

رو  پیا ام وروش به مااحث اصولی مقابه  ووروری ات  بکار روبه پیرام ن آن اتو   امای 

 مفاهیم اصلی م رش رایی  قرار ب یرش.

 الف( مبانی
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. ان ماانی را جهع مانی به معنی بنیاش   اب شد  بنیان  اتا   پایه و ریشه شانسبهاه  بغ  

نان ای  واژگان را با فلهات ههچ ن اصوو   قاع د  وووابطه آ( 12 - 12 :9311  بهج  پ ر)

رت  فلهه ماانی به ر ریج شر اتبعهال محققان عل ، به ح مد . به نظر میان  وهرشدمبراشف 

های فلان و اصوو ل م ووو عه فلامی و ولسووفی عل ، و حبی بر شبای  اکاات ی  ورضپیا

  حق ق  وقه ههچ ن رفسووویر  یمبر عل طلاق ماانی ا  نه نه آن  ووو د اتووو نظریه اطلاق 

  راریخ  جغراویای تویاتوی یا اتبعهال واژد مانا شر نظریه نسای  انیشبی  یا ی وناتوجامعه

نظریه رکام  شاروی  اتو  فه  وام  شبا،   مفاهیم اتاتی و اص ل فلی آن شانا و گاد با 

  فلامی  ی ولسفیگرشش  م لًا ماانهای آنها میای  ام  اص ل م و عه فلامی و ولسفهر تعه

 .یا ماانی اتلاقی ی ووقه

بنابرای   مقصووو ش ام ماانی شر ای  رحقیق عاارت اتووو  ام باورهای بنیاشی فه شر قابب 

نظا، تیاتی بر آنها بنا نهاشد   د ات . به  مسا،  ام قضوایا و اصو ل م و عه  یامجه عه

و    شیم  ماانی اتبخراج بیان شی ر هر نظا، تویاتی شارای منابعی ات  فه ام شل آن منابع

 یاب .رها، مسا،  آن بر اتا  ای  ماانی رحقق می

قرآن و تن   ماانی تاتبار  نظا، اتلا، ههانن  ام منابع   شیمشر اشامه تعی  یرو یاما

 نظا، تیاتی اتبخراج   ش.

 ب( ساختار

معنای بنا فرشن  به   struereو وع     structuraام ریشه باری  واژد تواتبار ام نظر بغ ی  

( ای  واژد ام قرن پانزشهم به مبان 9: 9191  ا،یریگل فسوووه   ماتووو  )و تووواتب  آم د 

سم ی  ج یهابخاوارش   د و به چ  ن ی تاتبهان ی  چیز و ررفیب اجزا و  یسیان ل

.( و  ووی د چینا  اجزای مخبلد شر فنار هم به صوو رت منظم 99۱2-99۱2: 93۱۱)معی   
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قابب  ور،   یهاواژدو معاشل   ووو شیمر اتوووا  ی  طرق شقیق اطلاق و تووواممان یاوبه ب

  اما،  رو یمشر معهاری به فار  منحصراً تاتبهان و بنیاش ات . ابابه را  قا  ام قرن هف هم 

ررفیب فلهات شارای )و توو س شر علم شتووب ر مبان  یفابا  ووناتووپس ام آن وارش علم 

مشهم هربرت اتوو نسوور ای  واژد را ام تووات ( نیز اتووبعهال  وو د اتوو  و شر قرن ن 

 (912 – 914: 9391  یر تل) .وارش عل ، انسانی فرش ی ناتس یم

مخبلد شر عل ، انسانی فاربرش  یهار وبهتواتبار شر معنای اصوطلاحی نیز شر عل ، و  

فه جامعه  یاگ نهبه اتووب با هر علهی ام معنای تاصووی برت رشار اتوو .نمیاشی شارش و مب

 . )ب پز وان فرشدنظری مطرق  چارچ بتی  ای د تات  اجبهاعی را شر ای   وناتوان فلا

واژد توواتبار هه ارد ههراد واژگانی ههانن : اب    نظا،   رو یاما( .11-11: 93۱2اتووکات 

 .روشیممجه عه  نهاش و تاممان به فار 

ه ه ب  تاتبار به معنای نح د چینا ق رت  فیفی  اعهال آن بر جامعی وناتوجامعهشر 

طه تیاتی به راب یهامیرژ یبن میرقس یارهایمعتیاتی   ی وناتجامعه. ام منظر روشیمفار 

  شه یمارا،ه  هاحک م میان شوب  و جامعه نظر شارش و ام ای  بحاظ شو معیار برای تنجه 

و  شه یمیکی نح د میزان اعهال ق رت حک مبی فه توواتبار ق رت توویاتووی را رشووکی  

 .اجبهاعی و اقبصووواشی یهایشگرگ نعهوال قو رت یوا رلواا برای ایجواش شی ری میزان ا

 (11۱: 9399بشیریه  )

ات عابی من  نهاشها  مقامبا ای  بیان تواتبار شر عل ، تیاتی بیان ر فیفی  و رنظیم نظا،

حک م  برای اشارد عناصووور فلان شوب   به معنای عا، آن  فه  وووام  جهعی   تووورممی  

 .  شیمحافهی  

  را شر شت یاتیفه ق رت ت یها و مرافزمجه عه نهاش به یاتیتاتبار تان شی ر به بی

 یام رهام مبأکر  ی  فلیا اطلاق  ووو د و  آورن یم  واح  را به وج ش یو  فلیوشارنو  و 
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 .بخشن یم  یه   ات  فه به جامعه مرب طه ییهایژگیوو  هاتصل 

شو ن ع توواتبار عه د را ام هم  ر انیم یبه ط ر فلیکسووان نیسوو    توواتبارهاابابه  

فار  هف   شیم د یش یفه شر ج امع تنب یررخصوصویغتواتبار تواشد و  یکی  فرش: یرفک

 یصص  رخمبهایز د  مبن ع  یچیتاتبار پ ی ریو ش ان نش د  یام هم رفک هاارگانو  هاژدیو

رت ق » .رشیگیم ووک   یمشووارفب یاتووینه اتوو  فه شر ج امع مجهز به ورهنس توویو نهاش

نظا،  یهامجه عهر یم ج ش شر جامعه و م یهاتاممانها و  د اتوبقرار نهاشیو  و یاتویتو

 .را آ کار تامن  یاتووی  و ن ع تواتبار توویماه ر انن یمهسوبن  فه  ی  عناصوریاتویتو

 (.921 – 922: 93۱9  ته  ماشدبینق)

 تحلیل مبانی الگو ساختار نظام سیاسی

 یشناسمعرفتمبانی -1

ه شر مفه ،  ووناتووی بیان  وو   ماانی راهارشی نظا، توویاتووی  بر جهان بینی و ههان گ نه ف 

 ونات  انسوان مابنی ات . به عاارت شی ر اگر  نات  جهان و انسان بر ماانی محکم و مبقنی 

ناا و  شر ررتویم ماانی شچار ا وبااد ت اهیم  و . شر ررتیم شرت  ماانی   نات  منابع بسیار 

اتووبخراج ماانی  منابع شینی یعنی قرآن و توون  اتوو . بسوویاری ام منابع   یررمهممهم اتوو . 

چار به ماانی به مشک  برت رش فرشد و ش یابیشتو مکارب به شبی  ع ، رایی  صوحی  منابع  شر 

 اهن  ام ت. برتی ام ای  مکارب به شبی  اینکه  میان   داتبلاف و تولیقه و رضواشهای تیاتی 

رتی . و بان  دیرتووباطنی شتوو  یابن   به نبایج غلطی  طریق ح ا  و عق  بشووری به حقایق

 (.9۱1: 93۱۱ کافیان(. )تاحانی  ) ان فرشدشی ر شر اص ِ امکان  نات  ررشی  

. برای نه نه: فن یمرا به رفکر و رعق  شع ت  هاانسوووانمبعو شی  اتیوشرآقران فریم  

مَ َاللََّ َنَ یبََیَلَِكََكذََ» مََْاِتَیالْآَلَك  ونَََتتَََلََعلَّك  ر  (  ت اون  ب ی  رو نی آیات 122 - 191)بقرد/  «َفَكّ
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« نََفَلَاََتْعِقل و»َ .ت ش را برای  وووها بیان فن   با ووو  فه رفکر نه شد و عق  ت ش به فار بن ی 

َولَْمَ»بن ی .یا آیه را فار نهی آیا  وها عق  ت ش ( ۱1)م من ن/ 
َ
واَفَِیأ ر  ِسِهمََْیَتَفَكّ ْنف 

َ
 ( ۱)رو،/ « أ

 برن (.پیا نف   ت ش رفکر نکرشن  )را ب ی  حکه  پیآیا شر 

ی ات . وحیان یهاآم مدبنابرای  بر اتا  آیات قرآن  رنها را شتبیابی به منابع  نات   

ویژگی مهم وحی نسا  به تایر منابع م   ح ا   عق  و وج ان ای  ات  فه  امکان تطا 

ََلَِكَذََ»ورمای : و ا وووبااد شر آن راد ن ارش. فها اینکه می ًدىَهَِیفَََِبَیرَََلَاَالِْكَتاب  َتّقََِه   بقرد)« نََیلِلْم 

 (  ای  فباب فه هیچ    شر آن نیس   راهنهای پرهیزگاران ات .1/

و نبایج آن آم د  هازدیان آیه مرب   به مسولله  نات   ابعاش   931شر قرآن فریم ح وش 

 .فن یمات  فه اههی  و ورورت  نات  را بیان 

 ورمای :چنانکه می

ْعمَیْسَتوَِیق ْلََهْلَ»
َ
مََْرَ ییََوالَْبِصَالْأ

َ
ل َمات ََیتَْسَتوَََِهْلََأ گاد ب  : آیا چشم  آن ( 92)رع /« َوالن ّورَ َالظ ّ

ا ن ر ( بیپرتبب نابینا )ی جاه ( و شی د بینا )ی عابم( یکسوان ات   یا ظلهات ) ر  و 

 ( مساوی ات  یت اپرتب)معرو  و 

و شا ب  معرو  و آگاهی را  فن یمنیز ههی  مضه ن را بیان  911 و شر ت رد انعا، آیه

 فن .ن ری شر ظلهات و راریکی معروی می

را مطل ب حیات انسووانی  یاجامعهبا ر جه به آیات قرآن فه نه نه آن بیان  وو   قرآن  

  اشان   فه اوراش آن ام بابارری  میزان  ع ر  شر  و  نات  حقیقی برت رشار با ن . اتمی

حرف  انسوانِ با ایهان و جامعه ر حی ی بر پایه  ونات  و آگاهی اتووب ار ات  و هر چه 

ت اه  ب ش. و رتی ن به  ررآتوانبا و   رتوی ن به فهال مطل بِ ابهی  ررقیعهای  معرو  

 فهال مطل ب شر گرو رشخیص و ررتیم ماانی نظا، تیاتی ات .



 

 

944 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 قرآن و حدیثمجتمع آموزش عالی 

 

 164_139صص 1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم  
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 
 مبانی الگوی ساختار نظام سیاسی در قرآن
د فاکر میبدی، محمد مراد خان بابا  علی شیرخانی، محم 

 

 یشناسیهستمبانی -2

 یهانظا،وکری شینی و ماشی مفاهیم مبفاوری شارش.  یهاظا،نام شی گاد  ی ووناتوویهسووب 

شینی به واتوطه ماانی شینی ت ش  اعبقاشات  ن را و ورهنس ویژد آم م ی تاصی شارن  و 

ام جهان بینی  عقای  و اوکار  فاملاًفنن  و شر جهو  رتووویو ن بوه اهو اف شی  ه ای  می

 روبه ات   مبهایز ات .ج امعی فه بنیان باورهایشان بر اتا  ماشی   ک  گ

برشا   و  ناتبی فه هر ورش نسا  به جهان هسبی  »ام عاارت ات   ی وناتویهسوب 

 (39: 939۱)فایر  « های آن شارش.انسان و واقعی 

شان  و حرف  ف  ام ی  طرف تلق  ههه هسووبی را ام جانب ت اون  می قرآن فریم 

 : یورمایمچنانچه  فن یمهسبی را به ت ی او بیان 

ا»  َََِّإِنَ ّ اَلِل ونَََهَِی إِلََََوإِنَ ّ ایم و به تووو ی او رج ع موا به ورمان ت ا آم د  (922)بقرد/ «َراِجع 

 .ت اهیم فرش

َی» فن یممبعال معروی  پرورشگارو ام طرف شی ر رها، هسووبی را نیاممن   
َ
نَْیاَأ

َ
َأ ََهاَالّنَاس  ت م 

َوَالَْغنَِ َه   َ َإِلَیَاللَََِّوَاللّ َقراء     و وقط ت ا یاممن یاى مرش،!  ها به ت ا ن(  92)واطر/« دَ یالَْحمَیالْف 

 ر ان ر ]و[ تب شد ات .

 ی ناتجهانفن . قرآنی جهان هسوبی بر مح ر ر حی  حرف  می یهاآم مدبر اتوا   

ات  فه شر آن هم رعه  و هم مسل بی  اوراش شر برابر یک ی ر معنا پی ا  یاگ نهبهر حی ی 

شبی  اینکه نظا، هسوووبی رح  ق رت ت اون  اتووو  بر نظا، احسووو  حرف  و به  فن یم

 انحراف و انحطاطی وج ش ن ارش. گ نهچیهشر آن   رو یاماو  فن یم

 های هستی شناسانه نظام توحیدیویژگی-2-1

 ات  فه عااررن  ام: ییهایژگیونظا، ر حی ی شارای 
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 شعور باطنی جهان هستی-2-1-1

ایان فه معبق ن  جهان ماشد  وووع ر ن ارش. قرآن فریم رها، برتلواف رصووو ر مواشی گر 

 .شان یمرای بینا و  ع ر باطنی اآوری گان را ش

اَفَِی»  ََ َلِلََِّ  ُ بِّ اَفََِیس َ ََ َماَواِتََو وِسَالَْعزََِیالَسّ د ّ ْرِضَالَْملِِكَالْق 
َ
هر چه شر  ( 9)جهعه/« مَِیِزَالَْحكَِیالْأ

تووبایا ت ا فه پاش وواهی منز د و پا  و مقب ر و  آتووهانها و ممی  اتوو  ههه به رسووای  و

 .حکیم ات  مشغ بن 

س . پ  شینهبر اتوا  ای  آیه  وریفه حه  و رسوای  ام م ج شات واق   ع ر صاشر  

 ای  ات  فه ههه م ج شات حبی جام ات شارای وهم و  ع ر هسبن . ااجهینب

 وحدت جهان هستی-2-1-2

ی ی قرآن  اعبقاش به وح ت شر نظا، هسووبی ر ح ی ووناتوویهسووب یهایژگیوام شی ر  

 : یورمایمات . قرآن 

َداَاَیلَْوََكاَنَفَِ»  َلََفس  َ ْبَحانََِهَماَآلَِهٌةَإِلَّاَاللَّ  ََاللَََِّفَس    اَالَْعْرِشَََرِبّ ونََیََعَمّ ف  اگر شر  ( 11)انایاء/ «ص  ِ

آتووهان و  آتووهان و ممی  غیر ام ت ای یکبا ت ایانی وج ش شا وو  ههانا تل  و وسوواش شر

یاو   پس )ام نظم کاب  عابم( ب انی  فه پاش واد مل  وج ش ت ای یکبات  و ممی  راد می

 .ام ر صید و اوها، مشرفان پا  و منزد ات 

آیه  وریفه مشوبه  بر ی  جهله  رطیه ات  فه بر اتا  آن  اگر شر حرف  و ه ف 

  تووراتر آن رضاش و ف  جهان  با ههه بزرگی و مبک ر ب شنا  وح ت وج ش ن ا وبه با وو

 ر ات  ب ش.

 :س ین یممررضی مطهری شر ای  بارد 

و شر توراتر جهان ی  اراشد  مینیبیمشر ههه م ج شات  راما آکار عنای  و حکه  او »
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ی  » فه جهان شه یمو ای  ت ش نشان  میفنیم  مشوی  واح  و نظم واح  مشواه د واح 

 (1/14: 9391. )مطهری  «با  یم «چن  فان نی»و نه « شر فان نی»نه  «ان نیف

 بودن خلقت دارهدف-2-1-3

آورینا هسوبی با اراشد ت اون  حکیم فاری ه وهن  ب شد ات  وگرنه بیه شد   و یب 

 : یورمایمو فار بیه شد و عاث ام حکیم شانا محال ات . قرآن فریم    یم

ْعَطیََیقَاَلََرب َّناَالَّذَِ»
َ
َأ َلّ ََك   تووی پاتووخ شاش فه ت ای ما آن (  م2)طه/« َهَدىَث مََََّخلَْقهَ َءَ یش  َ

فسی ات  فه ههه م ج شات عابم را نعه  وج ش تاص ت شا بخشی د و ت س )به راد 

 .فهابا( ه ای  فرشد ات 

بر اتوا  ای  آیه ف  جهان هسبی با رها، م ج شارا شارای ه ف ات  و آن رتان ن  

 عصارد هسبی یعنی انسان  به فهال ات .

 زمندی مطلق هستینیا-2-1-4

ر حی ی ای  ات  فه نظا، هسبی هم شر تلقبا و  ی وناتیهسوبشی ر  یهایژگیوام  

 : یورمایمهم شر بقا،ا به تابق هسبی نیاممن  ات  قرآن 

ْرِضَیبَدَِ» 
َ
َماَواِتََوالْأ َالس َّ نَّیَع 

َ
ونَ یأ نَََْولَمَََْولَدٌََلَهَ َك  اِبَبةٌََاَك  َص  َ َلََّوََخلََقََلَه  ََك  ََوَََوهَ َءَ یش  َ ِلّ ََبِك  َءَ یش  َ

اوتو  پ ی  آرن د آتهانها و ممی   چ  نه وی را ورمن ی ر ان  ب ش شر (  919)انعا،/ «مٌَیَعلَِ

 .حابی فه او را جفبی نیس  ! و او ههه چیز را آوری د و به ههه چیز شانات 

ْرِضَیبَدَِ»عاارت  
َ
َماَواِتََوالْأ َالس َّ اوبیه جهان شر آیه ا ارد به ای  ات  فه ت اون  تلق  « ع 

را بو ون هیچ نه نوه و اب  یی  بوا رها، مخل قات مبع ش و مبن ع و ماهیات گ ناگ ن  تلق 

فرشد اتووو  و حوافهی  ابهی بر ای  جهان هسوووبی اتوووبهرار شارش و هیچ ق رری ر انایی 

توو رد ر به نیز بیان  وو د  992ام ق رت ابهی را ن ارش. و ههی  مضووه ن شر آیه  یریجل گ
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 اب  ممی  و آتهان ات  و حیات و مهات شر شت  اوت .م ت اون ات  و 

 قانونمندی جهان هستی-2-1-5

 نظم حافم بر نظا، هسبی  شر آیات میاشی ام قرآن فریم  آم د ات  برای م ال: 

لَِنا» َِْنَر س  لَْناََبْبلََكَ ْرس َ
َ
ْنَقَْدَأ ََ َنَّةَ نَّتَِناَاَِجدَ ََولَاَس   ی  ههه پیهارانی ما آی(  99)اتراء/« الًَیاَْحوََِلِس 

را فه پیا ام ر  ورتوووباشیم نیز ههی  )ر حی  و ت اپرتوووبی و هلا  فاوران و نجات اه  

 .ایهان( قرار شاشیم  و ای  طریقه ما را رغییرپذیر نخ اهی یاو 

واژد توون  شر آیه  ووریفه به معنای حافهی  قان ن بر جهان آورینا اتوو . )مطهری   

9391 :1/93) 

: هسبی شارای نظم اوباًام آیه برشا و  فرش فه  ر انیمبه تون  ابهی با ر جه  یرو یاما

  یا شر طایع یا دیپ : هر حاشکه و کاب اً : ای  نظم و قان ن قطعی ات  و اًیکانو قان ن اتو  

ورمای  چنی  تووونبی آیه می آتر. به ههی  شبی  شر با ووو یمشر ام ر اجبهاعی شارای علبی 

 هرگز رغییر نخ اه  یاو .

 حاکمیت مطلق خداوند-2-1-6 

حافهی  چه رشوووریعی و چه رک ینی شر رها، جهان هسوووبی وقط ام آنِ ت اون  مبعال  

 : یورمایمقرآن شر ای  بارد  ات  و اوت  فه ماب  حقیقی جهان ات .

ْرِضَ»
َ
َماَواِتََوالْأ َالس  َّ لْك  َََعلَیََواللََّ ََولِلََِّم  ِلّ ََك  ت اتووو  ماب  (  9۱1/عهرانآل« )رٌَیقَدََِءَ یش  َ

 .آتهانها و ممی   و ت ا بر هر چیز ر انات 

و م یری  جامعه شر ههه ابعاش و  یگذارات یتشر رل ری تویاتوی اتولا، حافهی   » 

 (991/ 9: 939۱)مصااق یزشی  «. بای  بر اراشد رشریعی ابهی منبهی   ش ایهابخا

اتوو  و ای  رفکر  اراشد رشووریعی ههان قان نهن ی شر نظا، هسووبی و جامعه ر حی ی  
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 ابهی و غیر ابهی ات . یهاحک م رهایز بی  

  انریمنظا، ر حی ی بیان     یهایژگیوو  ی وناتیهسوبم رش ماانی  شرام آنچه فه  

نبیجه گرو   فه یکی ام ماانی تووواتبار نظا، تووویاتوووی قرآن ر حی  مح ری اتووو . ام 

ات فه به واتووطه نیام مطلق ر حی  مح ری وح ت مابنی بر  ووع ر رها، مخل ق یهایژگیو

و قان نهن ی حافم بر  بوه تو اون  و شر پی ه وی واح   یعنی فهال ابهی مابنی بر تووون 

 .فنن یمجهان  رح  حافهی  ت اون  حرف  

 یشناسانسانمبانی -3

   نات  انسان و یرو یاماتواتبار نظا، تویاتی مب بی م یری  جهان و انسان ات . 

 ررتیم ای  تاتبار شر قرآن ات . یهاات ت ریم  یررمهمجهان ام 

مخبلد علهی شا ووبه ات    یهانهیممهایی فه شر ههه پیشورو  باوج ش  بشور  یررشیب

هن م نب انسوبه اتو  رعرید جامعی ام حقیق  انسان ارا،ه نهای . بنابرای  اگر بشر بخ اه  

 حی ابهی مراجعه نهای .قرآن و و یهاآم مدناگزیر بای  به   به حقیق  وج شی ت ش پی بارش

قرآن فریم ام موایای مخبلفی به معروی انسوووان پرشاتبه اتووو . برتی آیات به فیفی  

( و 94و  91  2(  برتی به مراح  ر ووو  و نه  او شر جنی  )م من ن /991آورینا )موا، د/

( برای 92)واطر/ پرشامشیمهای ماشی و معن ی او برتی شی ر به ابعاش وج شی انسوووان  نیام

انسان شر قرآن فریم م رش  یهایژگیو ونات  حقیق  انسوان شر ابب ا بام، ات  جای اد و 

 بررتی قرار گیرش.

 جایگاه انسان در قرآن-3-1

ه ب فرامات و  ووراو  انسووان  رافریم با ن اهی مبعابی قرآن ن اد اومانیسووبی   برتلاف 

 .فن یمت بی شر آیات مبع شی به  رق میر ررتیم 
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 انسان بر تمام موجوداتبرترى -3-1-1

 ا  ام ر  و روان  ام ماشد وی    ش فه او را ررفیبراى انسوان اصواب  قا ر ان یممکبا   

ناَبَن»:  یورمایمشربارد انسووان قرآن معن   ام ونا و بقا ب ان   َْ ْمَفََِیَوَلََقْدََكّرَ لَْبّرََِوَاَیآَدَمََوََبَملْناه 

ََِنَال ْمَ ْمََعلییّطََالَْبْحِرََوََرَزْقناه  لْناه  ْنََخلَْقناََتْفض  یَكثَباِتََوَفَض  َّ َِمّمَ ما انسووان را  ( 91)اتووراء/« لاًَیر 

ان اشیزد نصوویپاف یهایام رومم و یا مسولط تواتبیم و او را بر تشوک  و شریگرام  شا وب

 .می یارى ام مخل قات برررى بخشیم و بر بسیتاتب

 نیفه خدا در روى زمیانسان خل-3-1-2 

َََِوَإِذَْ» ْرِضََخلَیجاِعٌلَفََِیقاَلََرّب َكَلِلَْملائَِكِةَإِنّ
َ
َفیالْأ َاَْجَعل 

َ
ْنَیَفًةَقال واَأ ََ َفیهاَ َیهاََوَیْفِسد  َالّدِ اَءَْسِفك 

َِ َلََكَقاَلَإِنّ س  َبَِحْمِدَ ََوَن َقّدِ  ُ ِ ّب َن س  َ ونَََیَوَنَْحن  ََاَلاََتْعلَم  ْعلَم 
َ
اش آر هن ام  را فه یبه (  31بقرد/ ) .«أ

ا فس  یقرار شهم آنان گفبن : آ یافهیتل  یورشگار ر  به ور ب ان گف : م  ت اهم شر ممپر

ق حه  و کنا  یفن  ما ر  را ام طر یزیرت نفه وسوواش و  یشهیم  قرار ی  جانشوویرا شر مم

 . یشانینهفه  هاها  شانمیمزى را یم  چ :  ت ا گف مییگ یم  یرسا

وج ش ت ا  و با صفات   ت ش باوج شاتو  فه او   یمقصو ش ام تلاو  ام جانب ت ا ا

 نهیو آم فن  یو فهابات ت ش  صفات و فهابات ت ا  و با وع  و فار ت ش  اوعال ت ا را ررت

 .گرشش ت اون 

 انسان مسجود ملائكه-3-1-3 

 میو رعظم یفه بر آش، توووج د فنن  و ام او رکر شه یمت اون  به ور وووب ان شتوووب ر  

واَإِلاََّإِبْل: » یورمایمچنان فه  تاص  به عه  آورن  واَلِآَدَمَفََسَجد  د  بییَوَإِْذَق لْناَلِلَْملائَِكِةَاْسج 
َ
ََسَأ

ََِنَالْكافِر َتْكَبَرََوَكاَنَ م فه بر آش، تووج د یآن اد به ور ووب ان ورمان شاش(  34بقرد/ ) .«نََیَوَاس  ْ

  .یطان فه ام فاوران گرشیفنن  هه ان تج د فرشن  جز  
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 تا  تلق  و اگر آش، گ  تر صاشر نش د ات ب  جه  و ب  ملا   ی  ورمانی  چنی

 ی  ورمانیزى فه م جب چنیچ .گروو ینهقرار ملوا،و   میو رعظم یهرگز م رش رکر  نا ش

نا اتوو   فه ور ب ان را ر ان یههان آگاه  آش، ام رم م و اتورار جهان آور  د اتو  و 

 یافهیتل  گش  یفه ت ا شر روى ممیفه او تل  آگاه  ب ش یبه تاطر هه رحه  آن نا ش و

  .ى علم و ق رت او گرششرافه با شانا و ر ان ت ش  ر انس  مظهر صفات ت ا و مج

 برورمان تبه یاتو  فه ملا،که ت اون  فه پ ییبهاگرانآش، چه گ هر ارمن د و   یههچن

ا ان او گذارشد و او ربر آتب شان  تض عی  پچن یپینهو آن  ام ورمان او تور  با ون یمت ا 

 .فرشن یم میو رکرم یرعظ

 ر جهان براى انسانیتسخ -3-1-4 

های وحیانی قرآن فریم ت اون  مبعال هسوبی را مسخر انسان نه شد و به او برپایه گزارد

شتوووب ر شاشد اتووو  فه م یری  و ه ای  فلان نظا، تلق  را برعه د ب یرش و ام آن بهرد 

 : یورمایمد شر ای  بار برشاری نهای .

ْمََاَفَِ» َرَلَك  ََّّ َس  َ َاللََّ ّنَ
َ
َلَْمَاََرْواَأ

َ
ماواِتََوََاَفََِیأ َبَ ََعلَََیالس  َّ س  ْ

َ
ْرِضََوَأ

َ
َظاِهَرةًََوَباِطَنةًَیالْأ ْمَنَِعَمه  « ك 

  اتوو  به نفع  ووها یو مم هاآتووهانفه ت اون  آنچه را فه شر   ینیبینها یآ ( 11)بقهان / 

 هیو شر آ.   نه شد ات یشرون  ت ش را شر حق   ها رکه برون  و یهانعه ر فرشد و یرسخ

ْرِضََجم»:  یورمایم ر یش
َ
مواِتََوَاَفِیَالأ ْمََاَفِیَالس َّ َرَلَك  ََّّ َِْنهَ یَوس َ براى  ها (  91جاکیه/ ) .«عاًَ

  .ر فرشد ات  و هه   ام او اتی  ات  رسخیآنچه شر آتهان و مم

اها تخ  یو شر هاچشهه  و ماد  روم و  ب  ی ر ر تیات مبع شى ام رسخیقرآن شر آ 

ه   م ج شات بزرگ بیب  فه انسان شارش ای  د ات  فه به تاطر مقا، و م قع اشآوریو گفبه 

 : یووورمووایمرنوو  چنووان فووه یگهوه   ام آنهووا بهرد م  رووار یوتووو ش بشووور رسوووخو



 

 

929 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 164_139صص 1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 
 مبانی الگوی ساختار نظام سیاسی در قرآن

 د فاکر میبدی، محمد مراد خان باباعلی شیرخانی، محم  

 

ْمَسََوَالَْقَمَرَدائِبََ» َالّشَ م  َرَلَك  َرَلَكَ یَوََسََّّ َاللََِّنََوََسََّّ   و ماد فه یت ر (  33ابراهیم/ ) .«َلََوَالّنَهارََیم 

 .ر نه شیو  ب و روم را براى انبفاع انسان رسخ فنن یمفه ی تبه انجا، وظیپ

ر یسخ  ریر  ام ایو بشر بهرد گ ر   دیع  رسخیجهان طا  ر فنن د ت ایرسوخشر ای  جا 

 .با  یم

فسانی ت ش ن یهات اتبهامیال طایعی و  بنابرای   م ووع قرآن فریم نسا  به فسانی فه

و  شان یمای  اتووو  فوه پیروی ام چنی  امیابی را به ط ر فلی مرشوش   شهنو یمرا ررجی  

  اوراشی گروبار پرتوووبا ه ا و ه   ان شاشداوراشی را فوه بوه راعیو  ام امیال حی انی ر  

 : یورمایمشانسبه ات  و 

 «َ
َ
فَرَأ
َ
ِنَااََََّّذَإِلَهََیأ ََ رِهَِِاَشاَوًةََتَ ْمِعِهََوقَلْبِِهَوََجَعَلََعلَیَبَص  َ َوََخَتَمََعلَیَس َ ََعلَیَِعلْم   َ َاللّ لَّه  ض َ

َ
ََهَواه َوَأ ه 

ونََیْهدَِیَفَمنَ ر  فَلَاَاََذّكَ
َ
َِنََبْعِدَاللََِّأ نفسووا  یفه معا شا را ه ا یا فسوویپس آ(  13)جاکیه/« ِهَ

س [ ی  نیسوبه ه اینکه  وایت ش ]بر ا یآگاهعلم و  ی  و ت ا او را ام روی یقرار شاشد ش

قرار شاشد  یاپرشد[ نهاش  و بر چشوووم ]شبا[ یرد بخبیگهراد فرش  و بر گ ا و شبا مُهرِ ]ر

   ی  ینهق[ یا مبذف ر ]حقای  فن   آیات  فه بع  ام ت ا او را ه ا یات   پس چه فس

واَففََ»ههچنی  راجع به بهرد برشاری انسووان ام هسووبی می ورمای :  َِْنََیاْمش    ل واَ ناكِبِهاََوَك  ََ

 . یاا بخ ر  و ام رومىیپس شر اطراف آن راد برو(  92)مل /« رِْزقِهَِ

  ییج فهال  یطلاع اب :  یام قاهم شارش  ی ریش یهات اتبهرو و  ات  فه انسان  

هسوووبن  فه فهبر ام  یامهاینهوا نیسوووبنو . این ی انیال حیوام فوه   یو  عا شیطلاقو یحق

یال   برابر بابارر ام امیگف  فه ارما آنها چن  ر انیمسووبن   بلکه ین یجسووه یها اتووبهت

 .با ن یمحی انی و جسهی 

چ ن  .با وو یمط شر  وونات  انسووان ی  معل ل رفرهاایگرا د گروب  ای  ی  ناشیبنابرا 

ن اقرار شاشد اتو  فه باعث   د ات  فه انس یعیال طایام ع  ویانسوان را محصو ر شر طا
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 (991: 9399  یبا  . )حلا یروق( ره) اایواقعم   و ام  ش  یوقط جسم رلق

 انسان در قرآن یهایژگیو-3-2

بیان فرشد ات  فه شر اشامه به برتی ام  انسوان را یهایژگیوقرآن فریم شر آیات مبع ش 

 :  شیمآنها ا ارد 

 اجتماعی بودن انسان-3-2-1

ررتیم   د شر قرآن ا ارد  یهایژگیوام  عن ان یکیآیاری شر قرآن به بع  اجبهاعی به  

 ط ر نه نه می ورمای :به  فن یم

«َ
َ
مَْیأ ََك  ْكَر

َ
َأ وًباََوَبَبائَِلَلَِتَعاَرف واَإَِنّ ع  ْمَش      ْ ْنَثیَوََجَعلَْنا

 
َوَأ َِْنََذَكر  ْمَ

 ْ اََخلَْقَنا َإِنَ ّ اس  اَالن َّ ِعْنَدَاللَََِّه َ

ََعلَِ َاللََّ ْمَإَِنّ  ْ ْتَقا
َ
(  ای مرش،  ما ههه  وووها را نخسووو  ام مرش و منی 93)حجرات/.« رٌَیَخبََِمٌَیأ

های بسویار و ورق مخبلد گرشانی یم را یک ی ر را بشوناتی   ههانا آوری یم و آن گاد  وعاه

 .ت شانا و آگاد ا فاملاًبزرگ ار و با اوبخاررری   ها نزش ت ا با رق ارری   هاین   ههانا ت ا 

یه ههانن :  وووع ب  من و مرش و رق ا فه شباب  بر ای  شارن  فه بوا ر جوه به مفرشات آ 

مبفاوت  یهارنستاصی شارن  و من و مرش ب شن و  یهایژگیو هرف ا،شر جامعه  هاانسوان

به عاارت شی ر آیه مشوبه  بر تووه اص    مایه بررری نیسو   بلکه ملا  رق ای ابهی اتو 

  رفاوت شر تص صیات بشری و اص  مهم اتو : اص  مساوات شر آورینا من و مرش  اص

 اینکه رق ا ملا  بررری ات .

قرآن فریم به هر شو بع  انسان ر جه فرشد ات . ام ی  طرف به عااشت ورشی و رزفیه  

 : یورمایمنفس ر جه فرشد فها اینکه 

َی»
َ
ن واََعلََیَهاَالَّذَِیاَأ ََ ْمَلَاَیَنَآ ك  س   َ ْنف 

َ
ْمَأ َإَِذاَاهَْیك  َلّ ْنَض   َ ََ ْمَ  ْ ر ّ ْمََجمَِیَتدََض     ًعاَیت ْمَإِلَیَاللَََِّمرِْجع ك 

ْنت ْمََتْعَمل ونََیفََ اَك  ْمَبِم َ ِّئ ك  (  ای اه  ایهان   وووها )ایهان( ت ش را محکم ن اد 912)موا، د/ « نَب
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شاری   فه اگر ههه عابم گهراد  و ن  و  ها به راد ه ای  با ی  میانی ام آنها به  ها نرت . 

 .تامشات  و ههه  ها را به آنچه فرشی  آگاد میبامگش  ههه  ها به ت ی ت 

   ههانط ر فه شر ای فنن یم  یرأف یگرانبخابشی ر شر ارراا  با جامعه  بر  و ام طرف

واَفَِ»  اتو ورم شد َاللَََِّواِسَعًةََفت َهاِجر  ْرض 
َ
ْنَأ (  آیا ممی  ت ا پهناور نا ش فه 19)نساء/ «َهایألَْمَاَك 

 !شر آن هجرت فنی  

فه بر اکر ظلم من گی مناتای ن ارن  و ت اون     شیمشر ای  آیه به مسبضعفانی ا ارد  

 .فن یمو به مهاجرت شع ت  شه یمبه آنها حق انبخاب 

 : یورمایمشر آیه شی ر قرآن  

«َ واَفِْتَنًةَلَاَا ص  ِ َالَّذَِیَواَتّق  َاللَََّیَبَنّ َنّ
َ
واَأ ًةََواْعلَم  ْمََخاص  َّ َِْنك  واَ دَََِنََظلَم  َالِْعَقاِبَیش  َ (  و 12)انفال/« د 

ببرتوی  ام بلایی فه چ ن آی  رنها مخص ص تبهکاران  ها ناا   )بلکه ظابهان و مظل مان 

 .ههه را ورا گیرش( و ب انی  فه عقاب ت ا بسیار تخ  ات 

شر ای  آیه  به معنای بلاها و مصوووا،ب اجبهاعی اتووو  فه شام  ههه را « وبنوه»فلهوه  

اوراش جامعه نه رنها م ظفن  وظاید ت ش را انجا، شهن    فه ، آن ای  اتوو  فهگیرش  و ممی

بلکوه م ظفنو  شی ران را هم بوه انجوا، وظیفه ت ش واشار فنن   میرا اتبلاف و پرافن گی و 

ا ت اه     و ورر آن مب جه ههه هناههاهن ی شر مسوا،  اجبهاعی م جب  کس  برنامه

َالِْعقاِبَ» گ ی :ره ی آمیز می . شر پایان آیه با مبان  شیم ََشِدید  َاللََّ َنّ
َ
واَأ ون    ب انی  ت ا«َوَاْعلَم 

  طارتی  199/ 1: 9419  ممخشری  9/939: 9394مجامارا  و ی  ات . )مکار،  یرامی  

9312 :1 /93.) 

بر  فه قرآن فریم ع ام  اجبهاعی را  وو شیمام مجه ع آیات قرآن ای  گ نه اتووبفاشد  

شانسوبه و به پافسوامی محیط میس  آنها  ام طریق امر به معروف و نهی  مؤکرشی من گی ور

 .فن یمام منکر  شع ت 
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 اراده داشتن انسان-3-2-2 

من ی انسوووان اتووو  شبی  بر ق رت انبخاب ری و اراشد شر قرآن آیواری وج ش شارش فه 

 ههانن :

ْمَ»  َبْتََوَلَك  ٌةَقَْدََخلَْتَلَهاََاََكس َ ََّ
 
اَكان واَاِلَْكَأ بْت ْمََوَلاَت ْسَئل وَنََعّمَ (  934)بقرد/« ْعَمل ونََیَاََكس َ

نها گروهی ب شن  فه شرگذ ووبن   هر فار نی  و ب  فرشن  برای ت ش فرشن  و  ووها هم هر آ

 .چه فنی  برای ت یا ت اهی  فرش و  ها مسل ل فار آنها نخ اهی  ب ش

توو  فه به نیافان ت ش مااهات و اوبخار ا  یاتوورا،یبنای  آیه مرب   به ا ووبااهات ق ،  

به بخاطر فهابات گذ ووب ان ت ش م رش عف  قرار ت اهن  گرو .  فرشن یمو وکر  فرشن یم

مسوول ل اعهال ت شا اتوو . ههچنان فه آنها هم  یهرفسووفه  شه یموبی به آنها هشوو ار 

 (.9/111: 93۱3ت یا ب شن  )قرا،بی   یافاردمسل ل 

 آم د ات : م حضرت عل شر فباب غررابحکم ا 

«َِ َبِالِْهَمِمَالَْعال  ُ َر َ َِیالش ّ  راو  و بزرگ  به (  91193/ 44۱: 9322)رهیهی   «ةَِیِةَلَاَبِالّرَِمِمَالَْبال

 .افان و گذ ب انین  دیهاى پ تهاى عاب  و بلن  ات   نه به اتبخ انهه 

وراش  ب اتطه عه  ت ش  مشواه د فرش فه ا ر انیمای  بحث را شر راریخ هم  یهانه نه 

  اما ههسر ب   به تاطر عه    شیم.ههانن  من ورع ن فه بهشبی توامن یمآین د ت ش را 

 .روشیمب ا  به جهنم 

 فقر مطلق انسان-3-2-3

َی»قرآن فریم شر آیه  ریفه  
َ
َوَالَْغنَِیاَأ َه  َإِلَیَاللَََِّواللَّ  َقَراء  َالْف  ْنت م 

َ
َأ (  92)واطر/« دَ یالَْحمََِیَهاَالَنّاس 

نیام و غنی  بابذ ات و ای مرش،   وووهوا ههه به ت ا وقیر و محباجی  و رنها ت اتووو  فه بی

َمدَ »و آیه  .توب شد صفات ات  َالَصّ )و  امینیب(  آن ت ایی فه )ام ههه عابم( 1)اتلاص/« اللَّ 
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 .ههه عابم به او نیاممن ( ات 

 . شرفن یممطلق ت شا را بیان  یامینیبمطلق انسوووان و  یاممن ینت اون  ای  آیات   

فه ای  نیاممن ی جزء  فن یمآیه اول انسووان را فه ا وورف مخل قات اتوو  نیاممن  معروی 

آیه شو، ذات مق   ت ش را  بر اتووا او قرار شاشد اتوو  و ام طروی  ریناپذییج اماهی  

 مطلق نسا  به رها، عابم معروی فرشد ات . امینیب

بینی ر حی ی ههه آحاش جامعه بزرگ و ف چ   غنی و وقیر و عابم  بنوابرای  شر جهان 

ای  بطد را ام طریق مکانیسوووم رهاری و  ت اون و جواه  محباج بطد ابهی هسوووبن  و 

 .فن یمه ای   به عن ان ی  تن   اعهال 

 رهبری و هدایت-3-2-4

 له ورورتمسول قرآن فریم شر آیات مبع شی به شبی  نیام انسوان به هاشی ام باب بطد 

 ام راریکی بیان فرشد ات . ام جهله: هاانساننجات  وارتال پیاماران را برای ه ای  

وس  ی»  لْناَم  ْرس  َ
َ
َیبِآََوَلََقْدَأ

َ
ْمَبِأ ورََِوََذّكِْره 

ل ماِتَإِلَیَالّن  ََِنَالّظ  ْخِرْجَقَْوَمَكَ
َ
ْنَأ

َ
َفیااِناَأ ذلَِكََیاِمَاللََِّإِّنَ

َیلَآ ار 
ّبَ َص  َ ّلِ

َلِك  ورَ ات 
ك  (  و ما م تووی را با آیات ت ش )با ر رات و معجزات  بر 2)ابراهیم/« ش  َ

ورع نیوان( ورتوووبواشیم فه ق م  را ام ظلهات )جه  و گهراهی( بیرون آور و به عابم ن ر 

رتووان و رومهای ت ا را به یاش آنها آور  فه شر ای  یاشآوری بر هر  ووخصووی فه صووا ر و 

 ت . کرگزار ات  شبای  رو نی نهفبه ا

حضورت م توی ای  ات  فه ق ما را ام جه  و گهراهی تارج   یمأم رشر ای  آیه  

قرآن ای   یهاآم مدفرشد و به ن ر و تعاشت ه ای  فن  و ایا، ابله را به آنها مبذفر   ش. ام 

لهی  ع یهاشرو یپاتبع اش یاشگیری  ق د اشرا  و  باوج شفه بشور   و شیمگ نه اتوبفاشد 

بر طرف نشوو د  ی  و رهاری برای رتووی ن به فهال و تووعاشت حقیقی  هرگزنیام او به ه ا
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 ات .

بنابرای   ولسووفه وج شی ارتووال هاشی برای رهاری جامعه انسووانی  نیام او به عنای  و  

بطد مسووبهر ابهی اتوو   را بشووری  شر تووایه ای  م یری  و رهاری  رکام  پی ا فرشد و 

  ایسبه تلیفۀ ابهی گرشن .

 شر ح ی ی نیز آم د ات .ههی  مضه ن 

َنَبَِ»  َ ّ ولاًََبّتَیََاًَیقالَرس  ولَاللََوَلاَََبَعَ َالَل َتْكِمَلَاَلَْعْقَلََوَیَوَلاَََرس    َِْنََجمَِیس  ْ َلَ ْفض  َ
َ
َأ وَنََعْقل ه  ِعَیك 

تِهَِ ََّ
 
وِلَأ ق  خبه نکرش جز آنکه عق  یامارا را بران ی(  ت ا رتوو ل و پ91/ 9: 9322)فلینی  « ع 

 با  .فن  ب   عق  او بررر ام عق  ههه امبا م  او را فام 

 ورمای :قرآن فریم شر ای  بارد می

َإِنَّاََجَعلْناَ ََخلی » ْمَبَََیَفًةَفَِیاَداو د  ْرِضَفَاْبك 
َ
(  )و او را گفبیم فه( 12)ص/« َنَالّنَاِسَبِالَْحقیالْأ

 ا به حق حکم ف .ای شاوش  ما ر  را شر روی ممی  مقا، تلاو  شاشیم  پس میان تلق ت 

بوا ر جوه مفواش آیه و ق و مجه عه رفاتووویر آن  چن  مطلب شر م رش رهاری و ه ای  

 :  شیماتبناا  

: به واتطه اص  اتااب  ت اون  اًیکانر بیر و م یری  ام ر مرش، حق ت اون  اتو   :اوباً

عه  بزرگی حک م  بر مرش، ن :کاب اًمو یری  ام ر مرش، را به انایا واگذار فرشد اتووو . و 

: 9499  طااطاایی  14/ 2: 9413اتو  فه  وکر آن اجرای ع اب  اجهاعی ات . )فا انی  

99 /112.)  
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 نتیجه
قرآنی رو وو   وو  فه توواتبار نظا، توویاتووی بر ماانی  یهاآم مدبا بررتووی آیات و 

 و انسانی  ناتی مابنی ات . ی ناتیهسب  ی ناتمعرو 

هر نظا، تیاتی بر جهان بینی و  نات  انسان مابنی  بیان    ماانی قالاًههان گ نه فه  

راش فه او شان یمرا مطل ب  یاجامعهاتوو  و با ر جه به شع ت قرآن فریم به رفکر و رعق   

آن ام بابارری   وووع ر برت رشار ب شد و بر اتوووا  ایهان به ر حی  به توووه  ایجاش جامعه 

ظا، هسوووبی جاری اتووو . بنابرای   ر حی ی حرف  فنن . و ای  ن اد ر حی ی نیز شر ف  ن

 بناجنظا، تیاتی قرآنی بر ای  رفکر اتب ار ات  فه تلق  ههه هسبی ام  ی وناتیهسوب

ت اون  مبعال اتو  و بامگشو  ههه هسبی نیز به ت ی اوت . به عاارت شی ر وح ت و 

 وع ر باطنی جهان هسوبی  ه وهن  ب شن تلق   قان نهن ی نظا، هسبی و حافهی  مطلق 

 قرآنیِ اب  ی تاتبار نظا، تیاتی ات . ی ناتیهسبن  بر جهان و انسان  ام ماانی ت او

  تواتبار نظا، تویاتوی با ر جه به ماانی معروبی و هسوبی  ناتانه آن برای یرو یاما 

ههچ ن: اجبهاعی ب شن   ییهایژگیوم یری  جهان و انسووان آم د اتوو . انسووانی فه ام 

لق شر مقوابو  غنوای مطلق تو اون ی برت رشار ب شد و برای شارای اتبیوار و اراشد  وقر مط

رتوی ن به فهال مطل ب  نیاممن  به ه ای  و رهاری اتو .و فهال مطل ب تاتبار نظامی 

« آماشی»ات . فها اینکه فهال مطل ب نظا، بیارابیسم « قرب ابهی و بقاء ابله»قرآن تویاتوی 

 ات .« ع اب  و جامعه بی طاقه»و نظا، مارفسیسم 
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11) Glucksmann, Miriam, Structuralist analysis in contemporary social though , 

Boston, and Henley, 9191. 
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Abstract 

Belief in post-death auditing is one of the beliefs that have a great impact on the 

human lifestyle. Belief in the resurrection changes human’s view of life in this world and 

makes it a tool to achieve the highest human goals and to achieve eternal and blissful life. 

This belief also has clear effects in the field of family life, which plays a role in its 

formation, durability, and elimination defects. The present article, by referring to the Holy 

Quran and the sayings of the commentators and using descriptive and analytical methods, 

has discussed the role of believing in the resurrection in strengthening the sacred system 

of the family. Findings indicate that a person who believes in divine auditing and 

punishment, considers the divine criteria in choosing his/her spouse and by ruling love 

and mercy in the family space, eliminates harms such as negligence, resentment, slander, 

and betrayal, which defect the family life. On the other hand, he/she believed that the last 

day would be great assistance in solving problems and enduring shortcomings in family 

life. The revelatory statements of the Quran also emphasize the role of resurrection on 

sincerity, as well as the responsibility of family members and attention to the needs of 

other members, which also play a crucial role in the strength of the family institution. 

 

 
Keywords: Holy Quran, Belief in Resurrection, Pedagogical Role, Strength of 
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